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 Convocatòries pròpies
Durant el curs 2018/2019 s’han convocat tres modalitats d'ajuts en una sola convocatòria
aprovada pel Consell de govern de 18 de desembre de 2018:
1. AJUTS A PROJECTES RELACIONATS AMB LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PER AL DESENVOLUPAMENT
Amb aquesta convocatòria, la Universitat de Lleida preveu el finançament de projectes de
cooperació duts a terme per membres de la comunitat universitària (PAS, PDI i
estudiantat), adreçats als països en situació més desafavorida segons la llista de l’Índex
de Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD).
Part d’aquest finançament és possible gràcies al professorat i al PAS adherits a la
campanya “Dóna el teu 0,7·. La dotació econòmica total de la present convocatòria ha
estat de 75.634 €, on també hi estan comptades les aportacions del PAS, el PDI i
l’estudiantat. Aquesta quantitat ha estat repartida entre les tres modalitats de la
convocatòria:

1.1. Projectes de Cooperació:
És la modalitat de la convocatòria a la qual es destina una major part del pressupost, i
té com a objectiu principal promoure la realització de projectes de cooperació en quatre
camps: la docència, la recerca la cultura i el desenvolupament. Aquests projectes són
impulsats per membres de la comunitat universitària de la UdL juntament amb
institucions o col·lectius dels països en situació més desafavorida de l’IDH del PNUD.
Es consideren prioritaris els projectes que versin sobre una de les següents
temàtiques:
-

Transferència de coneixements (en concret, es prioritzarà l’enfortiment de
sistemes universitaris).

-

Sector primari (projectes agrícoles, ramaders, etc.)

-

Infraestructures, construccions i equipaments.

A més, a posteriori, els projectes han de generar una repercussió en la pròpia UdL,
mitjançant la transmissió de l’experiència i dels coneixements adquirits a la
comunitat universitària i a la ciutat de Lleida en general.

Taula ajuts Cooperació 2019 (Comissió de Cooperació Internacional 8/04/2019Consell de Govern 24/04/2019)

TÍTOL DEL PROJECTE

PERSONA/ES SOL·LICITANT/S

1

Sahara Fisio

Carme Campoy Guerrero
PDI Infermeria

2

Intercambio
encuentro
cooperación
Mozambique

3

Avaluació de l'agricultura a Gàmbia:
proposta de cooperació amb la UdL
per millorar el desenvolupament
agrari local

4

Projecte Valdar Roque Sopa.
Experiències agroeològiques en els
assentaments de reforma agrària
Milton Santos i Cristina Alves

5

Incendios forestales en la provincia
Jesús Pemán
de Manabí, Ecuador: Propuesta de
PDI Dept. Producció vegetal i ciència
cooperación con la UdL para mejorar forestal
el manejo del fuego

6.168 €

6

TAUN SÀHARA. Contribució a la
millora del sistema educatiu als
campaments sahrauís de Tindouf

Montserrat Noria Jové
PDI Dept. Didàctiques específiques

5.550 €

7

Viver universitari a Rwanda.
Empoderament de les nenes i les
dones a ICK

Albert Roca Àlvarez
PDI Dept. Història de l'art i història
social

4.100 €

8

Projecte en Salut Maternal (TUSAATenim un Somni a l'Àfrica)

Emilio Maestre Mir
Professor Associat – Dept.
Ginecologia

2.986 €

9

Capacitació de tècnics pecuaris a
Kirguizistan

Pere Miquel Parés i Casanova
PDI - Associat
Dept. Producció Animal ETSEA

1.320 €

10 Formació en el lleure: el joc com a
mitjà educatiu

Àngel Blanch
PDI Dept. Psicologia

0
(retirat)

11 Creació d'una unitat de nutrició en el
Cômplexe Hospitalair Universitaire Bon Samaritain: influència de
l'educació alimentària i la qualitat de
la pasta nutricional enriquida en el
creixement infantil

Blanca Salinas-Roca
PDI – Dept. Tecnologia d’aliments
Professora Associada – Dept.
Infermeria

7.000 €

de
conocimientos, Àlvaro Alconada Romero
multidisciplinar
y PDI Dept. Infermeria i fisioteràpia
en
el
sur
de
Francisca Santiveri Morata
PDI-Dept. Producció Vegetal i
Ciència Forestal
José Ramon Olarieta i Alberdi
PDI – Titular Dept. de Medi Ambient i
Ciències del Sòl

AJUT
3.480 €
2.880 €

2.100 €

3.000 €

12 Implementació de l'hort als patis dels Lídia Rincón Villarreal
habitatges dels campaments de
PDI Lectora
refugiats Saharauis com a sistema
passiu de refrigeració per evaporació.
13 Modelo de desarrollo sostenible para Lluís Miquel Pla
la municipalidad de Arcatao (El
PDI Dept. Matemàtica
Salvador)
TOTAL

6.600 €

5.000€

50.184€

1.2. Ajuts a Projectes de Recerca sobre el Quart Món:
Aquesta modalitat de la convocatòria persegueix l’objectiu d’afavorir la recerca i el
coneixement sobre el quart món, per tant, els projectes que s’hi presenten es duen a
terme en un àmbit local. Mitjançant la recerca i l’aprofundiment en el coneixement
d’aquesta realitat es pretén visibilitzar-la i analitzar-ne les conseqüències que derivin en
una transformació social necessària. Per aquesta convocatòria s’ha previst una dotació
econòmica de 5.000€ destinada a finançar l’estudi “El futur dels fills i filles menors
d'edat de les famílies en situació de cronicitat als serveis bàsics d'atenció social al
municipi de Lleida”, a càrrec d’un equip de membres del PDI liderat pel professor
Ramon Julià, del Departament de Geografia i Sociologia.

1.3. Ajuts a Projectes de Mobilitat :
La tercera modalitat d’aquesta convocatòria té com a objectiu la promoció de la
mobilitat solidària entre els membres de la comunitat universitària de la UdL, centrada
en activitats relacionades amb la cooperació. Dins d’aquesta, s’hi distingeixen dos vies:
la mobilitat curricular i la mobilitat solidària. Per una banda, la primera consisteix en la
realització de treballs o projectes de fi de carrera, pràcticums o equivalents relacionats
amb la temàtica de la cooperació al desenvolupament. Per altra banda, la mobilitat
solidària té a veure amb la realització d’accions de cooperació no lligades a la matèria

curricular de la universitat.
La dotació econòmica de la convocatòria és de 20.450€ i s’han presentat 44 propostes.
Taula ajuts Mobilitat Solidària 2019 (Comissió de Cooperació Internacional
8//04/2019- Consell de Govern 24/04/2018)
PERSONA/ES
SOL·LICITANT/S

TÍTOL DEL PROJECTE

AJUT

Mobilitat Curricular
1MC

2MC

3MC

4MC

Practicum II al Marist Centre for Migrants

Samut
Sakhon,
Bangkok
(Tailandia)

Mateo Aventín Valero

Badinko
(KayesMali)

Boubacar Cisse

Estudi sobre la viabilitat d’un projecte de Nairobi
recerca i transferència del coneixement,
(Kenya)
en una escola de primària i secundària de
Nairobi, Kenya

Ariadna Carrobé
Montalvo

Estudis de prospecció per desenvolupar
un projete d’electrificació d’una escola
primària / secundària a Mali

600€

600€

600€

Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb companys del Grau de
Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda Giulia Suñol Solé
(Gàmbia)

600€

5MC

Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Baja Kunda Laura Creus Alzina
(Gàmbia)

600€

6MC

Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Baja Kunda Laia Igual Serrano
(Gàmbia)

600€

7MC

Voluntariat a Baja Kunda (pràctiques de
fisioteràpia amb professionals del sector
com a supervisors)

Baja Kunda Núria Güell Araque
(Gàmbia)

600€

8MC

Voluntariat a Baja Kunda (Gàmbia)

Baja Kunda Patricia Pardina Gil
(Gàmbia)

600€

9MC

Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Baja Kunda Emma Pascual Arévalo
(Gàmbia)

600€

10MC Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Baja Kunda Núria Torrelles Martínez
(Gàmbia)

600€

Mobilitat Solidària
550 €

12MS Brigada solidària al Líban

Vall de la Bekaa Alba Martínez
(Líban)
Rubiella

13MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Baja Kunda
(Gàmbia)

Núria Ortega Espada 325 €

14MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r del Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(Gàmbia)

Judit Huguet Solé

15MS Casal d’activitats de lleure a Afanour

Tinghir (Marroc) Jennifer Debut
Jiménez

325 €

275 €

16MS Casal d’activitats de lleure a Afanour

Tinghir (Marroc) Marta Felip Hervás

275 €

17MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r del Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(Gàmbia)

Carme Campoy
Guerrero

325 €

18MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r del Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(Gàmbia)

Mariona Noguerol
Donaire

325 €

19MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r del Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(Gàmbia)

Andrea Monntoy
HernAndez

325 €

20MS Programa de voluntariat internacional a un Esquipulas i
orfenat de Guatemala
Jalapa
(Guatemala)

Patricia Morell López 550€

21MS Programa de voluntariat internacional a un Esquipulas i
orfenat de Guatemala
Jalapa
(Guatemala)

Laura Brufrau
Martínez

22MS Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia)

Maria de los Ángeles 325 €
Rodríguez Chacón

Baja Kunda
(Gàmbia)

550 €

23MS Voluntariat mèdic en zona rural propera a Teshie Nunga
Accra (Ghana)
(GHANA)

Alba Riera Pinós

550 €

24MS Voluntariat mèdic en zona rural propera a Teshie Nunga
Accra (Ghana)
(GHANA)

Anna Caselles
Potroy

550 €

25MS Voluntariat a Baja Kunda (Gàmbia)

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Aina Grifell Reguant

325 €

26MS Voluntariat a Baja Kunda (Gàmbia)

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Teresa Moya Ortega 325 €

27MS Voluntariat a Baja Kunda (Gàmbia)

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Luis Molinos Aranda 325 €

28MS Estada solidària a CHAZON Children’s
Centre

Vall de Rift
(KENYA)

Ana Blasco Belled

550 €

29MS Promoció, prevenció i protecció dels drets Dept. Meta
humans al departament del Meta
(COLÒMBIA)
Colòmbia

Miquel Muniesa
Argilés

550 €

30MS Estada de voluntariat a Baja Kunda

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Laura Gateu Miró

325 €

31MS Activitats de lleure a la regió de kolda,
Senegal

Kolda,
Bonconto
(SENEGAL)

Natàlia Calvet Trepat 550 €

32MS Activitats de lleure a la regió de kolda,
Senegal

Kolda,
Bonconto
(SENEGAL)

Laia Ancil Gascón

550 €

33MS Nens Talibés a Saint Louis

Saint Louis
(SENEGAL)

Ares Lopez Citoler

550 €

34MC Projecte de cooperació solidària en
medicina i salut pública

Delhi
(ÍNDIA)

Carla Albert Minguell 550 €

35MC Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r de Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Joffre Jose
Veintimilla Vera

325 €

36MC Projecte en salut maternal a Rwanda

Huye, Gisgara i Cloé A. Moreno
Nyanza
Giroud
(RWANDA)

550 €

37MC Projecte en salut maternal a Rwanda

Huye, Gisgara i Irantzu Iparraguirre
Nyanza
Azurmendi
(RWANDA)

550 €

38MC Projecte en salut maternal a Rwanda

Huye, Gisgara i María Bayona
Nyanza
Sánchez
(RWANDA)

550 €

39MC Programa de voluntariat internacional a un Esquipulas
Júlia Raluy Revés
orfenat de Guatemala
(GUATEMALA)

550 €

40MC Estada de voluntariat a Baja Kunda
(Gàmbia) amb estudiants de 3r de Grau
en Fisioteràpia de la UdL

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Irene Vigueras
Montes

325 €

41MC Estada de voluntariat a Baja Kunda

Baja Kunda
(GÀMBIA)

Ainhoa Iralde
Armendáriz

325 €

42MC Avaluació de l’agricultura a Gàmbia:
proposta de cooperació amb la UdL per a
millorar el desenvolupament agrari local

(GÀMBIA)

Jaume Lloveras
Vilamanyà

325 €

43MC Projecte en salut maternal a Rwanda

Huye, Gisgara i Iria Alonso Feijóo
Nyanza
(RWANDA)

550 €

44MC Projecte en salut maternal a Rwanda

Huye, Gisgara i Laura Santa Cruz
Nyanza
Ramis
(RWANDA)

550 €

TOTAL

20.450€

Homes
8

Cooperació

Mobilitat

14
6

Total

La Comissió de Cooperació Internacional, formada per una persona representant de cada
facultat de la UdL, és l’encarregada de la resolució d’aquestes convocatòries.
Concretament, aquesta comissió es reuneix dos cops l’any: a l’inici de curs (enguany el 4
de desembre de 2018 i de forma virtual) per aprovar les convocatòries i difondre’n la
respectiva informació; i al final de curs (enguany el 8 d’abril de 2019) per resoldre-les i
exposar les línies de treball del curs següent.
En l’actualitat, aquesta comissió està composada per la presidenta Dra. Astrid Ballesta
Remy (Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació), un representant de DEC Sr.
Xavier Pelegrí, un representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Sr. Pere
Enciso, una representant de l'Escola Politècnica Superior Sra. Lidia Rincón, un
representant de la Facultat de Lletres Sr. Carles Salazar, una representant de l'ETSEA
Sra. Francisca Santiveri, una representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball
Social Sra. Blanca Patricia Silva, una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª
Angeles de la Torre-Ruiz, un representant de la Facultat d'Infermeria Sr. Álvaro Alconada,
un representant de l'estudiantat Sr. Dídac Montero i una representant del PAS Sr.
Francesc Català.
PROJECCCIÓ LOCAL
Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida
En relació al conveni signat amb l’Ajuntament de Lleida, Desenvolupament i Cooperació
hi col·labora de dues maneres. Per una banda, s’encarrega de la valoració de les
convocatòries tant de projectes d’emergència com de cooperació de l’Ajuntament.
Aquestes convocatòries han comptat aquest any amb una dotació pressupostària de
60.000€. Per altra banda, DEC participa també del Consell mixt de Cooperació.
Valoració de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida
També s’ha dut a terme la valoració dels projectes presentats a la convocatòria de
Cooperació i Codesenvolupament de l’Ajuntament. Tal i com marca la prioritat geogràfica
de les bases d’aquesta convocatòria, els projectes presentats es duen a terme a
Colòmbia, Senegal, als campaments de refugiats sahrauís, a la regió de l’Amèrica Central
i a la regió de l’Àfrica subsahariana.
Entre la convocatòria d’emergència i la de cooperació s’han valorat un total de 16
projectes i s’han repartit 60.000€ cosa que suposa una reducció de pressupost respecte
l’any anterior.
S'han presentat un total de 14 ONGD (el mateix nombre de l’any anterior) amb un únic
projecte cadascuna, tal com establia la convocatòria. A diferència d’altres anys, tots les
propostes que es van registrar al tancament van ser de cooperació, no s’ha presentat cap
projecte de codesenvolupament ni d’emergències.

Per fer la valoració de les propostes presentades, a cada expedient s'hi ha considerat, per
una banda, l'entitat i, per l'altra, l'acció a desenvolupar (el que anomenarem projecte). Des
de ja fa quatre convocatòries i per tal de fer més amable la lectura tant de l’aplicatiu com
dels informes, es va fer un nou programa de ponderacions en el qual va variar, sobretot, la
valoració de la part entitat obeint a la demanda expressa de l'Ajuntament per tal que les
entitats realitzin més treball de base a nivell de ciutadania en relació a la difusió dels
projectes finançats en anteriors convocatòries. A més, aquest any s’ha introduït alguns
canvis a les puntuacions dels criteris de les bases i també en el formulari de la
convocatòria, que s’ha renovat amb la finalitat d’actualitzar-ne alguns apartats.

Assessorament en temes de cooperació al desenvolupament a l'Ajuntament de
Lleida
Per acabar, DEC ha pres part en el Consell Mixt de Cooperació, Permanent del Consell
Mixt de Cooperació i Agermanament Lérida – Lleida (Colòmbia), tot realitzant diverses
sessions d’assessorament a l’Ajuntament. Concretament, aquest curs s’ha assistit als
Consells Mixtos dels dies 25 de setembre i 28 de novembre de 2018 i 12 de març de
2019.
També durant aquest curs ha presentat l’informe final d’avaluació del Pla Director 2013
2016.
Participació a la Coordinadora d'ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida
Desenvolupament i Cooperació és una de les més de 35 entitats participants de la
Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida. Com a tal, la Unitat participa
activament de les comissions de treball; en les activitats de sensibilització, mobilització i
educació per al desenvolupament; i en les assembles mensuals realitzades els dies 17 de
setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre, 10 de desembre de 2018 i 14 de gener, 4 de
febrer, 3 de març, 4 d’abril, 6 de maig, 3 de juny de 2019.

PROJECCIÓ EXTERIOR
Xarxa Vives Universitats
DEC continua treballant activament amb la finalització i tancament del projecte sobre
Fisioteràpia a Gàmbia i Moçambic. Properament s’obriran noves vies per iniciar projectes
nous un cop tancat el de Fisiafrica.
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
DEC ha participat tot fomentant el treball en xarxa a la comissió de Cooperació
Universitària al Desenvolupament (CUD) en relació a l'estratègia de difusió dels ODS i
també d’un protocol per a l’acollida de persones refugiades a les universitats catalanes.

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
La CRUE internacionals i Cooperació està integrada pels màxims responsables de política
d'internacionalització i cooperació al desenvolupament de les universitat de l'Estat
Espanyol i la seva finalitat principal és la de liderar i coordinar les actuacions de les
universitat en aquestes matèries a fi de potenciar una col·laboració més estreta entre
elles.
DEC forma part del grup de treball de cooperació que s'encarrega de vetllar pel codi de
conducta, les bones pràctiques en cooperació, l'avaluació de la qualitat de la CUD i la
difusió i suport de les activitats CUD. Aquest curs s'ha fet una reunió a la Universitat de La
Laguna (Illes Canàries) els dies 21 i 22 de març on s’ha debatut sobre la nova Estratègia
de Cooperació Universitària de Desenvolupament de les universitats Espanyoles
(ESCUDE).
Projectes Eramus+ KA2 i KA3
Aquest curs la Unitat de Desenvolupament i Cooperació ha iniciat un nou servei per donar
resposta a les peticions del professorat relacionades amb al convocatòria Eramus+ KA2 i
KA3. Es proporciona suport al PDI en la presentació de la documentació davant del
Ministeri o UE, la gestió econòmica del projecte tant en el cas que la UdL sigui entitat
sòcia del projecte o en sigui l’entitat coordinadora.
La UdL fa l’assistència administrativa a 3 projectes des de l’any 2017. En tots ells la UdL
participa con a entitat sòcia en el projecte : DualEdu, TAEC i Women in Power coordinat
pel Campus Iberus.
Al l’any 2018 es van presentar 9 projectes dels quals la Unió Europea va concedir-ne 4 a
la universitat. 3 projectes GEFA/GIFT, Skills 4 smart TCLF, i l’ SPICEY on la Universitat és
sòcia i el projecte número 2018-1-ES01-KA201-050269 “Famílias y escuelas. La
implicación delas familias extranjeras en la escuela” on la Universitat de Lleida coordina el
projecte.
En el primer semestre de l’any 2019 se n’han sol·licitat 10 projectes, 2 projectes on la
Universitat de Lleida és la institució coordinadora i la resta on participa com a soci.
Programa UdL-Refugi
L’any 2018 es va signar l’Acord – marc de col·laboració entre diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les Universitats públiques i privades
catalanes per a l’establiment d’un programa pilot que faci possible reprendre els estudis
universitaris a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban, i la seva corresponent
Addenda.
Fruit d’aquest acord la Universitat de Lleida rep una assignació de 6.000 EUR
aproximadament per contribuir a les despeses de manutenció de l’estudiantat acollit en el
marc d’aquest projecte que es va incorporar a la UdL al setembre d’aquest curs.
En aquest marc, també es va constituir la comissió UdL- Refugi, encapçalat per la
Comissionada de la Universitat de Lledia per a les persones refugiades, en la que
participen les unitats universitàries vinculades a aquest programa i on la Unitat de
Desenvolupament i Cooperació fa la gestió tècnica, administrativa i econòmica del
projecte.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
EXPOSICIONS:
- Exposició “Oussouye, la força de la comunitat”, de l’associació Veïns del Món
Solidaris.
Del 17 de setembre al 10 d’octubre de 2018, al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici
Polivalent, del Campus de Cappont.
- Exposició “Les veus de l’aigua”, fotografies de Pepe Navarro, de l’associació Aigua
pel Sahel.
Del 26 de setembre al 9 d’octubre de 2018, al Rectorat de la Universitat de Lleida.
- Exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) – de Lleida al món”,
de l’Ajuntament de Lleida
Del 12 al 29 d’octubre de 2018, al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, del
Campus de Cappont.
- Exposició “Malbaratament d’aliments? Amb el menjar no s’hi juga”, Xarxa de
Consum Solidari
Del 12 al 30 de novembre, al vestíbul de la Facultat de Medicina.
Del 5 al 21 de desembre, al vestíbul de la 2a planta del Campus d’Igualada.
- Exposició “ La Fundació de Dones Lliures a Rojava i Síria (WJAR)”, fotografies
d’Anja Flach, Ercan Ayboga, Michael Knapp i de l’Agència fotogràfica de Dones JINHA, de
la Plataforma Azadí en solidaritat amb el Poble Kurd
Del 29 de gener al 15 de febrer de 2019, al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent,
del Campus de Cappont.
- Exposició fotogràfica “L’esperança del reciclatge”, de l’Associació Cultural dels
Amics del Castell de Concabella.
De l’1 al 12 d’abril de 2019, al vestíbul de la planta -1 de l’Edifici Polivalent, del Campus
de Cappont.

CINEMA:
15è Cicle de Cinema i Drets Humans, del 6 al 22 de novembre de 2018
El Cicle de Cinema i Drets Humans està composat de sis documentals amb les seves
pertinents ponències relacionades amb els Drets Humans.
 Dates: Dimarts i dijous, del 6 al 22 de novembre de 2018
 Horari: De 18.00 a 20.00 hores
 Lloc: Sala de juntes del 2n pis de Rectorat de la Universitat de Lleida

Primera sessió
6 de novembre
“12 d’octubre: cultura de l’odi i legítima autodefensa”
Metromuster, 2017, 58 minuts
El 12 d’octubre es celebra la Diada nacional de l’estat espanyol. Aquest dia es
commemora la descoberta i colonització del continent americà que va significar el
genocidi dels pobles originaris. En aquesta diada es fa més evident que cap altre dia
que l’espanyolisme és una ideologia que empara el racisme i la cultura de l’odi.
Ponent: Jordi Borràs, fotoperiodista
Segona sessió
8 de novembre
“La porta blava”
Alicia Medina, 2015, 56 minuts.
La porta Blava és un documental sobre el Centre d’Internament d’Estrangers de
Sapadors de València. Durant un any, la productora valenciana Dioso Media ha parlat
amb interns que han viscut darrere els murs d’aquest centre d’internament
d’estrangers, policia, jutges, activistes contra els CIE, els partits polítics que els van
crear i els que n’exigeixen el tancament.
Ponent: Mercè Duch, membre de la plataforma “Tanquem els CIEs”
Tercera sessió
13 de novembre
“La cifra negra de la violencia institucional”
Ales Payá i Cristina Garés, 2018, 84 minuts.
En quines condicions es tortura a Espanya? Per què costa tant denunciar? Quines
conseqüències té per a les víctimes i per als que vulneren la llei? Víctimes,
professionals de l’advocacia, jutges, policies, personal acadèmic, persones
defensores dels drets humans i altres implicades analitzen les causes i apunten
possibles vies de superació d’un assumpte que posa en dubte el nostre Estat de dret.
Ponent: Ales Payá, director del documental
Quarta sessió
15 de novembre
“Voces contra el silencio”
Documentos TVE, 2017, 54 minuts.
A l’estat espanyol cada dia es denuncien 3 violacions. I cada hora un delicte contra la
llibertat sexual. Però la majoria dels casos queden invisibilitzats. Pensem que només
existeix i és greu si hi ha violència física, intimidació amb armes o penetració. La
violència sexual és una forma de violència masclista al voltant de la qual s’està
produint un intens debat de diferents perspectives.
Ponent: Alba Alfageme Casanova, psicòloga especialitzada en violències masclistes
Cinquena sessió
20 de novembre
“La dama y la muerte”

Javier Recio, 2009, 8 minuts.
“Alumbramiento”
Eduardo Chapero-Jackson, 2007, 17 minuts.
“Qué os parece si me pongo el pijama”
Miguel Bardem, 2010, 4 minuts.
3 curts que reflexionen al voltant de la mort, i el dret a morir dignament.
Ponent: Isabel Alonso Davila, catedràtica d’ensenyament secundari d’Història i
presidenta de l’associació Dret a Morir Dignament-Catalunya.
Sisena sessió
22 de novembre
“Ciutats Vivibles, des de la diversitat que les habita”
Col·lectiu de periodistes Contrast i Entrepobles, 2018, 59 minuts.
El documental teixeix la veu i experiències de diverses dones i col·lectius del territori
per a mostrar un mirall fragmentari del que pot ser una ciutat vivible per a totes i tots,
més enllà de l’urbanisme on la salut, les emocions, la diversitat i les relacions són
elements claus de la construcció de ciutadania, des de la mirada feminista.
Ponent: Betlem C.Bel, activista feminista. Ciutats Vivibles, Entrepobles

Cinefòrum: “El Sol del Nord. Construint l’autonomia a Bakur”, d’Ivardia
Produccions
En relació amb l’exposició ubicada al vestíbul del Polivalent, es va projectar aquest
documental. Es diu que l’Kurdistan el sol Neix per l’oest, en referència al procés
revolucionari de Rojava, “oest” en kurd. Aquesta regió autònoma de Síria és coneguda
arreu del món perquè ha estat capaç d’autogovernar-se democràticament i de
defensar-se enmig d’un país en guerra. El Sol del Nord és una instantània de la seva
germana i veïna, Bakur, la regió nord del Kurdistan, al sud-est de Turquia. El
documental capta un instant d’un procés de resistència històric que avui dia busca una
societat basada en la unió de confederacions, la democràcia directa, l’alliberament de
la dona i l’ecologia social.
Data: 6 de febrer
Lloc: Edifici Polivalent del Campus de Cappont.
Entitat: Plataforma Azadí en solidaritat amb el Poble Kurd

JORNADES, CONFERÈNCIES:
- VIII Jornada de Voluntariat Social
Dia: 9 d’octubre de 2018
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (Campus
Cappont)
Ponència “El voluntariat al servei del desenvolupament Integral de la societat” a càrrec
Rafael Allepuz, professor d’Economia Aplicada de la UdL.
I debat “Fer de voluntari/a” amb la participació d’entitats i persones voluntàries
- “Com motivar i introduir els valors UNESCO en l’educació d’avui”, organitzada per

l’associació Lleida per la UNESCO.
Dia: 24 de novembre de 2018
Lloc: Auditori del Campus de Cappont (UdL)

- Els sòls i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
Dia: 5 de desembre de 2018
Lloc: Sala de graus. Edifici 1 d’ETSEA (UdL)
- Xerrada “La guerra comença aquí”, i presentació del llibre “Economia (de guerra)”
Dia: 30 de gener de 2019
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis de Rectorat
- Vols viatjar al sud en clau de solidaritat?
Dia: 27 de febrer de 2019
Lloc: Sala de Juntes del 2n pis de Rectorat.
Ponents: ONGD Alkaria, SETEM Catalunya, Servei Civil Internacional de Catalunya i
Associació Catalana per la Pau

VOLUNTARIAT:
La Universitat de Lleida aposta per una educació integral de la persona, perquè la
Universitat, a més de formar bons professionals, ha de contribuir a forjar una ciutadania
activa, responsable i compromesa amb el valor de la solidaritat i el progrés de la societat
cap a una major justícia social.
L'oferta de voluntariat a la UdL es fa en col·laboració amb la Comissió 3.4 formada per la
Federació Catalana de Voluntariat Social, la Coordinadora d'ONGD i aMS i la Xarxa
d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social. En concret, la Comissió 3.4 està
composada de tres nuclis d'entitats que treballen pel quart món i la UdL. Per tot això, la
UdL té contacte i pot oferir a la comunitat universitària la possibilitat de fer un voluntariat
amb més de 35 entitats de la província de Lleida.
Els objectius del voluntariat són:
- Proporcionar informació al nou voluntari o voluntària pel que fa als diferents camps
d'acció.
- Capacitar el voluntari o voluntària per a la presa de decisions.
- Ajudar a resoldre els problemes que es planteja el voluntari o voluntària a l'hora
d'escollir un àmbit de treball.
- Possibilitar la formació de caràcter general per ser voluntari o voluntària.

ÀREA DE FORMACIÓ
La tercera de les àrees de DEC té com a funció principal treballar per formar persones
crítiques i socialment responsables en la contribució a la creació de la ciutadania global. A
través de la formació reglada i curricular i de la formació complementària s’estudien els
elements i aspectes estructurals que expliquen la situació del món i que permeten a la
comunitat universitària la pràctica d'una cooperació i una solidaritat transformadora.
Així doncs, la voluntat de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació és introduir
continguts sobre pau, drets humans, cooperació i desenvolupament a la formació
universitària, per tal de permetre a l’estudiantat reflexionar sobre les causes estructurals
de les desigualtats i de les vulneracions de drets humans en un món global. Tot això amb
l’objectiu de generar propostes de canvi i fer palès el compromís de la universitat d’estar
compromesa amb la millora de les condicions de vida d’aquelles persones que més ho
necessiten.
Les accions de formació d’aquest any han estat les següent:
CURS: FORMACIÓ BÀSICA EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT
Dies 11, 12 i 13 de març de 2019.
Lloc: Sala de Videoconferències, Centre de Cultures Transfronterer (Campus Cappont).
Organitza: Universitat de Lleida.
-

Programa:
o 11 de març
De 10:00h a 13:00h / De 15:00h a 18:00h: “La mobilitat solidària des d’un
punt de vista antropològic”. A càrrec de Jordi Gascón, antropòleg, professor
de la UdL i membre del Foro de Turismo Responsable.
o 12 de març
De 10:00h a 13:00h / De 15:00h a 18:00h: “Nocions bàsiques sobre
desigualtats,
cooperació
al
desenvolupament
i
Educació
al
Desenvolupament”. A càrrec de Natalia Navarro, consultora internacional de
gènere i desenvolupament.
o 13 de març
De 10:00h a 13:00h / De 15:00h a 18:00h: “Moviments Socials, ONGDs i
Plataformes de Lleida. Retorn de la mobilitat solidària”. A càrrec del personal
de la unitat de Desenvolupament i Cooperació de la UdL.

CURS: “ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. REPTES DE LA
SOCIETAT PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR”.
Dies 4 i 5 d’abril de 2019.

Lloc: Sala de Videoconferències, Centre de Cultures Transfronterer (Campus Cappont).
Organitza: Universitat de Lleida.
Programa:
- Dijous 4 d’abril:
10:00h: Inauguració.
De 10:15h a 11:30h: “La Seguretat Humana en l’Agenda 2030”. A càrrec de Jesús Núñez,
codirector de l’Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
De 12:00h a 13:30h: “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Reptes i
transformacions des d’una perspectiva crítica”. A càrrec d’Ignacio Martínez, professor de
ciència política i de l’administració de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
De 15:00h a 16:30h: “La relació entre els ODS i els estudis universitaris. La implicació de
la comunitat universitària en l’Agenda 2030”. A càrrec d’Astrid Ballesta, vicerectora de
Relacions Internacionals i de Cooperació de la Universitat de Lleida.
De 16:30h a 18:30h: Taula rodona “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la
Universitat de Lleida”. Participen:
− Paquita Santiveri, Professora de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agrària de la UdL.
− Lídia Rincón, Professora de l’Escola Politècnica de la UdL.
− Carme Campoy, Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL.
- Divendres 5 d’abril:
De 10:00h a 11:30h: “L’Agenda 2030, una oportunitat per a la justícia global i l’efectivitat
dels drets humans?”. A càrrec de David Bondia, professor de Dret Internacional Públic de
la UB i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
De 12:00h a 13:30h: “L’Agenda 2030. Transformar l’educació per transformar el món”. A
càrrec de Cristina Escrigas, ex-directora de la Global University Network for Innovation
(GUNi), Observatori de UNESCO i la Universitat de les Nacions Unides amb seu a l’ACUP
sobre l’Educació Superior al món.
13:30h: Cloenda.

VI JORNADES VISIONS DEL MÓN AFRICÀ: “El futur de la memòria múltiple:
patrimoni, desenvolupament i gestió de conflictes a l’Àfrica”.
Dates: celebrades els dies 10 i 11 d’abril de 2019.
En aquest curs acadèmic s’ha arribat a la 6a edició d’aquestes jornades. El curs pretén
consolidar-se com un espai de formació i reflexió sobre les polítiques de
desenvolupament. Atesa aquesta finalitat, s’intenta combinar la participació de persones
expertes de caràcter local juntament amb experts d’àmbit internacional (expertes en la
matèria).
Programa:
- Dimecres 10 d’abril:
16:00h: Inauguració.
Taula 1: Memòries colonials: Una trobada difícil.
Moderador-relator: Gonzalo Sanz, UB.
De 16:30h a 18:15h:
- Canàries en l’equador africà: Germán Santana, U. Las Palmas.
- Mecanismes de control en la Guinea colonial: Celeste Muñoz, UB.
- La memòria enverinada de les tropes africanes. Sobre els tiralleurs: Sarah Westwood (U.
Boston / UdL) i Álvaro Barril, UB.
Diàleg 1: “Memòria secreta” i gestió del conflicte.
Moderador: Albert Farré, CEA .
Relator: Albert Roca, UdL.
De 18:45h a 20:30h:
- La memòria descentralitzada joola: Jordi Tomàs, GESA-ISCTE.
- La memòria pública de les societats secretes: reflexions des del vudú haitià: Joan
Gimeno, GESA.
- Dia 11 d’abril:
Taula 2: La violència dels recursos: La trampa de la memòria nacional.
Moderador-relator: Faviola Mancinelli, UB.
De 16:30h a 18:15h:
- Les guerres mundials: Antonio Santamaría, IUDC – U. Complutense.
- Memòries i horitzons del bandidisme a Madagascar: Mariona Rosés, UB.
Diàleg 2: Els rèdits de la memòria múltiple: Una oportunitat global?
Moderador-relator: Albert Roca, UdL.
De 18:45h a 20:30h:
- Catalunya i Europa: Camila de Mármol, GRAP – UB.
- Madagascar i l’oceà Índic: Sophie Goedefroit, U. Paris V.
20:15h: Clausura.

3A EDICIÓ JORNADES VISIONS D’UN MÓN DESIGUAL. “Pau, justícia i institucions
sòlides”.
Va consistir en una formació semi-presencial del 25 d’abril al 21 de maig de 2019, les
sessions presencials de la qual van tenir lloc a la Sala de Juntes de la segona planta del
Rectorat.
Programa (sessions presencials):
- Dijous 2 de maig
De 18:00h a 19:30h: “Cultura de pau, seguretat humana i desarmament”. A càrrec del Sr.
Jordi Armadans, politòleg, periodista i director de FundiPau (Fundació per la Pau).
- Dijous 9 de maig
De 18:00h a 19:30h: “Les migracions com a oportunitat pel desenvolupament: les tensions
entre l’Agenda 2030 i les polítiques Nacionals”. A càrrec de la Sra. Gemma Pinyol,
directora de polítiques migratòries i diversitat a Instrategies i investigadora associada del
GRITIM-UPF.
- Dijous 16 de maig
De 18:00h a 19:30h: “La Justícia global i l’efectivitat dels drets humans”. A càrrec del Dr.
David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i professor titular de
Dret internacional públic i Relacions internacionals de la Universitat de Barcelona.
- Dijous 21 de maig
De 18:00h a 19:30h: “Institucions democràtiques pel desenvolupament sostenible”. A
càrrec de la Sra. Anna Ayuso, investigadora sènior per a Amèrica Llatina del CIDOB i
professora associada a la UAB de Dret Internacional Públic i a l’Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI).

AULES CONTRA LA POBRESA
Enguany, em arribat a la 6a edició del Programa Aules Contra la Pobresa; consisteix en
introduir continguts i competències sobre desenvolupament, cooperació i solidaritat en el
currículum de l’estudiantat de la UdL.
En aquest curs han participat els graus de Treball Social, Educació Social, Doble titulació
de Dret i ADE, Nutrició humana i Dietètica, Doble titulació en Educació infantil i Educació
Primària, Doble titulació en Educació Primària i CAFE, Educació Primària bilingüe,
Educació Primària Dual, Infermeria, Doble grau en Infermeria i Fisioteràpia, Arquitectura
tècnica i Edificació, ADE, Dret, Comunicació i Periodisme audiovisuals, Filologia
Hispànica, Enginyeria Agrària i Alimentària, Geografia i Màster en psicopedagogia.
I Nutrició humana i Fisioteràpia del Campus d’Igualada.
Les sessions que s'han impartit durant aquest curs han estat:
Assignatura: Projectes per l’Acció Comunitària
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Dates: 1r quadrimestre
Assignatura: Dret Internacional Públic
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Maria Paz López
Assistència: 70

Professorat: Albert Galinsoga Jordà
Assistència: 44

Assignatura: Informàtica i estadística
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.
Dates: 1r quadrimestre
Assignatura: Bromatologia
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida)
Farré
Data: 1r quadrimestre
Assignatura: Bromatologia
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada)
Piqué Farré
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Eduard Vaquero
Assistència: 70

Professorat: Maria Teresa Piqué
Assistència: 40

Professorat:

Maria

Teresa

Assistència: 24

Assignatura: Sociologia de l’educació (Doble Grau en Educació Infantil i Primària)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Àngels Torrelles
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Doble Grau en Educació Primària i CAFE)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Olga Bernad
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Grau en Educació Primària)

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Juan Antonio Tahull
Assistència: 40

Assignatura: Sociologia de l’educació (Grau en Educació Primària)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Marc García
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Doble Grau en Educació Primària i CAFE)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Marc García
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Doble Grau en Educació Infantil i Educació
Primària)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Rosa Benabarre
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Educació Primària Bilingüe)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Xavier Miranda
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sociologia de l’educació (Doble Grau en Educació Primària Dual)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Adelina Miró
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Teoria i història i contextos educatius (Doble Grau en Educació Infantil
i Educació Primària)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Juan Agustín González
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Teoria i història i contextos educatius (Doble Grau en Educació
Primària Dual)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Juan Agustín González
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 40
Assignatura: Sistemes de Serveis Socials
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Xavier Pelegrí Viaña
Assistència: 120

Assignatura: Bases bioquímiques i nutricionals per a la persona
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Professorat: Blanca Salinas-Roca
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 100
Assignatura: Contextos i àmbits de l’educació social
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Maria Paz López
Assistència: 80

Assignatura: Rehabilitació I
Escola Politècnica Superior
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Lídia Rincón
Assistència: 5

Assignatura: Informàtica i Estadística
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Eduard Vaquero
Assistència: 70

Assignatura: Antropologia
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada)
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Jordi Gascón
Assistència: 25

Assignatura: Economia del treball i polítiques d'ocupació
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Professorat: Rafael Allepuz i Pere Enciso
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 9
Assignatura: Economia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Data: 1r quadrimestre

Professor: Pere Enciso
Assistència: 80

Assignatura: Bases conceptuals i contextuals de l’Educació Social
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Núria Llevot
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 86
Assignatura: Noves tendències en televisió i convergència digital
Facultat de Lletres
Professorat: Mariona Visa Barbosa
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 20
Assignatura: Periodisme especialitzat: economia i política
Facultat de Lletres
Professorat: Eugeni Casanova
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 25
Assignatura: Periodisme especialitzat: societat i cultura
Facultat de Lletres
Professorat: Eugeni Casanova
Data: 1r quadrimestre
Assistència: 22
Assignatura: Dret Internacional públic
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Data: 1r quadrimestre

Professorat: Núria Camps Miralbet
Assistència: 80

Assignatura: Psicologia de la salut i habilitats de comunicació
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Professorat: Álvaro Alconada Romero
Dates: 1r quadrimestre
Assistència: 90
Assignatura: Psicologia de la salut i habilitats de comunicació
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada) Professorat: Álvaro Alconada

Romero
1r quadrimestre

Assistència: 40

Assignatura: Influència de la literatura francesa a l'espanyola
Facultat de Lletres
Professorat: Mari Carme Figuerola
2n quadrimestre
Assistència: 12
Assignatura: Antropologia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
2n quadrimestre

Professorat: Jordi Gascón
Assistència: 70

Assignatura: Exclusió social
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
2n quadrimestre

Professorat: Mariona Lladonosa Latorre
Assistència: 70

Assignatura: Producció Agrària Ecològica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
2n quadrimestre

Professorat: Paquita Santiveri
Assistència: 12

Assignatura: Dona i Societat (Treball Social) i Gènere i Societat (Educació Social)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat: Elena Cardeñosa
2n quadrimestre
Assistència: 50
Assignatura: Psicologia Social
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
2n quadrimestre

Professorat: Norma Jordana
Assistència: 70

Assignatura: Geografia social
Facultat de Lletres
Manuel Solis
2n quadrimestre

Assistència: 15

Assignatura: Fonaments en fisioteràpia I
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
2n quadrimestre

Professorat: Carme Campoy
Assistència: 79

Assignatura: Planificació i programació
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
2n quadrimestre

Professorat: Anna Mata
Assistència: 70

Assignatura: Jocs, valors i diversitat cultural
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
2n quadrimestre

Professorat: Jordi Domingo
Assistència: 50

Assignatura: Educació Primària Bilingüe
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball

Professorat: Joan Ganau/Juan

Professorat: Carme Molet i Dànae Quiroz

2n quadrimestre

Assistència: 25

APRENENTATGE I SERVEI
L’aprenentatge servei (APS) consisteix en una innovadora proposta educativa que
combina l’adquisició de nous coneixements i el servei a la comunitat. Així, permet a
l’estudiantat formar-se en competències, habilitats, valors o coneixements tot treballant
sobre les necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de generar-hi un impacte positiu.

APS amb alumnat de la Universitat de Lleida
La Unitat de Desenvolupament i Cooperació gestiona la col·laboració amb la Facultat de
Dret Economia i Turisme en el marc del Programa d’Aprenentatge-Servei (ApS) aplicat
als Treballs de Fi de grau (TFG) de l’alumnat d’aquestes titulacions. consisteix en que part
de l’estudiantat, de forma voluntària, dels graus de Dret, ADE o Turisme, faci una treball o
estada amb metodologia APS a diferents entitats d’acord amb les necessitats concretes
detectades per la unitat. En aquest curs s’han desenvolupat:
- En Turisme 3 treballs tots ells amb la Federació Allem
- En el doble grau Dret-ADE : 2 treballs amb AICEC-ADICAE i Arrels Sant Ignasi
- En el grau de ADE 4 TFG amb la Federació Allem, el Banc d’Aliments, Ponent Coopera, i
Càritas.
- En el grau de Dret : 4 TFG amb Down Lleida, Fundació Tutelar Alosa, Acim, i Creu Roja

PROGRAMA ITINERA
DEC està dins el programa ITINERA de l'Institut de Formació Superior (antic ICE) a través
del qual tot l'alumnat dels centres de secundària que vol fer algun treball de recerca al
voltant dels temes de la cooperació al desenvolupament pot trobar informació i cotutoratge dins la universitat.
Aquest curs hem avaluat quatre treballs de secundària presentats dins l’àrea de
cooperació al desenvolupament.
APS AMB ALUMNAT DE SECUNDÀRIA
El curs 2018/2019, 14 alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida han
participat en les activitats que s’emmarquen dins del projecte d’aprenentatge servei. La
proposta d’aquest any ha girat entorn el treball de les desigualtats i vulneració dels Drets
Humans en diferents temàtiques per acabar generant una repercussió en el seu grup
classe. Així, mitjançant les diferents sessions (un total de 10 hores), l’alumnat ha
reflexionat sobre les oportunitats de les quals ha gaudit al llarg de la seva vida,
contemplant diferents perspectives i opinions amb altra gent i experts en els àmbits, per tal

de crear una dinàmica de reflexió final. Els 5 grans temes sobre els quals ha tractat
aquesta reflexió han estat la raça/ètnia/religió, el gènere, la identitat de gènere/orientació
sexual, la pobresa i drogodependència, i els trastorns mentals/del desenvolupament. A
través de la recopilació d’informació, visites a diferents centres i associacions, l’intercanvi
d’opinions i la reflexió crítica, s’ha preparat i dut a terme una activitat que ha fet que
l’alumnat de 4rt d’ESO de l’institut reflexionés sobre aquestes desigualtats, generant així
aquest impacte social que persegueix l’APS. Aquestes 10 hores presencials han estat
distribuïdes en el període d’entre gener i març, tenint en compte que la primera sessió de
presentació es va dur a terme el 18 de desembre. Concretament, les dates han estat, per
al grup 1: el 22 i el 29 de gener; el 5, 19 i el 26 de febrer; i el 5 de març. Pel que fa al grup
2, els dies han estat els següents: el 24 i el 29 de gener; el 7 i el 19; i el 7, 14 i 21 de març
(va haver-hi un dia més per alumnes, tant del grup 1 com del grup 2, que no van poder
assistir a totes les sessions i van recuperar-les amb l’activitat final).
- Visita a “Unim Cultures (UdL)” (dimarts dia 22 i dijous dia 24 de gener de 2019)
Presentació oral sobre la creació i inicis de l’associació, els objectius d’aquesta, els
projectes i activitats que han dut a terme, els membres que en formen part, etc. També es
van fer jocs dinàmics amb l’alumnat. També es va dur a terme una altra activitat
participativa i la visualització d’un vídeo
- Visita a Arrels Sant Ignasi de Loiola (tots junts el dimarts dia 29 de gener de 2019)
Visita al pis de l’entitat Arrels on un total de 5 persones va explicar la seva experiència
com a ex-drogodependents (addictes a qualsevol tipus de droga, a l’alcohol, al joc, ...):
com havia començat la seva addicció, des de quan, les seves recaigudes, com van
conèixer el centre Arrels Sant Ignasi, com es van sentir en el centre, com es van sentir
abans i després del procés de rehabilitació, com es trobaven les seves relacions
interpersonals (tan properes, com la família o amics, com més llunyanes), com es van
sentir quan es trobaven sols, sense ajuda i/o al carrer, etc.
Durant les explicacions de cada persona i de la seva vida, l’alumnat va anar participant
fent-los preguntes a cadascú d’ells i realitzant aportacions pròpies.
- Visita a Colors de Ponent: Col·lectiu LGTBI de Lleida (dimarts dia 5 de febrer de
2019)
Explicació de la història i objectius de l’associació i diverses activitats grupals per parlar
de la pressió social on l’alumnat va participar aportant la seva opinió. A partir d’aquí,
també es va realitzar un petit debat sobre la llibertat d’expressió.

- Visita a LIKA Lleida (dijous dia 7 de febrer de 2019)
informació sobre aquesta.
Explicació de l’associació i presentació amb alguns conceptes clau per entendre el
feminisme: el patriarcat, el masclisme, el feminisme, el femillisme, la violència de gènere,
etc. L’alumnat de va aportar la seva pròpia definició de feminisme i, a més a més, van
explicar algunes vivències pròpies o opinions sobre el masclisme, discriminació de gènere
i/o situacions de violència de gènere.

- Visita a Associació Plançó (Federació Allem) (19 de febrer de 2019)
En aquesta visita es va conèixer l’entitat i com s’atèn l’alumnat amb problemàtiques
diferents: autismes, ...que cada dia va al centre educatiu.

- Activitat final grup 1(26 de febrer i 5 de març)
Aquesta activitat ha consistit en enregistrar en format de vídeo diferents entrevistes
compostes per diferents preguntes sobre totes les temàtiques a varis estudiants del
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. L’alumnat ha participat activament en la
tria i formulació de preguntes, i en la comunicació i interacció amb l’estudiantat de la
Universitat, així com en l’enregistrament videogràfic.
- Activitat final grup 2 (7, 14 i 21 de març)
Aquesta activitat ha consistit en realitzar una campanya de sensibilització i divulgació
d’informació al Carrer Major, a Lleida, mitjançant el disseny de diferents tríptics, díptics i
pòsters sobre totes les temàtiques tractades. A més a més, es van enregistrar en format
de vídeo diferents entrevistes compostes per diferents preguntes sobre totes les
temàtiques a diferents persones del Carrer Major de Lleida. L’alumnat ha participat
activament en el disseny de pòsters i tríptics, en la tria i formulació de preguntes, i en la
comunicació i interacció amb les persones de la comunitat, així com en l’enregistrament
videogràfic.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (CDOCS)
El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS), traslladat del Servei de
Biblioteca i Documentació del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida fa dos
cursos, segueix oferint i difonent publicacions pròpies de DEC. A la vegada, el fons
bibliorgàfic es va nodrint cada curs més de monografies relacionades amb la cooperació i
el desenvolupament. Des de la Unitat també s’ofereix assessorament bibliogràfic i
documental a diferents grups d’estudiantat (universitari i de batxillerat) en els seus treballs
de recerca.
A més a més, el nombre d’usuaris del CDOCS segueix en la tendència creixent dels
darrers anys. Concretament, aquest curs s’han realitzat un total de 373 préstecs i 256
renovacions.

