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Presentació 

 
 

El programa PAULA neix per donar suport i potenciar l’àmbit de 
l’educació per a la pau en els centres educatius, a través del 

suport als professionals de l’educació per a la seva introducció. 

Per això, treballem en el desenvolupament de propostes 

didàctiques que permetin incorporar l’educació per a la pau de 

forma transversal, és a dir, contribuir a l’extensió de la cultura 
de pau des dels centres educatius mentre es treballen la resta 

de continguts d’aprenentatge assenyalats en el currículum del 

centre. Es tracta de fomentar la presència quotidiana de la 

cultura de pau a les aules, facilitant la seva integració en les 

diferents àrees de coneixement i etapes educatives. 

 
PAULA es materialitza en un espai web adreçat al professorat, 

que proporciona recursos didàctics multimèdia, en línia i 

flexibles, que l’agent educatiu pot modelar segons els seus 

interessos, necessitats i demandes. A més, incorpora eines per 

a la comunicació entre aquests agents educatius. 

 
El suport web ens permet un desenvolupament permanent dels 

materials, en continua revisió i ampliació segons les 

aportacions que realitzen els seus destinataris principals: 

mestres i professorat de qualsevol nivell educatiu, des d’infantil 

fins a l’educació d’adults.  

 
El projecte integra també tot tipus d'iniciatives adreçades a la 

promoció de l'educació per a la pau com una tasca permanent 

als centres, com el Premi de Recerca per a la Pau (adreçat al 

Batxillerat) o les accions presencials, adreçades a la formació, 

el coneixement mutu i l'intercanvi entre el professorat de totes 

les etapes educatives. 
 
 

 



 

 



 

A) Accions 

1. PAULA: Portal d'educació per a la pau 

 

L'espai web PAULA es planteja com un centre telemàtic de recursos 
educatius, on mestres i professorat poden trobar tot tipus de materials 

per al desenvolupament a les aules de l’educació per a la pau.  

 

http://www.observatori.org/paula/ 

 
Com a centre telemàtic, els recursos educatius es troben disponibles 

íntegrament per internet, es distribueixen de forma immediata arreu i, 

en el cas dels recursos d'edició pròpia, es revisen per tal de mantenir-

los permanentment actualitzats. 
 

Tots els recursos educatius s'organitzen en esferes temàtiques que 

ofereixen diferents perspectives per apropar-s'hi a la cultura de pau. 

Es tracta de temes presents en el curriculum, que poden facilitar 
l'apropament a aquest enfocament de l'educació per part de 

professorat molt divers. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El portal s'implementa en llenguatge PHP i es gestiona mitjançant 

bases de dades SQL. Al llarg de l'any, s'han continuat fent tasques de 
millora en la gestió de continguts, especialment mitjançant l'ampliació 

dels camps als registres de les bases de dades, de forma que es faci 

possible la personalització de continguts per àrees i etapes educatives.  

 



 

 

1.3. Actualització d'esferes temàtiques 

 

Durant el 2009, s'han mantingut actualitzades les 9 esferes 
temàtiques disponibles al portal, que articulen tot tipus de 

recursos educatius per al professorat: 

 

 Drets: Aproximació històrica i conceptual a aquesta fita en el 
desenvolupament d'una cultura de pau. 

 Islam: Aproximació a la diversitat del món islàmic, adreçada a 

relativitzar prejudicis i deconstruir l'enemic. Aparició i expansió 

de l'islamisme polític. 
 Aigua: El dret humà a l'aigua i la desigualtat social en l'accés 

als recursos hídrics. L'aigua com a font de cooperació entre els 

pobles. La nova cultura de l'aigua i la sostenibilitat, com a 

generadora de pau. 

 Migrar: Aproximació històrica i contextualització de les 
migracions en la globalització. Les migracions internacionals 

com a oportunitat per apropar-se a les diferents 

manifestacions de la violència (directa, estructural i cultural) al 

món. 
 Pau: Presentació del bagatge de coneixements, habilitats i 

valors generats per la humanitat al llarg de la seva història, 

que possibiliten la pau. 

 Violència: Diferenciació entre violència, agressivitat i 
conflicte. Visibilització dels diferents tipus de violència. 

 Global: Aproximació conceptual i històrica al fenomen de la 

globalització. Posar de relleu la mútua dependència entre els 

habitants del planeta i la corresponsabilitat basada en els 
vincles que operen entre països enriquits i països empobrits, 

històrics i actuals. 

 Energia: L’energia com a font de recursos per a la humanitat 

però també a l'origen de guerres i situacions de vulneració de 

drets humans. 
 Gènere: Aproximació conceptual i històrica en relació a la 

promoció de la igualtat de gènere. 

 

Cada esfera inclou les següents seccions: 
 

 Continguts: Presentació conceptual de la temàtica. 

 Casos: Presentació de la temàtica a través d'exemples de la 

realitat mundial. 
 Glossari: Definició dels termes clau en relació a la temàtica. 

 En xifres: Recull de dades clau sobre la temàtica. 

 Calendari: Esdeveniments i efemèrides relacionats amb cada 

temàtica. 

 Per saber-ne més: Possibilitat d'ampliació de qualsevol 
aspecte o dimensió de la temàtica a través d'enllaços a fonts 

d'informació seleccionades. 



 

 Recursos didàctics: Enllaços a recursos elaborats amb 

finalitat educativa, disponibles íntegrament de forma 

immediata a través d'internet.  

 Recull de premsa: Articles de premsa publicats pel seu 
potencial educatiu, alguns dels quals s'acompanyen de 

suggeriments didàctics. 

 Propostes per a l'aula: Activitats en relació a aquella 

temàtica per educar l'alumnat en la cultura de pau. En 
ocasions, la proposta s'acompanya de materials per a 

l'alumnat, que agilitzin la implementació de la proposta a 

l'aula.  

 Mapes: Dins de cada esfera, s’està treballant per facilitar 
mapes que, de forma gràfica, presenten diferents aspectes de 

la temàtica. Aquesta secció, de recent creació, compta amb 

continguts a les esferes d’Aigua, Islam, Energia, Gènere i 

Globalització. 

 
Amb els recursos continguts a cada secció, el professorat pot ampliar els 

seus coneixements en relació a aquella temàtica (per poder enfocar 

aquests temes amb l'alumnat, per exemple, en un moment de debat) i 

elaborar els seus propis recursos didàctics, combinant recursos de 
diferents seccions. Per exemple:  

 combinant un article dels continguts, amb algun exemple tret 

de Casos, acompanyat d'algunes definicions, que es treballa a 

l'aula a través del suggeriment didàctic aportat en alguna 
notícia;  

 formulant problemes matemàtics a partir de les dades 

numèriques de la secció En xifres;  

 treballant un esdeveniment d'actualitat a partir d'alguna de les 
notícies incloses en el Recull de Premsa, que s'acompanya de 

l'enllaç a algun material didàctic publicat a internet,  

 ... 

 

En aquest sentit, procurem que el PAULA sigui un espai ric en recursos i 
flexible, per tal que pugui adaptar-se a la diversitat d'estils d'ensenyament 

i contextos educatius del professorat i als accelerats canvis en les 

problemàtiques internacionals. 

 
A continuació, s'exposen els nous recursos publicats a aquestes 

esferes durant el 20091, que es sumen als editats en anys anteriors. 

                                                
1
 Les dades que es mostren en aquest informe corresponen a les recollides des de l'1 de gener de 

2009 fins al moment de la seva redacció, a finals del mes de novembre del mateix any. 



 

 

 
 

 

Drets Humans  

En xifres: 

33 noves dades. 

Calendari: 

24 noves dates. 

Per saber-ne més: 
18 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 
43 nous materials. 

Recull de premsa: 

 20 nous articles afegits. 

 1 proposta per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 
1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=16&lng=cat


 

 

 
 

 

Islam 

Continguts: 

1 nou article: La mesquita 

Casos: 

1 nou article: La polèmica de les 
mesquites a Europa. 

Glossari: 

4 nous termes 

En xifres: 

5 noves dades. 

Calendari: 

7 noves dates (celebracions islàmiques). 

Per saber-ne més: 

10 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

18 nous materials. 

Recull de premsa: 

 8 nous articles afegits. 

 1 proposta per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=2&lng=cat


 

 

 

 
 

 

 

Migracions internacionals 

Calendari: 
1 nova data. 

En xifres: 
1 nova dada. 

Per saber-ne més: 

12 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

31 nous materials. 

Recull de premsa: 

 12 nous articles afegits. 
 2 propostes per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=8&lng=cat


 

 

 

 

Aigua 

Glossari: 

3 noves dates. 

En xifres: 

5 noves dades. 

Calendari: 

3 noves dates. 

Per saber-ne més: 
10 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 
16 nous materials. 

Recull de premsa: 

 12 nous articles afegits. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 
Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=1&lng=cat


 

 

 

 
 

Cultura de pau 

Calendari: 

6 noves dates. 

En xifres: 

6 noves dades. 

Per saber-ne més: 

7 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

56 nous materials. 

Recull de premsa: 

 16 nous articles afegits. 

 2 propostes per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 
Batxillerat. 

 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=17&lng=cat


 

 

 

 

 

 

Violència 

Calendari: 

9 noves dates. 

En xifres: 

35 noves dades. 

Per saber-ne més: 

7 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

30 nous materials. 

Recull de premsa: 
 34 nous articles afegits. 

 2 propostes per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=17&lng=cat


 

 

 

 
 

 

Energia 

Calendari: 

5 noves dates. 

Per saber-ne més: 
12 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 
20 nous materials. 

Recull de premsa: 

 13 nous articles afegits. 

 2 propostes per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 
1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=17&lng=cat


 

 

 

 
 

Global 

Casos:  

1 nou article: El perquè de la crisi: apunts per reflexionar i fer propostes 

de construcció d'espais d'esperança 

Calendari: 
17 noves dates. 

En xifres: 
23 noves dades. 

Per saber-ne més: 

21 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

51 nous materials. 

Recull de premsa: 

 26 nous articles afegits. 
 3 propostes per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=17&lng=cat


 

 

 

 

Gènere 

Calendari: 

10 noves dates. 

En xifres: 

24 noves dades. 

Per saber-ne més: 

19 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

42 nous materials. 

Recull de premsa: 
 18 nous articles afegits. 

 1 proposta per a l'aula, a partir dels articles. 

Propostes per a l'aula: 

1 nova proposta: Recursos per a la tutoria del treball de recerca de 

Batxillerat. 

 

 

http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=17&lng=cat


 

Per tant, l'actualització de les esferes temàtiques es concreta en el 

següent increment de recursos educatius editats durant el 2009, que 

es sumen als publicats en períodes anteriors. 

 

RESUM DE RECURSOS EDUCATIUS PUBLICATS DURANT EL 2009 

Continguts: 

1 nou article. 

Casos: 

2 nous articles. 

Glossari: 

3 nous termes. 

En xifres: 

134 noves dades. 

Mapes: 

5 nous mapes. 

Calendari: 

49 noves dates. 

Per saber-ne més: 

44 noves fonts d'informació. 

Recursos didàctics: 

135 nous materials. 

Recull de premsa: 
 155 articles afegits. 

 14 propostes per a l'aula, a partir d'articles de premsa. 

Propostes per a l'aula: 

 1 proposta per a l'aula. 

 
 



 

 

1.3. Dossier d'educació: Nova secció del portal PAULA 

 

 

Des de l'inici del portal, l'equip del PAULA hem anat recopilant 

enllaços i documentació que ens semblava interessant per l'àmbit 
de la cultura de pau i que podia nodrir la fonamentació teòrica 

d'aquest projecte. Molta d'aquesta documentació es troba 

accessible per internet, de forma que hem creat aquesta secció on 

anem recollint aquests enllaços que poden ser també de l'interés 
d'altres agents educatius motivats per la cultura de pau i uns 

models pedagògics que la facin possible. 

 

La secció agrupa els enllaços segons si tracten: Legislació 
educativa, Estudis i informes, Materials didàctics, i Altres. 

 



 

 

1.3. Guia Didàctica "L'educació des de la mirada de la cultura de 

pau" 

 

 
L'objectiu d'aquesta guia didàctica és promoure la percepció de 

l'educació per a la pau com un àmbit que assenyala el per a què de 

l'educació, les finalitats de tot el procés educatiu, i que per tant, ha de 

desenvolupar-se al llarg de la programació en les diverses etapes 
educatives, com un àmbit complementari, que dota de sentit, als 

aprenentatges curriculars.  

 

S'han editat els articles que fonamenten aquesta percepció a nivell 
pedagògic, així com un mapa conceptual de la cultura de pau en el que 

s'està incloent un buidat de com cada element està present en el 

currículum de Primària, publicat en el decret 142/2007 d'ordenació 

d'aquests ensenyaments a l'estiu de 2007. 
 

L'índex resultant és el següent: 

 L'educació des de la mirada de la cultura de pau 

 El marc curricular d'aprenentatge 

 Les competències bàsiques i l'educació per a la pau 
 Gràfic: La cultura de pau en el currículum 

 

Com la resta de recursos del PAULA, aquesta guia continuarà 

ampliant-se amb nous articles i materials. Actualment, es troben en 
procés d'elaboració articles sobre: 

 

 L'educació per a la pau a l'àrea de Matemàtiques (Primària). 



 

 El treball de recerca de Batxillerat i la cultura de pau (Batxillerat). 

 L'educació per a la pau a l'etapa Infantil. 



 

 

 
 

 

2. Premi Recerca per a la Pau 

 

 
 

Durant l'any 2009, s'ha resolt el IV Premi Recerca per a la Pau i 

s'ha iniciat la convocatòria de la cinquena edició. 

 

En la quarta edició del premi, han participat 35 treballs elaborats per 
estudiants de batxillerat provinents de 29 centres d’ensenyament i 

20 municipis d’arreu de Catalunya. 

 

1. Balaguer 
2. Barcelona (9 treballs) 

3. Blanes (2 treballs) 

4. Girona 

5. Esparreguera 

6. Esplugues de Llobregat 
7. Granollers 

8. La Garriga 

9. L'Hospitalet de Llobregat 

10. Manresa (4 treballs) 
11. Olot 

12. Palamós 

13. Palafrugell (2 treballs) 

14. Santa Margarida de Montbuí 
15. Sant Boi de Llobregat 

16. Tarragona (2 treballs) 

17. Terrassa (2 treballs) 

18. Tortosa 

19. Viladecans 



 

20. Vilassar de Dalt 

 

El jurat del Premi, format per professorat de la Universitat de 

Barcelona, va decidir atorgar el premi d’aquesta edició al treball 
"Rwanda: Del genocidi a la construcció de l'esperança", de Pau Miquel i 

Diego, amb turoria de Carmen Gómez Cruz, de l'IES Antoni Martí i 

Franquès, de Tarragona.  

 

A més, van rebre menció especial: 

 

 Blanes: Municipi acollidor de persones estrangeres, de Natalia 
Sequera Martin, amb la tutoria d'Uschi Alcaide Bou, de l'IES S'Agulla 

de Blanes. 

 Bullying: la desigualtat de poder entre escolars, de Marina Pérez 

Estrada, amb la tutoria de Felicitat Llop Campanales, de l’IES Cavall 
Bernat de Terrassa. 

 Els efectes del Teatre de l’Oprimit: projecte de creació d’una peça 

de Teatre Fòrum , de Marta Moya Casanovas, amb la tutoria d'Isidre 

Ferré Ordóñez, de l’Escola Pia de Terrassa. 
 Els sense sostre: la seva situació general, les causes que els duen a 

aquesta situació i les possibilitats de reinserció que tenen, de 

Gemma Cirera Santanach, amb la tutoria de Jordi Girban López, de 

l’IES Jaime Vicens Vives de Girona. 

 Les dones i la guerra civil a la Colònia Güell, d'Aida Sanahuja i 
Castellà, , amb la tutoria d'Ana Blanco Domínguez, del centre 

Sagrat Cor-Diputació de Barcelona. 

 Vida i memòria d’Antonio Farnós Viñet, de Mireia Abellí Deulofeu, 

amb la tutoria de David Cases Vidal, de l'IES Palamós de Palamós. 
 

El lliurament del premi, consistent en un xec per a l'estudiant i un altre 

per al centre educatiu, per valor de 900€ per a material informàtic va 

tenir lloc en un acte realitzat el 5 de juny a l'edifici històric de la 
Universitat de Barcelona.  

 

Vam comptar amb 

l'assistència dels estudiants i 
professorat premiats, així com 

d’alguns dels seus companys 

de centre i familiars i de 

representants d’algunes 

institucions que donen suport 
a aquesta convocatòria:  

l'Ajuntament de Barcelona, 

l'Oficina de Promoció de la 

Pau i dels Drets Humans de la 
Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona participant en l'edició d'enguany. 

 



 

En el mateix acte, es va fer lliurament als estudiants i centres 

educatius responsables dels treballs destacats amb menció especial 

d'un obsequi consistent en una bossa de la UB que contenia el còmic 

Pyongyang, de Guy Delisle, i del llibre Deconstruir la guerra, editat per 
l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat 

de Catalunya, organisme que va cedir aquest obsequi per a les 

mencions especials i per a la resta d'estudiants i centres participants. 

A més, tots els premiats i participants (centres, professorat i 
estudiants) van rebre un certificat acreditatiu signat pel Rector de la 

Universitat de Barcelona. 

 

Arran del premi, l'estudiant autor d'aquest treball va ser entrevistat al 
programa Tots x Tots, de COM Ràdio (9 de juliol). 

 

 
 

Al setembre de 2009 hem iniciat la difusió de la cinquena edició 

del Premi Recerca per a la Pau, al jurat del qual es reincorpora el 

Dr. Ricard Vinyes, professor titular d'Història Contemporània de la 
Universitat de Barcelona. 

 

 
 



 

Per aquesta nova edició, s'ha subscrit un conveni de col·laboració amb 

el Consell Comarcal del Garraf, que promourà la participació en el 

Premi dels centres de Batxillerat d'aquesta comarca. Entre d'altres 

accions, el 8 d'octubre va tenir lloc un acte de presentació del premi en 
el marc de la Setmana per la Pau del Garraf, en el qual intervingueren 

el director de la Fundació Solidaritat UB, així com l'estudiant premiat 

en l'última edició del premi i la seva tutora. També s'ha exposat un 

póster del programa PAULA i s'han distribuït punts de llibres del portal 
i tríptics del premi en els següents actes: 

 IV Trobada Intercentres de Secundària. Sostenibilitat i Medi 
Ambient. Agènda 21 Escolar. 29 d’Abril. Molí de Mar. Vilanova i la 

Geltrú.  

 1er Simposi de Treballs de Recerca. Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria (UPC) de Vilanova i la Geltrú. 15 i 16 de juny. 2009-

06-23 

 

 

A més, amb l'associació Magmarecerca, associació per promoure la 

recerca jove, hem acordat que, com a part del reconeixement i difusió 
de la recerca premiada en cada edició, l'estudiant que obtingui el 

Premi Recerca per a la Pau quedarà automàticament seleccionat per a 

mostrar el seu treball a Exporecerca, aparador de la recerca realitzada 

per joves de 12 a 30 anys. 

 
D'altra banda, amb la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, hem 

acordat la publicació digital dels treballs més interessants participants 

en les diferents edicions del premi, incloent tots els premiats. Aquests 

treballs es trobaran disponibles en accés obert, sota una llicència 
Creative Commons, al Dipòsit Digital de la UB.  

 

En el cas del treball "Rwanda: del genocidi a la construcció de 

l'esperança", s'ha acordat amb diverses institucions col·laboradores en 
el premi, la seva publicació en paper que estem gestionant en 

aquests moments. 

 

3. Activitats presencials 

 

Es tracta d'activitats de participació per promoure indirectament el 
coneixement mutu i intercanvi amb agents d'educació per a la pau del 

territori. 

 

1.3. - Xarxa d'escoles compromeses amb el món 
El portal PAULA forma part de la xarxa i, durant el 2009, hem tingut 

una trobada de presentació amb el seu equip tècnic.  

El 6 de juliol, hem assistit a la tertúlia "La comunicació entre escola i 

ONG" organitzada per la Xarxa d'Escoles Compromeses amb el Món, 



 

en el marc del curs "Educació per al Desenvolupament: una eina per 

treballar la globalització i la diversitat a l'aula".  

 

1.3. - Jornades del Moviment per la Pau 
Els dies 13 i 14 de novembre hem participat en aquestes jornades 

organitzades per la Federació Catalana d'ONGs per la Pau i l'Institut 

Català Internacional per la Pau, en el marc de les quals va 

desenvolupar-se un taller d'educació per a la pau. 
 

4. Difusió 

 

La difusió del PAULA es realitza fonamentalment per mitjans 

electrònics, a través de notes de premsa que es publiquen en d'altres 

portals relacionats amb la comunitat educativa i la solidaritat, o que 

s'envien per correu electrònic als centres educatius, professorat, 
centres de recursos pedagògics, gestors d'espais web dedicats a 

l'educació (blocs, webs temàtics, etc.), ajuntaments, diputacions i 

organismes, serveis i programes de l'administració que tinguin relació 

amb el nostre àmbit d'actuació, etc. 
 

Mensualment, es distribueix un butlletí de novetats del portal PAULA, a 

través d'una llista de distribució a la que es manenen subscrites 323 

adreces de correu.  



 

 

B)  Avaluació 

 

Per l’avaluació, disposem d'un comptador propi de visites que ens 

permet recollir informació detallada dels recursos més consultats del 

portal. 
 

Durant el 2009, hem comptabilitzat un total de 114.987 visites 

diferents2, al portal PAULA, amb un promig de prop d'11.500 visites 

mensuals: 

 

Totals Diferents

Gener 28833 18121

Febrer 17473 11847

Març 18131 13198

Abril 14384 10263

Maig 16755 12216

Juny 13075 9750

Juliol 9477 6724

Agost 9270 7100

Setembre 15677 11445

Octubre 19343 14323

Novembre

Desembre

PROMIG 16.241,80 11.498,70

Total 162.418 114.987

2009

 
 

Per regions del món, les visites es distribueixen com segueix: 

 

                                                
2
 Es comptabilitzen únicament els accessos realitzats des de diferents IP (codi numèric 

que identifica cada ordinador). Si es detecten dues IP seguides iguals es compta només 
com una visita, ja que es considera que el visitant està navegant per l’espai web. 
 



 

Distribució geogràfica de visites

Amèrica Llatina 

26,79%

Espanya 63,18%

Resta del món 

0,75%
Altres Amèrica

 6,95%

Europa 

2,40%

 
 

 
Del total de visites, un 38% corresponen a l'edició en català del portal, 

del que es dedueix que bona part de les visites procedents d'Espanya 

provenen de Catalunya.  

 

Distribució de visites per 

idioma

Castellà

62%

Català

38%

 
 

Per països, després d'Espanya, Mèxic (15.345 entrades) i els EUA 

(11.649 entrades) són els països d'on provenen una part important de 
les visites al portal. L'edició castellana del PAULA ens permet arribar als 

països d'Amèrica Llatina, als que l'Institut de Ciències de l'Educació de 

la UB manté diferents projectes de col·laboració. La distribució de 

visites provinents d'aquests països es mostra en el gràfic següent.  
 



 

 

Distribució de visites procedents d'Amèrica Llatina

6123

478

230

5626

949

68

400

1142

522

155

180

511

134

4177

391

539

491

4250

3858

15345

Argentina

Bolívia

Brasil

Colòmbia

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Equador

Guatemala

Hondures

Mèxic

Nicaragua

Panamà

Paraguai

Perú

Puerto Rico

Rep. Dominicana

Uruguai

Veneçuela

Xile



 

Per tal d’obtenir informació qualitativa sobre els usos que de l’espai 

web fan mestres, professorat i altres col·lectius, hem introduït quadres 

de comunicació arreu de l'espai: 

 

 
 

Es tracta d'un mitjà ràpid i anònim per a que les persones que visiten 

l'espai ens facin arribar les seves impressions. Alguns comentaris que 
ens han arribat a través d'aquests quadres, així com el llibre de visites 

del portal, són els següents: 

 
M.Carme Llagostera, educador/a (6-12) - [2009-04-14] 

M' ha agradat molt i em sembla que em serà de molt servei, ja que 

estem preparant un projecte sobre el riu a nivell de centre. 

 

anonimo, educador/a (12-16) - [2009-02-15] 

be a mi magradat y als meus alumnes tambe 

 

Mònica Llagostera, educador/a (12-16) - [2009-02-10] 

M'interessa molt, i als meus alumnes també. 

 

aida i laura , educador/a (12-16) - [2009-02-05] 

ens ha agradat molt aquesta pagina perque es molt util per saber com 

es troba l'aigua del mon 

 

GABITO, educador/a (12-16) - [2009-01-23] 

ME PARECE MUY PRACTICO E INTEESANTE LA POPUESTA PARA EXPLICAR A LOS 

JOVENES DE SECUNDARIA ACERCA DE LA GLOBALIZACION, PUES MUCHO SE HABLA 

DE ELLA PERO REALMENTE EL ADOLESCENTE POCO O NADA CONOCE DE ELLA EN 

REALIDAD ES UTIL LA AUYDA PRESTADA AL DOCENTE PUES DE UNA MANERA MUY 

LUDICA SE LLELVA A LA COMPRENSION Y APROPIACION DEL TEMA 

 

REINA RODRIGUEZ BURCH, educador/a (16-18) - [2009-01-18] 

M'agradaria que els /les meus/ves alumnes de CFGM de F.P. poguesin 

participar també en el concurs sobre la Pau delabril 2009. Es 

possible ?? 

 

Teófilo E Álvarez Ramírez, educador/a (12-16) - [2009-01-06] 

Preocupado por el ejercicio de la NOviolencia, se requiere de 

experiencias que podamos socializar en las aulas. Felicitaciones 

 
desde l'escola del josep comas i sola de barcelona diem que la pau 

estigesi en tot el mon 

 

Me parece muy útil y muy bien hecho y organizado 



 

Molt interessant! 

 

Felicitats, és un recull de termes amb definicions molt didàctiques! 

 

Estic fent un treball amb els meus alumnes sobre el riu i con que són 

de 5è i 6è de primària també treballemels rius del món. M' hA AGRADAT 

MOLT LA TEVA PÀGINA. eNHORABONA 

 

gracias a este tipos de articulos bien objetivos podemos compreder al 

mundo que nos rodea 

 

Me ha servido de mucho. muchas gracias. 

 
Aquesta enquesta ens permet un mitjà ràpid i anònim per a que les 

persones que visiten l'espai ens facin arribar les seves impressions. La 

majoria de les puntuacions són per sobre del 4 sobre 5, el que 

mostra un bon grau de satisfacció per part dels usuaris i usuàries.  
 

Des del material educatiu "Cacera del tresor: Shakira, una vida en 

moviment" ens han arribat redaccions de:  

 CEIP Rosa dels Vents, de Barcelona (6è de Primària) 

 ETP Clot, de Barcelona (4t d'ESO) 
 IES Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (3r d'ESO) 

 CEIP Fàtima, de Granollers (6è de Primària) 

 IES Hug Roger III, de Sort (3r d'ESO B) 



 

 

Els següents Centres de Recursos Pedagògics (CRP) inclouen 

enllaços permanents al portal PAULA o a alguna de les seves 

propostes didàctiques: 
 El CRP Baix Llobregat-6 (el seu àmbit territorial abasta els 

municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, La Palma, 

Sant Vicens dels Horts, Torrelles de Llobregat i Vallirana) 

publica habitualment notícies del nostre portal. 
 El CRP Baix Llobregat-7 (abasta els municipis de Martorell, 

Abrera, Castellví, Olesa, Collbató, Esparreguera, Sant Andreu i 

Sant Esteve Sesrovires). 

 El CRP Vallés Occidental V (Cerdanyola del Vallés). 
 CRP Vallés Oriental I (abasta els municipis de Granollers, 

Canovelles, La Roca, Vilanova, Les Franqueses i Vallromana) ha 

inclós el PAULA i el Premi de recerca com a enllaç permanent en 

el seu espai web. 
 CRP Vallés Oriental II (abasta els municipis de Mollet, 

Montmeló, La Llagosta, Martorelles, Montornès, Parets, Sant 

Fost, etc.). 

 CRP Vallés Oriental IV (abasta els municipis d'Aiguafreda, 

Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Castellterçol, 
Granollers, L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Roca del Vallès, 

Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, 

Montmany-Figaró, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de 

Ronçana, Vallromanes i Vilanova del Vallès)). 
 El CRP de Mataró ha inclós el PAULA com a enllaç permanent en 

el seu espai web. 

 El CRP de l'Alt Maresme (abasta els municipis d'Arenys de Mar, 

Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Fogars 
de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant 

Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 

Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa 

Susanna i Tordera) ha inclòs el PAULA com a enllaç permanent 

en el seu espai web. 
 El CRP de l'Alt Penedès (abasta tots els municipis de la 

comarca) ha inclós el PAULA com a enllaç permanent en el seu 

espai web. 

 CRP del Vallès Oriental III (que abasta els municipis de 
Campins, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Gualba, Llinars del 

Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, la 

Batllòria, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, 

Santa Maria de Palautordera, Pont Trencat, Vallgorguina, Vilalba 
i Sasserra) ha inclós al seu fons de recursos didàctics en línia el 

material "Cacera del tresor: Shakira, una vida en moviment". 

 CRP de Les Corts (Barcelona) inclou enllaç al web del premi 

Recerca per a la Pau. 
 CRP Sant Andreu (Barcelona) inclou enllaç permanent al portal. 

 CRP del Garraf inclou enllaç permanent al portal. 

http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/comunitat.htm
http://www.xtec.net/crp-mataro/altresrecursos.htm
http://phobos.xtec.cat/se-altmaresme/mod/glossary/view.php?id=133&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=0&page=1
http://www.xtec.net/crp-altpenedes/recursos.htm
http://www.xtec.es/crp-santceloni/fulldigital/fid2007/full_informatiu_20071030.htm


 

 CRP L'Hospitalet inclou enllaç permanent al portal i es fa ressó 

dels nostres comunicats. 

 CRP Alt Empordà. 

 CRP Gironès inclou enllaç permanent al portal. 
 CRP La Selva I inclou enllaç permanent al portal. 

 CRP La Selva II es fa resó dels nostres comunicats. 

 

Altres espais web de temàtica educativa i solidària, que han inclós 
el PAULA entre els seus enllaços permanents són:  

 Educació en valors, que inclou el Projecte Paula com a eina 

didàctica per la pau. 

 Fundació per la Pau ha inclòs el portal PAULA com a recurs 
permanent. 

 Patim, patam, patum, bloc d’Abelló. 

 Ajuntament de Manresa, amb un enllaç permanent dins el 

programa de Solidaritat i Cooperació. 
 Centre de Recursos Bambylor, especialitzat en Cultura de la Pau 

(Manresa). 

 Centre per la Pau del Garraf, portal web editat per la Taula 

Comarcal de Cooperació i Solidaritat i Plataforma per la Pau del 

Garraf, integrades per persones, institucions i entitats 
provinents dels municipis de Cubelles, Canyelles, Olivella, 

Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

 Buxaweb, recursos i materials de ciències socials, mantingut 

per un docent de Granollers. 
 De mestre a mestre, bloc de Carme Barba. 

 

A aquests caldria afegir els espais web adreçats a tota la 

comunitat educativa catalana que també han inclós un enllaç 
permanent al portal i que ens permeten abastar la totalitat del 

territori català. Entre aquests, destaquem: 

 Xarxa de Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) 

 Edu365 

 Generalitat de Catalunya: Programa d'Innovació 
 Espai LIC: Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. 

 Portal de filosofia de Josep Maria Terricabras 

 Vilaweb 

 Senderi, educació en valors. 
 Etc. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=1394&parent=733&idioma=1&area=4&PHPSESSID=a6b840
http://www.crbambylor.org/links.html
http://www.centreperlapau.net/s-descobreix.asp?idType=1&idCat=40
http://www.xtec.net/~jbuxader/educacio/recursos.htm#RECURSOS%20EDUCATIUS
http://carmebarba.wordpress.com/2007/10/27/portal-deducacio-per-la-paupaula/
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INTRODUCCIÓ: 

 

L’Observatori Solidaritat (www.observatori.org) és un dels programes 

de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (FSUB). 

L’Observatori recull, descriu, analitza i denuncia situacions a tot el 

món en les quals es violen els Drets Humans, com a conseqüència de 
conflictes oberts o encoberts, tot aportant elements d’anàlisi sobre 

qüestions transversals que hi són presents gairebé sempre: la lluita 

pel control dels recursos, la dualitat centre-perifèria, el model 

imperant de globalització. La presentació de realitats concretes i 
conflictes es materialitza en un espai Web, i es caracteritza pel 

predomini d’una actitud crítica davant la situació actual de violència 

arreu del planeta. 

 

     

 

Molts dels conflictes que avui s’estan donant són poc coneguts. A 

més, la informació que d’ells s’ofereix als mitjans de comunicació és 

insuficient i només es dóna quan es produeix una escalada de 
violència que pugui generar un titular. A l’Observatori Solidaritat es 

treballa partint de la base que la creació de les condicions per una 

pau positiva i l’eliminació de la violència estructural, passa 

necessàriament pel coneixement i l’anàlisi crítica dels conflictes que 

són presents en els nostres dies a tot el planeta. Es fa necessària la 
creació de punts de trobada entre l’anàlisi de conflictes i situacions de 

violació de Drets Humans amb la voluntat ferma de fomentar una 

consciència global i un comportament col·lectiu favorable a un món 

en pau. És en aquest context en què es presenta l’Observatori 
Solidaritat per al desenvolupament de coneixements i actituds que 

puguin canviar la legitimitat del militarisme i la violència, i que 

permetin entendre la guerra com un mètode inútil i irracional en la 

resolució dels conflictes socials.    

 

L’Observatori és un projecte fet en i per a Internet, dissenyat com un 

instrument útil per a totes aquelles persones interessades en la 

situació internacional, la pau i els drets humans. Aquest espai Web és 

una eina interessant i útil per a periodistes, acadèmics, cooperants, 

educadors i, en general, per a totes aquelles persones que treballen 
per donar a conèixer i per sensibilitzar a la població sobre les 

situacions de violència i les vulneracions dels Drets Humans que 

existeixen al món. 



 

ACTIVITATS: 

 

1. Manteniment, enriquiment i actualització dels conflictes:  

 

Durant tot el 2009 l’Observatori Solidaritat ha continuat portant a 

terme la seva tasca d’anàlisi i estudi al voltant dels vuit Conflictes 
principals que tracta de forma més intensiva, és a dir, Algèria, 

Chiapas, Colòmbia, Grans Llacs, Iraq, Kosovo, Palestina i el Sàhara 

Occidental, per poder oferir en tot moment una informació 

actualitzada, precisa i crítica, a totes aquelles persones interessades 
en el tema. 

   

   

   

Aquest treball suposa el manteniment, l’enriquiment i l’actualització 

dels diferents apartats en què es divideix la presentació de cada 

conflicte. Aquests són:  

 

- Fitxa, amb informació política, geogràfica i de població de cada país 

i dels Estats involucrats en el conflicte;  

- Introducció, on es presenta el conflicte de forma resumida per 
començar a contextualitzar-lo i apuntar els elements claus del 

mateix;  

- Enllaços, on podem trobar un apartat de Moviments Cívics amb un 
recull de totes les iniciatives de  pau que són portades a terme en 

cada conflicte pels actors civils; i un altre de  Recursos, on disposem 



 

d’un ampli llistat d’enllaços sobre dades i informació general, actors, 

diaris, economia, Drets Humans, bibliografia, etc. 

 

- Cronologia que serveix de  marc de referència per situar els 

principals esdeveniments que s’han donat en el conflicte armat 
estudiat. 

 

D’altra banda, disposem d’una secció de documents sobre els 

conflictes que es divideixen en quatre grans grups:  

 

- Documents bàsics;  

- Història;  

- Societat i política; 

- Drets Humans i processos de pau.  

 

Dintre d’aquests apartats trobem tota una sèrie de documents que 
poden ajudar-nos a aprofundir en l’estudi i l’anàlisi del conflicte i, a 

més, serveixen per actualitzar-nos de forma constant i ràpida amb la 

nova base de dades que s’ha creat aquest any.  

   

   

 

 

1.1 Quant a Algèria, i aprofitant els contactes que l’Observatori ha 

establert amb aquest país a arrel de les Trobades Internacionals 

del 2006 (Maya Azeggagh) i de la Xarxa Vives (Ismet Terki 



 

Hassaine), s’han afegit documents relacionats amb la qüestió de 

la dona i sobre els Drets Humans. A més, s’ha elaborat un llibre 

que porta per títol La Concordia Civil Argelina a través de la 

prensa española: El País y La Vanguardia, en col·laboració amb la 
Universitat d’Oran.   

      

1.2 Sobre el conflicte de Colòmbia ha destacat l’ampliació de la 

informació i dels enllaços tant dels apartats de moviments cívics 

com de Drets Humans ja que, des de fa dos anys, l’Observatori ha 
seguit col·laborant amb projectes socials de construcció de pau a 

Colòmbia amb Alberto Rodríguez, Albert Ricart i Manuel Ramiro 

Muñoz i s’ha creat una nova secció que porta per títol Víctimas 

invisibles i conflicto armado en Colombia, que s’ha realitzat en 
col·laboració amb la Universitat Javeriana de Cali amb l’objectiu 

d’analitzar la situació de les dones i els indígenes al conflicte 

colombià. 

 

   

      

Per últim, destacar el Programa de Cooperació Interuniversitària de 

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (PCI-AECID) que la 
FSUB i l’Observatori vam portar a terme durant el 2009 amb la 

Universitat Javeriana de Cali per treballar tres qüestions principals: a) 

accions de pau de dones enfront el conflicte armat a Colòmbia; b) el 

dret indígena i la defensa dels seus drets humans; c) una nova secció 
per a l’Observatori amb material sobre el conflicte a Colòmbia. 

 

De les dues primeres han sortit dos seminaris (un a Barcelona i un 

altre a Cali) i una publicació que porta per títol "Víctimas invisibles, 

conflicto armado y resistencia civil en Colombia” publicat per 
l’editorial Huygens. 

 



 

     

   

 

A més, aquest projecte ha estat renovat per l’AECID i continuarà 

durant el proper any amb l’objectiu de crear un centre de 

documentació en estudis interculturals a Cali i la recerca conjunta de 

professors i investigadors dels dos països sobre dones, indígenes i 
afrodescendents.  

  

  

 

1.3 El conflicte de Chiapas ha vist actualitzat el seu apartat amb un 

interessant treball sobre els indígenes de la selva Lacandona, els 
Hach Winik. Aquesta comunitat indígena ha estat el centre d’estudi 

d’un llibre obra del fotògraf Miquel Dewever-Plana i publicat per 

l’Editorial Blume que va comptar amb la presentació i la introducció a 

la qüestió del indígenes i la globalització del coordinador de 
l’Observatori. 

 

 



 

    
 

 
1.4 Quant a Grans Llacs, ha destacat el contacte que vam establir 

amb Germain Ngoie, professor de Relacions Internacionals a la 

Universitat de Lubumbashi, a partir del qual hem ampliat i actualitzat 

els apartats de recursos i documents i amb qui hem organitzat un 

seminari de drets humans a la República Democràtica del Congo i 
editarem en el mes de febrer un llibre amb finançament de l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 



 

A més, s’ha elaborat amb alumnes de pràctiques del Curs Conflictes i 

Convergències, i amb l’ajuda del nostre contacte a Rwanda Safari 

Aimé Kayinamura, assessor en drets humans dels govern de Kigali, 

una cronologia actualitzada sobre Rwanda. 
    

1.5 A l’Iraq hem treballat amb un recull de notícies de premsa 
internacional sobre la situació actual al país que han servit per 

elaborar els continguts de la reedició del llibre sobre Iran, l’Iraq, 

l’Afganistan i el Pakistan, que hem penjat a la pàgina Web, i que 

també han servit per ampliar l’apartat d’anàlisi d’aquest país. A més, 
s’ha elaborat un estudi en profunditat per analitzar la situació actual 

de la dona al país i també un article d’introducció al conflicte que 

actualitza els darrers esdeveniments a la regió. 

 

1.6 El conflicte de Kosovo va donar un nou gir amb la proclamació 

de la independència l’any anterior. A partir d’aquest fet, i davant la 
necessitat d’actualitzar aquest apartat, hem estat molt atents a les 

notícies que es donaven per tal de tenir la secció el més actualitzada 

possible. 

 

1.7 El conflicte de Palestina s’ha seguit molt detingudament i 
sobretot la situació a Gaza. A més, s’han penjat els últims informes 

sobre violacions dels drets humans d’AI i de HRW i de cara al proper 

any es tenen previstes diferents activitats entre les quals destaca el 

Tribunal Russell que portarà a terme una acció simbòlica de 
condemna a les relacions de la Unió Europea amb Israel i on prendran 

part especialistes i intel·lectuals de Catalunya i la resta del món. 

 

1.8 El conflicte del Sàhara Occidental ha vist actualitzat el seu apartat 

amb articles i documents que ens han proporcionat els nostres 

contactes que treballen als campaments de refugiats de Tindouf en la 
gestió de residus sòlids. 

 

  

  

 

 

 



 

2. Manteniment, enriquiment i actualització dels dossiers: 

 

A més d’aquests conflictes, l’Observatori Solidaritat ha continuat 

elaborant Dossiers sobre d’altres situacions de violacions dels Drets 

Humans al món per oferir informació sobre conflictes oblidats i que 
tenen poca repercussió als mitjans de comunicació. Quant al darrer 

dossier que s’ha realitzat a l’Observatori ha destacat el treball 

realitzat sobre  Níger.  

   

   

 

En total disposem de 35 dossiers sobre conflictes tan poc coneguts 

com Fiji, Moçambic o Filipines, entre d’altres, dossiers que 
s’actualitzen a mesura que el conflicte evoluciona. 

 

   

   



 

   

3. Manteniment, enriquiment i actualització dels temes: 

 

Aquests desenvolupen temes de caràcter general que complementen 
la informació de caire regional recollida en els conflictes. Entre els 

temes actuals comptem amb treballs que introdueixen a les qüestions 

de l’Aigua, l’Islam, els Drets Humans, la Guerra Freda, la Memòria 

Històrica, l’Economia Solidària, o el Tribunal Penal Internacional, 
entre d’altres. 

   

   

 

4. Manteniment, enriquiment i actualització de les Seccions 

generals: 

 

L’Observatori Solidaritat, a més de la seva denúncia de situacions al 
món en les quals es violen els Drets Humans, també proporciona a la 

seva pàgina Web una secció de Recursos i Documents per a l’estudi i 

anàlisi d’aquests, del Dret Internacional Públic i el Dret Internacional 

Humanitari, de l’aigua, de les organitzacions internacionals, dels 

conflictes i l’educació per la pau, etc. Tota aquesta secció ha estat 
actualitzada aquest any amb l’ajuda de dues estudiants d’Erasmus 

que han fet les seves pràctiques a l’Observatori Solidaritat: Anna 

Zangrossi, de la Universitat de Florència i llicenciada en Ciències 

Polítiques, i Marta Godinho de la Universitat d’Oporto i llicenciada en 
Dret. 



 

 

Quant al Glossari, s’ha augmentat el nombre de termes definits que 

permeten ubicar els conceptes amb què treballa l’Observatori. 

 

   
 

Durant el 2009 ha destacat la creació d’una nova secció que porta per 

títol Vídeos i multimèdia que ha estat un gran èxit ja que és una de 

les seccions més visitades de la pàgina Web, i una altra que té per 
títol Publicacions i que és on es troben tots els materials que han 

estat publicats per l’Observatori. 

  

    
 

 
5. Curs de formació la protecció dels Drets Humans: 

 

Durant l’any 2009, vam realitzar la tretzena (febrer) i catorzena 

(juny) edicions del curs a distància “La protecció dels Drets 
Humans”, desenvolupat en el marc de la Fundació UB, amb una 

valoració molt positiva. 

 

 



 

 
 

 

6. Curs de formació sobre conflictes i convergències en el món 
actual: 

 

En el curs “Conflictes i convergències en el món actual”, 

organitzat conjuntament pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals, 
el Departament d’Història Contemporània de la UB i la Fundació 

Solidaritat UB, hem desenvolupat dues sessions sobre l’ús d’Internet 

en la investigació dels conflictes armats, durant el mes de maig, i 

hem acollit dos estudiants en pràctiques per treballar sobre el paper 

de les dones i el dret a l’accés a l’aigua i el sanejament.  
 

      
 
 

7. Pràctiques en el Màster sobre Globalització, Desenvolupament i 

Cooperació: 

 
En el Màster de “Globalització, Desenvolupament i Cooperació” 

de la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB, l’Observatori ha 

servit com a espai de pràctiques per a 2 estudiants que van realitzar 

els seus treballs de recerca sobre la gestió de residus sòlids als camps 
de refugiats de Tindouf. 

 

  



 

    
 

 

      

 8. Publicació llibre i presentació de l’exposició  Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i conflictes internacionals: la qüestió de l’aigua. 

    

 

El mes d’octubre es va publicar aquest llibre i es va inaugurar una 

exposició que pretenen informar de la importància que té una bona 
gestió de l'aigua, un recurs fonamental per al desenvolupament humà 

i per aconseguir una millora global, tant en l'àmbit de la cooperació 

internacional com en el de la pau i els drets humans. 

 



 

    
 

 

9. Presentació del llibre “La Concòrdia civil argelina a través de 

la prensa española: El País y La Vanguardia”:  
 

Durant el 2008 es va treballar en l’elaboració d’aquest llibre que 

analitza la visió que la premsa espanyola va donar sobre el procés de 

“reconciliació nacional” a Algèria i les greus crítiques que va rebre 

aquesta amnistia general que creava impunitat arreu del país.   
 

Aquest llibre també disposa de cronologies, taules amb dades 

econòmiques, polítiques i socials, i articles d’experts en la qüestió i 

s’ha treballat entre la Universitat d’Orà i l’Observatori. 
 

 

     
 

Finalment, el llibre va ser presentat el 9 de desembre al Saló de 

Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona amb una 
conferència pronunciada pel professor de Dret Internacional Públic 

Jaume Saura, amb el director de la FSUB Xavier López i amb el 

professor d’Història de la Universitat d’Orà Ismet Terki Hassaine. 

 
 

    



 

 

10. Publicació del llibre i inauguració de l’exposició: Congo, la 

guerra eterna:  

 
El mes de juny es va presentar a la Facultat de Dret el llibre i 

l’exposició «Congo, la guerra eterna». A més, es va celebrar una 

taula rodona que va tractar el tema de la situació dels drets humans 

al Congo i on van participar Manel Vila, comissionat de l'Alcaldia de 
Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona, David 

Bondia, professor de Dret Internacional de la UB; Germain Ngoie 

Tshibambe, professor de la Universitat de Lumumbashi i Jordi Palou, 

advocat promotor d'accions jurídiques internacionals entorn de la 
violació dels drets humans en els conflictes dels Grans Llacs. 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 



 

 

11. Col·laboracions amb revistes i butlletins: 

 

 
Hem elaborat un article per a la Revista SUD, Cooperació sindical 

internacional, editada per la Fundació Josep Comaposada-UGT 

Catalunya, sobre el conflicte de Níger.  

 
12. Col·laboració amb la periodista russa Oksana Chelysheva: 

 

Aprofitant el contacte establert amb Oksana Chelysheva, periodista i 

defensora dels Drets Humans a Txetxènia, durant les Trobades 
internacionals Qui no té memòria no té futur, es va crear una nova 

secció a l’Observatori que s’ha continuat actualitzant al llarg de tot 

l’any 2009 mitjançant els seus articles i cròniques. 

 
 

    
 

   
13. Col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats i la CRUO 

d’Algèria: 

 

La Fundació Solidaritat, i més concretament l’Observatori, hem 
participat en el projecte de col·laboració entre universitats de parla 

catalana (Xarxa Vives) i les Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO). 

D’aquesta manera, l’any 2008 es va organitzar un seminari de drets 

humans a Orà amb professors de diferents regions de l’Oest d’Algèria 
i amb professors de la Universitat de Barcelona que es podria repetir 

aquest any.  

 

 

14. Curs sobre Medi Ambient, Canvi Climàtic i conflictes 
internacionals a la Universitat de Barcelona: 

 

Del 14 al 28 d’octubre es va portar a terme un curs sobre medi 

ambient per informar de la importància que té una bona gestió de 



 

l'aigua, un recurs fonamental per al desenvolupament humà i per 

aconseguir una millora global, tant en l'àmbit de la cooperació 

internacional com en el de la pau i els drets humans. 

 
 

 

 
 
 

15. Conveni amb la universitat d’Oporto per rebre estudiants en 

pràctiques interessats en l’àmbit dels Drets Humans i l’Educació per la 

Pau: 
 

Des del 2008 i tot el 2009 s’ha establert una col·laboració per rebre 

estudiants en pràctiques amb la Universitat d’Oporto interessats en la 

temàtica dels drets humans i el treball per la pau. 

 
Des de finals del 2008 i fins el maig del 2009, vam tenir com a 

estudiant de pràctiques a Marta Godinho Marques (2 desembre – 29 

maig) que ha treballat actualitzat les cronologies dels conflictes de 

l’Iraq i Palestina, i que , a partir de gener es va dedicar a gestionar la 
nova base de dades de l’Observatori actualitzant els diferents 

conflictes tractats amb articles i documents interessants apareguts a 

les principals webs de drets humans i d’anàlisi de política 

internacional. 
 

 

   
 

 

16. Conveni amb la universitat de Florència per rebre estudiants 

en pràctiques interessats en l’àmbit dels Drets Humans i l’Educació 

per la Pau: 
 

Durant els mesos de juny i juliol hem tingut com a estudiant de 

pràctiques a Anna Zangrossi, llicenciada per la Universitat de 



 

Florència en Ciències Polítiques i especialitzada en gestió d’eines 

audiovisuals. D’aquesta manera ella va ser l’encarregada de crear la 

nova secció de l’Observatori Vídeos i multimèdia i també qui va 

actualitzar els continguts principals. A més, també va treballar la 
qüestió del treball infantil per a una sèrie de conflictes de 

l’Observatori. 

 

 

     
 
17. Execució del projecte d’investigació Dones i conflictes armats: 

Colòmbia, Uganda, Iraq i Afganistan : 

 

 
S’ha executat aquest projecte que porta per títol Dones i conflictes 

armats, ampliant la secció creada l’any passat per oferir articles 

d’investigació i anàlisi  sobre conflictes armats que continuen en 

l’actualitat i el paper de les dones en aquests com a actors de pau. 

L’any passat van tractar-se els conflictes d’Algèria, Chiapas, 
República Democràtica del Congo i Sàhara Occidental, i en aquest 

2009 han estat quatre països més els que s’han treballat: Colòmbia, 

Uganda, Afganistan i Iraq, i tots ells amb l’objectiu de fer palès el 

caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins en 
contexts de conflicte armat.  

 

     
 

 
18. Seminari sobre Aigües residuals, medi ambient i canvi 

climàtic a la Universitat Nacional de Vietnam (Hanoi): 

 

El passat mes de novembre vam organitzar el Seminari «Aigües 

residuals, medi ambient i canvi climàtic», en el marc del qual es van 
presentar ponències sobre els problemes mediambientals a Vietnam, 

derivats tant del canvi climàtic com del mateix procés 

d’industrialització d’aquest país asiàtic. 

 



 

El Seminari es va emmarcar en una visita de treball de cinc dies a la 

seu de Hanoi de la Universitat Nacional de Vietnam, que ha permès 

acordar la posada en marxa d’un projecte conjunt per establir dos 

plans pilot per al tractament d’aigües residuals d’origen industrial en 
dues poblacions properes a Hanoi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

19. Seminari sobre Drets Humans i Democràcia a la Universitat 

de Lubumbashi (RD Congo): 

 
 

El passat mes de desembre, i coincidint amb el dia internacional pels 

drets humans, es va celebrar un seminari a la Universitat de 

Lubumbashi on van participar professors i activistes dels drets 
humans dels dos països per analitzar la situació que es viu a la regió 

Est del país.  

 

El seminari s’emmarca en un projecte que l’Observatori porta temps 

realitzant amb aquesta universitat congolesa i que, en el proper any, 
conclourà amb una publicació que porta per títol: República 

Democràtica del Congo: Drets humans, conflictes i 

construcció/destrucció de l’Estat. 

 
 

 



 

   
     

 

ALTRES ACTIVITATS: 

 
Entre d’altres accions destacades durant aquest any 2008 a 

l’Observatori de conflictes i drets humans de la Universitat de 

Barcelona destaquem la secció creada a la nostra Web per denunciar 

la invasió que va patir Gaza el passat mes de gener per part d’Israel i 
que es va crear com un taulell de difusió de les diferents iniciatives 

que les administracions i la societat civil catalana van portar a terme 

al nostre país per protestar contra aquesta intervenció armada. 

 

    

  
 

 
I seguint en la mateixa línia, al mes de setembre es va crear una 

altra secció per tractar la crisi d’Hondures amb el cop d’Estat que va 

deposar al president electe Manuel Zelaya.  

 
    

  



 

 

Per últim, va destacar el curs que l’Observatori va realitzar per a la 

plataforma virtual IL3 de la Universitat de Barcelona que portava per 

títol Iran, Iraq, Afganistan i Pakistan: Una regió clau per a l’estabilitat 
mundial i basat en el llibre publicat l’any passat Iran, Iraq, 

Afganistan: Preguntes i respostes. 

 

 
 

PROPERES ACTIVITATS: 

 

Quant a les properes activitats que estan previstes portar-se a terme 
amb l’Observatori destaquem la publicació d’un llibre sobre la 

República Democràtica del Congo i els drets humans, un manual 

sobre violacions de drets humans a Txetxènia en col·laboració amb la 

periodista russa Okasana Chelysheva i la Lliga dels Drets dels Pobles, 
una nova secció per a l’Observatori per tractar els temes relacionats 

amb la Soberania Alimentària en col·laboració amb l’organització 

equatoriana TerraNueva i organitzacions catalanes que porten molt 

de temps treballant aquesta qüestió, el projecte de creació d’un 

centre de documentació en estudis interculturals a la Universitat 
Javeriana de Cali per estudiar temes indígenes i afrodescendents, i un 

curs de “Els Juliols” de la Universitat de Barcelona sobre modernitat i 

tradició.   

 
 

CONCLUSIONS: 

 

 
Durant l’any 2009, l’Observatori Solidaritat ha continuat treballant en 

els seus objectius principals de manteniment, enriquiment i 

actualització de tota la informació que conté la pàgina Web, a més de 

sensibilitzar en temes de construcció de la pau i drets humans 

mitjançant cursos, conferències i publicacions.  
 

Però durant aquest darrer any, i com ja vam començar l’any anterior, 

no només s’ha continuat en la línia de treball que portem 

desenvolupant des de fa molts anys, sinó que, a més, hem aprofitat 
per consolidar molts projectes de forma definitiva i, el que és molt 

important de cara al futur, hem ampliat nous horitzons i noves 

col·laboracions.  

 
D’aquesta manera, hem de destacar la publicació del llibre i 

l’exposició Medi Ambient, Canvi Climàtic i conflictes 

internacionals: la qüestió de l’aigua, o dels manuals La 

Concordia Civil argelina a través de la prensa española, i 
Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en 

Colombia.  



 

 

A més hem mantingut i mantenim de cara al proper any 

col·laboracions constants amb el sindicat CCOO de Catalunya, el 

Màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació de Món 3, el 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals, l’organització Nexes, la 

Universitat d’Oporto, la Universitat de Florència, la Universitat 

Javeriana de Cali, la Universitat de Kinshasa, la Universitat de 

Lubumbashi, la Universitat Nacional de Vietnam, la Xarxa Vives i les 
universitats de l’oest d’Algèria, l’Institut de Drets Humans de 

Catalunya, o la participació a revistes especialitzades i la celebració 

de conferències entre d’altres. 

 
Sens dubte, nous projectes i nous reptes que serviran per difondre 

l’Observatori per nous i diferents àmbits o, dit d’una altra manera, 

continuar amb la difusió i la promoció dels Drets Humans i la cultura 

de pau. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

COOPERACIÓ fsub 
 
L’àrea de cooperació de la Fundació Solidaritat UB treballa en tres 

àmbits diferenciats: 

 

1.  PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB LA 
 FUNDACIÓ MÓN-3 
 

La col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3, 

organització no governamental de carácter universitari creada en 
1986, ha permès la incorporació de docents i investigadors a 

projectes de cooperació sobre el terreny en els països del Magrib, en 

termes fonamentals com ara: la gestió dels recursos hídrics, la gestió 

de residus i la protecció mediambiental, la promoció econòmica en 
relació amb els recursos propis de cada territori, el desenvolupament 

agrícola sostenible, la formació especialitzada en relació amb aquests, 

la dotació d’infraestructures per a la recerca. La Fundació Solidaritat 

UB és l’ambit comú en el marc del qual s’han articulat aquestes 
col·laboracions, acreditant, un cop més, que la col·laboració entre els 

diferents agents de la cooperació és la millor fòrmula per a 

l’optimització dels recursos que s’adrecen a la realització de projectes 

pel desenvolupament sostenible dels pobles. 

 
Dins d’aquest àmbit els projectes que s’han desenvolupat durant el 

2009 han estat els següents : 

 

MARROC 
 
Disseny d’una estratègia de turisme sostenible i 

dinamitzadora de l’economia figuiguí com a estratègia de 

desenvolupament local 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Soci local: Ajuntament de Figuig. 

Cost total: 108.667 €  
Finançadors: AECID 73.397 €  
                       MMAMB: 10.575,47 € 

Període d’execució global: juny 07- febrer 09 
 



 

OBJECTIU GENERAL:  

Millorar el benestar i la qualitat de vida de la població de Figuig 

desenvolupant noves estratègies econòmiques més rentables i 

sostenibles amb el medi ambient de l’Oasi. 
 

OBJECTIU ESPECÍFIC: 

Identificar de manera consensuada i participativa les eines 

necessàries per a la gestió d’un turisme sostenible a l’Oasi de Figuig.  
 

Figuig és un oasi on el recurs econòmic bàsic és l'agricultura, 

concretament el cultiu de la palmera datilera. Als anys 70 pateix una 

disminució de terrenys cultivables provocant una insuficiència de 
recursos i d’allà un èxode rural, sobretot d’homes, i un canvi en la 

composició de la població.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

En aquest context, agents locals de 
desenvolupament plantegen la 
necessitat d'analitzar noves 

possibilitats dinamitzadores de 
l'economia figuiguí capaces de 
pal·liar el dèficit de qualitat de vida i 

contribuir a equilibrar i estabilitzar la 
població. D'altra banda, en els últims 
anys es desenvolupa un important 

sector turístic a la costa 
mediterrània oriental marroquina 
(Saidia) que converteix a Figuig en 

un recurs turístic potencial (valor 
paisatgístic, arquitectònic, 

cultural...) per a les empreses del 
sector.  
 

 

 



 

 

Partint de la necessitat de preservar l'oasi, l'Ajuntament de Figuig 

proposa realitzar una anàlisi exhaustiva i participativa de les 

potencialitats i impactes del turisme a l'oasi. Així doncs, a través del 
projecte es pretén realitzar un taller amb totes els actors implicats en 

la millora de les condicions de vida de la població (Ajuntament de 

Figuig, societat civil organitzada i no, ONGs, ...) per dissenyar un Pla 

Estratègic per a la gestió d’un turisme sostenible pel municipi. Es vol 
promoure un desenvolupament local liderat i controlat pels propis 

habitants de l'oasi que doni prioritat als sectors locals que tenen 

menys recursos, i entre aquests especialment la dona a fi de millorar 

el benestar i la qualitat de vida d'aquesta població.  
 

Del 18 al 20 d’abril de 2008 es van organitzar unes jornades sobre 

turisme responsable com a font d’ingressos a l’Oasi de Figuig 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  Imatges dels  col·loquis organitzats 
 

 

Suport al desenvolupament d’un turisme sostenible com a 

activitat activadora de l’economia de l’oasi de Figuig 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
OBJECTIU GENERAL:  

Desenvolupament d’un turisme sostenible com a activitat econòmica 

nova i dinamitzadora de l’economia de l’Oasi de Figuig. 

 
 

 

 
Soci local: Ajuntament de Figuig. 

Cost total: 231.090 €  
Finançadors: ACCD: 120.000 €  
Període d’execució: des 07- febrer 09  
 

  



 

OBJECTIU ESPECÍFIC:  

Recuperar i rehabilitar les infrastructures necessàries d’acollida i 

serveis per als turistes, formar a un col·lectiu de persones (dones i 

homes) amb capacitat per executar i gestionar les activitats lligades a 
l'estratègia turística, així com crear i promocionar un producte de 

turisme responsable basat en els recursos patrimonials existents a 

l’Oasi.  

 
El projecte pretén una posta a punt de les infrastructures, capacitats i 

sensibilitats que permetin el desenvolupament d’una activitat turística 

sostenible amb la finalitat de reorientar activitats econòmiques 

tradicionals, així com incorporar noves activitats que permetin un 
desenvolupament econòmic de l’oasi, estancat al dia d’avui.  

 

Pel que fa a les infrastructures es rehabilita i equipa un alberg de 

titularitat municipal. Quant a les capacitats es programen formacions 
diverses: gestió pels responsables d’acollir hostes, així com pels 

artesans productors, formació de guies i d’agents de turisme i, en 

general, es reforça les llengües estrangeres. Es pretén també 

sensibilitzar a la població sobre la importància i viabilitat d’un turisme 

sostenible, que no turisme de masses.  
 

Imatge de l’alberg objecte  

de rehabilitació 
 

 

 



 

Millora de les condicions de vida de 

les dones de l’oasi de Figuig 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

OBJECTIU GENERAL: 

Promoció i encoratjament de l'acció femenina a l'oasi de Figuig 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

1. Reforçar les capacitats tècniques i de gestió de la cooperativa. 

2. Millorar els ingressos de les dones cooperativistes.  

 
Aquest projecte consisteix a la millora de les condicions de vida de la 

dona de l'oasi de Figuig pel suport a les seves activitats generadores 

de ingressos i més específicament aquelles en relació amb l'apicultura. 

Aquest projecte apunta a respondre a les necessitats de la població 
local en matèria de mel a través del suport a la iniciativa local. Els 

components de la demanda de la cooperativa són els següents: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Soci local: Coopérative féminine Apicole TIZIZOI 
Cost total: 33.380 €  
Finançadors: Fons Menorquí de Cooperació:  

18.913,04 € 
Període d’execució: març 2009 a maig 2010   
 

  

 

. Formacions en matèria de l'apicultura. 

. Formacions en matèria de gestió:  

  administrativa, financera i tècnica. 
. Compra de material de funcionament. 
. Adquisició dels ruscs poblats. 

. Viatge d'intercanvis amb altres cooperatives 
  en funcionament. 

. Creació d'un fons documental 
 
 

 



 

Suport a la bona gobernança de la 
municipalitat de figuig per contribuir al 

desplegament de les seves polítiques 
públiques relatives a l’activació 
socioeconòmica de l’oasi de Figuig 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

OBJECTIU GENERAL:  

Millora de la bona governança de la Municipalitat de Figuig  per a la 
dinamització de l’activació social i econòmica de l’Oasi de Figuig 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC:  

Dotació d’infrastructures i assessorament a les polítiques de 
l’ajuntament de Figuig en les línies de medi ambient (aigua i residus) 

i turisme fomentant la participació ciutadana, la coordinació entre els 

diferents actors i la transparència. 

 

El programa implica un suport a l’Ajuntament de Figuig des de la 
dotació en determinades infrastructures fins a la capacitació tècnica 

de personal local, passant per l’assessorament a les polítiques de 

l’ajuntament de Figuig en les línies de medi ambient (aigua i residus) 

i turisme fomentant la participació ciutadana i, més concretament, la 
coordinació entre els diferents actors de cooperació internacional, així 

com la coordinació de totes les activitats de cooperació que permeten 

el desenvolupament local. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Soci local: Ajuntament de Figuig. 
Cost total: 833.794,58 €  

Finançadors: ACCD: 630.000 € 
Període d’execució: novembre 2008- octubre  2011  
 

 



 

 

Pel que fa a les infrastructures es projecta rehabilitar un edifici 

contigu a l’ajuntament i dotar-lo de 5 oficines i una sala de reunions. 

Aquestes oficines serviran de base a l’Oficina Internacional de 
Cooperació Descentralitzada (OICD) i al Comitè Local de Turisme 

(CLT). En quant a les capacitats, es programen formacions del 

personal local en l’àmbit de gestió de participació, coordinació i 

turisme sostenible. Paral·lelament es pretén també dinamitzar, 
involucrar, capacitar i sensibilitzar als ciutadans a través d’una 

estratègia de participació ciutadana i tallers participatius que 

incloguin a tot el col·lectiu local i que recolzin la bona gestió 

municipal. 
 

Conjuntament es mantindran les accions prèviament iniciades amb 

l’Ajuntament de Figuig en l’àmbit de medi ambient (estudis d’aigua, 

residus sòlids o líquids, etc) per garantir la sostenibilitat 
mediambiental dels projectes.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Professors de la UB que 
han col·laborat en 
projectes al Marroc l’any 
2009 
 

Dr. Jordi Joan Tresserres  

Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia : programa de 

doctorat de Gestió de la Cultura i del 

Patrimoni (Facultat de Geografia i 

Història) 

 
Dr. Josep Maria Carmona  

Departament de Geoquímica, Petrologia 

i Prospecció Geològica (Facultat de 

Geologia) 
 

Dr. Miguel Salgot de Marlay del 

Departament de Productes Naturals, 

Biologia Vegetal i Edafologia  (Facultat 
de Farmàcia) 

 

 

 



 

MAURITÀNIA i SENEGAL 
 

Creació d’un espai de formació i difusió, 

tècnica superior, i investigació agro-
silvo-pastoral sota la perspectiva d’un 
desenvolupament regional sostenible. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

OBJECTIU GENERAL:  
Promoure el desenvolupament econòmic i humà sostenible d’acord 

amb els ecosistemes existents augmentant el nivell de formació dels 

tècnics i del poble en general. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1: formació de tècnics de grau mig i superior en l’àmbit agro-silvo-

pastoral.  

2: intercanvi en matèria de recerca per al desenvolupament 

sostenible del medi rural. 
3: transmissió dels coneixements a la població rural necessitada, 

millorant els seus ecosistemes i, per tant, el seu nivell de vida. 

 

Constatades les necessitats del país amfitrió, així com dels seus 
països veïns, d'harmonitzar els recursos i medis existents en una 

regió amb un equilibri ecològic extremadament sensible i faltat de 

quadres tècnics necessaris, es pretén crear un espai de formació i 

investigació orientat a persones que han adquirit un cert nivell tècnic 
en estudis relacionats amb l'agricultura i el medi ambient per a que 

assoleixin una formació addicional que els capaciti per fer front al 

desenvolupament de la regió a través d'una explotació racional i 

sostenible de l'entorn natural. L'esmentada formació es materialitza a 

través d'una sèrie de cursos teòrics i pràctics de formació professional 
i nivell superior i d'un intercanvi i/o complementarietat en 

determinats processos d'investigació entre professors locals i 

estrangers que permeten estudiar els buits existents i les 

problemàtiques presents en l'àmbit agrícola-silvo-pastoral de la regió, 
de manera que els objectius del projecte es compleixin a mig i llarg 

termini.  

Socis locals:  
- Institut de Formació Tècnica i professional de Bogué –LFTP- a 

Mauritània.  
- Comunitat Rural de Mbane a Senegal.    
Cost total: 1.752.514,76 € (ACCD: 750.000 € i Aj. BCN: 796.662 €) 

Període d’execució: octubre 2007- octubre 2011  
 
 



 

 

Es pretén evitar que per a adquirir la formació adequada els 

beneficiaris estudiants de cicle mig i superior, s'hagin de desplaçar 

fora del seu país, on s'allunyarien de la seva realitat quotidiana i 
adquiririen conceptes generalitzats i no adaptats a les particularitats 

de la regió  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Professors de la UB que han col·laborat en 
aquest  projecte l’any 2008 
 

Dra. Irene Maestro Yarza  

Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 

(Facultat d’Economia i Empresa) 
 

Dr. Pedro Rueda Ramírez  

Departament de Biblioteconomia i Documentació (Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació) 



 

VISITA ALS TERRENYS DE LA UGB. 

PRIMERS TREBALLS AL PERÍMETRE 

EXPERIMENTAL 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

2. FOMENT DE LA CULTURA DE PAU I 

PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS 
 

COLÒMBIA 
 

Programa de Cooperació Interuniversitària de 
l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (PCI-AECID) 
 

 Aquest ha estat un projecte que la FSUB i l’Observatori vam portar a 

terme durant el 2009 amb la Universitat Javeriana de Cali per 

treballar tres qüestions principals:  

a) accions de pau de dones enfront el conflicte armat a Colòmbia;  

b) el dret indígena i la defensa dels seus drets humans;  

c) una nova secció per a l’Observatori amb material sobre el conflicte 

a Colòmbia. 

De les dues primeres han sortit dos seminaris (un a Barcelona i un 
altre a Cali) i una publicació que porta per títol "Víctimas invisibles, 

conflicto armado y resistencia civil en Colombia” publicat per 

l’editorial Huygens. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A més, aquest projecte ha estat renovat per l’AECID i continuarà 

durant el proper any amb l’objectiu de crear un centre de 

documentació en estudis interculturals a Cali i la recerca conjunta de 

professors i investigadors dels dos països sobre dones, indígenes i 
afrodescendents.  

    

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO 
 

 Seminari sobre Drets Humans i 
Democràcia a la Universitat de Lubumbashi 
(RD Congo): 
 

El passat mes de desembre, i coincidint amb el dia internacional pels 

drets humans, es va celebrar un seminari a la Universitat de 
Lubumbashi on van participar professors i activistes dels drets 

humans dels dos països per analitzar la situació que es viu a la regió 

Est del país.  

 

El seminari s’emmarca en un projecte que l’Observatori porta temps 
realitzant amb aquesta universitat congolesa i que, en el proper any, 

conclourà amb una publicació que porta per títol: República 

Democràtica del Congo: Drets humans, conflictes i 

construcció/destrucció de l’Estat. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

El mes de febrer de 2010 està prevista la publicació d’un llibre amb 

finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

VIETNAM 
 

Seminari sobre aigües residuals, medi 

ambient i canvi climàtic (Universitat 
Nacional de Vietnam) 
 

 
El passat mes de novembre vam organitzar el Seminari «Aigües 

residuals, medi ambient i canvi climàtic», en el marc del qual es van 

presentar ponències sobre els problemes mediambientals a Vietnam, 

derivats tant del canvi climàtic com del mateix procés 
d’industrialització d’aquest país asiàtic. 

 

El Seminari es va emmarcar en una visita de treball de cinc dies a la 

seu de Hanoi de la Universitat Nacional de Vietnam, que ha permès 

acordar la posada en marxa d’un projecte conjunt per establir dos 
plans pilot per al tractament d’aigües residuals d’origen industrial en 

dues poblacions properes a Hanoi. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

                
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3. SERVEIS D’ASSESSORAMENT i SUPORT   
    TÈNIC A ACTORS DE COOPERACIÓ EN 
    L’ÀMBIT  LOCAL I AUTONÒMIC 
 
 
Diputació de Barcelona 

 

Any 2003:  

o Seguiment i avaluació de la xarxa 12 del Programa europeu 
URB-AL dedicat a la “Promoció de les dones en l’àmbit local”. 

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

 
Any 2004:  

o Seguiment i avaluació de la xarxa 12 del Programa europeu 

URB-AL dedicat a la “Promoció de les dones en l’àmbit local”. 

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  
o Diagnòstic de la gestió de la cooperació directa de la Diputació 

de Barcelona. 

o Elaboració de formularis de presentació de sol·licituds de 

projectes de cooperació, i d’informes de seguiment i avaluació. 
 

Any 2005:  

o Seguiment i avaluació de la xarxa 12 del Programa europeu 

URB-AL dedicat a la “Promoció de les dones en l’àmbit local”. 
o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

 

Any 2006:  

o Seguiment i avaluació de la xarxa 12 del Programa europeu 
URB-AL dedicat a la “Promoció de les dones en l’àmbit local”. 

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

 
Any 2007:  

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

 
Any 2008:  

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

 
 

 



 

Any 2009:  

o Seguiment i avaluació dels projectes de cooperació directa de la 

Diputació de Barcelona.  

Ajuntament de Barcelona 
 

Any 2000:  

o Detecció de línies de cooperació a Kósovo. 

 
Any 2001:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació Barcelona Solidària. 

 
Any 2002:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització “Barcelona Solidària”. 

o Organització d'unes jornades de comunicació dels resultats de 
l'anàlisi  de dades a les entitats de la ciutat. 

o Elaboració d’un informe sobre la situació i les prioritats de 

cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i les ONGD de la ciutat 

a Senegal i Moçambic. 

 
Any 2003:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

 
Any 2004:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

 
Any 2005:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

o Disseny de la convocatòria de subvencions per projectes de 

cooperació presentant per entitats de la ciutat “Barcelona 
Solidària”. 

 

Any 2006:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 
cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

o Elaboració del sistema de fitxes i recolzament al jurat de la 

convocatòria per a l’atorgament de la I Distinció en Democràcia 

Participativa, de l’Observatori per a la Democràcia Participativa 
de la Direcció de Participació Ciutadana. 

 

Any 2007:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 
cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 



 

o Avaluació dels informes de seguiment dels programes 

plurianuals subvencionats en la convocatòria Barcelona 

Solidària de 2006. 

 
Any 2008:  

o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

o Avaluació dels informes de seguiment dels programes 
plurianuals subvencionats en la convocatòria Barcelona 

Solidària de 2007. 

 

Any 2009:  
o Avaluació de la Convocatòria del Programa de subvencions de 

cooperació i sensibilització Barcelona Solidària. 

o Avaluació dels informes de seguiment dels programes 

plurianuals subvencionats en la convocatòria Barcelona 
Solidària de 2008. 

 

Ajuntament de Sant Just Desvern 

 

Any 2002:  
o Assessorament a la definició de la política de cooperació de 

Sant Just Desvern. 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern. 
 

Any 2003:  

o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 

Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 
o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern. 

 

Any 2004:  

o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 
Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern. 

 
Any 2005:  

o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 

Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 
Sant Just Desvern. 

 

Any 2006:  

o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 
Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 



 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern 

 

Any 2008:  
o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 

Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern 
 

 

Any 2009:  

o Seguiment i assessorament del agermanament entre Sant Just 
Desvern i la municipalitat de Camoapa a Nicaragua. 

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Sant Just Desvern 

 
Ajuntament de Manresa 

 

Any 2002:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 
 

Any 2003:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 
o Organització de les primeres jornades participatives de reflexió 

sobre la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació 

amb els representants de les ONGD’s de Manresa. 

 
Any 2004:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 

o Organització de les segones jornades participatives de reflexió 

sobre la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació 
amb els representants de les ONGD’s de Manresa. 

o Elaboració de formularis de presentació de sol·licituds de 

projectes de cooperació. 

 
Any 2005:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 

 
Any 2006:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 

 
 

 



 

Any 2007:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 

 
Any 2008:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 

Manresa. 

o Organització d’un curs de formació sobre el cicle del projecte 
per a entitats de Manresa per encàrrec de l’Ajunament 

 

Any 2009:  

o Avaluació de la Convocatòria de projectes de cooperació de 
Manresa. 

 

Entitat Metropolitana del Medi Ambient 

 
Any 2002:  

o Identificació i formulació d’un projecte de Gestió de Residus als 

campaments Saharauis de Tindurf. 

 

o Any 2006:  
o Actuaclització del diagnòstic i reformulació d’un projecte de 

Gestió de Residus als campaments Saharauis de Tindurf. 

 

Any 2008:  
o Execució del projecte de Gestió de Residus als campaments 

Saharauis de Tindurf. 

 

Any 2009:  
o Execució del projecte de Gestió de Residus als campaments 

Saharauis de Tindurf. 

 

Ajuntament de Sant Boi 

 
Any 2005:  

o Seguiment i avaluació del projecte “FORMACIÓ I CAPACITACIÓ 

POLÍTICA PER A DONES” sorgit en el marc de la xarxa 12 del 

programa europeu URB-AL. 
 

Any 2006:  

o Seguiment i avaluació del projecte “FORMACIÓ I CAPACITACIÓ 

POLÍTICA PER A DONES” sorgit en el marc de la xarxa 12 del 
programa europeu URB-AL. 

 

Any 2007:  

o Seguiment i avaluació del projecte “FORMACIÓ I CAPACITACIÓ 
POLÍTICA PER A DONES” sorgit en el marc de la xarxa 12 del 

programa europeu URB-AL. 



 

 

Ajuntament de Rubí 

 

Any 2006:  
o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 

cooperació de l’Ajuntament de Rubí. 

Any 2007:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 
cooperació de l’Ajuntament de Rubí. 

o Organització d’un curs de formació sobre el cicle del projecte 

per a entitats de Rubí per encàrrec de l’Ajuntament 

Any 2008:  
o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 

cooperació de l’Ajuntament de Rubí. 

Any 2009:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 
cooperació de l’Ajuntament de Rubí. 

 

 

 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 

Any 2005:  

o Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER INMIGRADA. 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL ÁMBITO 
LOCAL” sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu 

URB-AL. 

 

Any 2006:  
o Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER INMIGRADA. 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL ÁMBITO 

LOCAL” sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu 

URB-AL. 

 
Any 2007:  

o Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER INMIGRADA. 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL ÁMBITO 

LOCAL” sorgit en el marc de la xarxa 12 del programa europeu 
URB-AL. 

 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Any 2007:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPC per 

a accions de cooperació realitzades des de la comunitat 

universitària de la UPC. 
 

 



 

Universitat Politècnica de Madrid 

 

Any 2007:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UPM per 
a accions de cooperació realitzades des de la comunitat 

universitària de la UPM. 

 

Universitat de Barcelona 
 

Any 2007:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UB per a 

accions de cooperació realitzades des de la comunitat 
universitària de la UB. 

 

Any 2008:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UB per a 
accions de cooperació realitzades des de la comunitat 

universitària de la UB. 

 

Any 2009:  

o Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de la UB per a 
accions de cooperació realitzades des de la comunitat 

universitària de la UB. 

 

 
 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 

Any 2005:  
o Assessorament i recolzament en els programes: 

 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts 

 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 

 . Mediació social amb persones immigrades 

 . Educació en valors de la solidaritat  
 . Processos de participació i cohesió social i territorial 

 

 

Any 2006:  
o Assessorament i recolzament en els programes: 

 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts 

 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 

 . Mediació social amb persones immigrades 
 . Educació en valors de la solidaritat  

 . Processos de participació i cohesió social i territorial 

 

 
 

 



 

Any 2007:  

o Assessorament i recolzament en els programes: 

 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts 

 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 
 . Mediació social amb persones immigrades 

 . Educació en valors de la solidaritat  

 . Processos de participació i cohesió social i territorial 

 
Any 2008:  

o Assessorament i recolzament en els programes: 

 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts 

 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 
 . Mediació social amb persones immigrades 

 . Educació en valors de la solidaritat  

 . Processos de participació i cohesió social i territorial 

 
Any 2009:  

o Assessorament i recolzament en els programes: 

 . Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts 

 . Prevenció de conflictes interculturals en els centres escolars 

 . Mediació social amb persones immigrades 
 . Educació en valors de la solidaritat  

 . Processos de participació i cohesió social i territorial 

 

 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Generalitat de Catalunya 

 

Any 2005:  
o Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria de 

subvencions per a projectes de cooperació i sensibilització 

d’ONGD, en els àmbits de sensibilització i educació pel 

desenvolupament, projectes de cooperació a la Mediterrània, 

projectes de cooperació a Àfrica i projectes de cooperació a 
Amèrica Llatina 

Any 2006:  

o Elaboració d’un estudi sobre les possibilitats d’intervenció de la 

cooperació catalana a la regió de Kolda, Senegal 
Any 2007:  

o Elaboració d’un estudi sobre les possibilitats d’intervenció de la 

cooperació catalana a la regió de Kolda, Senegal 

 
 

 

 

 
 

 



 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. 

Generalitat de Catalunya 

 

Any 2005:  
o Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria 

d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional 

i desenvolupament (DEBEQ) 

Any 2006:  
o Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria 

d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional 

i desenvolupament (DEBEQ) 

Any 2008:  
o Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la convocatòria 

d’ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional 

i desenvolupament (DEBEQ) 

 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

Any 2007:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 

cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 

Any 2008:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 

cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 

Any 2009:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 

cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
o Elaboració de l’esborrany del Pla Director de Cooperació de 

l’Hospitalet de Llobregat 2009-2012. 

 

Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura 

 
Any 2005:  

o Donar suport en l’avaluació de les accions que es troben en fase 

d’execució i que es desenvoluparan al llarg de l’existència del 

projecte “hicira: els centres d’interpretació del patrimoni, un 
motor per al desenvolupament de les àrees rurals d’Europa” del 

Programa Cultura 2000 de la Comissió Europea. Aquesta 

col.laboració es va concretar, entre d’altres: 

 
1. Trobades periòdiques amb l’equip tècnic que coordina i gestiona el 

projecte per part de la Diputació de Barcelona, per tal d’analitzar 

les actuacions a fi de potenciar-les i aportar-ne un valor afegit i, 

en el seu cas, establir les mesures correctores necessàries en 
funció dels objectius genèrics. 

2. Redacció d’informes d’avaluació amb caràcter trimestral. 



 

3. Redacció d’un informe final recapitulatori de l’execució de tots els 

projectes i actuacions portades a terme dins del projecte. 

 

 
Ajuntament de Sabadell 

 

Any 2008:  

o Avaluació de la convocatòria de subvencions a projectes de 
cooperació de l’Ajuntament de Sabadell 

 

Ajuntament de L’Escala 

 
 

Any 2008:  

 

Seguiment i avaluació del projecte “La prevención de la exclusión 
social en jóvenes y adolescentes en contextos urbanos 

mediante la promoción de la salud y de los factores 

resilientes” dins del programa europeu URB-AL                         

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Introducció 
 

Aquí s’engloben cursos i seminaris sobre l’estat del Món i la manera 

de treballar per a canviar-lo: la cooperació, el voluntariat, etc. Es 

desenvolupen a diferents nivells, des del Màster de Globalització, 
Desenvolupament i Cooperació, pioner en l’Estat Espanyol i reconegut 

com a un dels més prestigiosos de l’Estat, fins els cursos presentats 

com a crèdits de lliure elecció al llarg del curs acadèmic, o dels cursos 

on-line, en colaboració amb l’IL3, o en el marc dels Juliols a la UB. En 

general, tota l’activitat formativa, excepte el Màster, que té objectius 
específics més delimitats, respon als següents objectius: 

 

 Reflexionar sobre les realitats que ens envolten i el 

replantejament de les diferents posibilitats d’acció. 
 Implicar a la comunitat universitària en les problemàtiques i 

conflictes que afecten a la societat. 

 Fomentar l’acció colectiva com a forma de participació 

democràtica efectiva en l’esdevenir social. 
 Orientar sobre el sentit de l’acció social voluntària i les diferents 

formes i àmbits de participació. 

 

Els cursos es realitzen en colaboració amb la Fundació Món-3, 

membre del Patronat de la Fundació Solidaritat, en tractar-se de  les 
activitats formatives que tradicionalment venia realitzant Món-3 des 

de 1989. En aquest sentit, representen una aportació d’un dels 

patrons a l’activitat fundacional quotidiana. També es realitzen en 

col·laboració amb diferents instàncies de la pròpia Universitat: 
diversos departaments, CEHI, IL3, Juliols, etc. A nivell metodològic, 

s’intenta fomentar el contacte amb associacions a través de la 

realització de pràctiques, participació d’ONGs en sessions dels cursos, 

visites individuals a les entitats, etc. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

MÀSTER  

POSTGRAU 

 

GLOBALITZACIÓ, 

DESENVOLUPAMENT I 

COOPERACIÓ 

 

Gener de 2009 a juliol de 2010 
 

 

                                           Aquest màster en desenvolupament i 

cooperació, al llarg de 400 hores que 

comprenen els dos cursos, pretén 
seguir fomant, com ho ha fet durant 

vint anys, especialistes que , enfortits 

per una sòlida base teòrica i pràctica, 

puguin intervenir directament en la 
construcció d’unes estratègies de 

desenvolupament i unes relacions de 

cooperació 

que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la 
naturalesa i esperançador per a les generacions futures, i necessariament 

diferent de l’actual. 

 

Estructura i contiguts dels cursos 
 

Primer Curs. 
De gener a juliol de 2010 
 

Consta de 18 crèdits (180 hores lectives) i correspon al tronc de 

formació bàsica en materia de desenvolupament i cooperació. Es 
complementa amb mòduls formatius sobre aspectes importants 

relacionats amb l’economia, la sociologia i la política del 

desenvolupament.  
 

 Mòduls 
 

 El sistema econòmic mundial 
 Antropologia del desenvolupament 

 Concepte i medició del desenvolupament 

 Conflictivitat i construcció de pau en el món 

 Introducció a la cooperació per al desenvolupament 

 



 

 

   Seminaris 

 

 Població i polítiques demogràfiques 
 Medi ambient i desenvolupament  

 Globalització comercial i financera en països perifèrics 

 Agricultura i desenvolupament 

 Tecnologia i desenvolupament 
 
 

Segon Curs 
De gener a juliol de 2011 
 

S’estructura en vuit mòduls i dos seminaris. Consta de 22 crèdits, 

corresponents a 150 hores lectives més un treball o cas pràctic, 

equivalent a 70 hores lectives. En finalitzar aquest segon curs s’obté 

el títol de màster. 
 

      Mòduls 

 

 Visió general de la cooperació 
 Agents oficials de la cooperació 

 La cooperació espanyola 

 La transversalitat de l’enfocament de gènere 

 Tècniques i modalitats de cooperació : projectes 
 Tècniques i modalitats de cooperació : altres modalitats 

 La cooperació no governamental 

 Desenvolupament humà, participació ciutadana i 

desenvolupament local 
 

      Seminaris 

 

 Estratègia sectorial: sanitat 

 Estratègia regional: Àfrica Negra 
 Microcrèdits 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cursos 2009 
 

 

 

CONFLICTES I 

CONVERGÈNCI

ES EN EL MÓN 

ACTUAL  

I després dels 

“neocons”…. 
Del 18 de febrer al 13 de maig 

Directors del curs: 
Dr. Antoni Segura: Director del CEHI 

Dr. Andreu Mayayo: Vicedirector del CEHI 

Dr. Joan Oliver:  Director del  

    Departament d’Història Contemporània. 

 

 

   PROGRAMA 
 

 

 Els moviments indigenistes a l’Amèrica Llatina 

 Mèxic: corrupció política, vioència i narcotràfic 

 Els nous governants de l’Amèrica Llatina 

 Guerra i crisi a l’Orient Mig 

 Al Qaida contra l’Islam 

 Tractament mediàtic dels conflictes 

 Les línies vermelles de les fronteres 

 La Unió per la Mediterrània 

 La Unió Europea: seguretat global i relacions internacionlas 

 Afganistan entre Iran i Pakistan 

 Crisi i noves relacions econòmiques internacionals 

 Sessio de pràctiques. Observatori Solidaritat 

 

 



 

 

Teatre de l’oprimit: 

Una eina socioeducativa 
Del 3 al 19 de febrer  

Del 20 d’octubre al 5 de novembre 

 
Directora: Jessica Espinoza 

Actriu, educadora i pedagoga teatral. Ha treballat 

en el camp socioeducatiu amb col·l3ctius d’alt grau  

d’exclusió i marginació. 

Educadora de Món-3 i Shambala. 

 

D’aquest curs s’han fet dues edicions, una al primer semestre i l’altre en el segon 

semestre, degut a la demanda per part dels estudiants 

 

PROGRAMA 
 
    3 de febrer i 20 d’octubre 

 Introducció. Cos i consciència: aquest és el meu cos. Breu marc 

històric del teatre de l’oprimit. Treball i consciència corporal. 
 

5 de febrer i 22 d’octubre 

 El cos expressa a través d’estímuls: exercici d’imatge, exercici 

sensorial, treball emocional, relaxació.-massatge 
 

10 de febrer i 27 d’octubre 

 Creació i integració. Activació sensorial. Creació dinàmica. 

Improvisació d’imatges. 
 

12 de febrer i 29 d’octubre 

 Improvisació i conflicte (resolució de conflictes). Treball del cos. 

Teatre Imatge. 
      Improvisació sobre l’opressió. El conflicte i la seva resolució 

 

    17 de febrer i 3 de  novembre 

 Memòria emotivodinàmica, teatre-fòrum (eina socioeducativa). 

Treball corporal. Memòria dels sentits. Jocs de màscares i de rituals. 
Teatre invisible (explicació teòrica) 

 

19 de febrer i 5 de novembre 

 Teatre fòrum i tancament del curs. Escalfament corporal. Model de 
dinamització. 

 
 

 

 



 

 

 

Orientalisme, 

balcanisme i la 

fabricació de la 

imatge negativa de 

l’altre 
Del 9 al 25 de febrer de 

2009 

Directora: Maria 
Djurdjevic 

 

PROGRAMA 
 
         Dilluns, 9 de febrer 

 L’altre oriental: entre l’atracció de l’exòtic i el rebuig aterrador 

 

Dimecres, 11 de febrer 

 De com Orient esdevingué Orientalisme. El pensament d’E. Said 
 

Dilluns, 16 de febrer 

 El terrorista islàmic i les amenaces orienals en el cinema 

 
      Dimecres, 18 de febrer 

 Els antagonistes quotidians: sobre la construcció del personatge del 

“malvat” en la ficció audivisual actual 

 
Dilluns, 23 de febrer 

 Els Balcans gòtics: Dràcula i altres monstres de l’Orient Europeu 

 

Dimecres, 25 de febrer 

 Els Balcans en la literatura i els mitjans de comunicació: pràctiques 
estigmatitzadores i els seus motius 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Finances Ètiques i 

tranformació social 
Del 17 de març al 2 d’abril 

Directors: Jordi Martí i 
Fernando Acosta 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 

      Dimarts, 17 de març 

 Per què són necessàries les finances ètiques? 
 

    Dijous, 19 de març 

 Conceptes bàsics de finances ètiques i inversió socialment 

responsable 

 
Dimarts, 24 de març 

 La situació de les finances ètiques a Catalunya i a l’Estat 

 

Dijous, 26 de març 
 Riquesa i diversitat d’instruments de les finances ètiques 

 

Dimarts, 31 de març 

 Un model de banca ètica: Triodos Bank 
 

Dijous, 2 d’abril 

 Un mòdel de banca ètica: Projecte FIARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      

 Postneoliberalisme:  

            balanç de 25 

anys de globalització 
Del 16 d’abril al 14 de maig 

Directors: 

Salvador Aguilar,  
Arcadi Oliveres i Carlos Zeler 

 

PROGRAMA 

 
 Dijous, 16 d’abril 

La resistència al neoliberalisme: el cas dels fòrums socials. 

 

 Dimarts, 28 d’abril 
L’impacte de l’onada neoliberal al Tercer Món. 

 

 Dimarts, 28 d’abril 

Efectes del neoliberalisme sobre la crisi ecològica 
 

 Dijous, 30 d’abril 

Teoria i pràctica del neoliberalisme 

 
 Dimarts, 5 de maig 

Estat i mercat durant l’època neoliberal 

 

 Dijous, 7 de maig 

El conflicte social a l’era de la globalització 
 

 Dimarts, 12 de maig 

Taller metodologic 

 
 Dijous, 14 de maig 

Revisió i balanç de 25 anys de neoliberalisme 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Embaràs, part i 

criança a 

diferents pobles 

del món 
Del 28 d’abril al 26 de 

maig de 2009 

Directora: Laura 

Muñoz 

 
 

PROGRAMA 
 

   Dimarts, 28 d’abril 

 Concepció. El poder de les paraules, els signes i els esperits en el 
món de la concepció. Visions interculturals per determinar el sexe 

del bebè. El cas dels indígenes de les illes Trobriand del Pacífic 

Occidental 

 
Dimarts, 5 de maig 

 Embaràs. Les cures, els aliments i les celebracions prenatals. La 

cosmovisió indígena dels awajun i els wampis (Perú) 

 
Dimarts, 12 de maig 

 Part. El moment del part i el món de la placenta. De la sabiesa de 

les “tabibes” (Sahara) a les parteres de Morelos (Mèxic) 

 

Dimarts, 19 de maig 
 Les cures físiques i emocionals. El bany cerimonial del Temazal 

(Sud-amèrica). Els massatges infantils a l’ïndia. Diferents maneres 

d’abordar culturalment el plor i la son. El cas dels Khmbo (Nepal) 

 
Dimars, 26 de maig 

 Patrons de criança intercultural. Experiències actuals d’educació i 

preparació al món de l’infant. L’etnopediatria. El concepte de 

continuum yecuanà (Veneçuela) 
 

 
 

 

 



 

 

 

Medi ambient, canvi  

climàtic i conflictes  

armats: la qüestió 

de l’aigua 
Del 14 al 28 d’octubre 

Directors: David Bondia i 

Toni Jiménez 

 

PROGRAMA 
 

   Dimecres, 14 d’octubre 
 Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals. 

 

Dilluns, 19 d’octubre 

 El dret internacional dels cursos de l’aigua 
 

Dimecres, 21 d’octubre 

 Conques internacionals compartides: cooperació o conflicte? 

El cas de Palestina 
 

Dilluns, 26 d’octubre 

 El dret a l’accés de l’aigua i el sanejament 

Els refugiats ambientals 
 

   Dimecres 28 d’octubre. Edifici Històric de la Universitat de 

Barcelona 

 Presentació del llibre i de l’exposició de la Fundació Solidaritat UB: 

“Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals: la qüestió 
de l’aigua” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’Islam sense vel 
Del 19 d’octubre al  

16 de novembre de 2009 

Directora: Nazanin Amirian 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 
   Dilluns, 19 d’octubre 

 Amor, sexe i família. El plaer existeix. Celibat a l’islam? Camins del 

sexe fora del matrimoni. Poliàndria, l’altra cara de la moneda. 

Virginitat si, castedad no. Aquí no hi ha homosexuals? 

 
Dilluns, 26 doctubre 

 Una mica de bioètica. Canvi de sexe amb permís d’Al·là. L’ablació, 

un pecat. Inseminació: fecundar sense fer l’amor. La maternitat 

suplent. Kefala: adopció de nens. 
 

Dilluns 2 de novembre 

 La missió moral dels teixits. Coronar el cap. Un senyal per desxifrar. 

Vel islàmic? La utilitat política d’una peça de vestir. 
 

Dilluns, 9 de novembre 

 Alguns apunts religiosos. Xiísme: Un Islam iranitzat? De quins 

enemics estem parlant? Cadascú amb la seva doctrina. Susiyans i 

mahdi: els altres messies. 
 

Dilluns, 16 de novembre 

 El màrtir, el suicida i el yihad. Només Al·la treu la vida. El deure del 

lliurament. El cult al martiri. El recurs de la guerra. El 
fonamentalisme islàmic 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Aliments S.A. 

Quines Alternatives? 
Del 10 al 26 de novembre de 2009 

Coordinadors: Xavier Montagut i  
Esther Vivas 

 

 

PROGRAMA 
 

Dimarts 10 de novembre 

 L’agricultura no és mercaderia 

     La creixent mercantilització de l’alimentació i l’aposta per un model agrícola 

     i ramader intensiu i industrial vulnera cada dia més el dret dels pobles a la 
     sobirania alimentària. Qui és qui en l’agricultura actual? 

 

Dijous 12 de novembre 
 Polítiques agrícoles i comercials: què s’hi amaga? 

El cas de l’OMC, Tractats de Lliure Comerç i la Política Agrícola Comú de la 

     Unió Europea 
 

Dimarts 17 de novembre 

 Privatitzant la terra, l’aigua i les llavors 

Els recursos naturals estan patint una creixent privatització i 
     mercantilització. Es comercialitza amb allò que des de fa segles pertany a la 

     humanitat. Quins són els impactes d’aquest pocrés? Quines conseqüencies 

     té? 
 

Dijous 19 de novembre 

 La cara oculta dels supermercats 
     Impacte de la gran distribució comercial (supermercats, hipermercats, 

     grans cadenes de distribució…) en agricultura, els drets laborals, el medi 

     ambient, el model de consum actual. 

 
     Dimarts 24 de novembre 

 L’explosió de les necessitats 

     És possible un món amb equitat i ecologicament sostenible? Ànalisi de les 
     relacions entre consum i crisi ecològica 

 

Dijous 26 de novembre 

 Un altre consum, per un altre món 
Alternatives a l’actual model de consum. Avançar vers una producció, una 

    distribució, una distribució i un consum socialment i ecològicament més 

    justos. 

 

 

 



 

 

1999-2009: deu anys de Seattle 

D’un altre món és possible 

a la crisi de l’economia  

local: nou escenari polític 
Del 18 de novembre al  

16 de desembre de 2009 

Coordinador: Tomàs Herreros 
 

PROGRAMA 
 

   Dimecres 18 de novembre 

 Una introducció al moviment global: genealogia i ingredients de l’ona 

de Seattle. 
 

Dilluns 23 de novembre 

 Investigació i enquesta com a pràctiques de coneixement en 

moviment 
 

Dimecres 25 de novembre 

 Transformacions productives a l’espai urbà 

 

Dilluns 30 de novembre 
 Enmig i després del moviment global: apunts sobre el cicle del 

precariat 

 

Dimecres 2 de desembre 
 Del dret a l’habitatge al dret a la ciutat 

 

Dimecres 9 de desembre 

 Oficines de drets socials i sindicalisme social en el marc de la 
precarització 

 

Dilluns 14 de desembre  

 Autoformació i universitat en conflicte 
 

Dimecres 16 de desembre 

 En el marc de la crisi, quina nova gramàtica de la política 

 

 
 

    

 

 



 

Solidaritat en línia amb IL3 

 
Dins de la programació de cursos on line organitzada per la Fundació IL3-UB , 
la Fundació Solidaritat ha realitzat els següents: 
 

 
• Argelia, Líbano y Palestina: Geopolítica y 

Derechos Humanos en la Ribera Sur del 
Mediterraneo 

• Globalización y Medioambiente 
• Iran, Irak, Afganistán y Pakistán: Una 

Región Clave para la Estabilidad Mundial. 
• Microcréditos, una Herramienta para el 

desarrollo? 
• Como nos explican el Mundo. 

Comunicación, Migración y Desarrollo 
• El papel del velo y su Simbologia en el 

Islam 
• Inmigración el la Línea de Flotación 

• La Mujer en el Mundo Islámico 
• Las ONGs a Debate 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Altres Activitats 2009 
 

Del 23 al 27 de febrer de 2009 

 

A la Facultat de Biologia un grup d’estudiants de Ciències 

ambientals, l’Skamot Verd, van organitzar una nova edició del 
Fòrum Ambiental, enguany dedicada al tema de la sobirania 

alimentària. La Fundació Solidaritat va donar suport i va 

col·laborar amb aquesta iniciativa  

 

          
   

        
 



 

2 de març de 2009  
 
Organització del curs de Drets Humans en col·laboració amb l’Istitut 
de Drets Humans de Catalunya. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
5 de març de 2009 

 

Organització en col·laboració amb la ONG Intervida d’una xerrada per 
conmemorar el dia de la dona treballadora  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

16 de juny de 2009  

 

Inauguració de l’exposició d’Alfons Rodríguez “Congo, la guerra 

eterna” al vestíbul de la Facultat de Dret de la UB 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula Rodona: “La situació dels Drets Humans al Congo” 

 

Amb les intervencions de David Bondia, professor de Dret 

Internacional de la UB; Germain Ngoie, professor de la Universitat de 
Lubumbashi i Jordi Palou, advocat promotor d’accions jurídiques 

internacionals entorn a la violació dels Drets Humans en els conflictes 

dels Grans Llacs 

 

 

 



 

Suport de la Fundació Solidaritat UB  a les  Trobades 

sociesportives amb institucions penitenciaries i alumnes de la 

facultat de Formació del professorat i la Facultat de 

Pedagogia.  En aquetes trobades es pretèn afavorir la convivència 
entre aquets col.lectius per millorar l'autoestima, la solidaritat i altres 

valors entre els interns dels centres penitenciaris i els estudiants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organització en col·laboració amb l’AVEF d’una proposta de 

voluntariat per l’acompanyament d’infants en situació de risc 

social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Tardor Solidària a la UB 2009 
De l’1 d’Octubre al 18 de Desembre de 2009  

 
Enguany hem organitzat la quarta edició de la Tardor Solidària a la UB 
amb la programació de tot un seguit d’actes –exposicions, xerrades, 

projeccions-  que tenen com a la finalitat de posar a l’abast de la 

comunitat universitària informació sobre les situacions d’exclusió, 

desigualtat i injustícia que són presents al nostre món i fomentar els 
valors de la solidaritat, la cooperació i el voluntariat. 

 

Hem intentat, com cada any, triar les activitats més adients per cada 

facultat, tenint en compte els estudis que es realitzen a cadascuna d’elles 
sempre en relació amb els drets humans i la justicia social. Així doncs, a 

les facultats de ciències hem realitzat activitats i preparat actes 

relacionats amb medi ambient, canvi climàtic; a les de Medicina, Fàrmacia 

i Infermeria temes relacionats amb la salut i a les facultats d’humanitats 
activitats més de caire social, justicia, conflictes armats i drets humans… 

 

Com en edicions anteriors, s’ha preparat una extensa programació amb 

l’inici de les activitats l’1 d’octubre fins el 18 de desembre, finalitzant com 

des de fa tres edicions amb la campanya de recollida de joguines per 
Nadal  a tots els centres de la UB.  

 

Per fer difussió de les activitats s’han penjat posters a totes les facultats i 

s’han repartit punts de llibre amb indicació de l’adreça web de la Fundació 
Solidaritat UB on es podia acceditr a la informació de cadascuna de les 

activitats programades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totes de les activitats s’han publicitat a l’agenda de la Web de la UB i de 

les més destacades s’ha publicat noticia, en colaboració amb el gabinet de 

premsa de la UB, al portal de la Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EXPOSICIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amb aquesta exposició s’ha volgut donar a conèixer i  

conscienciar de quins són els problemes que el  

canvi climàtic té sobre la població mundial i sobre  

els nostres drets. Aquest fenomen és una amenaça  

creixent contra el desenvolupament humà, que pot  

arribar a erosionar les llibertats de les persones i les  

seves decisions. 

 

Aquesta exposició s’ha portat a la Facultat de Química en  

col·laboració amb l’Associació per a les Nacions Unides a  

Espanya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposició es va instal·lar al passadís principal de la Facultat de Química 

durant 15 dies,  on va poder ser vista per milers d’estudiants que a diari 

passen per aquest espai. 

 

 

 

 

  

De l’1 al 15 d’octubre de 2009  

Faultat de Química 

“Canvi Climàtic i Drets Humans” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aquesta exposició sobre el conflicte que es pateix des de fa dècades a la 

Reública Democràtica del Congo és fruit del viatge que va realitzar 

l’Alfons Rodriguez al Congo, on deixa palés en aquestes imatges les 

injustícies que es pateixen en aquest país en el que malgrat totes les 
riqueses naturals de les que disposa, la major part dels seus habitants 

viuen en condicions extremes de pobresa i de violència. Amb aquesta 

mostra es posa de manisfest la denúncia de la violació constant dels 

drets humans a través de la mirada solidària de l’Alfons, que en 
col·laboració amb la Fundació Món-3, un cop més ens acosta a altres 

realitats tan diferents a la nostra, i en aquest cas tan injusta. 

 

Les fotografies es van exposar al vestíbul de la quarta planta de les 
Facultats de Geografia i Història i Filosofia durant la primera quinzena 

del més d’octubre, de la que es van repartir catàlegs  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                            Imatge de l’exposició a la Facultat d’Història 
 

 
 Portada del catàleg 

 

 

 

 

 

 

De l’1 al 14 d’octubre  

Facultat de Geografia i Història 

Filosofia 

“Congo, la guerra eterna” 
Exposició fotogràfica d’Alfons Rodriguez 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Exposició fotogràfica d’Alfons Rodriguez 

de l’oasi de Figuig, on la Fundació Món-3 i Solidaritat UB desenvolupen 

diversos projectes de cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta exposició té l’objectiu de donar a conèixer  

la importància dels Objectius de Desenvolupament  
del Mileni en l’erradicació de la pobresa i la fam.  

Conté dades, reflexions i propostes sobre cadascún  

dels 8 ODM, per promoure l’acció en cada camp.  

Els ODM són exigències universals sobre els drets  

humans i són la clau per la lluita contra la pobresa,  
per aconseguir el desenvolupament dels països  

 

  

 

Del 14 al 23 d’octubre  

Facultat de Belles Arts 

Sala d’exposicions 

“Figuig, 

 memòria d’un oasi” 

        Del 15 al 30 d’octubre 

        Campus Mundet                                                                                                                    

V     Vestíbul de la Biblioteca 

    “Vuit propostes per fer un altre món” 
 



 

empobrits i per arribar al compromís mundial amb la pau i la justícia. Els 

ODM van ser aprovats per l’Assemblea de l’ONU l’any 2000 amb la meta 

d’aconseguir-los el 2015.  
 

Entitat col·laboradora:   Mans Unides 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 L’exposició al vestíbul de la biblioteca 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'exposició pretén sensibilitzar al públic en  

general sobre el tema del Deute Ecològic  

adquirit pels països del Nord amb els del Sud.  

Enfocant els problemes generats pel model  

actual d'explotació dels recursos naturals   i de contaminació a nivell 

global, tocant temes com  

justícia ambiental, equitat i drets humans, s'anima el públic a viure una 

ciutadania activa i es promou un consum responsable.    

 

Col·labora. Observatori del deute en la  

   Globalització 

 

  

        

Del 19 al 23 d’octubre 

       Facultat de Biologia 

       Vestíbul Ramon Margalef 

     “Deute Ecologic” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amb aquesta exposició, produïda per la 

Fundació Solidaritat UB es pretén informar 

sobre la importància que té una bona gestió de 

l’aigua, recurs fonamental pel 
desenvolupament humà,  per aconseguir  una 

millora global tant en l’àmbit de la cooperació 

internacional com el de la pau i els drets 

humans. 
 

En la inaguració de l’exposició, el 26 d’octubre de 2009,  vam 

comptar amb la presència de Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de 

Barcelona, qui en el seu discurs va destacar el paper de la Universitat en la 

seva vocació de servei a la societat  que, en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat internacional, s’articula mitjançant la 

Fundació Solidaritat, i aquesta, al seu torn, té com un dels seus principals 

objectius, la promoció i la protecció dels Drets Humans, no només pel que 

fa a aquells drets que es consideraven fonamentals des de la proclamació 
de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides l’any 

1948, sinó també i molt especialment als drets que, com els relacionats 

amb la preservació del medi ambient o l’accés a l’aigua, van ser recollits de 

manera explícita i solemne en la Declaració Universal dels Drets Humans 
Emergents, aprovada en el Fòrum Internacional de les Cultures de 

Monterrey de l’any 2007. 

També vam comptar amb la 

presència i les intervencions de 
Joan Carles Gallego, Secretari 

General de CCOO de Catalunya; 

Manel Vila, Comissionat de 

l’alcaldia per la Cooperació, la 

Solidaritat i la Pau de l’Ajuntament 
de Barcelona i Xavier Badia, 

Director de l’Oficina de Promoció de 

la Pau i dels Drets Humans de la 

Generalitat de Catalunya. 

        

Del  20 d’octubre al 13 de novembre de 2009 

        Edifici Històric 

      “Medi Ambient, canvi climàtic                                                                                                                    

i       i conflictes internacionals: 

        la qüestió de l’aigua” 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop finalitzada la inauguració al vestíbul de 
l’Edifici Històric de la UB, a l’Aula Capella es va fer la 

presentació del llibre que amb el mateix títol que 

l’exposició ha estat editat conjuntament per la Fundació 

Solidaritat de la Universitat de Barcelona i la Fundació Pau 
i Solidaritat. 

Aquesta publicació pretén ser una altra petjada, feta 

des de la Universitat, en el camí que encara resta per 

recórrer fins arribar a considerar l’accés a l’aigua com 
un dret efectiu i a substituir la confrontació per la 

cooperació pel que fa a la gestió d’aquest recurs 

natural. Entre d’altres coses, mirem d’aproximar-nos 

a la disjuntiva cooperació – conflicte, pel que fa a 
l’actitud que es pot prendre des dels responsables 

polítics i des de la ciutadania en general en relació 

amb la gestió de l’aigua.  

En aquesta segona part 

de l’acte vam comptar 
amb la presència del 

professor del 

departament d’Anàlisi 

Econòmica de la 
Universitat de Saragossa i 

membre fundador de la 

Fundación Nueva Cultura 

del Agua, Pedro Arrojo, 
que en una conferència 

magristral ens va exposar 

la seva teoria sobre com 

s’hauria de garantir 

l’accés a l’aigua potable 
arreu del món 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     L'exposició pretén donar informació sobre els  

                                                                       origens de la roba que portem: on es produeix,  

                                                                qui i en quines condicions la produeix, els  

                                                                canals de distribució, etc. Com a persones  

                                                                        consumidores tenim el dret a tenir tota aquesta  

                                                                      informació, així com a exigir a les grans marques    

                                  que respectin els drets laborals dels seus treballadors 

                                          i treballadores arreu del món.  

 

 

Va romandre instal·lada al passadís de la planta 

 baixa de la Facultat de Biblioteconomia  

durant dues setmanes.  

Durant aquest periode es va projectar el  

documental “Lo último en moda” relacionat 

amb la temàtica de l’explotació laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2 al 13 de novembre 

Biblioteconomia 

“La nostra moda té tela” 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició sobre la Banca Ètica formada per 

sis plafons amb els seguents temes: 

1. Bancs i poder 

2. Bancs i Països del Sur 

3. Bancs i corrupció 

4. Bancs i guerra 

5. Finançar...és neutral? 

6. Existeix una alernativa: "La Banca Ètica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Pobres per desastres" vol donar a  
 

conèixer que els desastres 

d'origen natural són evitables, 
mostrant les problemàtiques 

associades als fenòmens 

d'origen natural així com les 

mesures de prevenció que es 

poden portar a terme. 
Aquesta exposició s’ha 

instal·lat a l’Atri Solar de 

la Facultat de Fisica i Química 

gràcies a la  
col·laboració de la ONG 

Geòlegs del Món 

 

 

 

Del 2 al 13 de novembre de 2009 

Facultat d’Economia i Empresa 

“Els bancs passen factura” 

 

        

       Del 9 al 13 de novembre  

       Facultat de Física i Química 

A    Atri Solar 

     “Pobres per desastres” 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amb aquesta exposició s’ha pretés 

fomentar la reflexió responent a 

preguntes tal com: Què són els 

agrocombustibles? Són realment una 

resposta davant l´escalfament global? 

D´on prové la matèria primera? Milloren 

les condicions de vida en els països del 

Sud? Quins són els impactes socials i 

ambientals en els països del Sud? Quins 

són els interessos corporatius en aquest 

sector? Quines perspectives tenim davant 

la Sobirania alimentària i la Sobirania 

energètica?  

Va romandre al vestíbul de la Faciltat de Geologia del 9 al 13 de 

novembre. Ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Observatori del 

Deute en la Globalització i al Fons Menorqui, entitat que va encarregar 

aquest estudi i posterior exposició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 9 al 13 de novembre  

        Facultat de Geologia 

     “Canvi climàtic, agroindústria i agrocombustibles.         

       Impactes socials i ambientals al Sud” 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’exposició pretén sensibilitzar al 

públic en general sobre el tema del 

Deute Ecològic adquirit pels països 

del Nord amb els del Sud. Enfocant 

els problemas generats pel model 

actual d’explotació dels recursos 

naturals i de contaminació a nivell 

global, tocant temes com justicia 

ambiental, equitat i drets humans, 

s’anima el públic a viure una 

ciutadania activa i es promou un 

consum responsable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D     

 Del 16 al 30 de novembre 

        Facultat de Física 

        Vestíbul Pau Gargallo 

     “Deute Ecologic” 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          

 

Es tracta d’una exposició organitzada 

conjuntament per medicus mundi i farmacèutics 

mundi que recull es tres temàtiques de la 

campanya “Salut per al desenvolupament” 

(accés als medicaments, condicionants de 

gènere en l’accés  a la salut i morts evitables), 

donat que es tracta de problemàtiques que no 

ocorren de manera independent, sinó que van 

totalment lligades.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Exposició sobre la relació existent entre salut i 
desenvolupament, i les anomenades "malalties 
de la pobresa" que pateixen milions de 
persones al món, veient vulnerat el seu dret a 
la salut.  

Presenta exemples concrets d'Angola i 
Moçambic, dos dels 10 països més pobres del 
món, així com dades generals dels països en 
vies de desenvolupament.  

 

 

De l’1 al 18 de desembre 

Facultat de Farmàcia 

Vestíbul Edifici B 

“La Salut, un dret universal” 

 

        

Del 10 al 21 de desembre de 2009 

       Facultat de Medicina 

       Passadís Sud 

     “Les malalties de la Pobresa” 
 

 



 

PROJECIONS 
 

 

6 de novembre  

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde. Dues sessions: A les 13.45 h. i a les 16.00 h. 

« Lo último en moda »              
Director: Arturo Sampson 
La Maquiladora "un nou model 

de cultura laboral” està 

substituint al model de vida 

agrícola, destruint teixits socials 

i acabant amb els recursos 

naturals. Al no trobar 

alternatives, els camperols 

mexicans es veuen obligats a 

abandonar les seves terres i 

buscar feina a les maquiles. 

 

 

11 de novembre 

Facultat de Geologia 

“The 11th hour” 
Lloc: Aula Magna  

Hora:  12 hores 

 

 
Directores: Leila Conners Petersen, Nadia Conners 

 

Produït i narrat per Leonardo Di Caprio, La hora 11 és un documental que 

aprofundeix en les seqüeles que el planeta pateix per culpa del canvi 

climàtic i de l'actual model econòmic i de consum insostenible en el qual 

vivim. Així repassa les catàstrofes que es produeixen per aquestes 

alteracions del clima i proposa solucions pràctiques des d'una òptica 

decreixentista per evitar-les, o si més no, atenuar-les. 

 

 



 

CONFERÈNCIES I TAULES RODONES 

 
26 d’octubre 

Edifici Històric  

Aula Capella a les 19.00 hores 

 

Conferència  
     “Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals: 

LA QUESTIÓ DE  L’AIGUA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de novembre  

Facultat de Dret 

Aula Seminari 2 a les 19.00 hores 

    

    Presentació del llibre i Conferència 
    “La concòrdia civil algeriana a través de la premsa 

espanyola” 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aquesta ha estat la tercera publicació 

de la Fundació Solidaritat UB que 

tracta sobre Algèria. 

A l’acte de presentació vam comptar 

amb la presència de l’autora del llibre 
Farida Boukraa i el professor 

d’història de la Universitat d’Orà, 

Ismet Terki, així com del professor 

de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona, Jaume 
Saura. 



 

12 de novembre  

Facultat de Física  

Saló de graus Eduard Fontseré a les 12.00 hores 

 

    Conferència 
    “Riscos Naturals, lluita o convivència?” 

 
        Conferència a càrrec de Joan       
                                                          Manuel  Vilaplana,  

Dr. en Geologia, Professor del 

Departament de Geodinàmica i 

Geofísica, de la Facultat de 
Geologia de la Universitat de 

Barcelona, Coordinador del Grup 

de Riscos Naturals de la UB i 

Director del projecte RISKCAT: 

Riscos Naturals a Catalunya, 
promogut pel CADS (Consell 

Assessor per el Desenvolupament 

Sostenible)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’acte va estar organitzat conjuntament per Fundació Solidaritat UB i 

Geòlegs del Món; presentat per els màxim responsables d’ambdues 

entitats 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

26 i 27 de novembre 

Facultat de Dret 

Aula 30  

 

Seminari 

“Víctimas invisibles, conflicto armado  

  y resistència civil en Colombia” 

 
Organitzat conjuntament amb el 

Departament de Dret internacional 
Públic de la Universitat de 

Barcelona i la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali. 

Vàrem comptar amb la presència del  professor Manuel Ramiro Muñoz 
entre d’altres professors de la Pontificia Universidad Javeriana que ens van 

ilustrar sobre la situació de conflicte que es viu a Colòmbia i sobre els 

grups més afectats per aquest conflicte, grups vulnerables com són les 

dones, els camperols, els afro-descendents i els indígenes. 
 

El seminari va finalitzar el dia 27 amb la 

presentació del llibre “Víctimas invisibles, 

conflicto armado y resistencia civil en 

Colombia”, resultat del compromís de 
diferents investigadors de la Universitat de 

Barcelona i la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali en la que s’ha prestat 

especial atenció a les victímes invisibles del 
conflicte armat i la seva aposta per la 

resistència civil davant les amenaces i 

violacions del dret internacional dels drets 

humans i del dret internacional humanitari 
que pateixen a diari. 

 

2 de desembre de 2009 
Escola Universitària d’Infermeria 

De 13 a 14.30 hores i de 19.00 a 20.30h. 
 

Taula Rodona 

“La Salut en el  Món” 
 

Amb la intervenció de Dolors Danés, directora de l’àrea de cooperació de Món-3, 

Agustí Vinyamata (Mans Unides), Toni Luna (Metges Sense Fronteres) i Francesc 

Álvarez (Medicus Mundi).  

 

 

 

 

Organitzada per: Escola Universitària d'Infermeria. 

Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut 

Mental i Materno Infantil.  

 

 



 

CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 28 d’octubre 

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde 

“Medi ambient, canvi climàtic i 
conflictes armats: La qüestió de 

l’aigua” 

 

Del 19 d’octubre al 16 de novembre  

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde 

“L’Islam sense vel” 

Del 20 d’octubre al 5 de novembre 

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde 

“Teatre de l’oprimit: una eina 
socioeducativa” 

Del 10 al 26 de novembre 

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde 

“Aliments S.A. quines alternatives?” 

Del 23 de novembre al 16 de 
desembre 

Facultat de Biblioteconomia 

Aula Valverde 

“D’un altre món és possible a la 

crisi de l’econòmia global:nou 
escenari polític” 



 

 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES 

 
A totes les facultats del 14 al 16 de novembre 

 
Un any més, donat l’èxit de la campanya es va organitzar la campanya de 

recollida de joguines , enguany de manera conjunta amb el comissionat 

per a Societat i Envelliment i com en altres edicions amb la implicació dels 

membres del pas de les diferents facultats. Des que es va començar a fer 
la campanya s’ha vist com s’han incrementat el nombre de donacions.  
 

 

Com sempre els requisits per 

donar joguines han estat que 

aquestes fossin noves o en 
bon estat, quasi noves i 

sense embolicar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espai habilitat a la Facultat de Biblioteconomia 

                                                                                    amb les joguines recollides. 

 

 
 

 

 

 


