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INTRODUCCIÓ

Els projectes de cooperació que duu a terme Món-3 pretenen contribuir a enfortir la
societat civil i les organitzacions populars dels països del denominat Tercer Món,
afavorint els processos de canvi i transformació de la societat d'aquests països cap a
formes d'organització social, política i econòmica més justes, democràtiques i
igualitàries i, en fi, contribuir a promoure un desenvolupament sostingut i sostenible
d'aquests pobles.
Projectes de desenvolupament rural, gestió mediambiental, recuperació i preservació
del patrimoni cultural, turisme sostenible, construcció de pau i enfortiment de la
socitat civil, es porten a terme a Marroc, Mauritània, Senegal i Vietnam.
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MAURITÀNIA
Producción agrícola para la seguridad alimentaria de los más
pobres de las regiones de Brakna, Grogol y Guidimakha
Socio local: Centre Nationale de Recherche Agronomique et Développement
Agricole (C.N.R.A.D.A.) et Association Solidarité et Développement (A.S.D.)
Coste total: 1.108.462,50 € (Unión Europea: 993.462,50€; C.N.R.A.D.A., A.S.D. y
Fundació Món-3: 115.000 €)
Período de ejecución: marzo 2014 - marzo 2017.

OBJETIVOS GENERALES:
OG1: Mejorar las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables a través de la
mejora de la producción agrícola
OG2: Mejorar la disponibilidad en alimentos agrícolas producidos localmente a lo largo de
todo el año
OS: Desarrollo de actividades agrícolas rentables en cantidad, calidad y diversidad para un
mejor acceso a la alimentación y a los productos locales todo el año.

Resultados esperados:
R.1- Mejorado el acceso a las fuentes materiales agrícolas y la gestión técnica y
administrativa
R.2- Diversificada y mejorada en cantidad y calidad la producción agrícola
R.3- Los cereales están disponibles a lo largo de todo el año, incluidos los periodos de
escasez
R.4- Valorizados los productos agrícolas locales frente a la población

En Mauritania, la contribución de la agricultura al PIB es de alrededor del 6%. Esta
contribución es muy débil, aunque este sector absorbe el 60% de la población activa
nacional, dado el coste de las inversiones (sistemas de riego, falta de apoyo para el crédito
agrícola, los precios la producción). Hoy en día existe una presencia efectiva de las mujeres
en las zonas rurales y el sector primario es el sector con mayor participación femenina, y aún
así es un sector con muy baja productividad.
La zona de intervención de este proyecto es el valle del río Senegal, concretamente las
regiones de Brakna, Gorgol y Guidimaka, donde hay una proporción significativa de familias
de agricultores, y contrariamente son regiones que sufren altos niveles de malnutrición,
especialmente entre los/as niños/as, lo que refuerza la elección de esta zona para el
proyecto. Los grupos destinatarios están seleccionados según su tipo de actividad y
separados de acuerdo con los dos objetivos generales del proyecto: para las actividades de
producción agrícola los grupos destinatarios son pequeños grupos de agricultores (Resultado
1 y 2); y para asegurar la disponibilidad en cereales a lo largo del año, los grupos
destinatarios son los comités de gestión y los/as beneficiarios/as de los almacenes
comunitarios, también llamados SAVS (Resultado 3).
Un mínimo de 25 grupos de agricultores beneficiaran del proyecto. Algunos de estos grupos
destinatarios ya están identificados en las regiones de Brakna y Gorgol: 13 son cooperativas
de agricultoras con los cuales Món-3 ha trabajado en otros proyectos. Estas cooperativas ya
disponen de instalaciones pero con el proyecto se realizará un seguimiento de sus
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actividades, en particular las relacionadas con los árboles frutales y la producción de
semillas, que servirán de modelo de experiencias para los intercambios de capitalización
previstos con las otras cooperativas. Otros grupos destinatarios serán identificados en Gorgol
y Guidimaka después de un diagnóstico de las necesidades realizado por los socios del
proyecto en colaboración con las autoridades locales.
Para los comités de gestión de los SAVS, se apoyarán los SAVS de la región de Brakna con
los cuales Món-3 y ASD han trabajado anteriormente para favorecer su abastecimiento con
productos de las cooperativas locales. Los socios harán un diagnostico en Gorgol y
Guidimaka para identificar grupos destinatarios y los poblados con necesidad de un almacén
de alimentos. Un mínimo de 25 SAVS serán beneficiarios.
Se prevé hacer una jornada la presentación del proyecto con la participación de las
autoridades locales para dar a conocer los objetivos de la acción y establecer las relaciones
con las autoridades y otras instituciones de la zona. Al final del proyecto, se organizará una
jornada de capitalización final con la presencia de todos los involucrados en la acción para
hacer un balance de las actividades y proponer recomendaciones.
La zona del valle del río Senegal tiene fortalezas para la agricultura: es la más húmeda del
país (hasta 500 mm/año de promedio), la presencia del río ofrece la disponibilidad en agua
favorable para el riego, tiene una disponibilidad en tierras cultivables, además existe una
larga experiencia en prácticas agrícolas, y existe también una gran voluntad para afrontar los
problemas de la agricultura.
Sin embargo, los agricultores en el valle del río Senegal se enfrentan a varios retos entre los
cuales se puede incluir la falta de control del agua debido a la insuficiencia de tierra
sembrada para la agricultura de riego, el mal funcionamiento de las instalaciones, la
divagación animal así como la falta y obsolescencia de equipos agrícolas. Además de esto,
hay una dificultad de acceso al crédito debido a la falta de capacidad de las organizaciones y
su endeudamiento, con consecuencia las dificultades de la adquisición de insumos agrícolas.
Además, existe una degradación de los suelos por falta de uso de fertilizantes debido a una
falta de supervisión, pero también hay otras limitaciones, tales como animales errantes, las
plagas o el déficit de precipitaciones.
Las mujeres son particularmente activas en la agricultura, razón por la cual el proyecto tiene
el enfoque de género como eje transversal en todas sus actividades, siempre teniendo en
cuenta de no sobrecargar en tareas y trabajo, y para darles más poder en las decisiones,
una mejor organización, conocimiento, etc. Técnicamente, con este proyecto se prevé
mejorar instalaciones y equipos agrícolas, el control de agua con tecnologías apropiadas, las
capacidades en gestión de las organizaciones y el acompañamiento para una mejor gestión
de los suelos agrícolas. No se tratara directamente la cuestión del acceso al crédito y el
endeudamiento excesivo, pero con la mejora de la gestión productiva y organizativa,
creemos que estos dos aspectos pueden mejorar indirectamente.
El tema del acceso a la tierra es otro de los problemas relacionados con la agricultura. Sin
embargo este proyecto no incidirá en este ámbito ya que por eso se requeriría una
implicación de las autoridades administrativas y una reforma del acceso a la tierra. Los
grupos identificados para trabajar en las actividades previstas tendrán los permisos de
explotación de la tierra para asegurar la sostenibilidad de la acción.
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Equipo local (ingeniero y técnicos agrónomos), organización distribución de semillas

Cooperativa de mujeres Moderne 2 de la Unión Toucor de en la ciudad de Kaédi
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Jornada de presentación del proyecto organizada en Kaédi el 16/12/14, taller de trabajo con
las representantes de las 27 cooperativas de mujeres participantes al proyecto

Cooperativa de mujeres de Rufi Awdi
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SENEGAL
Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la
valorización de tierras cultivables en la Región de Saint Louis.

Soci local: ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS RURAUX (ANCR)
Cost total: 561.393,00 € (AECID: 356.697,00 €)
Periode d’execució: 18/03/12 a 17/03/14

OBJETIVO GENERAL:
Despliegue de las políticas públicas de la región de Saint Louis respecto a la valorización de
las tierras cultivables.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejora de la capacidad de explotación agraria sostenible de la Región de Saint Louis a través
de la capacitación técnica de agricultores, personal técnico y administración.

El proyecto “Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la valorización de tierras
cultivables en la Región de Saint Louis” incide sobre el sector agrícola de la región, principal
sector productivo que debe orientarse hacia una expansión endógena, liderada por la propia
sociedad civil en estrecha colaboración con las autoridades locales (CR). Así pues puede
sentar unas bases para un buen entendimiento entre jóvenes que acceden a la vida activa,
las administraciones locales (CR) y las instituciones (ARD, UGB) y agencias nacionales
(ANCAR) responsables de la divulgación, la formación e incluso la investigación en el sector
agrícola y de desarrollo rural, contribuyendo a medio y largo plazo, a la reducción de la
pobreza. Su ejecución contribuirá, además, a mejorar las capacidades del tejido asociativo ya
que las asociaciones beneficiarias, sean de jóvenes y de reciente creación o asociaciones ya
existentes sin recursos, adquieren a través del proyecto una experiencia concreta en materia
de definición de planes de trabajo y de elaboración de diagnósticos rurales participativos. Su
implicación incidirá positivamente en su propio funcionamiento y organización interna y
contribuirá a mejorar las capacidades de las personas que forman parte de las mismas ya
que adquieren una nueva experiencia y pasan a ser sujetos activos del desarrollo en su
comunidad. Además el proyecto servirá de modelo, ya sea en la propia Región de Saint Louis
o en otras regiones del país, para la definición de las futuras estrategias de desarrollo local
que deben contemplar la expansión de los sectores productivos propios de la región a través
de la inserción laboral de jóvenes formados en Escuelas Taller, contando con el apoyo y
acuerdo de las autoridades locales (CR), indispensable si se dan cesiones de terrenos
productivos.
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MARROC
Formació i millora del model d’intervenció social per contribuir
al desplegament de polítiques públiques orientades a millors
oportunitats per a dones, joves i nens.
Soci local: Consell Regional de l’Oriental, Oujda.
Cost total: 86.714,08 € (Diputació de Barcelona: 56.850,44 €; Fundació Món-3 i
altres: 29.863,64 €)
Periode d’execució: novembre 2013 a 31 octubre 2014

OBJECTIU GENERAL:
Desenvolupar, estandaritzar i transmetre un model d’intervenció social susceptible de
convertir-se en política pública local per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

OBJECTIU ESPECÍFIC:
Capacitació de càrrecs electes, gestors, responsables marroquins/es en intervenció social,
especialment en l’àmbit de l’equitat de gènere i els drets dels joves i nens.

El projecte pretén propiciar un espai de formació i intercanvi on es combina la teoria i la
pràctica per dotar a càrrecs electes, membres dels consells municipals, tècnics municipals i
líders associatius, de competències i eines en matèria de serveis socials de base destinats
bàsicament a la joventut, la infància i les dones, així com en polítiques de promoció
econòmica en les que s’insereixi les activitats econòmiques de les dones. Es pretén promoure
un tipus de partenariat basat en la implicació recíproca dels socis potencials en funció
d’objectius compartits i centrats en la millora de les polítiques de proximitat. Això suposa
crear condicions i dispositius nous per a desenvolupar cooperació com a model d’intervenció
social susceptible de convertir-se en política pública local per a la millora de la qualitat de
vida de la ciutadania.
L’objectiu d’aquest projecte és la formació de responsables públics, tant càrrecs electes com
responsables tècnics i líders de la societat civil, per al desenvolupament i implementació de
polítiques públiques actives per a la protecció social i la promoció econòmica en l'àmbit local
al Magrib. Participen en aquest projecte aprovat per la Diputació de Barcelona, a més de la
Fundació Solidaritat UB i Món-3, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’empresa de
serveis culturals TAT, el Consell Regional Oriental del Marroc i la municipalitat de Figuig i la
Universitat d’Oujda.
Àmbits de formació: gestió del canvi social, estructures organitzatives i de gestió dels serveis
públics locals, sistemes públics comparats de serveis socials, plans locals d'actuació en
matèria de serveis socials, polítiques i instruments de promoció econòmica en l'àmbit local.
Institucionalització d'un curs de postgrau oficial amb el títol del projecte.
El projecte s’ha desenvolupat en tres fases: en la primera, es va fer una diagnosi
participativa per veure la situació de partida, i així definir la formació en funció de les
necessitats. En la segona, es va fer una formació extensa al Marroc a la qual van assistir
entitats, tècnics i càrrecs electes. La tercera fase s’ha fet a la Universitat. Ha consistit en una
formació teòrica i pràctica, en què han participat els professors de la UB David Bondia i Clara
Camps, juntament amb representants d’altres institucions implicades: l’Ajuntament de Sant
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Feliu de Llobregat, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona,
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Secretaria de la Dona de
Comissions Obreres.
El curs dóna resposta a les demandes formatives plantejades per la presidència de la regió
Oriental en un moment en què el Govern central està descentralitzant serveis i competències
a les municipalitats i a les comunes.

Reunions de formació
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VIETNAM
Gestió d’aigües residuals i sensibilització mediambiental a Hanoi
i àrees periurbanes

Soci local: Universitat Nacional de Vietnam
Cost total: 204.236,26 € (AECID: 157.995,72 €)
Periode d’execució: 10/12/2010 a 12/03/13

OBJECTIU GENERAL:
Promoure solucions sostenibles en la gestió d'aigües residuals en nuclis rurals i periurbans

La finalitat d’aquest projecte, finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament (AECID), ha estat contribuir a la sostenibilitat ambiental i al
desenvolupament harmònic de les províncies de Quang Ninh i Hanoi mitjançant l’ús de
sistemes de gestió dels recursos hídrics que assegurin la viabilitat i la protecció del medi
ambient.
Culminat el projecte de més de dos anys de cooperació interuniversitària desenvolupat pel
Grup de Recerca d’Hidrologia de la UB, per divulgar les tecnologies sostenibles en el
tractament d’aigües residuals i la protecció del medi ambient a les províncies de Quang Ninh
i Hanoi, en el darrer seminari, emmarcat en una visita de treball a la seu de Hanoi de la
Universitat Nacional del Vietnam que va incloure una reunió amb el governador de la
província de Quang Ninh, es van fixar les línies per mantenir la col·laboració entre la UB i la
Universitat Nacional del Vietnam en aquesta província del nord-est del país, amb força
activitat turística i, alhora, greus problemes mediambientals relacionats amb la contaminació
atmosfèrica i les aigües fluvials i marines.
També en el marc del seminari, es va fer una visita a la planta construïda a Halong per
tractar les aigües residuals derivades del processament de productes pesquers d’una fàbrica
local. Amb una capacitat de tractament de 20 metres cúbics d’aigua per dia, aquesta planta
utilitza sistemes sostenibles basats en la tecnologia de les zones humides construïdes
(wetlands), que permet tractar les aigües residuals de manera natural sense la necessitat
d’elements mecànics i amb un consum energètic mínim. Es tracta de la primera d’aquest
tipus del sud-est asiàtic que està catalogada al registre internacional de zones humides
construïdes.
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Tractament d’aigües residuals mitjançant la construcció de pilots
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SOCIS LOCALS I COL·LABORADORS EN ELS PROJECTES
I PROGRAMES DE MÓN-3 AL LLARG DE L’ANY 2014
Marroc:
Ajuntament de Figuig;
ONG local ACAF;
Cooperativa femenina apícola TIZIZOI;
Comunitat d’Usuaris d’aigua del Delta del Llobregat;
Consell Comarcal de la Conca de Barberà;
Departament de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia: programa de doctorat de Gestió
de la Cultura i del Patrimoni (Facultat de geografia i història de la UB).
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia (Facultat de Farmàcia de la
UB)
Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica (Facultat de Geologia de la
UB)
Consell General de la Seine Saint-Denis (París).
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Alfons Rodríguez, fotoperiodista.

Mauritània:
ONG local ASD (Association Solidarité Développement)
Institut de Formació Tècnic-Professional de Boghé (Establiment públic del Ministeri
d'Ensenyament superior i de recerca Científica).
Centre Nacional de Recerca Agronòmica i Desenvolupament Agrícola, CNRADA.
Estació hortícola de Rindiao (CNRADA).
Institut Superior d’Ensenyaments Tecnològics, ISET.
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC.
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
Cooperatives locals.

Senegal:
Consell de la Comunitat Rural de M’bane.
Universitat Gaston Berger de Saint Louis.
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC.
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
Cooperatives locals i associacions de cooperatives.

Vietnam:
Universidad de Hanoi
Fundació Solidaritat UB
Universidad de Barcelona

Página 14

Memòria d´activitats 2014

FORMACIÓ EN
COOPERACIÓ I
EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
FORMACIÓ

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
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FORMACIÓ

Món-3 realitza cursos i seminaris sobre l’estat del Món i la manera de treballar per a canviarlo: 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.
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Màster
Globalització, Desenvolupament i
Cooperació
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre
riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i
deteriorament ambiental, etc.
La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres
àmbits de l’existència social, configurant definitivament un
sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus
centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se
eternament. En aquest context de desigualtat econòmica,
social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que
en contínua transformació per adaptar-se als nous temps,
segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs
estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible
per a tota la humanitat. Els reptes per a un desenvolupament
autènticament socioeconòmic, humà i sostenible, i les
exigències d’una autèntica cooperació entre pobles i països
que els permeti avançar a tots (i no una a costa dels altres)
segueix ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la
consciència mundial.
Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al llarg de
les 400 hores que comprenen els dos cursos, pretén seguir
formant, com ho ha fet durant vint-i-un 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 necessàriament diferent de l’actual.

Estructura i contiguts dels cursos

Primer Curs
De gener a juliol de 2014
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
Introducció a la cooperació per al desenvolupament

Seminaris
Població i polítiques demogràfiques
Globalització comercial i financera en països perifèrics
Tecnologia i desenvolupament

Página 17

Memòria d´activitats 2014

Conferències a càrrec de
Arcadi Oliveres, Paco Martín i Daniel López

Segon Curs
De gener a octubre de 2015
Consta de 150 hores lectives més un treball o cas pràctic, equivalent a 70 hores lectives. En
finalitzar aquest segon curs s´obté el títol de máster.

Mòduls
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
Desenvolupament humà, participació ciutadana i desenvolupament local.

Seminaris
Mètodes i tècniques d’investigació transdisciplinar.
Microcrèdits
Estratègia regional: Àfrica Negra
Moviments socials.
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Màster i Postgraus
On-line
Educació, Globalitzacio
i Transformacio Social
Els canvis socials i econòmics que travessa el
planeta suggereixen la necessitat d'escometre una
reflexió profunda sobre la missió i les funcions de
l'educació en aquest context. Les desigualtats
agreujades pel procés de globalització exigeixen
una presa de consciència des de l'educació que
permeti generar accions contundents per
transformar les condicions de vida a escala local i
global.
La
modalitat
on-line
facilita
l'adquisició
d'aprenentatges i permet una organització del
temps amb certa flexibilitat

Aquest programa, dirigit a professorat de tots els nivells educatius, educacors i educadores
de temps lliure, personal tècnic d'ONG, de l'administració educativa i de serveis de suport
educatiu, i a professionals de l'educació en general, té com objectius:
1. Comprendre i valorar amb sentit crític la realitat global i les dinàmiques del món
globalitzat.
2. Aprofundir en el coneixement crític dels models pedagògics que subjeuen en les
propostes actuals d'educació per al desenvolupament i els drets humans.
3. Dissenyar, implementar i avaluar projectes integrals d'educació en qualsevol àmbit
educatiu per abordar el desenvolupament sostenible, la ciutadania global i els drets
humans.
4. Comprometre's i mostrar actituds per a la transformació educativa i social.

Estructura i contiguts del Màster
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fonaments conceptuals i metodològics de l’Educació per a la transformació social.
Desenvolupament sostenible, justícia global i Drets Humans.
Accions de transformació: organismos i altermundisme.
Estratègies educatives.
Disseny de projectes educatius.
Experiències i recursos pedagogics.
Seminari de casos.
Treball final de màster.
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POSTGRAUS:

INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ I EL
GLOBALITZAT. Consta dels mòduls 1, 2 i 3.

DESENVOLUPAMENT

EN

UN

MÓN

ESTRATÈGIES EDUCATIVES PER A LA CIUTADANIA GLOBAL. Correspon al mòdul 4.
RECURSOS, MATERIALS I PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT.
Consta dels mòduls 5, 6 i 7.

Cursos susceptibles de reconeixement de
crèdits de lliure elecció i ECTS

Curs
Dret a l’alimentació, pobresa alimentària, malbaratament
d’aliments: el menjar com a tema de debat en un període de
crisi
Director: Xavier Montagut
Del 17 de novembre a l’1 de desembre de 2014
Organitzat en col·laboració amb la Fundació Món-3 i la Xarxa del Consum Solidari, aquest
curs ha abordat la problemàtica de l’empobriment alimentari, del dret a l’alimentació com a
objectiu imprescindible. També ha intentat donar respostes a qüestions com ara, Quina és la
situació de la pobresa alimentària a Catalunya? El malbaratament d’aliments incentiva aquest
procés d’alguna manera? Quines alternatives i experiències pràctiques per fer-hi front estan
sorgint tant aquí com a fora? Què s’està fent des del camp de les polítiques públiques?

Curs d’extensió universitària:
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Dret internacional i transformació social noviolenta: organitzant el canvi.
11 crèdits ECTS
Director David Bondia.
Estudi avançat i interdisciplinari de la resolució noviolenta de conflictes, lluita popular,
organització, estratègies d’advocacia i dret internacional públic aplicat als Territoris Palestins
Ocupats.
Aquest curs d’extensió universitària reconegut per la Universitat de Barcelona, que s’ofereix
en versió on line, parteix de l’experiència del Diploma Certificat Avançat: Dret internacional
públic i lluita popular, un programa educatiu elaborat conjuntament amb la Universitat AlQuds, amb l’objectiu de fer arribar els seus continguts a un públic més ampli. Així mateix,
també s’ha fonamentat en els estudis del Comité de Coordinació de Resistència Popular, una
organització líder palestina, i NOVACT, Institut Internacional d’Acció no Violenta.

Taller de còmic pels drets humans i la ciutadania global
Durant el 2014, hem continuat programant aquest taller en diversos municipis
barcelonins, emmarcat en projectes d’educació pel desenvolupament dels
ajuntaments.
Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, el taller
permet a infants i joves apropar-se a la diversitat d’iniciatives de solidaritat i en drets
humans presents al nostre entorn. Es tracta d’una activitat de sensibilització de 4
hores de durada, que s’insereix fàcilment en la programació educativa ja que reforça
continguts curriculars de diverses àrees i matèries.
Enguany, el taller s’ha integrat en un projecte més ampli finançat per la Diputació de
Barcelona, que inclou l’edició de l’exposició “Mapamundi dels drets humans” que
presenta, en forma de còmic gegant, la interdependència dels drets humans en el
context de la globalització.
El taller de còmic ha estat programat per 7 instituts de batxillerat de la província de
Barcelona.
A més, s’ha mantingut la col·laboració amb diversos ajuntaments per a la realització
del taller en el marc de projectes municipals propis.
Ajuntament de Manresa
S’han realitzat tallers en centres de secundària de la ciutat, coordinats per la Casa
Flors Sirera. Es tracta del cinquè any consecutiu que els centres educatius programen
aquesta activitat, en el marc d’assignatures d’E.S.O. i Batxillerat.
Ajuntament de Santa Margarida de Montbuí
El projecte d’educació pel desenvolupament del municipi ha tingut el taller de còmic
com acció central, programant-se 4 tallers en l’institut públic de secundària del
municipi
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Dues alumnes de 6è de primària del Centre Sant Josep Obrer, han estat guardonades
amb el Premi de Còmic pels Drets Humans que atorga l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat. El lliurament va tenir lloc el 27 de gener, a l’Hospitalet, en un acte que van
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presidir el regidor de Cultura, Jaume Graells, i la vicerectora d’Administració i
Organització de la UB, Carme Panchón.
El guardó, que enguany ha arribat a la segona edició, ha premiat la millor tira de
còmic sorgida dels tallers sobre drets humans i ciutadania global organitzats per
Solidaritat UB, per encàrrec del Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, a diversos centres de primària de la ciutat. En total, es van fer setze
tallers durant el darrer trimestre del 2013, en què van participar 380 nens, de 4t, 5è i
6è de primària, de vuit centres diferents. Mitjançant aquests tallers, els infants van
poder conèixer la realitat quotidiana dels habitants dels països del sud, així com les
problemàtiques a casa nostra derivades de les desigualtats per raó de raça, sexe o
situació econòmica o social, tot aprenent el llenguatge i les tècniques d’elaboració del
còmic.
El jurat que ha atorgat el premi estava format per figures destacades del món del
còmic, com ara el director de FICOMIC, Carles Santamaria, i el dibuixant Albert
Monteys, entre d’altres.
El 18 de novembre, va presentar-se la 3a edició del premi ‘Còmic pels Drets Humans
i la Ciutadania Global', que impulsa les narracions com a mitjà d’educació en els
valors de pau, solidaritat, cooperació i difusió dels drets humans. En el mateix acte,
es va distribuir el llibre editat per l'Ajuntament de L'Hospitalet amb les vinyetes
guardonades en la segona edició del Premi, la portada i la introducció del qual han
estat elaborades per reconeguts dibuixants.
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ALTRES:

EXPOSICIÓ "RECONSTRUINT PALESTINA" Facultat d'Economia i Empresa
del 14 al 24 de febrer.
La Fundació Món-3, en el marc del programa de sensibilització a la UB, va organitzar
l'exposició de fotografies de la Kelis Anton sobre les activitats que ha desenvolupat a
Palestina l’Associació Pau Sempre. La Kelis és membre d'aquesta associació que
treballa en el camp de la cultura per la pau, en projectes de cooperació i
sensibilització, en zones que pateixen conflictes armats, com ara Palestina i
Afganistan.

Xerrada debat “Reconstruint Palestina”. Sala de Reunions de la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 14 de febrer de 2014 a les
12.30h. Amb les intervencions de Kelis Antón, membre de l’Associació Pau Sempre,
Felip Daza i Nacho García Pedraza, membres de NOVACT.

