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 Convocatòries pròpies
Durant el curs 2016/2017 s’han convocat tres modalitats d'ajuts en una sola convocatòria
aprovada pel Consell de govern de 12 de desembre de 2016:
1. AJUTS A PROJECTES RELACIONATS AMB LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PER AL DESENVOLUPAMENT
La convocatòria preveu el finançament de projectes de cooperació de membres de la UdL
adreçats als països del llistat de l'IDH del PNUD i dins d'aquests, especialment a les
capes socials més desfavorides.
Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i al PAS adherits a la
campanya “Dóna el teu 0,7”. La present convocatòria, a la qual s’han presentat 17
projectes, compta amb una dotació econòmica de 73.000€ més les aportacions del PAS,
PDI i estudiantat.
Aquesta convocatòria té tres modalitats:

1.1.
Projectes de Cooperació: amb l’objectiu principal de promoure la realització
de projectes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la cultura i el
desenvolupament entre els membres de la comunitat universitària de la UdL i
institucions o col·lectius més desfavorits dels països del llistat de l’índex de
Desenvolupament Humà (IDH) segons el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD).
Els projectes presentats a aquesta convocatòria han de comptar amb la participació
dels membres sol·licitants de la UdL en alguna de les seves fases. Es prioritzen els
projectes que versin sobre la temàtica següent:
-

Transferència de coneixements i en concret es prioritzarà l'enfortiment dels
sistemes universitaris.
Sector primari (projectes agrícoles, ramaders,...).
Infraestructures, construccions i equipaments.

Aquests projectes han de tenir una repercussió posterior en el sí de la UdL amb
l'objectiu de transmetre experiències i coneixements a la comunitat universitària i a
la ciutadania de Lleida en general.

Taula ajuts Cooperació 2017 (Comissió 19/04/2017- Consell de Govern
25/04/2017)
TÍTOL DEL PROJECTE

PERSONA/ES SOL·LICITANT/S

AJUT

1

Reavaluació del traspatio a la zona
de Sierra Madre de Guatemala

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

2.040€

2

Programa de cooperació
interuniversitària: recerca i formació
Universitat de Lleida- Institut d'Àfrica
Negra

3

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

Emilio Maestre Mir
Professor Associat – Dept.
Ginecologia

954€

4

Propuesta de proyecto para
cofinanciar 100 mujeres campesinas
para la culminación del Bachillerato
en Ciclo V y VI (Grados 10 y 11)

Teresa Torres González
PDI – Dept. de Geografia i
Sociologia

3.710€

5

Growing in the diaspora

MariPaz López Teulón
PDI – Dept. Pedagogia i Psicologia

2.750€

6

Projecte de Cooperació Internacional José Ramon Olarieta i Alberdi
2.500€
Valdair Roque Sopa. Experiències de PDI – Titular Dept. de Medi Ambient i
producció agroecològica en àrees
Ciències del Sòl
col·lectives dels Assentaments de
Reforma Agrària MIlton Santos I
Cristina Alves

7

Enfortiment del sistema universitari
Àngel Rafael Ferreruela Serrano
oftalmològic al Senegal VI. Increment Dept. de Cirurgia de la Facultat de
de les capacitats formatives dels
Medicina
professionals del sistema públic de
salut per a la millora de la salut ocular
infantil

4.500€

8

Suport tècnic per a la posada en
marxa de deshidratadors solars de
Moringa Oleifera, fruites i hortalisses
a la província de Haho (Togo). Fase
final

Kokouvi Tété
PDI Dept. Geografia i Sociologia

2.684€

9

Creació d’una unitat de nutrició en el
Cômplexe Hospitalair Universitaire –
Bon Samaritain: una estratègia per
evitar la mortalitat infantil per
desnutrició

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

5.000€

Jordi Bosch
PDI – Medicina, Pediatria

3.000€

10 Seguiment i tractament de patología
infantil en un orfenat del Congo

Núria Llevot Calvet
Professora agregada. Dept.
Pedagogia i psicologia FEPTS

11 Programa de comunicacón sobre el
Jesús Pemán García
uso del fuego y los incendios
PDI – Producción vegetal y Ciencia
forestales en la República de Guinea Forestal

3.000€

RETIRA
T

12 Refrigeració radiant per a la
climatització d’edificis aplicat al
Training Medical Center de Burkina
Faso – Fase 2

Albert Oriol Castell Casol
PDI agregat

4.000€

13 Projecte per l’abastiment i
potabilització d’aigua al poble Goli
Gompa, Solu-Khumbu, Nepal.

Lluís Cots i Rubió
PDI Dept. Enginyeria Agroforestal

3.000€

14 La vivienda “earthbag” como refugio
de emergència después de una
catàstrofe humanitaria. Construcción
de una vivienda “earthbag” para un
centro medico en Burkina Faso.
Cuarta Fase

Cristian Solé Cutrona
PDI – Dept. d’Informàtica i
Enginyeria Industrial

3.600€

15 Promovent la igualtat en els
Campaments de Refugiats de
Tindouf: empoderament per a dones
sahrauís.

Norma Jordana Berenguer
PDI – Associat Dept. de Pedagoia i
Psicologia

3.420€

16 Diseño de un sistema constructivo
multifuncional adaptado al
campamento de refugiados
Saharauis

Lídia Rincón Villarreal
PDI Lectora

5.000€

17 Fisiafrica: projecte de formació de
Carme Campoy Guerrero
fisioterapèutes a Àfrica Subsahariana PDI Infermeria
TOTAL

1.2.

4.200€
53.358 €

Ajuts a Projectes de Recerca sobre el Quart Món:

L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir el coneixement de la realitat que
envolta el quart món per fer-lo sortir de l'oblit i analitzar-ne les conseqüències per
tendir a la transformació necessària que es requereix. Per aquesta recerca s'ha
previst una dotació de 5.000€ integres a un únic estudi per tal d'optimitzar els
recursos i fer-los més efectius.
Taula ajut Quart Món 2017 (Comissió 19/04/2017- Consell de Govern
25/04/2017)
TÍTOL DEL PROJECTE

PERSONA/ES SOL·LICITANT/S

AJUT

1 Els gitanos de Lleida: passat, present i futur Jordi Garreta Bochaca
PDI - Titular
Dept. de Geografia i Sociologia

4.650€

2 Impacte dels processos d’inclusió/exclusió
educativa en els perfils d’aculturació dels
descendents de migrants de Lleida. Una
aproximació qualitativa

0€

Cecilio Lapresta
PDI (professor agregat) Dept. de
Geografia i Sociologia

1.3. Ajut a Projectes de Mobilitat Solidària:
L'objectiu d'aquesta convocatòria és promoure la mobilitat en activitats relacionades amb
la cooperació entre els membres de la comunitat universitària de la UdL.
Dins d’aquesta convocatòria es poden finançar mobilitats curriculars, és a dir realització de
treballs o projectes de fi de carrera, pràcticums i equivalents, sempre que la temàtica o
execució estigui relacionada amb la cooperació per al desenvolupament, i solidàries
(iniciació en accions de cooperació).
La dotació econòmica de la convocatòria és de 16.500€ i s’han presentat 29 propostes.
Taula ajuts Mobilitat Solidària 2017 (Comissió 19/04/2017- Consell de Govern
25/04/2017)
PERSONA/ES
SOL·LICITANT/S

TÍTOL DEL PROJECTE
1MC Treball de camp a Chiapas

Mèxic

Estancia e intercambio de conocimientos
2MC en relación con los determinantes de la
salud en el sur de Mozambique

Moçambic Álvaro Alconada Romero

3MC

Beca per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes a l'ACNUR

Josep Serra Grau

AJUT
600€
600€

Madrid

FDET-Núria Camps
Mirabet

300€

Mobilitat Solidària
4MS

Cara Recue Center

Kènia

Nerea Martí Macias

600 €

5MS

Cara Recue Center

Kènia

Anna Viladegut Reñe

600 €

6MS

Cara Recue Center

Kènia

Nerea Falcó Fernàndez

600 €

7MS

Cara Recue Center

Kènia

Lorena Sans Garcia

600 €

8MS

Change created by youth for youth

Palestina

Ares Masip Ibáñez

600 €

9MS

Estancia solidaria en Mozambique

Moçambic Sofía Cabrera Gómez

10MS Proyecto con niños (orfanato/guardería)

Senegal

600 €

Veronica Parrado Fuentes 600 €

11MS Proyecto con niños (orfanato/guardería)

Senegal

Ariadna Pons Nieto

600 €

12MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Marta Lorente Sorolla

600 €

Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Jose Maria Cabrero
Ciprés

600 €

14MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Manel Sangrà Puig

600 €

15MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Ignacio Ferrer Piquer

600 €

16MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Claudia Ames Trigo

600 €

17MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Carmen Aguilera Espinosa 600 €

18MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Inés Barrionuevo Bonilla

600 €

19MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Carlota Pujol Gost

600 €

20MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Marta González Cañas

600 €

21MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Clàudia Bausili Riba

600 €

22MS Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Adela López Piñero

600 €

Projecte en salut maternal a Ruanda

Ruanda

Tiago Filipe Rodrigues do
Amaral

600 €

24MS

Voluntariat mèdic en clíniques rurals
properes a Nairobi

Kènia

Rosa Latorre Ibars

600 €

25MS

Voluntariat mèdic en clíniques rurals
properes a Nairobi

Kènia

Eugenia GarciaCampomanes Berdié

600 €

26MS Voluntariado Benín (Kalalé), Àfrica

Benín

Marta Orteu Sesé

600 €

27MS Voluntariado Benín (Kalalé)

Benín

Marc París Molins

600 €

Grècia

Teresa Reimat Corbella

300 €

Carme Campoy Guerrero

300 €

TOTAL

16.500€

13MS

23MS

28MS

Voluntariat solidari en un Camp de
Refugiats

1a Fase d’estudi a terreny i diagnòstic de Algèria
situació, d’un projecte de formació en
29MS
fisioteràpia als Campaments Saharauis de
Tindouf

La resolució d'aquestes convocatòries correspon fer-la als membres de la Comissió de
Cooperació Internacional on hi ha una persona representant de cada facultat. Aquesta
comissió es reuneix dos cops l'any: a principi de curs per aprovar les convocatòries i oferir
informacions diverses i a final de curs per tal de resoldre-les i exposar les línies del proper
curs. Enguany s'han celebrat els dies 22 de novembre de 2016 i 19 d’abril de 2017.
Actualment està composada per la presidenta Dra. Astrid Ballesta Remy (Vicerectora de
Relacions Internacionals i Cooperació), un representant de l'ODEC Sr. Xavier Pelegrí, un
representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Sr. Pere Enciso, una
representant de l'Escola Politècnica Superior Sra. Lidia Rincón, un representant de la
Facultat de Lletres Sr. Flocel Sabaté, una representant de l'ETSEA Sra. Francisca
Santiveri, una representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Sra. M.
Pilar Quejido, una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª Angeles de la TorreRuiz, un representant de la Facultat d'Infermeria Sr. Álvaro Alconada, un representant de
l'estudiantat Sr. Dídac Montero i una representant del PAS Sra. Leo Badia.

PROJECCCIÓ LOCAL

Valoració de projectes d'emergència de l’Ajuntament de Lleida
En relació al conveni signat amb l'Ajuntament de Lleida, l’Oficina de Desenvolupament i
Cooperació es fa càrrec, entre altres tasques, de les valoracions dels projectes que es
presenten a la convocatòria d’emergència i acció humanitària i també de cooperació al
desenvolupament de l’Ajuntament de Lleida, i té representació tècnica en el Comitè
d’Emergència i Acció Humanitària de Lleida. Aquest any s’han valorat tres projectes
d’emergència: dos corresponents al huracà Mathew que va tenir lloc a finals de setembre
de 2016 i va afectar greument els països antillans de Cuba i Haití entre altres, i un per
pal·liar els efectes de la greu crisi humanitària dels campaments de persones refugiades a
la república centreafricana.

 Valoració de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida
Dins la convocatòria de cooperació i codesenvolupament l'ODEC va valorar 20 entitats
amb un únic projecte cadascuna. Aquesta convocatòria també ha subvencionat dos
projectes de codesenvolupament que van presentar les seves propostes amb l'objectiu
d'aconseguir finançament per dur-les a terme als països que marquen la prioritat
geogràfica de les bases de la convocatòria com ara Senegal, Mali, territoris dels
campaments sahrauís, Etiòpia, Colòmbia, Txad i Moçambic, entre d'altres.
Per aquesta edició de l'any 2016 s’ha comptat amb una dotació pressupostària de
72.000€, que sumats als 8.000€ que estan previstos destinar a la convocatòria
d’emergències, representaria la mateixa quantitat que l’edició anterior del 2015.
 Assessorament en temes de cooperació al desenvolupament a l'Ajuntament
de Lleida
Durant el curs 2016/17 s'han realitzat diverses sessions d'assessorament a l'Ajuntament
de Lleida en relació a la participació en el Consell Mixt de Cooperació, Permanent del
Consell Mixt de Cooperació i Agermanament Lérida – Lleida (Colòmbia). Durant aquest
curs hem assistit als Consells Mixt dels dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, 2
de març i 31 maig de 2017.
 Participació a la coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida
L'ODEC com a membre de la Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de
Lleida, una entitat que aplega més de 35 entitats, ha participat activament en les
assemblees mensuals, les comissions de treball i en les activitats de sensibilització,
mobilització i educació per al desenvolupament. Durant el curs hem participat en les
següents assemblees mensuals: 12 de setembre, 3 d’octubre, 7 de novembre i 12 de
desembre de 2016 i 16 de gener, 6 de febrer, 6 de març, 3 d'abril, 8 de maig, 5 de juny i 3
de juliol de 2017.
 Comissió 3.4
La línia de treball iniciada per la Universitat amb la Comissió 3.4 que té la finalitat de
treballar contra les causes de la pobresa, la injustícia i l’exclusió social al països del Sud i
del Nord s'ha consolidat durant el curs 2016-2017 en successives trobades els dies 22 de
setembre, 7 d’octubre i 21 de novembre de 2016 i 23 de gener, 27 de febrer, 21 de març i
15 de maig de 2017.
La Comissió 3.4 és una entitat de 3er nivell formada per tres plataformes de la societat
civil organitzada - la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Xarxa d'Entitats
Cristianes d'Acció Caritativa i Social i, la Coordinadora d'ONGD i altres MS- que entre
totes aglutinen aproximadament 75 entitats de la demarcació de Lleida.
Els resultats més importants de la consolidació d’aquesta línia de treball conjunta han
estat d’una banda el funcionament del protocol sobre el voluntariat universitari i d’altra
banda la celebració de la III Jornada Universitat i Comissió 3.4 "Dones contra la pobresa"
el dia 9 d’abril de 2017. L'ODEC també ha participat en la creació i difusió del II Premi de
la Fundació Jaume Rubió i Rubió. Aquest premi pot participar tot l’estudiantat de grau de
la Universitat de Lleida que faci el Treball de Fi de Grau (TFG).

PROJECCIÓ EXTERIOR
 Xarxa Vives Universitats
L'ODEC lidera a través de la Xarxa Vives el Projecte sobre Fisioteràpia a Gàmbia i
Moçambic. Properament s’acabaran les docències dels mòduls que resten per acabar el
curs.
 Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
L'ODEC ha participat tot fomentant el treball en xarxa a la comissió de Cooperació
Universitària al Desenvolupament (CUD) en relació a l'estratègia de difusió dels ODS i
també d’un protocol per a l’acollida de persones refugiades a les universitats catalanes a
les reunions del 8 de novembre de 2016 i l’1 de març de 2017.
 Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
La CRUE internacionals i Cooperació està integrada pels màxims responsables de política
d'internacionalització i cooperació al desenvolupament de les universitat de l'Estat
Espanyol i la seva finalitat principal és la de liderar i coordinar les actuacions de les
universitat en aquestes matèries a fi de potenciar una col·laboració més estreta entre
elles.
L'ODEC forma part del grup de treball de cooperació que s'encarrega de vetllar pel codi
de conducta, les bones pràctiques en cooperació, l'avaluació de la qualitat de la CUD i la
difusió i suport de les activitats CUD. Aquest curs s'han dues reunions: 24 i 25 d'octubre
de 2016 a la Universitat Jaume I de Castelló i 18 i 19 de maig a la Universitat de Lleida on
s’ha debatut sobre la nova Estratègia de Cooperació Universitària de Desenvolupament
de les universitats Espanyoles (ESCUDE).
A més a més també hem assistit a les IV Jornades del OCUD (15 i 16 de setembre a la
Universitat de València) que depenen també de la CRUE.
 Projectes Tempus
L'ODEC realitza l'assistència administrativa a la coordinació del projecte Tempus 158714
“Support for vocational training in sustainable forestry”, coordinat pel professor Jorge
Alcázar del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, el qual finalitza el 31 de maig
de 2017.
El projecte europeu Tempus està liderat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
(ETSEA) de la Universitat de Lleida. Té per objectiu crear un sistema de formació contínua
en l'àmbit de l'enginyeria forestal i enfortir les institucions d'educació superior a Rússia i
Moldàvia per obrir-les a la comunitat no acadèmica. El programa, de tres anys de durada,
ha estat finançat per la Unió Europea amb prop de 700.000 euros.
El partenariat del projecte està format pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC), la Universitat de Recursos Naturals i Ciències de la Vida de Viena (Àustria), la
Universitat de l'Est de Finlàndia, les universitats forestals de Moscou i de Sant Petesburg
(Rússia), l'Acadèmia d'Agricultura d'Ulan-Ude (Rússia), la Universitat Alecu Russo de Balti
(Moldàvia) i la Universitat Agrària de Moldàvia.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
XERRADES:
 Conferència “L'agenda 2030 de Desenvolupament sostenible: una agenda
transformadora?”
A càrrec del Sr. José Antonio Alonso, catedràtic d'Economia Aplicada, Universitat
Complutense de Madrid i membre del Comitee for Development Policy de Nacions Unides
Organització: Coordinadora d’ONGD i aMS i Oficina Desenvolupament i Cooperació
Dia: 17 d'octubre de 2016
Lloc: Cafè del Teatre de l'Escorxador
 Cinfefòrum “Los párpados cerrados de Centroáfrica”
A càrrec del Sr. Alfredo Torrescalles, director i guionista, i Sra. Berta Mendiguren,
guionista
Dia: 25 de gener de 2017
Lloc: Funàtic
 Conferència “Les dones a l'Índia rural. De mujer a mujer”
A càrrec de la Sra. Montse Ortiz, coordinadora de sensibilització i especialista en gènere i
desenvolupament
Dia: 21 de febrer de 2017
Lloc: Sala de Juntes del 2n pìs de Rectorat
 Xerrada informativa “Vols viatjar al Sud en clau de solidaritat”
La xerrada es va fer a càrrec de l'Associació Catalana per la Pau, Servei Civil
Internacional Catalunya, i SETEM.
Organització: Oficina Desenvolupament i Cooperació
Col·laboració: Coordinadora d’ONGD i aMS
Dia: 28 de febrer de 2017
Lloc: Sala de Videoconferències del Campus de Cappont
 Taula rodona “Acord de pau, Drets Humans i justícia a Colòmbia”
Organització: International Action for Peace
Col·labora:Centre Llatinoamericà i Oficina Desenvolupament i Cooperació
Dia: 8 de maig de 2017
Lloc: Polivalent del Campus de Cappont

EXPOSICIONS:
 Exposició “ La paraula es feu rostre i mirada”, de FISC, amb fotografies
Cristina Sanz García
Del 30 de gener al 18 de febrer de 2017 va tenir lloc a al vestíbul de Rectorat
 Exposició “Viure en Deutecràcia” de la Plataforma Auditoria Ciutadana del
Deute, de
l'Observatori del Deute de la Globalització, organitzada per la Coordinadora d'ONGD
i aMS de Lleida
Del 2 al 28 de febrer de 2017 va tenir lloc al vestíbul de la planta -1 de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme del Campus de Cappont

 Exposició “Mirades per la Pau”, de Lana Kovacevic i Bàrbara Chalamanch
Del 2 d’abril al 7 de març de 2017 va tenir lloc a al vestíbul de la planta -1 de l'Edifici de
Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont
CINEMA:
1.3.
13è Cicle de Cinema i Drets Humans - Del 8 al 24 de novembre de 2016
El Cicle de Cinema i Drets Humans composat de sis documentals amb les seves
pertinents ponències relacionades amb els Drets Humans.
 Dates: Dimarts i dijous, del 8 al 24 de novembre de 2016
 Horari: De 19.00 a 21.00 hores
 Lloc: Sala de juntes del 2n pis de Rectorat
Primera sessió
8 de novembre
Dret a l'asil
"Camins, el viatge de les persones refugiades”
Cristian P.Coll, 2016, 33 minuts
Camins, el viatge de les persones refugiades narra una petita realitat del dia a dia
d'aquestes persones en la seva arribada a Europa. Un tema d'actualitat i que s'ha
convertit un una crisi humanitària que molts de governs estan girant l'esquena. En un
format multimèdia, el formen fotografies, audiovisuals, i en alguns casos dibuixos animats.
Mitjançant entrevistes enregistrades sobre el terreny la tardor del 2015 entre l'Illa de
Lesbos (Grècia) i la frontera de Macedònia amb Sèrbia, se segueix així uns dels itineraris
més habituals per les persones refugiades per dirigir-se cap al nord d'Europa. De la mà de
personatges anònims que ens expliquen el seu recorregut i motivació per voler anar a
Europa, els seus objectius, així com els problemes que tenen en el seu país d'origen.
El documental que forma part d'un projecte per l'educació per al desenvolupament,
encaminat a la sensibilització per donar llum i veu a la situació a les persones refugiades.
Ponents: Cristian Pons, fotògraf i director del documental, i Gemma Casal, antropòloga
cultural i especialista en temes del Pròxim Orient.
Segona sessió
10 de novembre
Dret a la llibertat sexual
“Tchindas”
Pablo García Pérez de Lara i Marc Serena, 2016, 52 minuts
En 70 països del món, la homosexualitat i la transsexualitat estan perseguides amb penes
de presó i, en alguns casos, de mort. La situació és especialment delicada a l'Àfrica, on hi
ha lleis repressives en 36 dels 54 països, encara que també hi ha excepcions com el Cap
Verd, on la diversitat fins i tot pot ser motiu de celebració.
Ponent: Marc Serena, codirector del documental i autor del llibre "Això no és africà! Del
Caire a Ciutat a través dels amors prohibits" (La Magrana)
Tercera sessió
15 de novembre
Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat jurídica
“The look of silence”
Joshua Oppenheimer, 2014, 102 minuts
A través de las imatges dels responsables del genocidi indonesi gravades per Joshua

Oppenheimer, director de The Act of Killing, una família de supervivents descobreix els
detalls de la massacre del seu fill i la identitat dels assassins. El germà petit de la víctima
es proposa acabar amb el silenci i la por que oprimeix als supervivents de la massacre.
Decideix confrontar-se als responsables de l’assassinat del seu germà per exigir que
assumeixin la seva responsabilitat pels terribles actes que van cometre. Un gest
inimaginable en un país en què els assassins continuen al poder després de cinquanta
anys de silenci.
Ponent: Maria Cañadas, vicepresidenta d'Amnistia Internacional Catalunya
Quarta sessió
17 de novembre
Dret a la informació
"Peixos grossos i bananes"
Fredrik Gertten, 2011, 88 minuts
L’origen de tot va ser el documental d’una petita productora sueca sobre un grup de
treballadors bananers de Nicaragua, que treballaven per la companyia Dole, i que van
denunciar l’empresa perquè afirmaven que patien esterilitat i altres malalties a causa dels
pesticides utilitzats per l’empresa en les seves plantacions. Una vegada rodat el film, i tot i
que un jutjat va donar la raó als treballadors de la plantació, Dole va contraatacar
amenaçant i perseguint els cineastes.
Ponent: Nicolás Valle, periodista d'internacional de TV3
Cinquena sessió
22 de novembre
Igualtat de gènere
“Excluídas del paraíso”
Esther Pérez de Eulate, 2016, 76 minuts
En ple segle XXI, quins mecanismes reprodueixen i perpetuen el patriarcat? A través de
veus rellevants de pensadores feministes, Excluidas del paraíso respondrà aquesta
pregunta. El documental posa al descobert algunes de les formes de desigualtat en els
ámbits econòmic, cultural, social del coneixement o del poder, a més de revelarla
ideologia patriarcal de les imatges dels mitjans de comunicació a occident avui en dia, en
particular a la societat espanyola.
Ponent: Esther Pérez de Eulate, directora
Sisena sessió
24 de novembre
Dret a la salut de les dones i dret a la integritat física
“Temps d'écoute: lluita de les dones congoleses pel dret a la salut”
Farmamundi, Pol Penas, 2016, 38 minuts
Actualment la República Democràtica del Congo es considera dels pitjors llocs on ser
dona. "Temps d'Ecoute" obre l'espai a l'escolta activa de la realitat congolesa, a la reflexió
i a la denúncia. Sense victimismes, el documental presenta el gènere com a condicionant
a la salut, trencant amb el clixé de les dones i societats africanes com a passives, pobres i
sense iniciativa, i mostrant la societat congolesa organitzada, activista i capdavantera en
la lluita per la defensa dels seus drets.
A partir de 5 testimonis de violència sexual i/o dones seropositives el film convida a
reflexionar sobre els efectes que tenen els rols socials de gènere en la salut de les
persones, i en l'accés als serveis sanitaris i als medicaments. El fil conductor és
l'experiència de més de 10 anys d'una associació de dones congoleses (FEPSI- Femmes

Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale) dedicades a l'atenció mèdicapsicològica-jurídica-socioeconòmica de víctimes de violència sexual, persones
seropositives i desplaçades de guerra. El film presenta la visió congolesa i polifònica de la
temàtica, aportant la perspectiva d'activistes, persones afectades, autoritats locals,
persones acadèmiques expertes en gènere i periodistes de la regió.
Ponents: Albert Roca, antropòleg, i Laia Pibernat, tècnica de Farmamundi

JORNADES:
 VI Jornada de Voluntariat “El voluntariat com a facilitador de convivència i de
canvi social”
A càrrec del Sr. Fidel Molina, catedràtic de sociologia de la Universitat de Lleida
Organització: Federació Catalana del Voluntariat Social,
Col·labora: Diputació de Lleida i Oficina Desenvolupament i Cooperació
Dia: 4 d'octubre de 2016
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
 Jornada “Haima per un Sàhara Lliure”
El 26 d'abril de 2017 es va dur a terme l’activitat “Haima per un Sàhara Lliure”. Es va
organitzar un cinefòrum i taula rodona, a partir del documental “Kafana” de Medicus
Mundi.
En aquesta jornada hi van col·laborar la Coordinadora d'ONGD i aMS, l'Associació
d'Amics del Sàhara a les Terres de Ponent, i Medicus Mundi.
 III Jornada Universitat i Comissió 3.4 "Dones contra la Pobresa"
La Comissió 3.4, entitat formada per 3 plataformes que treballen el desenvolupament,
l'assistència social i el voluntariat. En la jornada es va dur a terme la conferència “Espiral
de les violències: pobresa, xenofòbia, masclisme”, a càrrec d’Özgür Günes Özztürk,
investigadora en ciències socials. També van participar-hi testimonis que han viscut algun
tipus de violència. I per últim hi van intervenir l’estudiantat que ha participat aquest curs al
Programa Aules contra la Pobresa. En aquesta edició l’alumnat era de Medicina,
Infermeria i Fisioteràpia, i Educació Social.
 Dia 9 de maig de 2017
 Hora 16.30 a 19.30h
 Lloc Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme del Campus de
Cappont

VOLUNTARIAT
La Universitat de Lleida aposta per una educació integral de la persona, perquè la
Universitat, a més de formar bons professionals, ha de contribuir a forjar una ciutadania
activa, responsable i compromesa amb el valor de la solidaritat i el progrés de la societat
cap a una major justícia social.
L'oferta de voluntariat a la UdL es fa en col·laboració amb la Comissió 3.4 formada per la
Federació Catalana de Voluntariat Social, la Coordinadora d'ONGD i aMS i la Xarxa
d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social. En concret, la Comissió 3.4 està
composada de tres nuclis d'entitats que treballen pel quart món i la UdL ha renovat el
conveni de col·laboració signat per tal de fomentar el voluntariat, la recerca i les

pràctiques en relació a la cooperació local dins les entitats de base del territori de Lleida.
Per tot això, la UdL té contacte i pot oferir a la comunitat universitària la possibilitat de fer
un voluntariat amb més de 30 entitats de la província de Lleida.

Els objectius del voluntariat són:
- Proporcionar informació al nou voluntari o voluntària pel que fa als diferents camps
d'acció.
- Capacitar el voluntari o voluntària per a la presa de decisions.
- Ajudar a resoldre els problemes que es planteja el voluntari o voluntària a l'hora
d'escollir un àmbit de treball.
- Possibilitar la formació de caràcter general per ser voluntari o voluntària.

ÀREA DE FORMACIÓ
L'àrea de formació de l'ODEC, té com a activitat principal treballar per formar persones
crítiques i socialment responsables. Des d'aquesta perspectiva a través de la formació
reglada i curricular en primer lloc, i a través de formació complementària en segon lloc,
s'estudien els elements i aspectes estructurals que expliquen la situació del món i que
permeten a la comunitat universitària la pràctica d'una cooperació i una solidaritat
transformadora.
L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació disposa dels instruments necessaris per tal
d'oferir continguts sobre pau, drets humans, cooperació i desenvolupament que permetin
tant a l’estudiantat com a la societat reflexionar sobre les causes estructurals de les
desigualtats i de les vulneracions de drets en un món global i sobre les propostes de
canvi, fent així palès el compromís de ser una universitat compromesa amb la millora de
les condicions de vida dels pobles més desafavorits.
Un recull d’aquestes accions formatives són les següents:
 VI Jornades de Gènere i Desenvolupament Rural. Dones contra la pobresa o
dones per al benestar?, celebrades els dies 28 i 29 de novembre
Les Jornades de Gènere i Desenvolupament Rural impulsades des de l’Oficina de
Desenvolupament i Cooperació continuen l’associació de les Universitats de Granada i de
Lleida en aquesta iniciativa per tal de connectar els equips de recerca en temes de gènere
i desenvolupament en Àfrica i contribuir a internacionalitzar el seu marc de
col·laboracions. Aquests grups són el Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), i
el Grup d’Investigació i Estudis de Desenvolupament en Àfrica (AFRICAinES) de la
Universitat de Granada. La coordinació està a càrrec de l’IP i de la IP de cadascun dels
grups.
Tot i això, les Jornades de Gènere GDR han estat des del principi un espai oberts, que es
reflexa en múltiples col·laboracions. Des del primer moment, les jornades han gaudit de
la col·laboració del Centre Dolors Piera de la UdL. En la present edició, el gruix del
finançament ha estat assumit per l'Agència de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
de la Generalitat de Catalunya. Precisament el Pla General de Cooperació del govern
català té amb eix principal l'enfocament de drets aplicat específicament a la situació de les

dones i dels pobles.
En les VII jornades es pretén aprofundir les línies d'anàlisi obertes en les anteriors
edicions , per explorar una visió positiva, "estratègica" i oberta del rol del gènere en el
desenvolupament, a partir de casos concrets, no només de polítiques o discursos, ni tan
sols de projectes, sinó de dinàmiques socials elàstiques que, com s’espera en qualsevol
ésser humà, apunten al benestar, més enllà de la "barrera" de la pobresa.
Dia 28
9.00-9.15h. Inauguració
9.15-10.00h. Introducció. Un mantell de gènere per al fetitxe de la pobresa”, càrrec del Dr.
Albert Roca, Universitat de Lleida
10.00-14.00h. Estratègies en l’àmbit alimentari i de subsistència (inclou una pausa de 30
minuts, de 12.00 a 12.30 hores). Moderador-relator: Albert Roca, Universitat de Lleida
“Sistemes múltiples de subsistència i llars multicèntrics: estratègies generacionals i de
gènere en Angola”, Marina Temudo, IICT-Lisboa [castellà]
“Treball informal, dones i subsistència en l’àrea d’ Antananarivo (Madagascar)”, Faranirina
Rajaonah, U. Paris VII (Madagascar)
15.30-18.00 h. Taller Gènere i Benestar. Materials docents en contextos de nutrició i
subsistència
18.30-20.30 h Cinefòrum
Dia 29
10.00-14.00 h. Estratègies en l’àmbit de la salut. 2. (inclou una pausa de 30 minuts, de
12.00 a 12.30 hores)
Moderadora-relatora: Soledad Vieitez, Universidad de Granada
“Treball, gènere i salut en el camp de la canya i de la casa a Moçambic, Bridget
O’Laughlin, IESE (Moçambic) “Dones, salut i pobresa al Senegal”, Rokhaya Cissé, IFANUCAD (Senegal) [francès; traducció acompanyada]
15.30-18 h. Taller Gènere i Benestar; Materials Docents en contextos de salut
18.00-18.30 Cloenda

 Jornades “Welcome Refugees: no one is illegal – Ningú és il·legal” ,
celebrades els dies 10 i 11 de febrer
Els principis rectors de la Universitat de Lleida, plasmats en els seus Estatuts,
particularment: “la promoció dels drets humans, de la pau..”, la voluntat de reforçar “els
principis democràtics, la solidaritat i l’equitat” i l’assumpció com a finalitat pròpia de “la
consecució d’una societat més justa i el respecte als drets humans i a la pau” fan que la
UdL no es pogués quedar al marge de la crisi humanitària.
La UdL va ser una de les primeres universitats en tot l’Estat i la primera a Catalunya en
adoptar una posició de rebuig amb l’acord signat entre la Unió Europea i Turquia aprovant
per assentiment un manifest de rebuig contra l'acord anomenat Declaració UE-Turquia, de
18 de març de 2016, a proposta de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació i la
Comissionada de la UdL per les persones refugiades, la Dra. Núria Camps.
Els objectius, del curs des d’una perspectiva interdisciplinar, han estat: sensibilitzar la
comunitat universitària sobre la situació de vulnerabilitat i el risc de racisme i discriminació
que pateixen les persones immigrades i demandants d’asil a Catalunya, en particular, i a
Europa en general; conèixer la complexitat dels processos que comporten migracions
forçoses els aspectes legals i polítics que hi incideixen, tot tenint en compte les
necessitats de benestar de la població afectada. La finalitat última de les jornades és
proporcionar una eina de treball per combatre el racisme, construint-la des de la
perspectiva de la interculturalitat.
Les jornades han estat obertes al públic general, atesa la seva intenció de sensibilitzar
sobre temes que afecten la nostra societat humana, i s’adreça més específicament a la
comunitat universitària (en tant que els estudiants s’hauran d’integrar en un món global i
divers alhora, amb els dilemes que això suposa), a més dels professionals i voluntaris de
la cooperació internacional per al desenvolupament i dels drets humans, personal tècnic i
polític de les administracions públiques, treballadors i educadors socials, juristes i
personal de cossos de seguretat, entre d’altres.

PROGRAMA
Divendres, 10 de febrer de 2017
Matí
10.00 - 10.30h Inauguració a càrrec del Magnífic Sr. Roberto Fernández Díaz, rector de la
UdL
10.30 - 10.45h Presentació de la campanya Casa Nostra Casa Vostra, a càrrec Vítor M.
Cabral
10.45 - 12.45h "La protecció de la població refugiada a Catalunya", a càrrec d'Anna
Figueras, advocada i Susanna Nicolàs, treballadora social de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat
12.45 - 13.00h Descans
13.00 - 14.30h “La persecució per motius de gènere”, a càrrec de Rosa Mª Cendón,
coordinadora de

l'àrea de sensibilització i incidència del SiCar
Tarda
16.00 - 17.30h “Sense Resposta? Refugiats, política d’asil i Unió Europea”, a càrrec de
Gemma Pinyol, investigadora associada del GRITIMUPF i directora de polítiques
migratòries i diversitat d'Instrategies
17.30 - 18.30h “El rescat a la Mediterrània davant el tancament de les fronteres”, a càrrec
de Gerard Canals, de Proactiva Open Arms.
Dissabte, 11 de febrer de 2017
Matí
10.00 - 11.30h "L'Asil: privilegi que concedeix l'Estat o dret humà?", a càrrec de David
Bondia,
professor de Dret Internacional Públic de la UB i President de l'Institut de Drets Humans
de Catalunya
11.30 - 12.00h Descans
12.00 - 13.30h Taula Rodona: “Accions envers la crisi humanitària de la població refugiada
a Ponent”, a càrrec de:
Sr. Jordi Vidal, responsable del programa d'immigrants de la Creu Roja Lleida
Membre de la Plataforma “No en el Nostre Nom”
Membre de la Plataforma “Lleida pels Refugiats”
13.30 - 14.00h Cloenda
Pel que fa a la participació de l’alumnat, en les jornades han participat aproximadament
150 persones, la major part d’elles estudiantat de la Universitat. També han assistir
membres de les ONG de Lleida.

 IV Jornades Visions del Món Africà: “Els desafiaments de la Salut a l’Àfrica:
vells i nous actors”, celebrades els dies 18, 24 i 25 d’abril de 2017
Aquest curs acadèmic s’ha arribat a la 4a edició de les Visions d’un Món Africà, hereves
de la tradició de les antigues Visions d’Amèrica Llatina de les quals es va arribar a
executar 10 edicions. El curs pretén consolidar-se con un espai de formació i reflexió
sobre les polítiques de desenvolupament analitzades des de la perspectiva de diferents
sectors: recursos naturals, desenvolupament, dret al treball en condicions laborals
decents, i dret a la salut. Atesa aquesta finalitat s’intenta combinar la participació de
persones expertes de caràcter local juntament amb experts d’àmbit internacional.
Enguany, les visions han estat centrades en aquells nous reptes que sobre la salut afronta
el continent africà. Atenent a l’evolució història de la salut en el pla internacional i com
aquesta s’ha plasmat, quins agents han intervingut, quins han sigut alguns dels errors que
la cooperació internacional ha comès quan ha volgut implementar els sistemes de salut
africà, la resiliència de la població africana per mantenir la medicina tradicional fins i tot
combinada amb el sistema biomèdic occidental, en quines condicions han accedit als
tractaments mèdics i com del sistema de salut tropical derivat de la colonització es va
passar al sistema de salut internacional i a noves realitats de pluralisme mèdic.
PROGRAMA:
Sessió 1: "La Salut de l’Àfrica i la salut dels africans i africanes: oportunitat o parany?. De
la Medicina tropical o la medicina tradicional, a càrrec d’Albert Roca (UdL, UB)
Sessió 2: "Privatització de la salut: l’indicador de gènere”, a càrrec de la Dra. Clara
Carvalho (Centro de Estudios Internacionais, ISCTE, Lisboa ).
Sessió 3: "Religió i salut: esglésies, marabuts i sanadors”, a càrrec de Dr. Pino Schirripa,
antropòleg (Univesità della Sapienza, Roma)
Pel que fa als resultats, a les Visions han participat alumnat de l’assignatura Dret
Internacional Econòmic del Grau de Dret de la FDET, estudiantat de l’assignatura
economia humana del Grau en Medicina, a més d’una vintena d’estudiantat d’altres
titulacions matriculat-t les jornades com a matèria transversal.

 Aules contra la pobresa
La tercera edició del Programa Aules contra la Pobresa va consistir en introduir continguts
i competències sobre desenvolupament, cooperació i solidaritat en el currículum de
l'estudiantat de la UdL El programa vehicula aquests continguts a través de línies
temàtiques concretes, aquest any la línia temàtica a treballar és “Dones contra la pobresa”
en relació a cadascun dels aprenentatges impartits per la Universitat de Lleida (UdL) en el
nivell educatiu dels graus. Aquest curs, quinze assignatures dels graus de Medicina,
Fisioteràpia, Dret, ADE, Turisme, Comunicació i Audiovisual, Filologia Hispànica,
Psicologia, Educació Social, Treball Social, Educació Primària i Arquitectura tècnica i
edificació.
El personal de l'ODEC s'encarrega de coordinar la part general del mòdul (causes, efectes
i lluita contra la pobresa) i col·labora amb el professorat de cada matèria per centrar el
mòdul específic. A més, organitza una sessió de presentació dels resultats acadèmics del
programa en el marc de la III Jornada Universitat i Comissió 3.4 on l’estudiantat que hi ha
participat explica quins continguts s’han treballat. Valorem molt positivament aquest curs,
atès que hem doblat el nombre d’assignatures participants en Aules contra la Pobresa, tot
i que queda molta feina per fer, atès que en alguns graus no hi hem tingut participació.
Algunes de les sessions que s'han impartit durant aquest curs han estat:
SESSIÓ 1: Assignatura: Avaluació i Intervenció Psicosocial
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Durada: 2 hores
Data: 22/11/2016
Assistència: 75
Professorat: Carles Alsinet i Cristina Vidal
SESSIÓ 2: Assignatura: Economia Espanyola i Mundial
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Durada: 2 hores
Data: 22/11/2016
Assistència: 25
Professorat: Pere Enciso i Lourdes Beneria
SESSIÓ 3: Assignatura: Rehabilitació I
Escola Politècnica Superior
Data: 23/11/2016
Professorat: Lídia Rincón

Durada: 2 hores
Assistència: 28

SESSIÓ 4: Assignatura: Sistemes dels Serveis Socials
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Durada: 2 hores
Data: 05/12/2016
Assistència:
Professorat: Xavier Pelegrí i Abel Huete
SESSIÓ 5: Assignatura: Sistemes dels Serveis Socials
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Durada: 2 hores
Data: 13/12/2016
Assistència: 20
Professorat: Carme Figuerola i Nelson Sindze

SESSIÓ 6: Assignatura: Salut Comunitària
Facultat de Medicina
Durada: 2 hores
Data: 13/02/2017
Assistència: 40
Professorat: Catalina Serna, Carlota Esteve i Ariadna Solé
SESSIÓ 7: Assignatura: Ecologia Humana
Facultat de Medicina
Durada: 6 hores
Data: 14/02/2017, 20/03/2017 i 28/03/2017
Assistència: 40
Professorat: Albert Roca, Luís Capacete i Lourdes Franco
SESSIÓ 8: Assignatura: Immigració i societat multicultural
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Durada: 4 hores
Data: 02/03/2017 i 07/03/2017
Assistència:
Professorat: Cecilio Lapresta
SESSIÓ 9: Assignatura: Psicologia Social
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Durada: 6 hores
Data: 03/03/2017 i 07/03/2017
Assistència: 90
Professorat: Norma Jordana i Laura Cortés
SESSIÓ 10: Assignatura: Música i Arts Visuals
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Durada: 2 hores
Data: 23/03/2017
Assistència: 60
Professorat: Antoni Tolmos
SESSIÓ 11: Assignatura: Ètica de la informació
Facultat de Lletres
Data: 28/03/2017
Professorat: Laura Bergés

Durada: 2 hores
Assistència:

SESSIÓ 12: Assignatura: Fonaments en Fisioteràpia I
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Durada: 6 hores
Data: 18/04/2017, 25/04/2017 i 02/05/2017
Assistència: 90
Professorat: Carme Campoy
SESSIÓ 13: Assignatura: Dret Internacional Econòmic i Dret Cooperatiu
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Durada: 3 hores
Data: 04/05/2017
Assistència: 100
Professorat: Núria Camps, Teresa Ribelles i Arcadi Oliveres
SESSIÓ 14: Assignatura: Fonaments en Fisioteràpia II
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Durada: 2 hores
Data: 26/05/2017
Assistència:
Professorat: Oriol Martínez i Laia Pibernat

 Aprenentatge i Servei
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que integra el servei a la comunitat amb
l’adquisició de nous coneixements, competències, habilitats o valors. És un projecte que
combina dues intencionalitats de manera simultània: una intencionalitat pedagògica que
planteja l’adquisició d’aprenentatges de qualitat i, una intencionalitat solidària que pretén
el treball sobre necessitats socials reals de l’entorn per tal de millorar-lo.
- APS amb alumnat de Secundària
En el curs 2016/2017, l’ODEC ha comptat amb 8 alumnes de l’Institut Samuel Gili i Gaya
de Lleida per al desenvolupament d’activitats que s’emmarquen dins del projecte
d’aprenentatge servei. Les tasques a realitzar es van decidir entre la pròpia entitat i els
estudiants. L’alumnat es va dividir en 2 grups de treball i les activitats a desenvolupar van
ser:
-

Creació d’un joc interactiu mitjançant la plataforma d’aprenentatge Kahoot!
El joc consistia en un seguit de preguntes de resposta d’elecció múltiple
relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats
per les Nacions Unides. Els 4 estudiants van estar fent recerca sobre alguns
dels objectius i sobre dades actuals de l’estat de cadascun.

-

Desenvolupament d’un projecte sobre gènere i desigualtats que va culminar
amb la realització d’un vídeo. Per començar, els alumnes van buscar dades
sobre els diversos àmbits on es fa més palesa la desigualtat entre homes i
dones (el laboral, l’educatiu, el sanitari i la violència de gènere). Tot seguit,
van enregistrar un seguit d’entrevistes a diversos alumnes de l’institut sobre
la percepció que tenien de la realitat actual. Amb les dades i les entrevistes
van editar un vídeo i van preparar una dinàmica introductòria relacionada
amb el masclisme i les posicions de poder.

La dedicació de l’alumnat en aquest projecte ha estat de 10 hores presencials per cada
grup a l’ODEC distribuïdes en el període de gener a març del 2017. Les dates de
l’Aprenentatge Servei a la Universitat de Lleida han estat 17, 24 i 31 de gener; 7, 14, 21 i
28 de febrer i 7 de març
-

APS amb alumnat de la Universitat de Lleida

En l’àmbit intern de la Universitat l’ODEC també ha participat en el Programa Pilot basat
en la metodologia d'Aprenentatge i Servei (APS), que sorgeix de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme i que consisteix en que part de l’estudiantat, de forma voluntària, dels
graus de Dret, ADE o Turisme, faci una treball o estada amb metodologia APS a diferents
entitats d’acord amb les necessitats concretes detectades per l’Oficina.
En aquest cas, l'Aprenentatge i Servei (APS) serveix com a metodologia en la que, a
través d'un treball voluntari de l'alumne, l'entitat n'extreu un benefici (servei, informe,
document, etc.) i l'estudiant en treu un rendiment acadèmic, en aquest cas en forma de
treball de fi de grau (TFG) que pot revestir la forma de memòria de pràctiques o treball de
recerca. L'estudiant realitza el seu TFG sota la supervisió d'un professor/a tutor acadèmic i
vinculat a un àrea de coneixement del seu respectiu grau.

En el primer any han participat diferents entitats com la Federació Allem, l’Associació
Antisida, l’Associació del Dret a una Mort Digna, la Coordinadora d’ONGD i aMS, Càritas
o la Fundació de les Llars del Seminari entre d’altres.

 Programa ITINERA
L'ODEC està dins el programa ITINERA de l'Institut de Formació Superior (antic ICE) a
través del qual tot l'alumnat dels centres de secundària que vol fer algun treball de recerca
al voltant dels temes de la cooperació al desenvolupament pot trobar informació i cotutoratge dins la universitat a l'oficina de desenvolupament.
Aquest curs hem avaluat dos treballs de secundària presentats dins l’àrea de cooperació
al desenvolupament.

 Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS)
Des del passat curs, el CDOCS s’ha traslladat del Servei de Biblioteca i Documentació del
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida però hi ha activitats que s’han continuat
fent com ara:
-

El Butlletí electrònic de l’ODEC. Aquest pretén oferir i difondre informació sobre
temes de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat, com ara cursos,
conferències, convocatòries, ofertes laborals i temes de voluntariat, entre altres. El
butlletí s’adreça al conjunt de la comunitat universitària així com a tota la ciutadania
de la ciutat de Lleida i comarques.

-

Es promou la difusió d’informació relacionada amb Activitats Interessants (cursos,
jornades, campanyes, exposicions etc...) referents a temes relacionats amb la
cooperació per al desenvolupament i la solidaritat, a tota la comunitat universitària i
a tota la ciutadania de Lleida.

-

Es gestiona i es fa difusió de les noves publicacions que es publiquen dins les
col·leccions pròpies de l’ODEC, com són la Col·lecció Sud-Nord i Al Voltant de...

-

S’ofereix suport als diferents cursos i matèries transversals que s’ofereixen per part
de l’ODEC facilitant un llistat de bibliografia recomanada per a cada temàtica
impartida dins d’aquestes activitats formatives.

-

S’ofereix assessorament bibliogràfic i documental a diferents grups d’estudiantat
(universitari i de batxillerat) en els seus treballs de recerca.

