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Presentació (Dra. Encarnació Ricart Martí) 
 
 Com cada any el Centre de Cooperació “URV Solidària” presenta al 

claustre la Memòria de les activitats realitzades, dels ingressos i despeses, i de la 

difusió de les activitats en el nostre entorn territorial i social. Per nosaltres és un 

moment de reflexió sobre la tasca realitzada i un moment d’anàlisi de les 

possibles vies de millora, a més naturalment, de demanar l’aprovació dels 

membres del claustre universitari; celebrem els XX anys de la nostra universitat i 

hem volgut que la tasca de cooperació al desenvolupament i solidaritat que 

realitzem sigui una altra  manifestació de la voluntat transformadora de la societat 

que ha caracteritzat la URV al llarg d’aquests anys  

 Hem seguit amb les nostres línies habituals d’activitats de sensibilització, 

formació i programes i projectes; ens vam proposar fer un esforç per millorar la 

nostra capacitat per involucrar altres iniciatives de la nostra universitat, i millorar 

els nostres processos de gestió; volem que el Centre de Cooperació interactuï amb 

totes les propostes de la nostra universitat que poden tenir un vessant de 

Cooperació al Desenvolupament per que estem convençuts que l’activitat de 

cooperació universitària no pot ser una activitat més que funcioni de manera 

paral·lela a les activitats de docència, recerca,  transferència de coneixement i 

relació educativa i cultural a l’entorn, si no que volem ser la referència en tot allò 

que tingui un vessant de cooperació; tenim molt present que l’ideari de la 

Comissió URV Solidària, ja des del moment de la seva creació, manifestava que 

la cooperació per al desenvolupament només té sentit si una part significativa de 

les persones que formen la comunitat universitària s’hi compromet; és per això  

que per preparar les nostres propostes hem demanat la intervenció de grups de 

recerca o d’observatoris o de càtedres,  i un bon exemple és la proposta dels 

dijous cooperactius de l’any 2012.  

 Pel que fa a la millora en els processos de gestió, hem revisat les bases de 

la convocatòria de programes i projectes  específicament universitaris i que han 

de ser sol·licitats per membres de la comunitat universitària URV, adaptant-los als 

models de l’Agència catalana de cooperació i l’Agència espanyola de Cooperació 

al Desenvolupament; també hem formalitzat el document que signen tots els 
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nostres beneficiats en el sentit de comprometre’s a protegir-se personalment i 

comprometre’s al respecte a la mentalitat i idiosincràsia dels llocs de destinació.   

Pel que fa als recursos econòmics del Centre, hem patit disminucions no 

significatives, que segons la nostra anàlisi, estan originades en la situació general 

de disminucions d’ingressos a les institucions i a les famílies; no estem preocupats 

ja que creiem que el Centre de Cooperació “URV Solidària” està prou consolidat 

a la nostra comunitat, i que el futur és ple d’oportunitats que ens exigeixen rigor i 

professionalitat, qualitats que depenen molt més de la disposició personal que de 

les disponibilitats materials. 

 

Dra. Encarnació Ricart Martí.  

Vicerectora de Societat i Relacions Institucionals 

 

Tarragona, 24 maig 2012   
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Introducció  
 
L’Estatut de la URV estableix, entre els objectius de la institució, promoure el 

respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per la pau i la cooperació 

internacional, especialment amb els països en desenvolupament. 

 

La Universitat Rovira i Virgili, per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 

1995 va incloure en el pressupost anual una partida destinada a ajuts als països 

en desenvolupament; amb l’impuls de diverses propostes com l’Associació 

d’estudiantat AJEC-AERV i la de la Secció Sindical de Comissions Obreres, el 

Claustre de 21 de gener de 1999 va aprovar la creació de la Comissió URV 

Solidària, l’ideari de la mateixa, i la Normativa de la seva composició, funcions, 

mitjans i fonts de finançament. La composició de la Comissió URV Solidària va 

ser modificada pel Consell de Govern de 18 de febrer de 2004 en el sentit de 

designar coma  presidents/es dos membres del Consell de Direcció, i afegir la 

persona responsable de la oficina del voluntariat i el secretari o secretària tècnica; 

el Consell de Govern de 24 d’abril de 2008 va reordenar la URV creant-ne la 

denominació de  Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, i 

adscrivint-lo al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (SEGEU). 

 

Actualment formen la comissió de la URV Solidaria les persones següents. 

 

Dra. Encarnació Ricart Martí (presidenta) 

Dra. María Bargalló Escrivà (presidenta) 

Dra. Marta Nel.lo Andreu (PDI) 

Dr. Xavier Ponce Alifonso (PDI) 

Dr. Rodrigo Miralles Marrero (PDI) 

Dr. Antoni Pigrau Solé (PDI)  

Dra. Concepció Torres   Sabaté (responsable de voluntariat) 

Sr. Albert Sabaté Rull (PAS) 

Sra. Margarita Rebenaque Esteve (PAS) 

Sr. Ricard Àvila González (PAS) 
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Sr. Joan Fuster Garcia (secretari tècnic) 

Marc Olivé Benages (estudiant) 

Alexandra Hernández Ossó (estudiant) 

Vanessa Batet (estudiant) 

 

*Per acord de la Comissió les reunions de la comissió són obertes a tots els 

membres de comunitat universitària.  

 

Aquest informe dóna compte de l’estat de realització del Pla de treball del maig 

de 2011 al maig de 2012 i presenta el pla de treball per al proper període anual, 

així com de la situació d’ingressos i despeses a 31 desembre de 2011 d’acord 

amb l’obligació reglamentaria. 

 

Organització tècnica del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV 

Solidària (a partir d’ara CCD-URVS) 

Des del punt de vista organitzatiu, l’equip de treball del CCD-URVS, ha disposat  

de tres tècnics de cooperació al desenvolupament i dos becaris de col·laboració. 

 

Maria Cinta Olivé (Cap del SEGEU) 

Joan Fuster (tècnic) 

Carles Bargalló (tècnic)  

Inés Solé (tècnica) 

Irene Rubió (becària de col·laboració) 

Elisa Alegre (becària de col·laboració que ha substituït a la Marta Lewco) 

 

Activitats del CCD-URV en organismes i comissions de les quals  forma part la 

URV o a les quals  està adherida.  

Organismes /comissions als quals es pertany activament, i funció. 

 Comissió de Cooperació del CICUE (CRUE). Membre actiu  
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 Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD) del 

CICUE. Membre actiu 

 Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). Membre 

actiu 

 Comissió de Cooperació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 

(ACUP). Membre actiu 

 Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona. Membre actiu 

 Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Reus. Membre actiu 

 Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Cambrils. Membre actiu 

 Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme i Cooperació (COODTUR). 

Membre actiu 

 Xarxa de Municipis per la Solidaritat i l’Acció Social (XCDAS). Coordinació 

 El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” forma part 

de la Comissió d’Internacionalització URV i del al Comissió de la III Missió 

URV. 
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Desplegament del Pla de treball del maig de 2011al maig de 2012  

Des de l’inici, el CCD-URVS va acordar organitzar la seva activitat al voltant de 

cinc àrees d’actuació operativa, que són les següents: 

- Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn. 

- Formació i capacitació tècnica. 

- Programes i projectes de cooperació específicament universitària. 

- Projectes de cooperació amb ONGD. 

- Projectes d’acció social. 

 

A continuació es detalla l’estat de les diverses activitats. També es fan constar 

aquelles activitats que s’han afegit a les previstes inicialment. 

 
1. Sensibilització de la comunitat universitària 

 

Al llarg del curs s’ha organitzat o s’ha col·laborat a organitzar les activitats 

següents:  

 

«Exposició Pobles indígenes i petroli.» Instal·lada a la Biblioteca del CRAI del 

Campus Catalunya des del 17 fins al 24 de març de 2011, en el marc d’ «Els 

Dijous Cooperactius.» En els que, a la sessió del 17 de març, s’hi va presentar 

l’Objectiu 7: «Garantir la sostenibilitat ambiental».  

 

«Responsabilitat compartida en un món canviant». La conferència va anar a 

càrrec de Jaume Sanllorente, fundador de l’organització Sonrisas de Bombay i es 

va fer el 28 de juny de 2011 a les 19:00h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de 

Tarragona. Organitzat pel CCD-URVS i l’Ajuntament de Tarragona (Àrea de 

Cooperació). Aquesta activitat fou la cloenda de l’onzena edició del Curs 

Especialista Universitari en Cooperació Internacional. 

 

Organització, a l’Índia,  del projecte «Rumb al Sud». Amb aquesta acció el CCD-

URVS pretén aproximar el col·lectiu universitari a la realitat del Sud i fer conèixer 
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els seus projectes de forma directa. Per això, s’ha dissenyat viatges als llocs  on es 

duen a terme projectes de desenvolupament en els quals participa el CCD-URVS. 

El viatge corresponent al projecte esmentat va tenir lloc durant l’estiu de 2011. 

 

Sessió inaugural de la 12a Edició del Postgrau Especialista Universitari en 

Cooperació Internacional. Conferència pronunciada el dia 18 de novembre de 

2011 a la Sala de Graus del campus Catalunya. El professor Arcadi Oliveres, 

catedràtic d’Economia Aplicada a la UAB i president de la Federació Catalana 

d’ONG per la Pau, de l’ONG Justícia i Pau i del Consell Català de Foment de la 

Pau, va impartir la xerrada «Evolució, organització i desenvolupament de les 

relacions econòmiques». 

 

«Senegal, terra fèrtil. Cultivant oportunitats»: L'exposició començava 

contextualitzant la seguretat alimentària al Senegal, i continuava descrivint 

diferents àmbits vinculats a la seguretat alimentària: la terra, l'aigua, l'agricultura, 

la pesca, la ramaderia, el mercat, la cuina i els costums. Finalitzava explicant 

concretament el projecte desenvolupat per ACPP i AJAC Kalounaye i finançat per 

la Fundació La Caixa. L'exposició es va poder veure del 12 al 23 de desembre de 

2011 a la Biblioteca del CRAI del Campus Sescelades. 

 

«Living in emergency, Stories of Doctors Without Borders». Aquesta activitat, 

s’emmarca dins dels 40 anys d’acció humanitària independent de MSF, i repassa 

la vida d’aquesta organització. Aquest aniversari es va commemorar amb una 

conferència, «Reptes i dilemes de l’acció humanitària», a càrrec del Sr. Marc 

Doladé (delegat de MSF a Catalunya) amb el visionat d’un documental i amb 

l’exposició «40 anys d’acció humanitària independent». Al Campus de Terres de 

l’Ebre s’hi va dur a terme la conferència (el 2 de febrer) i l’exposició (del 10 de 

gener al 3 de febrer). A la Sala de Graus del Campus Catalunya també s’hi va fer 

la conferència (el 14 de febrer) i al vestíbul de l’Oficina Jove de Tarragonès, 

l’exposició (del 7 al 26 de febrer) amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Tarragona. Per acabar, a Reus, el 28 de març, s’hi va dura  terme l’exposició (del 

15 al 30 de març) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus. 
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«Dones de vida alegre?». Aquesta exposició es va instal·lar al vestíbul de la 

Biblioteca del CRAI del Campus Catalunya, i es va poder visitar  del 19 de gener 

al 17 de febrer de 2012. L’exposició va coincidir amb la primera sessió: «La tracta 

esclavitza. La llibertat és un dret. Tracta de veure-ho», del cicle de Sensibilització 

2011-2012 «Els Dijous Cooperactius». Aquesta sessió va tenir lloc el dia 9 de 

febrer i va tractar la problemàtica del tràfic de dones amb la finalitat de prostituir-

les. Va ser organitzat pel CCD-URVS i la Biblioteca del CRAI del Campus 

Catalunya i Metges del Món. 

 

Les jornades «De Palestina a Tahrir» pretenen donar una visió més actualitzada 

de les realitats àrabs, contextualitzar les experiències polítiques que s'hi 

esdevenen (massa sovint explicades esbiaixadament) i mostrar la riquesa i 

pluralitat d'aquestes societats. Especialment, però, volem emfatitzar  la situació de 

Palestina, abocada al bloqueig, la repressió i la dominació del colonialisme i 

l’imperialisme sionista. Les jornades es van realitzar el dijous 23 de febrer, i el 

divendres  24 de febrer de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:30h, a la  sala d’actes 

del campus Catalunya.  

 
Taula rodona «Presentació del projecte “Gestió de la Sostenibilitat Ambiental: 

una experiència acadèmica i solidària a l’Amazònia.”» La va Organitzar el CCD-

URVS i el Centre d’Estudis de Dret Mediambiental CEDAT. Es va du a terme  l’11 

d’abril a la sala de graus del campus Catalunya amb una exposició paral·lela al 

CRAI del Campus Catalunya.  

 

Exposició “L’aigua que treu la fam”, el CCD_URVS juntament amb la Càtedra 

URV-DOW de desenvolupament sostenible, en el marc del actes commemoratius del 

XX aniversari de la nostra universitat, van inaugurar aquesta exposició el dia 3 de maig 

de 2012 a les 18h al vestíbul de l’ETSE-ETSEQ amb la participació del comissari de 

l'exposició, Dr. Jordi Morató i Dr. Enric Aguilar, director de la Càtedra URV-DOW de 

Desenvolupament Sostenible. 
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Contribució al Congrés “Les Primaveres Àrabs i la Proclamació de l’Estat 

Palestí”, organitzat per Departament d’Història i Història de l’Art (Dr. Josep 

Sánchez Cervelló) al Febrer de 2012. 
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Algunes experiències:  

Rumb al sud i turisme responsable 
 

 El turisme s’ha convertit, en els darrers anys, per a la majoria de països en 

«vies de desenvolupament», en una oportunitat de progrés. De fet, el turisme pot 

ajudar a moltes comunitats a desenvolupar-se econòmicament, però sempre que 

aquest tipus de progrés permeti que tota la comunitat es desenvolupi i no faci 

augmentar només el benefici d'una minoria explotadora. A més a més, perquè 

una explotació turística sigui positiva i sostenible ha de ser respectuosa amb 

l'entorn i no afectar negativament  res ni  ningú. 

 D’altra banda, el turista ha d'entendre que ha arribat el moment d'invertir 

les prioritats: cal que el principal beneficiat del turisme sigui la població 

autòctona i cal, que per tant, preservar el patrimoni local, (tant el cultural com el 

natural). Per assolir-ho cal una fase de preparació en què els viatgers es formin 

per conèixer la cultura i la geografia locals. Aquesta preparació es pot dur a terme 

amb unes jornades formatives i diverses trobades, tant per conèixer els mateixos 

companys de viatge com per garantir un correcte desenvolupament del viatge i de 

l’intercanvi cultural pretès. 

 Els viatges solidaris, són l'alternativa que s'adapta a aquest nou model.  

Són viatges a països del sud, que partint de la iniciativa local, permeten a les 

diferents comunitats fer conèixer la seva realitat als visitants i ho fan a petita 

escala, fet que permet dosificar les visites i que no se superi la capacitat de 

càrrega del medi ambient o del patrimoni cultural. A més del fet econòmic que 

pot contribuir a desenvolupar el sud, d’aquesta mena de viatges, cal destacar-ne 

un tret distintiu: l'intercanvi  personal que es produeix entre els viatgers i la 

comunitat de forma constant.  

 Amb Rumb al Sud, el CCD-URVS dóna peu a un fort incentiu per 

desenvolupar un nou model de turisme amb la comunitat universitària, la qual, a 

la vegada, se sensibilitza i aporta noves idees i força per a continuar treballant 

conjuntament amb les poblacions del sud. 

Anita Picardi 
(participant en el projecte Rumb al Sud i estudiant del postgrau Especialista Universitari en Cooperació 
Internacional.) 
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2. Formació i capacitació tècnica 

 

Activació de la 12a edició del curs de postgrau: Especialista Universitari en 

Cooperació Internacional, d’una durada de 200 hores, amb la col·laboració de 

Setem Catalunya. El curs s’imparteix a un total de 19 alumnes, a les instal·lacions 

del campus Catalunya. Aquest curs rep l’ajut de tres beques, dues d’atorgades per 

l’Ajuntament de Reus, i una per l’Ajuntament de Tarragona. 

 

Cicle de conferències i sensibilització «Els Dijous Cooperactius» Amb aquesta 

activitat el CCD-URVS, en col·laboració amb altres institucions, proposa al públic 

en general i a la comunitat universitària en particular, de conèixer mitjançant 

conferències les diferents visons sobre àmbits relacionats amb la cooperació per 

al desenvolupament, el medi ambient, els drets humans. Aquest curs s’ha centrat  

en  el El tràfic de persones. El cicle de conferències pretén aproximar, ala societat 

en general i a la societat educativa en particular, la situació de greu vulnerabilitat 

d’aquest col·lectiu, i sensibilitzar-les. Es tracta de contribuir a prevenir i abolir el 

tràfic de dones per explotar-les sexualment, que és una forma de violència contra 

la dona. L’objectiu és que se’n puguin garantir els drets fonamentals.  

Enguany s’ha comptat amb el potencial intern de la URV per fer la programació 

del Cicle, concretament hi ha participat, l’Oficina del Voluntariat, l’observatori de 

la Igualtat, la Càtedra d’Inclusió Social, l’Aula de Cinema i el Màster en 

Migracions i Mediació Social. 

Aquestes conferències han tingut lloc en diferents dijous, des del 9 de febrer fins 

al 3 de maig de 2012, amb un total de sis sessions, a la Sala de Graus del campus 

Catalunya. L’activitat ha estar reconeguda amb d’2,5 crèdits de lliure elecció i 1 

crèdit ECTS i s’hi han matriculat 85 alumnes, 29 persones més que l’any passat.  

 

Curs a la Universitat d’Estiu de la URV. «Àfrica subsahariana: cultura i 

desenvolupament.» Es va dur a terme els dies 11, 12, 13, i 14 de juliol de 2011 

de 16:00 a 19:15h al campus Catalunya amb el reconeixement de 2,5 crèdits per 

als alumnes de primer i segon cicle i d’1 ECTS per als alumnes de Grau. Es va 
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organitzar amb el Centre d’Estudis Africans i amb el suport  de l’Agència Catalana 

de  Cooperació al Desenvolupament.  

 

5ª edició de jornades: «Indústries extractives: desafiant els límits naturals del 

planeta» que van tenir lloc a la sala de graus de l’ETSE/ETSEQ, al campus 

Sescelades del dilluns 14 al dijous 17 i del dilluns 21 al dijous 24 de novembre 

de 2011 de 18:00h a 20:00h. Aquesta activitat va tenir el reconeixement d’1,5 

crèdits de lliure elecció. Enginyeria sense Fronteres va organitzar-les amb el 

suport de l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Cambrils i la Diputació de 

Tarragona. S’hi van matricular 25 alumnes.  Enguany aborda la problemàtica 

sobre la reestructuració econòmica internacional, en que l’Estat ha perdut 

lideratge, les empreses transnacionals actuen sense control judicial  efectiu i la 

pressió per consumir els recursos naturals està desafiant els límits naturals del 

planeta. Les jornades analitzen les incompatibilitats del poder polític i el poder 

econòmic internacional amb el respecte al medi ambient i els drets humans, quan 

es tracta d’explotar la Terra per extreure’n els recursos estratègics: petroli, gas i 

minera.  

 

Activació de la 6a edició del curs «Visions d’Amèrica Llatina», que es va dur a 

terme a la sala de graus del campus Catalunya els dies 18 i 25 d’abril de 2012. 

Enguany el programa va tenir com a fill conductor «La força dels moviments 

socials» en l’actual context global. Aquesta activitat va tenir el reconeixement de 

2 crèdits de lliure elecció i s’hi van matricular 65 alumnes. L’organització es va 

fer extensiva a les universitats de Lleida, Girona i Pompeu Fabra.  

 

Intervencions a les diferents edicions de l’assignatura Orientació Professional i 

Ciutadania, que s’imparteix per als estudiants de màster de la URV. 

 

Intervenció a les Jornades d’Internacionalització de la URV organitzades per 

l’International Center. 
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3. Programes i projectes de cooperació específicament universitària 

 

La comissió URV Solidaria ha aprovat 3 projectes, dels quatre, que s’han 

presentat a la convocatòria d’octubre del 2011 per a projectes de cooperació 

internacional adreçada als membres de la comunitat universitària. 

 

Projecte internacional d’investigació-acció-participació per a la promoció de 

cures comunitàries a Al-Aaiun (Marroc). Intervenció infermera per promoure la 

salut i una bona qualitat de la vida en malalties cròniques, i fonamentar un model 

de cures basades en la comunitat sota la premissa de la col·laboració 

internacional amb un col·lectiu sociosanitari vulnerable: la població d’Al-Aaiun 

(antiga capital del Sàhara Espanyol). 

 

Promoció del projecte «Un milió d’eco-bosses» i distribució logística de les 

existències actuals d’eco-bosses. Promoció i distribució, de les bosses 

ecològiques, fabricades per una cooperativa de dones, a través de l’Associació 

Prabhat, organització amb la qual col·laborem en altres projectes. La tasca de 

sensibilització i distribució d’aquestes bosses, neix de la problemàtica ambiental 

causada per la utilització massiva de les bosses de plàstic. 

 

Fred solar fotovoltaic per al desenvolupament sostenible de l’activitat pesquera 

dels wayuu a la Guajira (Colòmbia). Desenvolupament d’un prototip 

experimental d’un equip frigorífic de baix cost activat amb energia solar 

fotovoltaica, per a aquelles zones sense subministrament d’electricitat ni 

disponibilitat d’altres equips de refrigeració convencional. 
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Quadre resum 

 

NOM DEL PROJECTE  
ROL DELS PARTICPANTS 

DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA  

IMPORT 
PROJECTE  

QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

QUANTITAT 
ATORGADA. 

Projecte internacional 
d’investigació-acció-

participació per  
promoure  cures 

comunitàries a Al-
Aaiun (Marroc) 

Un docent i un alumne 
del Departament 

d’Infermeria. 
Àngela Pallarés Martí 

(PDI ) Joan Sala i 
Casanovas (alumne)   

48.298,00 € 30.000,00 € 5.400,00  € 

Promoció del Projecte  
«Un milió d’eco-

bosses» i distribució 
logística de les 

existències actuals 
d’eco-bosses 

Docents i investigadors: 
Marta Schuhmacher 

Ansuategui. Alumnes: 
Anita Picardi, Marta 
Guardiola Ruiz de 

Angulo.  

137.000,00  € 6.000,00  € 4.200,00  € 

Fred solar fotovoltaic 
per al 

desenvolupament 
sostenible de l’activitat 
pesquera dels wayuu a 
la Guajira (Colòmbia) 

Docents i investigadors 
del Departament 

d’Enginyeria Mecànica i 
membres de l’equip 

investigador del CREVER: 
Alberto Coronas Salcedo, 
Jesús López Villada, Jordi 
Ortiga Guillén, Joaquín 

Rodríguez Carabias. 

8.024,30  € 

 
 

8.024,30 € 
 
 

5.400,00 € 

 
 

La comissió URV Solidaria ha aprovat 6 projectes, dels dotze que s’han presentat 

a la convocatòria de març del 2012 per a projectes de cooperació internacional 

adreçada als membres de la comunitat universitària. 

 

Suport en la creació d’un sistema d’informació geogràfic ambiental pel control 

de la qualitat ambiental de la província d’Orellana. Disseny d’un sistema 

d’informació geogràfic (SIG) per la crear una base de dades ambiental de base 

cartogràfica que permeti millorar la gestió del territori i del medi ambient. 

Recopilació d’informació cartogràfica, revisió i homogeneïtzació per generar 

protocols d’actuació i capacitar tècnics responsables. 

 

Acompanyament i assistència jurídica a comunitats afectades pel conflicte miner 

al departament de Caldas. Projecte d’acompanyament i assessoria jurídica a les 
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comunitats afectades pels conflictes ambientals, inclosos la vulneració de drets 

relacionats amb l’activitat minera en el departament de Caldas. 

 

Projecte d’higienització i prevenció d’infeccions nosocomials a l’Hospital de 

Touba. S’ha de realitzar la formació de membres de l’Hospital Matlaboul Fawzini 

de Touba, perquè aprenguin a prevenir malalties infeccioses intrahospitalàries, 

com a membres del comitè de la lluita contra les infeccions nosocomials. També 

cal formar, sobre el mateix tema, tots el treballadors del centre hospitalari. Aquest 

projecte es va fer en virtut del conveni de cooperació signat entre la URV i 

l’Institut Català de la Salut (ICS); període formatiu, octubre 2011. 

 

BON-TLT. Built Our Nation – Taifa Letu Tujenge. Projecte basat en nous models 

educatius aplicats al disseny arquitectònic, per donar resposta a situacions 

específiques i millorar les condicions bàsiques de vida que afecten el món real. El 

projecte real TLT consisteix a crear un centre per a dones a Bukavu (Sud Kivu). 

 

Segona Primavera. Creació d’un espai per a fomentar l’educació i la formació de 

persones adultes, hi exerceixen, com a professors, persones de la tercera edat que 

estiguin jubilades o desocupades, i hi imparteixen matèries que dominen gràcies 

al seu bagatge laboral o vital. 

 

Estudi de viabilitat en la rehabilitació neurològica dels usuaris diagnosticats 

d’hemiplegia atesos a l’hospital provincial de Quelimane. Estudiar-hi la viabilitat 

d’un futur pla d’intervenció, analitzar-ne les debilitats i fortaleses mitjançant la 

metodologia qualitativa de l’etnografia, entrevistes i grups focals. Estudiar les 

necessitats mitjançant entrevistes formatives dels professionals sanitaris 

encarregats de tractar els usuaris diagnosticats d’hemiplegia. 

 

 

 

 

 



Centre de Cooperació al Desenvolupament -URV Solidària  
 
 

 18

Quadre resum 

 

NOM DEL PROJECTE 
ROL DELS PARTICPANTS 

DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA  

IMPORT 
PROJECTE  

QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

QUANTITAT 
ATORGADA. 

Suport en la creació 
d’un sistema 
d’informació 

geogràfica ambiental 
per controlar la 

qualitat ambiental de 
la província 
d’Orellana. 

 
 

Yolanda Pérez Albert. 
Departament de 

Geografia 
 

 

19.976,38 € 6.771,64 € 5.000 € 

Acompanyament i 
assistència jurídica a 
comunitats afectades 
pel conflicte miner al 

departament de 
Caldas. 

Alfonso González Bondia. 
Centre d’Estudis en Dret 
Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) – Departament 

de Dret Públic 

15.600 € 9.000€ 5.000 € 

Projecte 
d’higienització i 

prevenció 
d’infeccions 

nosocomials a 
l’Hospital de Touba. 

Luisa Villarroya. Institut 
Català de la Salut. 

Gerència territorial Camp 
de Tarragona 

9.226 €   9.226 € 4.000 € 

BON-TLT. Built Our 
Nation – Taifa Letu 

Tujenge 

Aida Español Vilanova. 
Unitat Predeparatamental 

d’Arquitectura 
indefinit 12.110 € 4.000 € 

Segona Primavera. 
 
 

5 estudiants del Màster en 
relacions 

Euromediterrànies. 
Guillem Roqué Secall, 

Nour Salameh, Boualem 
Charif, Nilgüm Bayrakdar 

y Evgenia Bleta. 

3.027 € 2.187 € 1.500 € 

Estudi de viabilitat en 
la rehabilitació 

neurològica dels 
usuaris diagnosticats 
d’hemiplegia atesos a 
l’hospital provincial 

de Quelimane. 

Elisa Viñas Jiménez. 
Estudiant del màster 

d’antropologia mèdica i 
salut internacional. 

9.700 € 5.000 € 1.500 € 
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4. Programa «Col·labora en un projecte de cooperació internacional» 

 

Es va fer pública la convocatòria 2010-2011 «Col·labora en un projecte de 

cooperació internacional» adreçada a tota la comunitat universitària. S’han ofert 

un total de 21 places a Equador, Guatemala, Perú, Mèxic i Algèria. 

 

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), en coordinació amb la 

“Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre” (RLCAS) i la “Fundación Regional 

de Asesoría en Derechos Humanos” (INREDH) dóna suport a les comunitats de la 

província d’Orellana (Equador) afectades per l’extracció d’hidrocarburs i a 

afectats per l’activitat minera a la província de Zamora Chinchipe. A través de 

tallers de formació a les comunitats i de campanyes de sensibilització a la 

població, s’informa dels impactes ambientals i socials derivats de l’activitat 

extractiva. A més, s’assessora legalment i tècnicament a les comunitats en la 

defensa dels seus drets i es dóna suport a les denúncies i demandes per a la seva 

protecció.  

 

MILPA. La situació en l’àmbit de salut a Guatemala, en general, i a la zona alta 

com ara Huehuetenango (departament al qual pertany Chaculá), en particular, és 

bastant precària, i és per aquesta raó que neix la Clínica Comunitària a Chaculá, 

gestionada per l’associació APROSUVI. És un projecte d’una gran importància, a 

causa de la seva utilitat en aquella àrea, ja que la consulta és gratuïta, el servei és 

exemplar i els medicaments es venen a un preu més que raonable, o es lliuren 

gratuïtament, si no es poden pagar. S’ha donat suport a las tasca diària de la 

Clínica, en horari oficial i extraoficial, en el cas de les urgències. Acompanyar els 

treballadors durant les consultes resulta enriquidor per a ambdues parts i alhora 

complementari, ja que uns i altres adquireixen el coneixement que els aporta 

l’experiència. 

 

SURA. La Associación La Restinga, que va néixer el 1996 amb l’objectiu 

d’atendre les necessitats bàsiques d’un grup de nens i nenes en alt risc social, que 
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treballa mitjançant l’art, la comunicació, l’esport i el joc. La part del projecte que 

van desenvolupar està integrada dins el marc de l’educació social del projecte 

Crea Belén, l’objectiu del qual és realitzar tasques de desenvolupament comunal, 

al barri de Belén, a la ciutat d’Íquitos. Aquest projecte pretén impactar contra la 

cultura de la violència naturalitzada contra nens/es, adolescents i dones. A través 

d'estratègies específiques per a cada grup, es busca desenvolupar factors 

protectors contra el maltractament, l’abús i l’explotació sexual. D'altra banda, i 

per a impactar en la comunitat, el projecte persegueix treballar conjuntament 

amb els líders i delegats comunals de la zona. 

Reus Societat Civil. Alumnes de l’àmbit sanitari desenvolupen aquest projecte a la 

zona nord de l’Estat de Chiapas (Mèxic) des del 2005. Hi porten a terme un 

projecte centrat en el suport al sistema de salut autònom zapatista. El principal 

objectiu del projecte és capacitar a formadors i promotors mitjançant les 

«Trobades de salut» que es realitzen en els centres de formació zapatistes. 

Aquestes trobades són seminaris formatius en que es comparteixen coneixements 

de manera multidireccional. Des de la selecció definitiva de les alumnes, a finals 

de maig, aquestes han començat a treballar organitzant un seguit d'actes (festes 

universitàries, projecció de documentals, paradetes d'artesania, sopars solidaris, 

etc.), per poder recollir els diners per comprar el material necessari i poder portar 

a terme l'"Encuentro". També, simultàniament, s'ha elaborat un manual a partir de 

les preferències expressades enguany pels companys/es de Chiapas: primers 

auxilis, salut sexual i reproductiva, neurologia, nutrició i fisioteràpia. 

Projecte de formació a la Cooperativa de Cine i Recuperació del fons fílmic 

sahrauí. Quatre alumnes de  la URV, de Comunicació Audiovisual i Antropologia 

Social, van formar part d’aquest projecte de cooperació que, de la mà de l’ONG 

TEPS, es van dur a terme al campament de refugiats sahrauís d’Smara, a Tindouf, 

Algèria.  

Aquest projecte havia de desenvolupar dues tasques, d’una banda, organitzar i 

impartir un taller de documentals participatius als membres de la Cooperativa 

Independent de Cinema Aminetu Haidar. Es van fer classes teòriques sobre el 



Centre de Cooperació al Desenvolupament -URV Solidària  
 
 

 21

desenvolupament del concepte i del  guió, es van organitzar cinefòrums i es va fer 

un acompanyament tècnic i teòric durant els rodatges i l’edició. 

I d’una altra banda, el projecte pretenia recuperar el fons fílmic. Es va recollir, 

ordenar i analitzar cintes de vídeo en diferents formats –beta–  (en mans de 

particulars o no), amb l’objectiu de crear un registre fílmic que ajudi a conservar 

gravacions d’alt valor cultural. Erren vídeos sobre el passat històric del conflicte 

sahrauí i de la vida en els campaments del desert d’Algèria. Per realitzar aquest 

registre, calia una formació prèvia en antropologia o sociologia, ja que per tal 

d’arxivar les cintes i organitzar-les d’alguna manera, se n’havien d’analitzar els 

continguts.  

Al llarg del desenvolupament del projecte vam poder coordinar un taller- tutoria 

amb Hayetna Mohamed Deidi sobre el documental observacional. Es va elaborar 

un guió, se’n va fer el rodatge i actualment s’està editant de manera autònoma i 

autogestionada des de Catalunya. També, per pròpia iniciativa, vam poder 

investigar una mica, conjuntament, sobre el conflicte saharuí i sobre els costums 

del seu poble.  

L’estada per dur a terme aquest projecte havia de ser de quatre mesos, però els 

fets desgraciats del passat dia 23 d’octubre en un dels campaments de refugiats 

sahrauí, (el segrest de tres cooperants), van interrompre el projecte i ens van 

obligar a tornar a Tarragona el dia 30 d’octubre. 
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Quadre resum 

 

ONGD PROJECTE CONTRAPART DESTINACIÓ NOMBRE DE PLACES I 
ÀMBIT 

QUANTITAT

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres 

Enfortiment de la 
gestió pública 

ambiental 

Red de Líderes 
Comunitarios Ángel 
Shingre (RLCAS) i 

Fundación Regional de 
Asesoría en Derechos 
Humanos (INREDH) 

Equador 
 

1 persona amb perfil 
jurídic. 

Natalia Marulanda 
Garcia. 

1.292,45 € 

MILPA Salut i  
Governabilitat 

Asociación para el 
Desarrollo Rural de los 
Promotores de Salud 

Guatemala 
2 alumnes amb perfil de 
medicina. Ester Balcells 
Font, Olga Villegas Lou. 

5.351,75 € 

SURA 
 

Integració Social 
 L a Restinga 

Perú 
 
 
 
 
 

2 alumnes: 1 del àmbit 
de la psicologia, Ainhoa 

Rodriguez Porta i 1 
d’educació social, 

Magdalena Solsona. 

3.062, 25 € 

Reus 
Societat 

Civil 
 

VII Trobada de 
Formació i 

Promoció de Salut
 

Juntas de Buen Gobierno
 

Mèxic 
 

4 alumnes: 1 de l’àmbit 
de  la infermeria, Isabel 

Anglés Sabate; 1 de 
l’àmbit de la nutrició, 

Rosanna Isern Masdeu  i 
2 de l’àmbit de la 

medicina, Francesca 
Salido Cabistany i 
Madalina Ainu. 

3.938,40 € 
 

TEPS 
Formació a la 

Cooperativa de 
Cine 

Cooperativa de Cine 
Aminetu Haidar (CCAH)

 

Algèria 
 

2 alumnes: 1 amb perfil 
de comunicació I 1 amb 
perfil de comunicació i 

antropologia, Aida 
Bañeres Argilés i Joan 
Marc Viñas Pesquer. 

3.938,40 € 

TEPS 
 

Recuperació fons 
fílmic sahrauí Escola de Cine del Sàhara

Algèria 
 

2 alumnes amb perfil de 
antropologia, Laia 

Salsench Pérez i Sara 
Diaz Gutiérrez. 

 

4.472,57€ 
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      La Restinga. Íquitos. Perú. 

 

 ACESF. Equador.  
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En l’edició 2011-12 del programa «Col·labora en un projecte de cooperació 

internacional», s’han ofert un total de 18 places a Equador, Guatemala, Perú, 

l’Índia i Mèxic. En període de resolució 

 

Quadre resum 

 

ONG PROJECTE CONTRAPART DESTINACIÓ NOMBRE DE PLACES I 
ÁMBIT 

Associació 
Catalana 

d’Enginyeria 
Sense 

Fronteres. 

Enfortiment  de la 
gestió pública 

ambiental  

Govern Autònom 
Provincial de Zamora 

Govern Autònom 
Provincial de Orellana. 

Zamora i 
Puerto 

Francisco de 
Orellana. (El 

Coca). 
Equador 

2 personers de l’àmbit 
afí de la química 

1 persona perfil jurídic 
o social. 

Milpa Salut i Governabilitat  
Asociación para el 

Desarrollo rural de los 
promotores de salud 

Chacula. 
Guatemala. 

2 persones de ciències 
de la salut 

Sura  Integració Social  La Restinga  Iquitos. Perú. 
2 persones de l’àmbit 

de la psicologia i 
l’educació social  

Reus 
Societat 

Civil  
 

VII Trobada de 
formació i Promoció 

de la Salut 

Juntas de Buen 
Gobierno  

Chiapas. 
Mèxic. 

11 persones de l’àmbit 
de la medicina i les 

ciències de l’educació 

Prabhat – 
Tarragona 

Desenvolupament 
del projecte sobre 

turisme responsable 
(fase inicial)  

Prabhat – Índia  Índia 

1 Persona de l’àmbit 
del turisme amb 
experiència en 

iniciatives de turisme 
responsable 
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5. Projectes de cooperació amb ONGD 

 

Convocatòria de subvencions 2011. La Comissió URV Solidària, un cop avaluats 

els projectes de cooperació que es van presentar a la convocatòria 2011, va 

signar els convenis amb les ONGD adjudicatàries. La partida econòmica per 

aquests ajuts va ser de 45.000 €. 

 

Prabhat. Proyecte Green Gold: producció d’adob orgànic amb cucs de terra. 

L'objectiu principal d'aquest projecte és la de proporcionar una solució eficient 

per a la agricultura, respectuosa amb el medi ambient, mitjançant un enfocament 

sostenible i la demanda impulsada a partir de la participació activa de la 

comunitat.  

 

Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres. Reduir la vulnerabilitat de la 

població de la província d'Orellana afectada per l'extracció d’hidrocarburs. 

Assessorament a les comunitats afectades, perquè disposin de les capacitats 

necessàries per a defensar els drets del «bon viure» reconeguts a la constitució 

Equatoriana. 

 

Agermanament sense Fronteres. Millorament de la producció agrícola, a través 

de plantacions de palmeres d'oli, productes d'horta i cria de bestiar, de cara a 

garantir en primer lloc una autosuficiència alimentària i, en segon lloc una font 

d'ingressos per a les famílies protagonistes del projecte. Creació de grups de 

pagesos joves i de dones que s'organitzen en cooperatives per gestionar i 

controlar les diferents etapes del projecte. La formació, especialment destinada als 

joves, és prioritària per al bon desenvolupament d'aquest programa. 

 

Associació Entrepobles. Consolidar un espai de formació-acció teòrica (no 

formal) per enfortir les capacitats de membres de nacionalitats i pobles indígenes 

d’identificar i dissenyar propostes per a construir un model de desenvolupament 

alternatiu que se sustenti en els principis de la plurinacionalitat i el Sumak 

Kawsay. 
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IGMAN-Acció Solidària. El projecte pretén aconseguir una millora en la seguretat 

i la convivència entre les associacions de la zona. Proporcionar un espai de 

seguretat, mitjançant el desminatge, reforçar la convivència entre els habitants i 

crear una sobirania entre els habitants i les diferents associacions de les 2 

comunitats: afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la reconciliació social. 

Tot plegat porta a un Estat de Dret on prevalen els Drets Humans. 

 

UTINAM. Millorar del benestar i la qualitat educativa dels alumnes del Douar 

Oulad Mahmoud, instal·lant electricitat i aigua corrent al centre escolar, i creant-

hi una sala multimèdia, d’ús comunitari,  habilitada també com a biblioteca i com 

a centre social i telecentre. 

 

XARXES - Xarxa Educativa Solidària. Millorar la qualitat educativa de la 

comunitat  La Plazuela, Palacagüina, Nicaragua, mitjançant l'ampliació de 

l'escola amb una aula de 48m2, la dotació de materials pedagògics i didàctics per 

als alumnes i dues jornades de capacitacions per als docents i directors del nucli 

educatiu. 

 

TEPS -Terres de l'Ebre pel Poble Sahraui. Educació en la restauració, conservació, 

digitalització i catalogació del fons fílmic sahraui, a partir de formar joves en el 

valor del patrimoni fílmic sahrauí, dins de l’Escola de Cinema del Sàhara. A més, 

el projecte consta també de la dotació d’equips per fer-ho possible. 
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Quadre resum 

 

ENTITAT PROJECTE QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

IMPORT DEL 
PROJECTE 

QUANTITAT 
ATORGADA 

Associació 
PRABHAT 

Projecte Green Gold: producció d’adob 
orgànic amb cucs de terra. 

 
26.084,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 

Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 

Fronteres 

Promoció i defensa dels drets ambientals a 
la província d’Orellana, Equador 240.000,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 

Agermanament 
sense Fronteres 

Desenvolupament socioeconòmic de la 
població rural al sud del Camerun. 93.830,41 € 11.962,18 € 7.000,00 € 

Associació 
Entrepobles 

ARY RIMANAKUY, escola de formació per 
a la construcció de la plurinacionalitat, el 
sumak kawsay i els drets col.lectius dels 

pobles indígenes de l'Equador 
 

30.084,03 € 
11.976,64 € 

 6.500,00 € 

IGMAN-Acció 
Solidària 

Contribuir a millorar de les relacions entre 
les comunitats enfrontades a partir de 
recuperar la convivència multiètnica i 

multiconfesional a Bòsnia i Hercegovina. 

30.084,03 € 11.976,64 € 
6.500,00 € 

 
 

UTINAM TICED-Mahmoud 29.752,85 € 
 

9.348,00 € 
 

4.600,00 € 
 

XARXES – Xarxa 
Educativa Solidària 

Suport per millorar educativament la 
comunitat de La Plazuela (Palacagüina - 

Nicaragua) 

19.336,32 € 
 11.260,38 € 4.700,00 € 

 

TEPS -Terres de 
l'Ebre pel Poble 

Saharaui 
Fons fílmic Sahrauí. 9.390,00 € 4.695,00 € 

 
2.000,00 € 

 
 
Convocatòria de subvencions 2012. La Comissió de la URV Solidaria té pendent 

avaluar els projectes de cooperació que s’hi van presentar. La convocatòria va 

finalitzar el 4 de maig de 2012. Es destinarà una partida econòmica total de 

45.000 € per aquesta nova convocatòria. 
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Quadre resum 

 

ENTITAT PROJECTE IMPORT DEL 
PROJECTE 

QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

Associació UTINAM TICED – FEZZOU, Marroc 29.752,85  10.560 € 
 

Enginyeria Sense Fronteres 

Promoció i defensa dels 
drets ambientals a la 
província d’Orellana, 

Equador (Fase 3) 

80.240,61 € 
 

12.000 € 
 

IGMAN - Acció Solidària 
Dones Noves. Cap a la 
millora de la qualitat de 
les seves vides, Mèxic 

55.717,22 € 
 

10.838,92 € 
 

Agermanament Sense 
Fronteres 

Formació i 
desenvolupament a la 

regió d’Eseka, Camerún 

74.101,20 € 
 
 

10.951,70 € 
 

MILPA - Tarragona 

Projecte de Salut Integral a 
Comunitats Q’anjobales, 

Guatemala 
 

11.975’99 
 
 

11.000 € 
 
 

Fundación El Alto 

Implantació del servei de 
farmàcia a l’hospital de 

Sainth Joseph de Bebedjia, 
Txad 

40.960 € 6.500 € 

Xarxa Educativa Solidària - 
XARXES 

Suport per a la millora 
educativa del Municipi de 

Matagalpa, Nicaragua. 
 

14.154 € 
 6.000 € 

Associació Prahbat 
Sanitat Total. La millora 

del cicle de l’aigua, Índia
 

19.895 € 
 

12.000 € 
 

Associació EntrePobles 

L’educació popular 
emancipadora al Perú: 

una experiència en 
construcció per enfortir el 

teixit social i la 
democràcia. 

 
 
 

19.851,70 € 
 

 
 
 

12.000 € 
 

TOTAL 
   

346.648,57 € 
 

91.850,62 € 
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6. Projectes d’acció social 

 

Convocatòria per a projectes d’acció social 2011. Està adreçada a ajuntaments i/o 

entitats destinades a l’acció social del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. La 

dotació econòmica va ser de 40.000 €.  

 

APRODISCA. Aquest projecte ofereix accions formatives a persones amb 

discapacitat, a fi que desenvolupin habilitats, capacitats tècniques i actituts 

necessàries per a dur a terme una professió o una ocupació terapèutica. A més, 

dóna continuïtat als seus itineraris d’integració i inserció social i laboral. 

 

L’entitat Casal L’amic, té l’objectiu de  conèixer els infants, joves i famílies del 

territori i establir-hi vincles positius per acompanyar-los en el seu procés de 

desenvolupament integral. D’altra banda, per canalitzar-los les necessitats i 

demandes, fa de pont entre aquestes persones i els agents de la xarxa 

comunitària.  

 

Associació Ment i Salut La Muralla. Els tallers d'equinoteràpia i equitació social 

estan dirigits a 10 membres de l'associació amb dificultats d'inserció socio-

comunitària i d'un nivell social mitjà-baix, en risc d'exclusió social. 

 

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. Desenvolupament d'una 

aplicació informàtica de programari lliure que, amb el nom de Swith Viacam, 

permetrà utilitzar una càmera web per emular la funcionalitat d'un o més 

polsadors. Adreçada a aquelles persones que, a causa de la seva condició física, i 

sovint també cognitiva, els resulta complica't o impossible d’utilitzar altres 

dispositius interactius. 

 

Càritas Diocesana de Tarragona. L’objectiu de l’entitat és donar resposta a les 

necessitats bàsiques o mancances puntuals de famílies o persones, que viuen 

situacions greument deteriorades o d'urgent necessitat o tenen problemes 

específics, que afecten a la seva autonomia personal, social i econòmica. 
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Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). 

L’entitat té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb 

càncer i les seves famílies. Els proporciona atenció psicosocial, els ofereix 

activitats d'oci i lleure, tant a l'hospital com fora del context hospitalari, 

proporciona allotjament a les famílies que s'han de desplaçar, etc.  

 

La Tutela. Fundació privada Catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones 

grans.  L’objectiu és millorar les condicions sanitàries i d'habitatge de les 

persones que són tutelades per l'entitat i que resideixen a la demarcació de 

Tarragona (Higiene bucal, salut mental, salut visual, salut física) 

 

Quadre resum 

 

ENTITAT PROJECTE QUATITAT 
SOL·LICITADA 

IMPORT DEL 
PROJECTE 

QUANTITA 
ATORGADA 

APRODISCA. Associació 
pro persones amb 

disminució Psíquica de la 
Conca de Barberà. 

Formació en habilitats 
personals bàsiques i iniciació 
al treball en el sector serveis, 

per a persones amb 
discapacitat. 

10.000,00 € 
33.400,00 € 

 
8.000,00 € 

 

Fundació Casal l'Amic A peu de carrer 
 

10.000,00 € 
 

122.000,00 € 
 

7.000,00 € 
 

Associació Ment i Salut La 
Muralla 

 

Tots a cavall! Programa 
d'equinoteràpia i equitació 

social 
1.800,00 € 3.800,00 € 

 
1.300,00 € 

 

Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral de 

Tarragona 

Switch Viacam 
 10.000,00 € 15.000,00 € 

 
6.200,00 € 

 

Càritas Diocesana de 
Tarragona 

Atenció a les necessitats 
bàsiques 

10.000,00 € 
 

321.500,00 € 
 

5.700,00 € 
 

Associació de Familiars i 
Amics de Nens 

Oncològics de Catalunya 
(AFANOC) 

 

Programa d'atenció als infants 
amb càncer i les seves famílies 
a la demarcació de Tarragona

 

10.000,00 € 
 

 
146.262,00 € 

 
5.100,00 € 

La Tutela. Fundació 
privada catalana tutelar de 

discapacitats psíquics i 
persones grans 

Suport integral a la persona 
tutelada. 

3.000,00 € 
 

9.040,00 € 
 

1.700,00 € 
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Convocatòria de subvencions 2012. La Comissió de la URV Solidaria té pendent 

avaluar els projectes d’acció social que s’hi van presentar. La convocatòria va 

finalitzar el 4 de maig de 2012. Es destinarà una partida econòmica total de 

40.000 € per a aquesta nova convocatòria. 

Quadre resum  

 

ENTITAT PROJECTE 

 
IMPORT DEL 

PROJECTE 
 

QUATITAT 
SOL·LICITADA 

Ajuntament de Mont-
Roig del Camp 

Projecte de creació i 
gestió d’un menjador 
social a Miami-Platja 

 
10.000 € 10.000 € 

Càritas Diocesana de 
Tarragona 

Sopa de lletres 59.000 € 
 

10.000 € 
 

Fundació Casal 
l’Amic A peu de carrer 

70.000  
 
€ 
 

10.000 € 

Casal de jubilats de 
Vilanova 

d’Escornalbou 

El casal: Espai de salut 
i formació 

17.110 € 
 

1.010 € 

Associació d’ajuda al 
marginat i nens del 

tercer món Siloé 
 

Pis d’acollida i Banc 
d’Aliments 

24.620 € 
 

6.714 € 
 

Associació 
Obre’t’Ebre 

 
Obre’t’Ebre 22.940 € 

 
10.000 € 

 

Associació de 
Cardiopaties 
Congènites 

 

Atenció a l’alumnat 
amb cardiopatia 

congènita 
34.385 € 10.000 € 

Ajuntament de 
Creixell Posa’t al dia 7.900€ 7.900 € 

Associació Aurora 

Recuperació de murs 
de pedra seca a 

Torredembarra amb 
persones amb 

discapacitat mental 

9.956 € 6.956 € 

TOTAL 
 

  
255.911 € 

 
72.580 € 
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7. Accions d’emergència. 

  
 
En virtut del conveni signat amb l’entitat Unitat Canina de Rescat i Salvament 

ONG K-9 de Creixell en data 22 de maig 2008 per a la realització d’accions 

d’emergència i ajuda humanitària, es van finançar les accions del grup de rescat 

amb gossos, que van desplaçar fins a Turquia a l’octubre de 2011, per atendre les 

emergències causades pel terratrèmol. Ha suposat una  despesa de 8.506,57 € 
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8 Accions en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 

 

Participació del Rector de la URV  Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, com a 

president d'Associació Catalana d'Universitats Públiques, en el projecte 

Technipedia: Innovació i Emprenedoria a l'Àfrica, a la presentació del projecte a 

la ciutat de Yaoundé (Camerun); el projecte està subvencionat per l'AECID i La 

Caixa. 

 

Participació de la URV, de la mà de la Dra, Montse Guasch, en el projecte  

Enfortiment de l'Educació a Haití a través de la formació de formadors, de l'ACUP 

i que va rebre una subvenció CAP de l'AECID (darrer trimestre de 2011). 

 
Participació en el projecte African-Spanish Higher Education Management 

Platform sol·licitat per l'ACUP i que compta amb subvenció de l'AECID. 
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9. Accions diverses 
 
Transferència i difusió de la xarxa COODTUR. (Red Internacional de 

Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo) Donar suport a realitzar 

activitats de divulgació a la societat, en general, així com a la creació de una 

revista científica i a realitzar debats virtuals amb una subvenció de 2.600 €. 

 

Sant Jordi Solidari 2012. Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, es va dur a 

terme conjuntament amb la Biblioteca del CRAI del Campus Catalunya i la 

Biblioteca de la Facultat d’Economia i Empresa, la venda de llibres a 1 euro. A la 

campanya solidària s’hi van adherir membres de la comunitat universitària i la 

recaptació, (790,70 euros), es va destinar a projectes del CCD-URVS.  

 

El CCD-URVS va participar en les Jornades de Benvinguda a la URV, va dur a 

terme una sessió informativa a l’Aula Maga del Campus  Catalunya. 

 

El CCD-URVS va participar en la segona edició del curs d’Internacionalització per 

al PAS.   

 

En el marc del PCI adjudicat a través de la Xarxa Vives d’Universitats, el 30 

d’abril de 2012 es va rebre una delegació de la universitat UniZambeze 

(Moçambic) integrada pel Sr. Lourenço Magaia (director de Planificació, 

Cooperació i Desenvolupament Institucional) i del Sr. Vicente Aniceto Manjate 

(director del Gabinet del Rector). Van ser rebuts per la vicerectora de relacions 

internacionals i la vicerectora de societat i relacions institucionals, així com pel 

director de l’ETSEQ, el director del DEQ i altres responsables de l’Escola. Amb 

aquesta universitat es desenvoluparà un projecte sobre contaminació d'aigües 

dolces encapçalat pel Dr. Laureano Jimenez, del Departament d’Enginyeria 

Química. 

 

En el marc del projecte PAU (Projecte Algèria Universitats) de la XVU, el Secretari 

General de la URV, Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí i la Sra. Roser Lozano, 
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responsable del CRAI (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació) van 

participar en l’acció de gestió integrada de biblioteques i establiment d’un CRAI. 

 

La URV, el passat dia 22 de novembre de 2011, ha signat la “Declaració de 

Compromís de la URV amb el comerç Just”. 
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10. Projecció externa del CCD-URVS.  
 
Al llarg d’aquest període alguns dels membres del CCD-URVS han estat requerits 

per un nombre considerable de persones, entitats i mitjans de comunicació. A 

continuació se’n detallen alguns:  

 
 
 

Més Tarragona. «El ritme de vida s’adapta a les hores de 
sol perquè no tothom pot pagar l’electricitat» 
 
Més Tarragona. «40 anys de Metges Sense Fronteres» 
 
Més Tarragona. «Marc Doladé, delegat de Metges Sense 
Fronteres ofereix demà una conferència» 
 
Marfanta.com. (diari digital de Terres de l’Ebre). «Metges 
Sense Fronteres, al vestíbul del campus de la URV  a 
l’Ebre»  
 
Diari de Tarragona. «Oliveres inaugura el postgrado de 
cooperación»  
 
El Mundo. (web) «Volvemos con la sensación de que 
dejamos muchas personas vivas bajo los escombros» 
 
Lamalla.cat «L’ONG K-9 de Creixell, satisfeta per la seva 
tasca a Turquia» 
  
Diari de Tarragona. «La ONG K-9 de Creixell multiplica 
sus labores de rescate en Turquía» 
 
 
Diari de Tarragona. «Médicos de Senegal, en el Joan 
XXIII» 
 
delCamp.cat. (diari digital). «Quatre metges de l’hospital 
senegalès de Touba treballaran un mes al Joan XXIII de 
Tarragona» 
  
Tarragona Radio. «Quatre metges senegalesos 
treballaran un mes al Joan XXIII.» 
 
Tarragona Radio. «La unitat de rescat caní K-9 de 
Creixell ja treballa a la zona devastada pel terratrèmol a 
Turquia» 
 
ABC. es  «ONG K-9 de Creixell envía a su unidad canina 
a Turquía por el terremoto.»  
 
ReusDirecte.cat «L’ONG K-9 i la URV cooperen amb 
Turquia el terratrèmol 
 

17 de febrer de 2012 
 
 
15 de febrer de 2012 
 
13 de febrer de 2012 
 
 
16 de gener de 2012 
 
 
 
19 de novembre de 2011 
 
05 de novembre de 2011 
 
04 de novembre de 2011 
 
27 d’octubre de 2011 
 
 
 
27 d’octubre de 2011 
 
 
26 d’octubre de 2011 
 
 
 
26 d’octubre de 2011 
 
 
25 d’octubre de 2011 
 
 
 
25 d’octubre de 2011 
 
 
24 d’octubre de 2011 
 
 
24 d’octubre de 2011 
 
 

MITJANS 
 

DATA 
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Diari de Tarragona. (web) «La ONG K-9 de Creixell de 
desplaza a Turquía para ayudar en el seísmo» 
 
Reus.cat. «L’hora del Conte de Solidari amb 
l’Ajuntament de Reus» 
 
reusdigital.cat «L’hora del conte de solidari amb 
l’Ajuntament de Reus» 
 
Diari de Tarragona. «Sonrisas exportadas desde TGN.»  
 
Tarragona Ràdio. «Jaume Sanllorente, fundador de 
l’ONG Sonrisas de Bombay, pronunciarà aquesta tarda 
una conferència a la sala d’actes de l’Ajuntament.» 
  
i.universitari. «La URV afronta la crisi amb els nous graus 
i la recerca consolidats” “La URV Solidària al món»  

13 de setembre de 2011 
 
 
13 de setembre de 2011 
 
 
11 de juliol de 2011 
 
 
8 de juny de 2011 
 
 
 
juny de 2011  

 
 
També cal destacar la difusió en mitjans universitaris del CCD-URVS.  
 
 
MITJANS UNIVERSITARIS 
 

DATA 

 
URV activ@. (diari digital). «Exposició Amazònia 
equatoriana. Paradís verd, futur negre?» 
 
URV activ@. (diari digital). «Jornades Visions d’Amèrica 
Llatina. Els moviments Socials.» 
 
URV activ@. (diari digital). «Projecció del documental 
Living in emergency» 
 
URV activ@. (diari digital). «Exposició. Dones de vida 
alegre?»  
 
URV activ@. (diari digital). “Inauguració del cicle Els 
Dijous Cooperactius”  
 
URV International. «Interés internacional per les 
estrategies de la URV» 
 
URV activ@. (diari digital). «La comunitat universitària 
s’implica en tres projectes de cooperació»  
 
 
URV activ@. (diari digital). «L’ONG K-9 i la URV 
cooperen amb Turquia pel terratrèmol»  
 
 

 
24 d’abril de 2012 
 
 
24 d’abril de 2012 
 
 
29 de febrer de 2012 
 
 
06 de febrer de 2012 
 
 
06 de febrer de 2012 
 
 
16 de gener de 2012 
 
 
20 de gener de 2012 
 
 
 
25 d’octubre de 2011 
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Pla de treball maig 2012-maig 2013 
 

1. Sensibilització de la comunitat universitària. 
 

- Col·laboració amb diferents campanyes i accions previstes. 

- Conferències i actes de divulgació. 

- Rumb al Sud 2013. 

- Sessió inaugural de la 13a edició del curs de postgrau Especialista 

Universitari en Cooperació Internacional.  

 
2. Formació i capacitació tècnica. 
 

- 13a edició del curs de postgrau Especialista Universitari en Cooperació 

Internacional, amb un total de 22 ECTS i en col·laboració amb el Setem 

Catalunya. 

- Cinquena edició del cicle de sensibilització “ Els Dijous Cooperactius” 

- Participació a la Universitat d’Estiu de la URV amb el curs Àfrica 

Subsahariana: Especificitats Culturals i Desenvolupament, que es durà a 

terme els dies 09, 10, 11 i 12 de juliol de 2012. Té el reconeixement de 

2,5 crèdits de lliure elecció. Aquest curs es coorganitza amb el centre 

d’Estudis de Africans i l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament.  

- Intervencions a les diferents edicions de l’assignatura Orientació 

Professional i Ciutadania, que s’imparteix per als estudiants de màster 

de la URV. 

- Coordinació de la 7a edició del curs Visions d’Amèrica Llatina, a la 

Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat de Girona i a la Universitat 

de Lleida. Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció.  

- Jornades «Indústries extractives». Aquesta activitat té el reconeixement 

d’1,5 crèdits de lliure elecció. Les organitzen conjuntament, Enginyeria 

Sense Fronteres, Entrepobles, Medicus Mundi Catalunya i el Centre 

d’Estudis Africans. 
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3. Programes i projectes de cooperació específicament universitària 

 

- Publicació de la convocatòria per a projectes de cooperació 

específicament universitària 2012-2013. 

- Suport a projectes de cooperació que han de desenvolupar membres de 

la comunitat universitària, d’acord amb les propostes i les 

disponibilitats.  

- Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria 2011-2012. 

- En el marc del programa de la Xarxa Vives d’Universitats a Moçambic, 

participació i seguiment de les activitats que s’hi duen a terme. 

- Desplegament del projecte multidisciplinari «Desenvolupament de la 

protecció ambiental i l’enfortiment de les capacitats tècniques locals a 

l’Amazònia equatoriana». S’organitza coordinadament amb Enginyeria 

Sense Fronteres i hi participen diferents departaments de la URV. 

 
4. Projectes de cooperació amb ONGD 

 

- Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria de projectes 

de cooperació internacional  2012. 

- Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació 

internacional 2013. 

 

5. Projectes d’acció social. 

 

- Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria de projectes 

d’acció social 2012. 

- Convocatòria de subvencions per a projectes d’acció social 2013. 

 

 

 

 

 



Centre de Cooperació al Desenvolupament -URV Solidària  
 
 

 40

6. Accions diverses.  

 

- Continuació de l’acció d’incorporar voluntariat a les ONGD 

sol·licitants i als projectes de cooperació al desenvolupament que duen 

a terme.  

- Continuació de la introducció de dades per completar i actualitzar la 

base de dades de l’Observatori de Cooperació Universitària al 

Desenvolupament- (OCUD), de la CICUE (CRUE). 
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Memòria econòmica (desembre de 2011). 

 
 

Resum tancament orgànica URV Solidària exercici 2011   
      
Conceptes Ingressos Despeses  
Romanent any anterior 2010 140.018,04     
Canons (1%) 107.332,45    
Aportació personal (PAS, PDI, alumnes) 12.366,86     
Aportació del Consell Social 4.175,31     
Vendes de llibres Sant Jordi  423,08     
Dietes i locomoció   1.460,10   
Desplaçaments de projectes i accions d'emergència   31.932,03   
Ajuts a projectes d'ONGD's   39.111,59   
Ajuts a projectes pròpis   12.251,00   
Subministraments   702,33   
Suport tècnic (capítol 1)   69.572,16   
Totals 264.315,74 155.029,21   
Romanent comptable 2011     109.286,53
Reserva de crèdit      69.000,00
Romanent disponible     40.286,53
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Annexos 
 
Localització dels projectes de Cooperació Universitària des del 2000 al 2011 
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