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Introducció
L’Estatut de la URV estableix, entre els fins de la Universitat, 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 Junta de Govern de la URV, el 7 de juliol de 1995, va decidir destinar en el seu pressupost una partida a ajuts als països en desenvolupament. Per tal de gestionar l’ús dels fons disponibles, la Comissió URV
Solidària, creada per la Junta de Govern de la URV a aquest efecte el 1998, va presentar una proposta de
normativa sobre solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la URV al Claustre, que la va aprovar el
dia 21 de gener de 1999 amb 100 vots a favor i una abstenció.
La Comissió URV Solidària es va constituir el 18 de març de 1999, d’acord amb la composició següent
• 2 membres del Consell de Direcció
• 4 professors designats pel Consell de Govern
• 4 estudiants designats pel Consell de Govern (només n’hi ha 3)
• 4 membres del PAS designats pel Consell de Govern (només n’hi ha 3)
• 1 membre designat pel Consell Social
• 1 responsable de voluntariat
• 1 tècnic de cooperació i solidaritat
(Els dos últims s’inclouen tal com va preveure el Consell de Govern el 18 de febrer de 2003)
Actualment la formen les persones següents
Dr. Santiago Castellà i Surribas (president)

Sr. Albert Sabaté Rull (PAS)

Dra. Maria Bargalló Escrivà (presidenta)

Sra. Margarita Rebenaque Esteve (PAS)

Sra. Maria Ferrater Cubells (PDI)

Sr. Ricard Àvila González (PAS)

Dr. Xavier Ponce Alfonso (PDI)

Sr. Joan Enric Carreras (membre del Consell Social)

Dr. Rodrigo Miralles Marrero (PDI)

Sr. Joan Fuster Garcia (tècnic de cooperació i solidaritat)

Dr. Antoni Pigrau Solé (PDI)

Sr. José Juan Mestre Príncep (alumne)

Sr. Antoni Josep Cartes Reverté (alumne)

Sr. Lluís Cilveti López (alumne)

Hi assisteix com a convidada la Dra. Concepció Torres, responsable de voluntariat. A més a més, des de
fa tres anys les reunions de la Comissió són obertes a qui hi vulgui assistir amb regularitat; només cal
comunicar-ho prèviament. Diverses persones s’hi han incorporat per aquesta via.
Aquest informe dóna comptes de l’estat de realització del pla de treball de juny de 2008 a maig de
2009 i presenta el pla de treball per al proper període anual, d’acord amb l’obligació de la Comissió URV
Solidària de retre comptes de l’activitat realitzada i de l’estat del fons anualment al Consell de Direcció i
al Claustre.

Organització, difusió i relacions externes
Durant aquest període, les activitats en aquest àmbit han estat les següents:
• Des del punt de vista organitzatiu, el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària
ha comptat, en diferents períodes, amb el suport de quatre becaris de col·laboració durant tot el
curs 2008-09: el Sr. Gerard Queralt ha fet tasques de manteniment del web, el Sr. Jaume Fortuny
s’ha encarregat de tasques administratives, la Sra. Rosa Tomàs ha desenvolupat tasques de manteniment del web (al desembre l’ha substituïda el Sr. Marc Dalmau), el Sr. Josep Lluís Espallargues
ha fet tasques d’administració (al febrer l’ha substituït el Sr. Francesc Barrera) i la Sra. Inés Solé ha
fet tasques administratives.
• Al llarg d’aquest període alguns dels membres de la Comissió del Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària s’han entrevistat amb un nombre considerable de persones,
entitats i mitjans de comunicació. A continuació se’n detallen alguns.
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Premsa

Data

Aquí. Article “La URV protegeix l’aire de l’Amazònia equatoriana”

31 de juliol de 2008

Més. Article “Projecte de la qualitat de l’aire de l’Amazònia equatoriana”

1 d’agost de 2008

El Punt. Article “Estudiants de la URV ajuden els indígenes a controlar la
contaminació”

3 d’agost de 2008

Diari de Tarragona. Article “La aventura sudamericana”

16 d’agost de 2008

Diari de Tarragona. Article “El aire de la Amazonia ecuatoriana”

26 d’agost de 2008

Diari de Tarragona. Article “Los jueves cooperactivos de la URV

17 de setembre de 2008

Diari de Tarragona. Article “El engaño de las petroleras”

5 d’octubre de 2008

Diari de Tarragona. Article “Entre madrugones y bichos”

12 d’octubre de 2008

Diari de Tarragona. Article “El tercer dijous del mes es converteix en cooperactiu”

29 d’octubre de 2008

El Punt. Article “Commemoració de la Declaració Universal dels Drets
Humans”

6 de desembre de 2008

Diari de Tarragona. Article “Commemoració de la Declaració Universal dels
Drets Humans”

6 de desembre de 2008

Aquí. Article “Commemoració de la Declaració Universal de Drets Humans”

9 de desembre de 2008

Diari de Tarragona. Article “Graduados en solidaridad”

10 de desembre de 2008

El Punt. Article “Els projectes solidaris d’una trentena d’alumnes de la URV
arriben a cinc països”

10 de desembre de 2008

Entrevista a Ona Rambla

11 de desembre de 2008

Entrevista a Tarragona Ràdio

12 de desembre de 2008

Diari de Tarragona. Article “Globalitzar les noves idees”

16 de desembre de 2008

Diari de Tarragona. Article “Drets humans”

17 de desembre de 2008

El Diario Público. Entrevista a Eman Ahmad Khamas

13 de gener de 2008

Entrevista a Torredembarra Ràdio

13 de gener de 2009

RTV Cambrils

24 de febrer de 2009

Entrevista al Diari de Tarragona

26 de febrer de 2009

Revista Cambrils. Article “Turisme responsable: un repte pendent”

26 de febrer de 2009

Entrevista a RTV Cambrils

27 de febrer de 2009

Entrevista a Torredembarra Ràdio

3 de març de 2009

Entrevista a Onda Cero

13 de març de 2009

Més. Entrevista a Sergio Ramirez.

13 de març de 2009

Diari digital Tinet. Article “II Jornades: Les dones alimenten el món”

17 de març de 2009

Desplegament del pla de treball juny 2008-maig 2009
Inicialment, la Comissió URV Solidària va acordar organitzar la seva activitat al voltant de cinc àrees
d’actuació operativa, que són les següents:
1. Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn
2. Formació i capacitació tècnica
3. Programes i projectes de cooperació específicament universitària
4. Projectes de cooperació amb ONGD
5. Accions diverses i nous programes
Entorn d’aquestes àrees es va articular el pla de treball. A continuació es detalla l’estat de les diverses
activitats d’acord amb l’estructura indicada. També es fan constar aquelles activitats que s’han afegit a les
previstes inicialment.
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Àrea 1
Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn
Al llarg del curs s’ha organitzat o col·laborat en l’organització de les activitats següents:
• El sueño existe: Homenaje a Salvador Allende. La conferència va tenir lloc el 26 de juny del 2008
a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques. Durant l’acte es van projectar dos documentals: “La batalla de Chile” i “El sueño existe”. La conferència la va promoure l’Associació Diversitat Integral d’Immigració i hi van col·laborar el PSC de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona
i el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.
• Patagònia sense fronteres. Xerrada a càrrec de Juan Pablo Orrego, activista mediambiental xilè,
que va tenir lloc a Tarragona el dia 9 de juliol de 2008, a la sala Pau Casals (Secretaria de Joventut,
c/ Sant Francesc, 3), a les 19 h. L’acte va ser organitzat per Enginyeria Sense Fronteres, amb la col·
laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i la Secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya.
• En el marc del cicle de sensibilització “Dijous Cooperactius” es van dur a terme les següents
activitats:
• Del 15 al 29 de setembre de 2008, Exposició de dibuixos fets per nens i nenes iraquians a Bagdad amb motiu de la presència de brigadistes internacionals (escuts humans). Organitzada per
la Plataforma per l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq, va tenir lloc a la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’educació de la URV.
• Del 15 al 29 de setembre de 2008, Exposició fotogràfica de les conseqüències de l’ocupació a
l’Iraq. Organitzada per l’entitat Associació Cultural Pablo de la Torriente Brau, va tenir lloc a la
Facultat de Lletres de la URV.
• Exposició fotogràfica sobre la recuperació de la memòria històrica de Guatemala, que es va realitzar del 15 al 29 de setembre de 2008 a càrrec de l’entitat Entrepobles a la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV.
• Del 10 al 24 d’octubre es va dur a terme l’exposició “Viure i conviure amb la Terra: globalització,
món rural, sobirania alimentària”, que va tenir lloc a l’ETSE/ETSEQ de la URV, a càrrec de l’entitat
Entrepobles.
• Sembrant Educació, exposició que mostra una experiència innovadora sobre participació ciutadana i educació realitzada a Bolívia, al departament de Potosí, entre Educació Sense Fronteres i
l’organització local boliviana CEBIAE (Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas). Es
va dur a terme del 14 al 28 de novembre a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la
URV a càrrec de l’entitat Educació Sense Fronteres.
• Exposició “L’educació al Marroc”, que mostra l’estat dels centres escolars al Marroc, el treball
que es realitza per rehabilitar-los a través dels projectes de reconstrucció duts a terme amb la
presència de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, d’institucions marroquines i dels mateixos
beneficiaris. A més, es mostra com aquesta rehabilitació permet l’accés de nens i nenes a l’escola.
L’exposició es va dur a terme del 17 al 28 de novembre a la Facultat de Lletres de la URV, a càrrec
de l’entitat Assemblea de Cooperació per la Pau.
• Exposició “L’aigua, un dret i no una mercaderia”, de l’ONG Enginyeria Sense Fronteres, com a
exemple dels impactes de la mercantilització dels recursos naturals per mantenir l’actual model
de creixement continu. Ha tingut lloc del 23 de març al 3 d’abril de 2009 a la Biblioteca Pere
de Montcada de la Sénia, del 14 d’abril al 28 d’abril de 2009 a l’ETSE/ETSEQ de la URV i del 29
d’abril al 14 de maig de 2009 a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d’Amposta.
• Exposició “Conviure amb la Terra: globalització, món rural, sobirania alimentària”, de l’ONG
Entrepobles, com a exemple dels impactes i vulneracions dels drets humans que el model actual
de producció agrícola i ramadera té a les zones rurals dels països en vies de desenvolupament per
la pressió del mercat global de creixement continu. Aquesta va tenir lloc del 17 al 31 de març de
2009 a Casa Caritat de Valls.
• Exposició “Salut, un dret universal? Passat, present i futur del dret a la salut”, presentada per
Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi en el marc de la campanya de sensibilització de salut pel
desenvolupament que va tenir lloc del 16 de març al 3 d’abril de 2009 a la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut de la URV.
• II Jornades sobre Cooperació per al Desenvolupament: “El paper de les dones”. Aquestes jornades van tenir lloc els dimecres 29 d’octubre i el 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2008, a les Terres
de l’Ebre, abm el reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció. Organitzat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, la Secretaria de Joventut de la Generalitat, la Fundació
Privada Montsià, el Consell Comarcal del Montsià, el Grec i el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat.
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• Sessió inaugural del postgrau especialista universitari en Cooperació Internacional. Conferència
pronunciada el dia 4 de desembre de 2008 a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques.
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”.
• Amb motiu del 60è Aniversari Declaració Universal dels Drets Humans, el 10 de desembre de
2008 es va dur a terme una xerrada de sensibilització a la sala de graus de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV, i aprofitant el mateix acte es van presentar els diferents projectes de cooperació que s’havien realitzat al llarg de l’any anterior des del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.
• Exposició “Turisme responsable: un repte pendent”. Inaugurada el dimarts dia 24 de febrer de
2009 a l’Ajuntament de Cambrils, aquesta exposició està promoguda pel Centre de Cooperació
al Desenvolupament URV Solidària i l’ONGD Setem Catalunya. Es tracta d’un projecte realitzat
a Burkina Faso sobre el desenvolupament turístic responsable com a eina integral de desenvolupament.
• “Nicaragua, una revolució perduda”. Xerrada a càrrec del Dr. Sergio Ramírez, advocat, polític,
escriptor i columnista nicaragüenc. L’acte va tenir lloc el divendres 13 de març, a les 19 h, a la sala
d’actes de l’Ajuntament de Tarragona. Va ser organitzat per l’Ajuntament, el Centre de Cooperació
al Desenvolupament URV Solidària i el Comitè de Solidaritat Óscar Romero.
• “Fundación Vicente Ferrer. Transformació social i desenvolupament a l'Índia”. Xerrada a càrrec
de Sasi Kumar, membre de la fundació. L’acte va tenir lloc el divendres 20 de març a les 18.30 h,
a la sala de graus del campus Catalunya, organitzada pel Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i la Fundación Vicente Ferrer.
• Exposició itinerant “Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir”, a càrrec de la Comissió Tècnica de Solidaritat i Cooperació Internacional de la Xarxa Vives d’Universitats, en col·laboració
amb el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i la Càtedra Unesco de Diàleg
Intercultural al Mediterrani.
• Organització del projecte “Rumb al Sud” a Nicaragua i l’Índia. Amb aquesta acció el Centre de
Cooperació al Desenvolupament URV Solidària pretén aproximar el col·lectiu universitari a la
realitat del sud i donar a conèixer els seus projectes de forma directa. Per això s’ha dissenyat una
experiència viatgera als llocs a on es duen a terme projectes de desenvolupament en què participa
el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària. Els viatges tindran lloc durant els
mesos de juliol i agost de 2009.
• Cloenda del postgrau especialista universitari en Cooperació Internacional amb la conferència
de Fernando Cardenal, S.J. “Junto a mi pueblo en su Revolución”, amb motiu de la publicació de
les seves memòries, que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 2009 a l’Antiga Audiència de Tarragona.
Aquest acte fou organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona i el Comitè de Solidaritat
Óscar Romero.
• El dia 19 de maig de 2009 es va celebrar l’acte en commemoració dels crims d’estat a Colòmbia a
la sala de graus del campus Catalunya. El van organitzar, juntament amb el Centre de Cooperació
al Desenvolupament URV Solidària, l’ONG Entrepobles, la Organitzación Femenina Popular i el
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Àrea 2
Formació i capacitació tècnica
• Activació de la novena edició del Curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional,
com a postgrau d’extensió universitària, d’una durada de 200 hores, amb la coordinació de Setem
Catalunya. El curs s’ha organitzat i s’ha impartit per a un total de 13 alumnes al campus Catalunya. Aquest curs compta amb l’ajut de quatre beques atorgades, dues per l’Ajuntament de Reus i
dues de l’Ajuntament de Cambrils.
• Activació de la vuitena edició del curs Introducció a la Cooperació Internacional. És una assignatura amb el reconeixement de 4,5 crèdits de lliure elecció que es realitza a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la URV al llarg del primer quadrimestre. Alumnat matriculat: 20
• Cicle de conferències Els Dijous Cooperactius. Amb aquesta activitat el Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària, en col·laboració amb altres institucions, proposa al públic en
general i a la comunitat universitària en particular la possibilitat de conèixer mitjançant conferències les diferents visons sobre àmbits relacionats amb la cooperació per al desenvolupament, el
medi ambient, els drets humans, etc. Aquestes han tingut lloc el tercer dijous de cada mes, del 18
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de setembre de 2008 al 18 de juny de 2009, a la sala Pau Casals de la Secretaria de Joventut de la
Generalitat, a Tarragona. L’activitat ha tingut el reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció.
• Dins del mateix cicle es va dur a terme el cicle de conferències “Les perspectives del decreixement”, juntament amb el Campus Extens de les Antenes del Coneixement, del 26 de febre al 14
de maig de 2009, per diverses poblacions de les comarques de Tarragona. Van ser vuit conferències sobre temàtiques diferents sobre el decreixement com a alternativa al sistema actual de
creixement continu.
• Curs Comerç Internacional, Desigualtats i Resistències, activitat que va tenir lloc entre octubre
i novembre de 2008 a la Facultat de Ciències Jurídiques. Compta amb el reconeixement d’1,5
crèdits de lliure elecció i es va fer en col·laboració amb l’ONGD Setem Catalunya.
• Cicle “La paradoxa de l’abundància: drets humans i petroliE, que va tenir lloc del 24 al 28 de novembre de 2008 a la sala de graus de l’ETSE/ETSEQ, al campus Sescelades. Aquesta activitat té el
reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció. L’organització va ser conjuntament amb Enginyeria
sense Fronteres, Entrepobles, Centre d’Estudis Africans i Medicus Mundi Catalunya.
• Activació de la tercera edició del curs Visions d’Amèrica Llatina, que es va dur a terme a la sala
Pau Casals-Secretaria de Joventut a Tarragona del 25 de febrer al 12 de març de 2009. Activitat que
ha tingut el reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció. Alumnat matriculat: 49. L’organització
es va fer extensiva en la segona edició del curs a la Universitat de Lleida i la primera edició a la
Universitat de Girona.

Àrea 3
Programes i projectes de cooperació específicament universitària
• Realització del quart projecte de cooperació a càrrec del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i l’ONG Reus Societat Civil, amb la col·laboració de la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut. Divuit estudiants i una metgessa com a coordinadora van donar suport i
formació sanitària als responsables d’aquesta àrea en comunitats de Chiapas (Mèxic).
• Projecte d’implantació d’un sistema d’informació geogràfica al Panamà. Un equip format per
dues estudiants de Geografia i responsables docents d’aquesta àrea es van desplaçar al Parque
Nacional Marítimo Golfo de Chiriquí (PNMGC), situat a l’extrem nord-est del país. Consistia en
la planificació i gestió del turisme sostenible en una zona pilot del mateix parc, mitjançant la
implantació d’un sistema d’informació geogràfica.
• Projecte d’educació en valors a través de l’esport. Un equip format per cinc alumnes i un tècnic
van desenvolupar aquest projecte, que pretenia, mitjançant l’educació física, donar a conèixer
noves formes de jugar i afavorir l’educació en valors (foment de la companyonia, el treball en
equip, l’educació en la igualtat, etc.). Aquest projecte es va dur a terme a l’Escola Rodolfo Rodríguez Alvarado de Managua, Nicaragua.
• Projecte de protecció de la qualitat de l’aire a l’Amazònia equatoriana, que portaven a terme tres
alumnes de cinquè curs d’Enginyeria Química a la URV. La tasca principal va ser oferir informació tècnica en matèria de contaminació química a tècnics locals i a les comunitats camperoles
i indígenes més afectades per la contaminació per hidrocarburs, resultants de les explotacions
petrolíferes a la zona.
• La Comissió URV Solidària acorda finançar el projecte de sobirania alimentària proposat pel Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV.
• La Comissió URV Solidària acorda finançar el projecte “Extensió del projecte de sanitat de Pojh,
Bihar, Índia”, encapçalat pel Dr. Vikas Kumar, amb l’objectiu principal de millorar la higiene i la
sanitat del poble de Pojh mitjançant la instal·lació d’un sistema de clavegueram, un centre mèdic
i serveis públics (WC).
• Finalització del projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament mitjançant el qual s’han estudiat les noves tendències del turisme com a instrument per aconseguir
el desenvolupament en determinats espais del món en vies de desenvolupament. Aquesta recerca
s’ha fet comptant amb col·laboració de l’ONGD SETEM Catalunya i de l'Escola de Turisme i Oci
de la URV, així com d'experts externs.
• Inici del projecte de creació del web de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per a Comunitats
d’Escassos Recursos, sota la direcció del Dr. Rodrigo Miralles i finançat per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
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Àrea 4
Projectes de cooperació amb ONGD
• Convocatòria de subvencions (2008–09). La Comissió URV Solidària, un cop avaluats els projectes de cooperació que s’han presentat a la convocatòria 2008, va signar els convenis corresponents. La partida econòmica per a aquests ajuts és de 60.000 €.
Quantitat
sol·licitada (€)

Quantitat
atorgada (€)

Projecte de seguiment per a la promoció, prevenció, assistència i enfortiment de les capacitats dels
actors de salut comunitària en comunitats mames
als municipis de San Juan Atitan i Cuilco

10.215,00

10.000,00 €

Formació professional per a l’apoderament de
dones que han abandonat l’escola i noies joves a
l’oest de l’estat de Bahr el Ghazal

18.000,00

6.000,00 €

17.976,00

6.000,00 €

Entitat

Projecte

MILPA - Tarragona
Associació pel
Desenvolupament de
les Comunitats més
Desfavorides
INTERMÓN OXFAM

Agermanament sense
Construcció de la Casa de Cultura Lobé
Fronteres
LA CUCULMECA

Gestió educativa pel desenvolupament
(PROGREDES)

17.000,00

10.000,00 €

ENTREPOBLES

Formació, microprojectes i comunitats obertes
d’aprenentatge amb joves indígenes a l’estat de
Chiapas (Mèxic)

16.413,06

10.000,00 €

9.272,00

8.000,00 €

18.000,00

10.000,00 €

Associació PRABHAT
Extensió del projecte dels petits budes
- Tarragona
Enginyeria sense
Fronteres

Enfortiment del procés de gestió pública ambiental
a la província d’Orellana

Convocatòria de subvencions 2009: la Comissió URV Solidària ha rebut els projectes de cooperació
que s’han presentat a la convocatòria, pendents d’avaluació (la resolució s’ha de publicar al juny de 2009).
En aquest sentit, es destinarà una partida econòmica de 60.000 € per a aquests ajuts.

Entitat

Projecte

Quantitat
sol·licitada (€)

Unión Latinoamericana

Protecció del medi ambient al Perú

6.750,74 €

Creu Roja

Implementació de finques integrals familiars a Equador

10.689,96 €

Entrepobles

Dinamització de la vida sociocultural de la població de
les Comunitats a Cuba

12.985,38 €

Comitè Óscar Romero

Implantació de tallers ocupacionals per a persones amb
discapacitat a Guatemala

12.264,26 €

Arquebisbat de Tarragona

Construcció d’un centre de formació i assistència social
a Rwanda

18.000,00 €

Agermanament sense
Fronteres

Casa de cultura i del saber de Lobé (Camerun)

9.000,00 €

Enginyeria Sense Fronteres

Enfortiment de la participació de la societat civil en la
defensa dels drets ambientals a Equador

18.000,00 €

El Sueño de la CAMPANA

Foment d’iniciatives agroecològiques i educatives a
Nicaragua

15.840,00 €

MILPA – Tarragona

Salut integral, atenció primària a comunitats indígenes
mames a Guatemala

17.404,76 €
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Àrea 5
Accions diverses i nous programes
• Elaboració de les bases per a projectes interns de cooperació al desenvolupament, que han estat aprovades per la Comissió URV Solidària a la reunió que va tenir lloc el dia 24 de febrer de
2009.
• Coorganització del 4t Congrés de Cooperació Universitària al Desenvolupament, que va tenir
lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2008, un espai
per a la reflexió i el debat vers els reptes i oportunitats en el marc de la cooperació al desenvolupament.
• Col·laboració amb l’organització de les III jornades de Rescat i Salvament amb Gossos, organitzat per l’ONGD K9 de Creixell, que va tenir lloc els dies 1, 2 i 3 de maig de 2009.
• Impuls de l’acció d’incorporació de voluntaris de la comunitat URV a ONGD, per tal que formin
part dels seus projectes de cooperació al desenvolupament, a través d’un programa dissenyat per
a aquest objectiu.
• Intervenció en reunions de les següents comissions de les quals es forma part:
• Constitució de la Comissió de Cooperació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP) i reunions posteriors.
• Creació de la Xarxa Internacional d’Investigació en Turisme, Cooperació i Desenvolupament.
• Comissions del Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Cambrils.
• Comissions del Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Reus.
• Comissions del Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona.
• Reunions de la Comissió de Cooperació de la Comissió Espanyola Universitària de Relacions
Internacionals (CEURI).
• Reunions de la Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats.
• Participació en l’Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD).
• Participació en la Comissió pel Pla Estratègic Tercera Missió de la URV.
• Participació en la Comissió pel Pla Estratègic d’Internacionalització de la URV.
• El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària ha signat convenis de col·laboració
amb l’Ajuntament de Cambrils i amb l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Pla de treball juny 2009-maig 2010
Àrea 1
Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn
• Campanya de difusió de les activitats i accions del CCD URV Solidària.
• Col·laboració amb diferents campanyes i accions.
• Segona edició del cicle de sensibilització “Dijous Cooperactius”.

Àrea 2
Formació i capacitació tècnica
• Desena edició del curs d'especialista universitari en Cooperació Internacional, com a curs de
postgrau i d’extensió universitària, d’una durada de 200 hores i en col·laboració amb Setem Catalunya.
• Novena edició de l’assignatura extracurricular Introducció a la Cooperació, de caràcter quadrimestral (1r quadrimestre), que té el reconeixement de 4,5 crèdits de lliure elecció.
• Noves edicions de cursos monogràfics en col·laboració amb diverses ONG:
• Quarta edició del curs Visions d’Amèrica Llatina, a la Universitat Rovira i Virgili i en altres universitats catalanes que han manifestat interès per acollir-lo. Reconegut amb 3 crèdits de lliure
elecció.
• Quarta edició del curs Salut i Desenvolupament, organitzat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Activitat reconeguda
amb 3 crèdits de lliure elecció.
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• III Jornades de Cooperació al Desenvolupament, que es duran a terme a les Terres de l’Ebre (probablement immigració).
• Curs en línia de 50 hores, coorganitzat amb Enginyeria Sense Fronteres i Intermón Oxfam, que es
desenvoluparà en el marc de la “Plataforma de Seguiment de les Indústries Estractives”.

Àrea 3
Programes i projectes de cooperació específicament universitària
• Suport a projectes de cooperació que han de desenvolupar membres de la comunitat universitària, en funció de les propostes i les disponibilitats.
• Col·laboració amb una acció de cooperació cultural, durant el mes de juliol, en la qual participarà la Coral de la URV, amb activitats formatives a San Ramon, Matagalpa (Nicaragua).
• Projecte de creació del web de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, per a comunitats d’escassos
recursos, sota la direcció del Dr. Miralles i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
• Conjuntament amb la resta d’universitats publiques catalanes, participació en els projectes “Trobada de Contraparts” i “Desenvolupament institucional i gestió universitària amb Àfrica” (ACUP).
• Desplegament del projecte multidisciplinari “Desenvolupament de la protecció ambiental i l’enfortiment de les capacitats tècniques locals a l’Amazònia equatoriana”, amb la participació de
diferents departaments de la URV.

Àrea 4
Projectes de cooperació amb ONGD
• Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria per finançar projectes de cooperació
en el període de juny 2009 a maig 2010.
• Convocatòria de subvencions per finançar projectes de cooperació en el període de juny 2010 a
maig 2011.

Àrea 5
Accions diverses i nous programes
• Continuació de l’acció d’incorporar voluntaris a les ONG sol·licitants i als projectes de cooperació al desenvolupament que aquestes duen a terme.
• Actes que es duran a terme amb motiu de la commemoració del 10è aniversari del Centre de
Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, que tindrà lloc al mes d’octubre de 2009.
• Disseny del Programa de beques per cursar màsters oficials URV per a estudiants de països en
vies de desenvolupament.
• Programa “Universitat als Barris”, consistent en accions de suport en els barris més desfavorits
del nostre entorn.
• Inici d’una línia de treball (recerca i projectes) en l’àmbit del turisme sostenible.

Estat de comptes
Les vies d’ingrés de la Comissió URV Solidària són les següents:
• L’aportació ordinària URV. És l’1% dels cànons que la URV carrega sobre els ingressos propis
derivats de cursos de postgrau i extensió universitària, projectes i contractes. Es liquida normalment en el moment de tancar el pressupost, durant el primer quadrimestre posterior al final de
l’exercici.
• L’aportació ordinària Consell Social, que equival a l’1% del seu pressupost.
• Les aportacions de la comunitat universitària:
- Estudiants. Durant la matrícula ordinària del curs dels ensenyaments de primer, segon i tercer
cicle (doctorat) es pot fer una aportació voluntària de 6 euros.
- Personal de la URV. Hi ha la possibilitat d’aportacions voluntàries del personal d’acord amb
diverses opcions.
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• Activitats de la Comissió. Inclou els ingressos que es puguin derivar de l’organització de cursos,
d’impartir d’assignatures o altres activitats.
• Aportacions extraordinàries. Aquesta partida té diferents àmbits. Inclou les transferències que
puguin arribar a través de la URV o de donacions de procedència pública o privada, les quals
passaran a incrementar el pressupost ordinari de la Comissió.
• Aportacions finalistes. Inclou les subvencions adreçades a desenvolupar projectes concrets, sigui
quina en sigui la procedència. També aplega les aportacions al compte corrent solidari. En tots
dos casos el destí és finalista.
Resum tancament orgànica URV Solidària (7400066). Exercici 2008
Conceptes

Ingressos

Romanent any anterior 2007

238.238,27

Cànons (1%)

167.889,58

Aportació personal (PAS, PDI, alumnes)
Matrícules estudiants (Curs Introducció a la Cooperació
Internacional)

Romanent

Despeses

16.128,52
858,60

Aportació del Consell Social

4.896,66

Agrupació romanents 2007

5.999,00

Subvenció finalista projecte sanitari a Chiapas

8.000,00

Subvenció Fundació UAB

149,55

Col·laboració Generalitat de Catalunya impressió 60è
aniversari Drets Humans

100,00

Despeses d’execució d’activitats

15.461,41

Ajuts a projectes propis (1)

87.053,12

Ajuts a projectes d’ONGD

52.800,00

Altres subministraments (material, fotocòpies… imputat al
centre)

4.944,40

Personal (tècnica de projectes i becaris de col·laboració)

18.842,35

Transferència de crèdit a altres orgàniques

14.300,00

Totals

442.260,18

Romanent 2008

193.401,28
248.858,90

(1) Un cop avaluat el projecte, s’atorga un ajut que en cap cas arriba al total del pressupost.
Generalment oscil·la entre el 60% i el 80%.

Resum econòmic altres orgàniques URV Solidària. Exercici 2008
Número
orgànica

Nom orgànica

Disponible
2008

Despeses
2008

Romanent
2008

7400067

PROJECTE SUPORT AL SISTEMA DE SALUT
AUTÒNOM ZAPATISTA

6.000,00

5.999,00

1,00

7400068

CURS VISIONS AMÈRICA LLATINA 07-08

5.442,15

5.215,31

226,84

7400070

PROJECTE EL TURISME JUST COM A
ALTERNATIVA AL DESENVOLUPAMENT
RECUPERACIÓ DE

3.715,74

3.715,74

0,00

7400072

PROJECTE DE PROTECCIÓ D’AQÜIFERS PER
RECUPERACIÓ DE METALLS/SUBSTÀNCIES
CONTAMINATS

9.000,00

0,00

9.000,00

7400073

JORNADES SOBRE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT

1.821,29

1.821,29

0,00

7400074

CURS SALUT I DESENVOLUPAMENT (07-08)

4.879,53

207,10

4.672,43
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Número
orgànica

Nom orgànica

Disponible
2008

Despeses
2008

Romanent
2008

7400076

AJUT CONSELL SOCIAL. PROJECTE FI DE
CARRERA 07-08

12.000,00

3.000,00

9.000,00

7400077

CREACIÓ WEB RECURSOS EN CIRURGIA
ORTOPÈDICA

19.200,00

0,00

19.200,00

7400079

CICLE PERMANENT DE SENSIBILITZACIÓ

26.967,85

2.849,72

24.118,13

7400081

COMERÇ INTERNACIONAL, DESIGUALTATS I
RESISTÈNCIES

1.275,23

720,00

555,23

7400082

II JORNADES SOBRE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT: EL PAPER DE LES DONES

1.067,02

619,74

447,28

7400083

LA PARADOXA DE L’ABUNDÀNCIA: DRETS
HUMANS I PETROLI

676,65

676,25

0,40

84.225,17

36.203,86

67.221,31

Total romanents altres orgàniques URV Solidària
2008

Annexos
Programes i projectes de cooperació específicament universitària
Projecte de salut a la zona nord de l’estat de Chiapas, Mèxic (2005–2008)
Alumnes de l’àmbit sanitari desenvolupen aquest projecte a la zona nord de l’estat de Chiapas (Mèxic)
des del 2005, on porten a terme un projecte centrat en el suport al sistema de salut autònom zapatista.
La proposta d’aquest projecte va arribar a través de l’entitat Societat Civil Cultural i Solidària per la Pau
de Reus, i hi col·laboraven estretament la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i l’Ajuntament de Reus.
La tasca principal era la capacitació de formadors i promotors locals mitjançant la formació per part
dels estudiants, amb els suport d’un metge o metgessa titulat. D’aquesta manera, pas a pas, es consolidava
un sistema de salut autònom adaptat a les necessitats de la comunitat. Alhora, els estudiants rebien els
coneixements de la medicina tradicional que forma part de la cultura i costums locals, de tal manera que
s’establia una reciprocitat i intercanvi de coneixements enriquidor per a tots. Una altra de les tasques del
projecte era l’equipament de les cases de salut (material sanitari i fàrmacs bàsics) i el treball amb els promotors sobre la correcta utilització d’aquests.
Projecte d’Implementació d’un sistema d’informació geogràfica a Panamà
Un equip format per dues estudiants de Geografia i responsables docents aquesta àrea es van desplaçar
al Parque Nacional Marítimo Golfo de Chiriquí (PNMGC), situat a l’extrem nord-est de Panamà.
L’objectiu d’aquest projecte va ser dissenyar, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Chiriquí,
una eina de planificació i gestió del turisme sostenible en una zona pilot del mateix parc (Isla Parida), mitjançant la implementació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG). Amb aquest sistema es van obtenir
diferents mapes descriptius i analítics de la situació actual i recursos potencials de la zona. Això ha de dotar
d’instruments efectius que permetin gestionar i planificar el territori, de forma que es pugui incentivar un
turisme respectuós amb la població autòctona i amb el medi ambient.
Projecte d’ educació en valors a través de l’esport a Nicaragua
Un equip format per cinc estudiants i un tècnic van desenvolupar un projecte que tractava, mitjançant
l’educació física, de donar a conèixer noves formes de jugar i afavorir l’educació en valors (foment de la
companyonia, treball en equip, educació en la igualtat, etc.).
Aquest projecte es va dur a terme a l’escola Rodolfo Rodríguez Alvarado, Quincho Barrilete, situada al
barri de San Judas, un dels més problemàtics de la ciutat de Managua (Nicaragua), on es van desplaçar tres
persones per portar-lo a terme.
Aquesta acció va comptar amb la col·laboració de la fundació Esport Solidari Internacional, que va
aportar material didàctic i esportiu perquè els professors, monitors i cooperants puguin seguir amb aquesta
activitat formativa.
Projecte de protecció de la qualitat de l’aire a l’Amazònia equatoriana
El Centre de Cooperació URV Solidària va desenvolupar el projecte «Protecció de la qualitat de l’aire
a l’Amazònia Equatoriana», que portaven a terme tres alumnes de cinquè curs d’Enginyeria Química a la
URV.
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Els estudiants van marxar a l’Equador per participar en el programa de coneixement de la realitat de
l’Amazònia equatoriana, de l’ONG Enginyeria Sense Fronteres. Van estar oferint informació tècnica en
matèria de contaminació química a tècnics locals i a les comunitats camperoles i indígenes més afectades
per la contaminació per hidrocarburs, que és el resultat de les explotacions petrolíferes a la zona. També
van assistir com a observadors internacionals en les inspeccions ambientals dels episodis de contaminació.
Paral·lelament, dotaren els agents locals amb equipament tecnològic per detectar els compostos cancerígens presents en el medi a conseqüència de l’extracció petrolífera de la regió, a través de l’aportació del
Consell Social de la Universitat, que els va concedir 12.000 euros com a guanyadors de l’ajut per un estudi,
projecte o treball de final de carrera amb finalitats solidàries.
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SODEPAU

SETEM

PUNT DE PARTIDA

PRABHAT

PONT DE SOLIDARITAT

MILPA

MEDITERRÀNIA

MANS UNIDES

TOTAL

2

1
1

UNIÓ LLATINOAMERICANA

7

INTERMÓN OXFAM

FUNDACIÓ “EL SUEÑO DE LA CAMPANA”

2

25.128,40

ENTREPOBLES

1

59.662,68

ENLLAÇ

3

9.931,63

ENGINYERS SENSE FRONTERES

3

10.000,00

CUCULMECA

4

25.230,00

CREU ROJA

1

23.736,11

COMITÈ OSCAR ROMERO

1

29.724,45

ASSOCIACIÓ PUNT 6

4

8.500,00

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

3

6.000,00

1

3
1
6
1
1
6
6
1
2
2
3
9
1
1

3

1
3

1
1
2

1

2

1
2
1
2
2

1
1
1

2
1

3

2

1

1

1
2

2

2

3

2

1

1

2

1

9.563,83

18.000,00

18.495,00

26.000,00

18.000,00

620,00

31.711,20

13.678,00

6.000,00

1
1

15.000,00

1

1
45
425.719,21

ACAPS

ALGÈRIA
BOLÍVIA
BRASIL
CAMERUN
EL SALVADOR
EQUADOR
GUATEMALA
HONDURES
ÍNDIA
MARROC
MÈXIC
NICARAGUA
PANAMÀ
PERÚ
SÀHARA
OCC.
SUDAN
TOTAL

70.737,91

Finançament de projectes
a ONGD 2000 - 2008

L’ONG Enginyeria Sense Fronteres, que en els darrers anys ha col·laborat amb propostes formatives per
al desenvolupament a la URV, ha proposat i tutorat la iniciativa d’enfortiment del procés de gestió pública
ambiental a la província equatoriana d’Orellana.

DINERS
ATORGATS
(euros)

12

1
5
1
1
3
1
1
1
3
1
1

2
1 23

14156,59
9000,00
54108,44
4746,00
4646,35
4900,00
43217,67
18887,00
9140,00
7581,25
30000,00

BÒSNIA

BRASIL

Av. Països Catalans, 5-7

43007 Tarragona

http://www.urv.cat/urvs

Formació d’espanyol a la Universitat de
Tuzla, Bòsnia-Hercegovina (2000-05)

Projecte d’enginyeria al Brasil (2004)

Tallers de comprensió lectora al Perú
(2006)

Finançament projectes
universitaris 2000-2008

1
1

MÈXIC

EQUADOR

NICARAGUA

PANAMA

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària

SENEGAL

MOÇAMBIC

1

3

3

Les xifres consignades tenen caràcter temporal atès que alguns projectes estan en fase de tancament
pressupostari.
1
2

1
1

1
1
1

TOTAL

Projecte d’enginyeria al Senegal (2008)

Dictàmen sobre drets humans a l’Estat
de Chiapas, Mèxic (2006)

Programa de beques a l’escola Quincho
Barrilete, Nicaragua (2005)

Projecte integrat d’ortopèdia infantil a
Moçambic (2006)

Estudi de salut pública a la població de
Guerlé, Senegal (2004-2006)

Implementació d’un SIG a Panamà.
Panamà (2008)

Educació en valors a través de l’esport.
Nicaragua (2008)

Protecció de la qualitat de l’aire a l’
Amazònia Equatorial. Equador (2008)

Projecte de salut a la zona nord de
l’estat de Chiapas, Mèxic (2005-2007)

Prevenció sanitària i nutrició al Brasil
(2004)

5

Projecte sanitari al Brasil (2003)

1

242989,45

1

15456,55

TOTAL

16500,00

PERÚ

10649,60

Diners
atorgats
(euros)
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5
3
5
1
2
1
1
1
4

