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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 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

•

4 membres del PAS designats pel Consell de Govern

•

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 2004)

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)

Dra. Marta Nel·lo Andreu (PDI)

Sr. Ricard Àvila González (PAS)

Dr. Xavier Ponce Alifonso (PDI)

Sr. Joan Vicente Baz (PAS)

Dr. Rodrigo Miralles Marrero (PDI)

Sr. Joan Enric Carreras (membre del Consell Social)

Dr. Antoni Pigrau Solé (PDI)

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

Alumne (vacant)

Dra. Concepció Torres (responsable de voluntariat)

Alumne (vacant)

Alumne (vacant)

Alumne (vacant)
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.
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Aquest informe dóna comptes de l’estat de realització del pla de treball de juny de 2009 a
maig de 2010 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.
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Organització, difusió i relacions externes
Organització

Des del punt de vista organitzatiu, l’equip de treball del Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària, ha comptat regularment amb dos tècnics de cooperació al
desenvolupament i tres becaris (actualment dos).
Pel que fa als becaris de col·laboració, s'ha comptat, en diferents períodes, amb el Sr.
Jaime Molina, substituint a la Sra. Isabel Carranza, desenvolupant tasques de comunicació,
la Sra. Laura Gascón en tasques d’administració, ambdues beques de 15 hores setmanals i
la Sra. Inés Solé responsabilitzant-se de tasques de suport administratiu i gestió
documental, amb una beca de 20 hores setmanals (actualment ha deixat de prestar
serveis).

Equip (abril 2010)
Nom

Funció

Data finalització servei

Joan Fuster

Tècnic I

Plantilla

Sílvia Formentí

Tècnica II

Juny de 2010

Jaime Molina

Becari (15 h/setmana)

Juny 2010

Laura Gascón

Becaria (15 h/setmana)

Juny 2010

Organismes / Comissions als quals es pertany

Organismes / Comissions als quals es pertany activament

Funció

Comissió de Cooperació del CEURI (CRUE)

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
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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

Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD)

Membre actiu
Organització (en
procés de tancament)

IV Congreso Universitario de Cooperación para el Desarrollo

Coordinació

Comissió URV Solidària
Comissió d'Internacionalització URV

Participació inicial

Comissió de la III Missió URV

Participació inicial

Difusió i relacions externes
Al llarg d’aquest període alguns dels membres del Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària ha estat requerit per un nombre considerable de persones,
entitats i mitjans de comunicació. A continuació se’n detallen alguns:

Premsa

Data

Entrevista Torredembarra Radio

1 de juny de 2009

Entrevista Torredembarra Radio

4 de juny de 2009

Diari de Tarragona. Article “Música solidaria con niños de Madagascar en la
URV”
Diari de Tarragona. Article d’Opinió “El Cooperante”
Diari de Tarragona. Article “la Coral de la URV se va once días de gira
solidaria por Nicaragua”
Diari Més. Article “la Coral de la URV viatjarà aquest mes a Nicaragua”
Entrevista Tarragona Radio. Projectes de Cooperació Internacional estiu
2009
Entrevista Catalunya Radio Projecte Burkina Faso
Diari Més. Article “els cantaires de la Coral de la URV estan satisfets de la
feina feta a Nicaragua”
Entrevista Tarragona radio. 10 anys del Centre de Cooperació al
Desenvolupament “URV Solidària”
Diari de Tarragona. Article “la Coral de la URV presenta el documental del

15 de juny de 2009
20 de juny de 2009
1 de juliol de 2009
1 de juliol de 2009
6 de juliol de 2009
20 de juliol de 2009
21 de juliol de 2009

6 d’octubre de 2009
15 d’octubre de 2009
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viatge a Nicaragua”
Diari Digital URV Activa. Article “I Trobada de Municipis per la Cooperació

20 de novembre de

al Desenvolupament del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

2009

Entrevista Tarragona Radio sobre el Mercat d’Intercanvi

9

de

desembre

de

2009

La Vanguardia. Article “Impuls sostenible. Fira’t amb el Consum

11 de desembre de

responsable”

2009

Diari de Tarragona. Article “El mercat d’intercanvi, una proposta per

16 de desembre de

aprofitar els residus

2009

Diari el Punt. Article “la unitat canina K-9 marxarà avui a Haití”

14 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “Un terremoto devasta Haití”

14 de gener de 2010

Entrevista Onda Rambla Emergència Haití

15 de gener de 2010

Entrevista Tarragona Radio Emergència Haití

15 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “Haití: Cooperación tras el terremoto”

19 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “la ONG K-9 de Creixell de regreso”

20 de gener de 2010

Entrevista Onda Rambla Emergència Haití

21 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “catàstrofe en Haití”

21 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “Nuevo seismo en Haití”

21 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “K-9 regresa a Creixell”

23 de gener de 2010

Diari de Tarragona. Article “Catàstrofe en Haití”

24 de gener de 2010

Entrevista Tarragona Radio Emergència Haití

25 de gener de 2010

Diari Més. Article “la comitiva de l’ONG K-9 de Creixell torna de la missió a
Haití”
Diari Notícies TGN. Entrevista Pere Frutos. President de l’ONG K-9 de
Creixell
Canal TAC 12. Notícies migdia “Municipis per la Cooperació i l’Acció
Social”
Entrevista Onda Rambla Operació de rescat a Xile
Diari Digital URV activa. Article “la URV ajuda Xile i financia l’ONG de
rescat caní K-9”
Diari Més. Article “Neix una xarxa per al desenvolupament i l’acció social
del Camp i l’Ebre”
Presentació l llibre: “Drets humans i filosofia de la religió” (Campus

26 de gener de 2010

27 de gener de 2010

2 de març de 2010
4 de març de 2010
4 de març de 2010

4 de març de 2010
8 de març de 2010
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Catalunya)
Diari Reus digital.cat. Article “Contes solidaris a la Biblioteca Xavier
Amorós”
Diari Més. Article “Nova sessió de contes solidaris, aquesta tarda a la
Biblioteca Central”
Diari Més. Article “Els municipis del territori impulsen la cooperació i el
desenvolupament”.
Diari Més. Article “Concert solidari amb Haití i Xile de la Coral URV”
Mans Unides “Presentació del llibre 50 Anys de Mans Unides” (Auditori
Caixa Tarragona)

9 de març de 2010

10 de març de 2010

12 de març de 2010
16 de març de 2010
15 d’abril de 2010
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Desplegament del pla de treball
juny 2009-abril 2010
Inicialment, Centre de Cooperació al Desenvolupament 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. També es fan constar aquelles activitats que s’han afegit a les
previstes inicialment.

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:
• “Turisme responsable. Una opció pel desenvolupament”. La conferència va ser a
càrrec del Dr. Xavier Font, cap d’estudis de l’International Centre for Responsible
Tourism de la Universitat Metropolitana de Leeds. Va tenir lloc el dia 4 de juny del 2009
a la Sala Pau Casals del Departament de Joventut. La conferència va ser organitzada
dins del cicle “Els Dijous Cooperactius”.
• Conferència “Children Nepal”. La xerrada va ser a càrrec de Ram Chandra Paudel i de
Sharada Sharma, membres de Children Nepal. Es tracta de la segona conferència de
l’entitat realitzada a Tarragona. L’acte va estar coorgarnitzat amb l’Hospital Joan XXIII
i va tenir lloc el dia 9 de juny de 2009 a la Ciberaula de l’Hospital Joan XXIII
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• Concert “Malagasy Gospel”. El concert va tenir lloc el dia 15 de juny de 2009 a l’Aula
Magna del Campus Catalunya i es va coorganitzar amb la Càtedra UNESCO i la Fundación
Agua de Coco.
• “La Salut, un Dret Universal”. L’exposició, pretén donar a conèixer la salut com un
dret humà essencial per al desenvolupament. Aquesta exposició va estar instal·lada a la
Ciberaula de l’Hospital Joan XXIII de l’1 al 24 de juliol de 2009.
• 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 15 d’octubre de 2009 al 13 de maig de
2010, a la Sala de Graus del Campus Catalunya . L’activitat ha tingut el reconeixement
d’1,5 crèdits de lliure elecció i s’hi han matriculat 44 alumnes.
Aquest any el Cicle de Conferències “Els Dijous Cooperactius” s’ha fet extensiu, per una
banda, al Campus Extens de les Antenes del Coneixement, del 29 d’octubre de 2009 al 6
de maig de 2010, per diverses poblacions de les comarques de Tarragona. I, per altra
banda, a l’Hospital Joan XXIII, del 3 de desembre de 2009 al 29 d’abril de 2010.
• Espectacle “De Viaje”. Es va fer el 3 de novembre de 2009 al Campus Catalunya. Una
experiència real transformada en espectacle. A través de la dansa afro-contemporània,
les imatges i el so, el públic es transportat a Senegal.
• Sessió inaugural de la 10ª Edició del Postgrau Especialista Universitari en Cooperació
Internacional. Conferència pronunciada el dia 20 de novembre de 2009 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”.
• Fira’t amb el consum responsable. Mercat d’intercanvi que va tenir lloc el dia 12 de
desembre a la Rambla Nova de Tarragona, coorganitzat amb l’ONGD Setem, la Xarxa
Eco i l’Ajuntament de Tarragona.
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• Presentació del Documental “Un Sueño en San Ramón”. En el marc del projecte de
cooperació que la Coral URV va dur a terme a Guatemala, es va presentar el dia 7
d’octubre de 2009 a la sala de Graus del Campus Catalunya el documental sobre les
accions que la Coral URV va dur a terme a Nicaragua durant el mes de juliol de 2009.
Tant el projecte com la presentació del Documental, es va comptar amb el suport del
Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària.
• Presentació de la samarreta del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV
Solidària en el marc del actes commemoratius dels nostres 10 anys, que va tenir lloc el
dia 7 d’octubre de 2009 a la Sala de Graus del Campus Catalunya.
• Organització del projecte “Rumb al Sud” a Nicaragua, l’Índia i Camerun. 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 a on hi participa el Centre de
Cooperació al Desenvolupament URV Solidària. Els viatges tindran lloc durant els mesos
de juliol i agost de 2010.
• Concert Solidari de la Coral URV. Dilluns 15 de març va tenir lloc a l’Aula Magna del
Campus Catalunya el concert solidari de la Coral URV els beneficis del qual s’han
destinat a cobrir part de les despeses que han suposat les accions d’emergència del
Grup de rescat caní K-9 de Creixell als terratrèmols d’ Haití i Xile.
• Estrena del Documental “FLOW for love of water”. En col·laboració amb l’ONGD
Enginyeria Sense Fronteres, el dilluns 22 de març, a l’Aula Magna del Campus Catalunya,
aquesta activitat va tenir lloc en el marc del Dia Mundial de l’Aigua.

Àrea 2
Formació i capacitació tècnica
• Activació de la 10ª Edició del Postgrau 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 22 alumnes a les instal·lacions del Campus Catalunya. Aquest curs rep l’ajut de
quatre beques, dues atorgades per l’Ajuntament de Reus i dues per l’Ajuntament de
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Cambrils. De cara a la propera edició, l’Ajuntament de Tarragona hi participarà amb
dues beques més.
• Realització de la 9ª edició del curs Introducció a la Cooperació Internacional. És una
assignatura amb el reconeixement de 4,5 crèdits de lliure elecció que s’imparteix a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV, al llarg del primer
quadrimestre, i s’hi van matricular 18 alumnes.
• Jornades El preu de l’abundància: Drets Humans a les fosques, que va tenir lloc a la
sala de grau de l’ETSE/ETSEQ, al campus Sescelades, del 23 al 26 de novembre de 2009.
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. Va tenir 66 alumnes matriculats.
• Activació de la 4ª edició del curs Visions d’Amèrica Llatina, que es va dur a terme a la
sala de graus del Campus Catalunya els dies 17 i 24 de febrer de 2010. Activitat que ha
tingut el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció i s’hi ha matriculat 65 alumnes.
L’organització es va fer extensiva en la 3ª edició del curs a la Universitat de Lleida i la
2ª edició a la Universitat de Girona.
• 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 la sessió informativa LLP Erasmus Staff Training. International Week at
the URV.

Àrea 3
Programes i projectes de cooperació específicament universitària
•

Realització del cinquè projecte de cooperació a càrrec juntament amb l’ONG Reus
Societat Civil, amb la col·laboració de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Tretze estudiants i tres coordinadors van donar suport i formació sanitària als
responsables de les Comunitats Indígenes de la Zona Nord de Chiapas (Mèxic).
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• Projecte d’enfortiment del procés de governança ambiental a la província d’Orellana
(Equador) desenvolupat per l’ONGD Enginyeria Sense Fronteres i un professor del
Departament de Dret Públic de la URV, que traslladats allí del 7 de juliol al 7 de
setembre de 2009 van dur a terme tasques d’anàlisi de la situació i enfortiment de la
societat civil i defensa dels seus Drets.
• Projecte plantejament de vies jurídiques per exigir responsabilitats per danys
ambientals al Yasuní, a la província d’Orellana (Equador). De la mà de l’ONGD
Enginyeria Sense Fronteres, tres alumnes del Màster en Dret ambiental de la URV van
elaborar un dictamen de vies jurídiques i una d’elles es va traslladar al lloc els mesos
de juny i juliol de 2009 on va dur a terme una investigació jurídico–social que va
concloure amb un informe sobre les vies jurídiques existents per a la defensa dels
Drets de les Comunitats vers els abusos en les extraccions petroleres.
•

Projecte d’assessorament jurídic a Comunitats Indígenes sobre vies d’accés a la
justícia ambiental i reconeixement de drets per els impactes de la indústria extractiva
d’or a Guatemala. L’ONGD guatemalenca Ceiba va encarregar a dos alumnes del
Màster de Dret Ambiental de la URV l’elaboració d’un dictamen jurídic sobre les vies
d’accés a la justícia pels conflictes socio–ambientals ocasionats per l’extracció d’or a
Guatemala. Així doncs, els dos estudiant es van traslladar allí els mesos d’agost i
setembre de 2009 per investigar, per una banda, sobre la validesa i reconeixement del
Dret Indígena per a la defensa del territori i dels recursos naturals. I per altre banda,
la legitimació activa reconeguda per l’ordenament guatemalenc a les Comunitats per a
la defensa dels interessos col·lectius contra l’activitat minera.

•

Projecte d’interlocució per al reconeixement institucional de les tasques de les
llevadores indígenes maia a Guatemala. A través de l’ONGD Milpa de Tarragona en
col·laboració amb l’ONGD Ceiba de Guatemala, els mesos de juliol i agost de 2009 es
va traslladar una alumna de la URV, per desenvolupar tasques d’interlocutor entre les
llevadores indígenes maies i les entitats governamentals per tal de potenciar els drets
laborals d’aquestes.

•

En el mateix marc, i participant amb les mateixes ONGD, un altra estudiant de la URV,
es va desplaçar al mateix lloc durant els mesos de juliol i agost de 2009, per dur a
terme el projecte d’enfortiment del coneixement de la salut maternoinfantil en
comunitats maies, desenvolupant tasques de capacitació en matèria de salut
maternoinfantil a les llevadores indígenes maies a través de tècniques de salut
tradicional.

•

Projecte de promoció integral de nens, nenes i adolescents treballadors a l’Amazonia
peruana de l’ONGD “La Restinga”. Amb la qual, dues alumnes de la URV es van
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traslladar a la província d’Iquitos (Perú) per tal de desenvolupar tasques d’enfortiment
pedagògic de “La Restinga”.
•

La Coral de la URV va dur a terme, coordinada per l’ONGD el Sueño de la Campana, el
projecte de Cant coral com a instrument de cohesió social a Nicaragua, concretament
va desenvolupar activitats formatives a San Ramon (Matagalpa) durant el mes de juliol
de 2009.

•

Projecte de creació del web de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (web COT) per a
comunitats d’escassos recursos, sota la direcció del Dr. Rodrigo Miralles i finançat per
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

•

De forma conjunta amb la resta d’universitats públiques catalanes, es va participar en
el projecte “Trobada de Contraparts”, com a resultat del IV Congrés de Cooperació
Universitària al Desenvolupament (UAB, 2008).

•

En el marc de l’ACUP s’ha participat en el projecte “Desenvolupament institucional i
gestió universitària amb Àfrica”.

•

Desplegament del Projecte multidisciplinari “Desenvolupament de la protecció
ambiental i l’enfortiment de les capacitats tècniques locals a la Amazonia
Equatoriana” coordinat conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres. Amb la
participació de diferents departaments de la URV.

•

S’ha obert la convocatòria 2009–2010 “Col·labora amb un projecte de cooperació
internacional” adreçat a tota la comunitat universitària. S’han ofert projectes a Perú,
Equador, Guatemala i Mèxic, per desenvolupar entre els mesos de juny a octubre de
2010.

Àrea 4
Projectes de cooperació amb ONGD

•

Convocatòria de subvencions (2009). La Comissió URV Solidària, un cop avaluats els
projectes de cooperació que es van presentar a la convocatòria 2009, va signar els
convenis amb les ONGD adjudicatàries. La partida econòmica per a aquests ajuts és de
64.858,41 €.
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Quantitat
Entitat

Projecte

de les Comunitats a Cuba
Implantació de tallers ocupacionals per a persones

Comité Óscar Romero
Agermanament

amb discapacitat a Guatemala
Sense

Fronteres
Enginyeria Sense Fronteres

El Sueño de la Campana

Milpa – Tarragona

sol·licitada atorgada

Dinamització de la vida sociocultural de la població

Entrepobles

Quantitat

Casa de cultura y del saber de Lobé (Camerun)
Enfortiment de la participació de la societat civil en la
defensa dels drets ambientals a Equador
Foment d’iniciatives agroecològiques i educatives a
Nicaragua
Salut integral, atenció primària a Comunitats
Indígenes Mames a Guatemala

(€)

(€)

12.985,38 €

10.735,33 €

12.264,26 €

8.480,60 €

9.000,00 €

9.000,00 €

18.000,00 €

11.980,00 €

15.840,00 €

12.672,00 €

17.404,76 €

11.990,48 €

Convocatòria de subvencions 2010: la Comissió URV Solidària està pendent de rebre la
totalitat dels projectes de cooperació que es presentin a la convocatòria, ja que el termini
finalitza el proper dia 19 d’abril de 2010. Es destinarà una partida econòmica total de
60.000 € per a aquesta nova convocatòria.

Àrea 5
Accions diverses i nous programes
•

Elaboració de les bases de la convocatòria per a projectes d’acció social adreçada
a ajuntaments i/o entitats destinades a l’acció social del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre i que han estat publicades el dia 8 de març de 2010, amb termini
per a presentar els projectes fins el dia 14 d’abril de 2010.

•

Es fa pública la convocatòria 2009 – 2010 “Col·labora en un projecte de Cooperació
Internacional” adreçat a tota la Comunitat universitària.
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•

Es va coordinar la Convocatòria de la Xarxa Vives d’Universitats del Programa
“Algèria Universitats”, adreçada a tots els estudiants les Universitats de la Xarxa
Vives d’Universitats. De la URV han estat seleccionats tres estudiants, un per cada
camp de treball (Beni Abbes, Mascara i Tlemcen).

•

Es crea la Xarxa de Municipis per la Cooperació al Desenvolupament i l’Acció Social
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
El dia 19 de novembre de 2009, va tenir lloc la 1ª Trobada a Tarragona (Campus
Catalunya), i l’1 de març de 2010 es va signar el manifest i es va constituir. Hi van
assistir:

-

Ajuntament d’Alcover

-

Ajuntament de Cambrils

-

Ajuntament de El Morell

-

Ajuntament de Mont-roig del Camp

-

Ajuntament de Reus

-

Ajuntament de Salou

-

Ajuntament de Tarragona

El dia 11 de març de 2010 va tenir lloc la 2ª Trobada a Reus (Fundació URV). La 3ª
trobada està programada pel dia 26 d’abril de 2010 a l’Ajuntament de Cambrils.
S’ha creat un portal web de la Xarxa per tal de seguir les novetats i el
desenvolupament.
•

Per tal d’atendre les emergències dels terratrèmols d’Haití i de Xile, es van
finançar les accions del grup de rescat amb gossos K-9 de Creixell, que s’hi van
desplaçar. Hi ha un conveni signat amb aquesta entitat per a la realització
d’accions d’emergència i ajuda humanitària.
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Pla de treball
maig 2010-maig 2011

Àrea 1
Sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn
•

Col·laboració amb diferents campanyes i accions previstes.

•

Conferències i actes de divulgació.

•

Tercera edició del cicle de sensibilització “Dijous Cooperactius”.

•

Sessió inaugural de la 11ª edició del curs de postgrau Especialista Universitari en
Cooperació Internacional.

•

Acció formativa (amb ICE) sobre la introducció de continguts orientats a la
cooperació, drets humans, medi ambient i responsabilitat social en els àmbits docents
potencialment orientats a aquestes matèries.

Àrea 2
Formació i capacitació tècnica
•

11ª edició del curs de postgrau Especialista universitari en Cooperació Internacional,
amb un total de 22 ECTS i en col·laboració amb Setem Catalunya.

•

Desena 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.
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•

Participació en la Universitat d’Estiu de la URV amb el curs Desenvolupament i
conflictes ambientals a l’Amazonia, que es durà a terme els dies 12, 13 i 14 de juliol
de 2010 i que té el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció. Aquest curs es
coorganitza amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Solidaridad
Internacional i la Fundació IPADE.

•

Intervencions a les diferents edicions de l’assignatura Orientació Professional i
Ciutadania, que s’imparteix per als estudiants de màster de la URV.

•

Noves edicions de cursos monogràfics en col·laboració amb diverses ONG:
•

Coordinació de la 5ª edició del curs Visions d’Amèrica Llatina, a la Universitat
Rovira i Virgili, a la Universitat de Girona i a Universitat de Lleida. Reconegut
amb 2 crèdits de lliure elecció.

•

Jornades El preu de l’Abundància. DDHH a les fosques, que tindrà lloc a la sala
de graus de l’ETSE/ETSEQ, al Campus Sescelades al novembre de 2010. Aquesta
activitat té el reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció. L’organització es
conjunta amb Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles, Centre d’Estudis Africans
i Medicus Mundi Catalunya.

•

Curs en línia de 50 hores Introducció a les Indústries extractives, elements
d’economia, medi ambient i drets humans per a l’acció ciutadana, coorganitzat
amb Enginyeria Sense Fronteres i Intermón Oxfam, que es desenvoluparà en el
marc de la Plataforma de Seguiment de les Indústries Extractives.

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.

•

Continuació del projecte de la 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.
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•

Desplegament del projecte multidisciplinari “Desenvolupament de la protecció
ambiental i l’enfortiment de les capacitats tècniques locals a l’Amazònia equatoriana”,
coordinat conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres i amb la participació de
diferents departaments de la URV.

•

De forma conjunta amb la resta d’universitats públiques catalanes, participació en els
projectes “Trobada de Contraparts” i “Desenvolupament institucional i gestió
universitària amb Àfrica” (ACUP)

Àrea 4
Projectes de cooperació amb ONGD
•

Seguiment dels projectes subvencionats en la convocatòria de projectes de Cooperació
Internacional 2010.

•
•

Convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional 2011.
Projecte Bossa Ecològica, presentat per l’ONGD Prabhat. El disseny i fabricació de la
bossa ecològica es farà a l’Índia i es distribuirà a Catalunya.

Àrea 5
Accions diverses i nous programes
•

Continuació de l’acció d’incorporar voluntariat a les ONGD sol·licitants i als
projectes de cooperació al desenvolupament que aquestes duen a terme.

•

Seguiment dels projectes fiançats en la convocatòria d’Acció Social 2010. I
consolidació del programa pel 2011.

•

Continuació del desenvolupament de la Xarxa de Municipis per la Cooperació al
Desenvolupament i l’Acció Social Camp de Tarragona i terres de l’Ebre.
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•

Inici de les accions de posada en marxa de l’aplicació de l’Observatori de la
Cooperació Universitària al Desenvolupament –OCUD-

•

Mantenir de la línea de treball (recerca i projectes) en l’àmbit del turisme
responsable.
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Estat de comptes 2009
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.

•

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. Com el cas d’enguany en
referència a les aportacions que s’han rebut en el marc de les emergències dels
terratrèmols d’Haití i Xile, tant a través de dels donacions derivades del Concert
Solidari que va oferir la Coral de la URV, com de les aportacions particulars.
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Resum tancament orgànica URV Solidària exercici 2009
Conceptes

Ingressos

Romanent any anterior 2008

243.962,24 €

Cànons (1%)

123.856,62 €

Aportació personal (PAS, PDI, alumnes)
Matrícules estudiants (curs Introducció a la
cooperació Internacional)
Aportació del Consell Social
Retorn avançament diner orgànica “Dijous
cooperactius”
Retorn diners projecte (M. Bustos)

Despeses

15.436,66 €
770,40 €
9.963,17 €
11.000,00 €
950,43 €

Dietes, locomoció i encàrrecs a professionals
(coordinació projectes)

11.047,59 €

Ajuts a projectes propis (1)

19.448,36 €

Ajuts a projectes d'ONGD

79.570,89 €

Altres subministraments

6.972,72 €

Personal

46.991,90 €

Transferència de crèdit a altres orgàniques

10.000,00 €

Totals

405.939,52 €

Romanent 2009

174.031,46 €
200.984,06 €
(2)

(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%.
(2) Manca descomptar les quantitats corresponents
als projectes que estan pendents d’avaluar:
-

-

Convocatòria de subvencions (2009) pàg. 10
convocatòria per a projectes d’acció social pàg. 11
incorporació de voluntariat a les ONGD pàg. 17
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Resum econòmic altres orgàniques URV Solidària exercici 2009
Número
orgànica

Nom Orgànica

7400067

PROJECTE RECOLZAMENT AL SISTEMA DE SALUT
AUTÒNOM ZAPATISTA

7400068

CURS VISIONS AMERICA LLATINA 07-08

7400074

CURS SALUT I DESENVOLUPAMENT (07-08)

7400076
7400077

AJUT CONSELL SOCIAL. PROJECTE FI DE
CARRERA 07-08
CREACIÓ WEB RECURSOS EN CIRUGIA
ORTOPÈDICA

7400078

VISIONS DE L'AMÈRICA LLATINA 2008

7400079

CICLE PERMANENT DE SENSIBILITZACIÓ

7400081
7400082
7400083

COMERÇ INTERNACIONAL, DESIGUALTATS I
RESISTÈNCIES (Curs)
II JORNADES SOBRE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT: EL PAPER DE LES DONES
LA PARADOXA DE L’ABUNDANCIA: DRETS
HUMANS I PETROLI (Curs)

7400087

10 ANIVERSARI URV SOLIDARI

7400088

AJUT SOLIDARI CONSELL SOCIAL PROTECCIÓ
QUALITAT AIRE AMAZONIA

7400089

DIJOUS COOPERACTIUS

7400091

EL PREU DE L'ABUNDANCIA (Curs)

Total romanents altres orgàniques URV
Solidària 2009

Disponible
2009

Despeses
2009

Romanent
2009

1,00 €

0,00 €

1,00 €

226,84 €

212,92 €

13,92 €

4.672,43 €

0,00 €

4.672,43 €

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

24.824,00 €

24.824,00 €

0,00 €

2.127,90 €

1.307,71 €

820,19 €

13.118,13 €

13.118,13 €

0,00 €

555,23 €

0,00 €

555,23 €

421,26 €

63,70 €

357,56 €

0,40 €

0,00 €

0,40 €

10.000,00 €

8.991,51 €

1.008,49 €

7.700,00 €

0,00 €

7.700,00 €

961,54 €

677,45 €

284,09 €

1.689,19 €

1.611,31 €

77,88 €

75.297,92 €

50.806,73 € 24.491,19 €
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Annexos

Programes i projectes de cooperació específicament universitària (2009)
Projecte de salut a la zona nord de l’estat de Chiapas, Mèxic (2005–2009)
Alumnes de l’àmbit sanitari participen en aquesta iniciativa 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 per 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 els costums locals, de tal manera que s’establia una
reciprocitat i intercanvi de coneixements enriquidor per a tothom. 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 als quals s’ensenyava com s’havien d’utilitzar els fàrmacs.
Suport jurídic ambiental a l’Amazònia Equatoriana (2009)
En el marc del projecte d‘”Enfortiment del procés de governança ambiental a la província
d'Orellana” desenvolupat pel grup territorial de Tarragona de l’Associació Catalana
d’Enginyeria sense Fronteres, un professor del Departament de Dret Públic de la URV va
portar a terme una estada des del 7 de juliol de 2010 fins al 7 de setembre (ESFTarragona) a Orellana (Equador) amb la col·laboració del Centre de Cooperació al
Desenvolupament URV Solidària.
Els principals objectius d’aquest projecte són:
-

L’anàlisi de l'estat de contaminació dels recursos naturals i la
socialització dels resultats d'una forma objectiva i senzilla.
La informació dels impactes negatius en la salut i el desenvolupament
d'activitats productives.
L’enfortiment de la societat civil per a la gestió del seu entorn i la
participació activa en processos de presa de decisions.
La coordinació entre institucions públiques, organitzacions ambientals,
líders locals i població afectada.
La millora d'eines legislatives i de gestió descentralitzada de les
competències ambientals que afavoreixin la protecció dels recursos
naturals.
L’exigència de compliment de la normativa ambiental i del respecte als
drets ambientals de la població.

Durant els dos mesos de l’estada es van fer diverses activitats en els àmbits següents:
La col·laboració amb les administracions públiques per protegir el medi ambient.
El reforçament de la societat civil a través de la capacitació per fer valer els seus drets.
La col·laboració en la publicació d’estudis sobre legislació ambiental a l’Equador.
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El suport a plets de responsabilitat per danys ambientals produïts com a conseqüència de
vessaments de petroli.
Inventari de les vies jurídiques per exigir danys ambientals (2009)
Al gener de 2008 es fa públic un vessament de petroli al Bloc 16, ubicat a la zona
amazònica de l’Equador, a una concessió d’unes 200.000 hectàrees d’una empresa
petroliera. El Bloc 16 està dins de la reserva de la biosfera Yasuní, declarada per la
UNESCO espai natural, que pertany al territori del poble indígena huaorani, directes
afectats de l’activitat petroliera. L’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres va
sol·licitar una clínica jurídica del màster universitari de Dret Ambiental de la URV, per tal
de conèixer les diferents vies jurídiques per exigir responsabilitats per danys ambientals a
empreses internacionals que operen a països tercers. D’aquesta manera, tres alumnes de
l’assignatura van elaborar un inventari de vies jurídiques adequant-se a la petició de
l’ONGD.
En aquest context, una de les estudiants es va traslladar als mesos de juny i juliol del 2009
a la província Francisco de Orellana (Equador) on va dur a terme, amb les dades
proporcionades per l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres, la Red de Líderes
Comunitarios Angel Shingre, la Fundación Inredh i les entitats governamentals de la zona,
una investigació juridicosocial que va concloure amb un informe actualitzat i revisat, que
mostrava una visió molt real de les possibles vies jurídiques existents.
D’aquest informe se’n pot concloure que els habitants, que són els directament afectats
pels danys ambientals provocats per empreses, en molts casos transnacionals, disposen de
mecanismes relativament eficaços per a la protecció de la salut i del medi ambient.
Malgrat tot, les vies jurídiques que hi ha són insuficients, per la qual cosa es fa necessari el
procés de sensibilització i de suport jurídic, per tal de facilitar-los els mecanismes de
defensa dels seus drets, per reclamar i prevenir els danys ambientals i exigir
responsabilitat a les empreses petrolieres pels danys ambientals ocasionats en el seu
territori.
Suport jurídic a les comunitats maies de Guatemala (2009)
Durant el període dels mesos d’agost i setembre de 2009, dos estudiants van desenvolupar
un treball de recopilació d’informació per redactar un informe jurídic sobre les vies
d’accés a la justícia per tractar el conflicte socioambiental ocasionat per l’extracció d’or a
Guatemala.
Aquest informe jurídic el va encarregar l’ONGD guatemalenca CEIBA amb la intenció
d’enfortir les tasques d’incidència política contra l’activitat minera en territoris indígenes,
ja que fins aleshores no havien realitzat una aproximació jurídica al tema. El document té
la intenció de ser una aproximació preliminar per analitzar la defensa del territori i la
protecció dels recursos naturals a les comunitats maies.
Aquest projecte té com a objectiu específic elaborar un estudi d’investigació sobre la
validesa i el reconeixement del dret indígena per a la tutela de la custòdia del territori i
dels recursos naturals, així com del nivell de legitimació activa reconegut per
l’ordenament jurídic guatemalenc a les comunitats originàries maies per a la defensa
jurídica dels interessos col·lectius contra l’activitat minera.
Atesa la naturalesa de l’estudi, el temps d’investigació de què es va disposar i els recursos
disponibles, aquesta aproximació és merament exploratòria i té per objectiu presentar un
2

panorama general sobre l’estat de l’accés a la justícia ambiental. Així mateix, pretén
servir d’eina per centrar les bases de futures investigacions sobre la matèria, més
detallades i profundes, així com entregar una sèrie de recomanacions i accions que s’han
de seguir, basades en l’anàlisi de la realitat observada.
Enfortiment del coneixement de la salut maternoinfantil i reconeixement institucional
de les tasques de les llevadores de les comunitats maies, Guatemala (2009)
Una metgessa i una treballadora social recent llicenciades a la URV van participar en un
projecte de l’ONGD Milpa Tarragona i la seva contrapart ONGD Ceiba de Guatemala, per a
la promoció de la salut a les comunitats indígenes del Departament de Huhuetenango,
durant els mesos de juliol i agost.
Un cop en el terreny, la col·laboració va ser en dues zones del departament. Primer, a la
zona Mam, en concret a les comunitats del municipi de Cuilco. Juntament amb una
infermera i un promotor de salut locals, es van encarregar de vetllar per la salut
comunitària mitjançant consultes mèdiques i sensibilitzant sobre els temes de salut que
més afecten la comunitat com la prevenció de la diarrea, hàbits d'higiene i alimentació.
El mes següent la col·laboració va ser a la zona Chuj, a Chaculá, comunitat que disposa
d'una clínica. La feina es va centrar en el suport a consultes, assistència a parts i suport en
infermeria. També es va reforçar el treball que es fa amb les comunitats, col·laborant en
el projecte sobre de salut mental.
Promoció integral de nens, nenes i adolescents treballadors a l’Amazònia peruana
(2009)
Dues estudiants d’últim curs de Pedagogia de la URV van col·laborar amb les tasques que
realitza l’associació La Restinga a la ciutat d’Iquitos, al Perú, que ha crescut fortament
amb immigració andina i els infants abandonen l’escola i s’incorporen al món laboral. En
aquest escenari, s’ha prioritzat l’actuació externa per fomentar l’escolarització entre la
població de 7 i 14 anys.
Per assolir aquest objectiu, l’associació La Restinga, a través de 6 persones, 4 educadores i
2 coordinadores, realitzen intervencions familiars i col·lectives per disminuir la violència
familiar i fomentar l’autoestima infantil i adolescent, incentivant l’escolarització de la
població a través de tallers i diferents dinàmiques.
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Diners
(euros)
atorgats
1
1
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
27

9.140,00
7.581,25
30.000,00
1.533,00
1.533,00
2.153,27

922,99

3.288,36

4.506,00

262.633,72

5

18.887,00

1

43.217,67

1

74.108,44

BRASIL

9.000,00

BÒSNIA

14.156,59

1

15.456,55

TOTAL

16.500,00

PERÚ

10.649,60

1

MÈXIC

SENEGAL

MOÇAMBIC

NICARAGUA
4

3

GUATEMALA
1

ECUADOR
1

1
5
1

1
2

1
1

1
1
1

1

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

TOTAL

Assesorament jurídic a comunitats
indígenes maies Guatemala (2009)

Nens, nenes i adolescents a l'Amazònia
Peruana Perú (2009)

Víes jurídiques per danys ambientals al
Yasuní Ecuador (2009)
Enfortiment de la gestió pública ambiental
del gobierno municipal de Orellana Ecuador
(2009)

Interlocutor reconeixement institucional de
les tasques Guatemala (2009)

Salut materno-infantil en comunitats maies
Guatemala (2009)

Projecte d'Enginyeria al Senegal (2008)

Dictàmen sobre drets humans a l'Estat de
Chiapas, Mèxic (2006-07)

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)

Projecte de salut a la zona nord de l’estat de
Chiapas, Mèxic (2005-2009)

Prevenció sanitària i nutrició al Brasil (2004)

Projecte Sanitari al Brasil (2003)

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)

Resum
projectes
universitaris
2000-2009

5

3
6
1

1

2

3
2
4

4
2
1
5
3
3
2
2
8
3
1
2
2
3
3
2
1
1
2
1
51

8.500,00
38.205,05
23.736,11
25.230,00

21.980,00

9.931,63
70.387,33
37.800,40
6.000,00
15.000,00
9.563,83
29.990,48
18.495,00
26.000,00
18.000,00
620,00
31.711,20
13.678,00

490.566,94

TOTAL

15.000,00

SÀHARA OCC.

70.737,91

DINERS
ATORGATS
(Euros)

ALGÈRIA

BOLÍVIA
3
1

CAMERUN
3

BRASIL
2

CUBA
EL
SALVADOR
EQUADOR

GUATEMALA
3
3

MÈXIC

NICARAGUA
1

PANAMÀ
1

2

HONDURES

1
3
1
3

SUDAN
1

2
1
3

2

ÍNDIA
6

2

1
1

1
1

1
3
1

1

7

1
8

1

MARROC
2
2
2

2

PERÚ
2

3

1
10

1
1

1
1
1

1

1

SENSE

OSCAR

LLATINO-

TOTAL

UNIÓ
AMERICANA

SODEPAU

SETEM

PUNT DE PARTIDA

PRABHAT

PONT DE SOLIDARITAT

MILPA

MEDITERRÀNIA

MANS UNIDES

INTERMON OXFAM

FUNDACIÓ "EL SUEÑO
DE LA CAMPANA"

ENTREPOBLES

ENLLAÇ

ENGINYERS
FRONTERES

CUCULMECA

CREU ROJA

COMITÉ
ROMERO

ASSOCIACIÓ PUNT 6

AGERMANAMENT
SENSE FRONTERES

ACAPS

Finançament de
projectes a
ONGD
2000 - 2009

Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària
Av. Països Catalans, 5-7
43007 Tarragona
www.urv.cat/urvs

