Fons de Solidaritat de la UAB
Resolució de la Convocatòria XXXIX
19 de maig de 2022
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

DADES GLOBALS DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:



5 projectes finançats: (5) línia 1, (0) línia 2.



Fons totals atorgats: 57.185,68 €



Països d’implementació: Uganda, Mèxic, Costa d’Ivori, Vietnam.

Fundació Autònoma Solidària
Resolució Convocatòria FSXXXIX

DETALL DELS PROJECTES FINANÇATS

Línia 1 - UGANDA
Microbioma i agents patògens zoonòtics en dues comunitats de ximpanzés a
Uganda






Dept. / Centre: Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Facultat de
Veterinària
Responsable: Ignasi Marco Sánchez
Contrapart: Universitat de Makerere
Import concedit: 10.610,00 €
Descripció: A Uganda, els ingressos basats en el turisme de natura constitueixen
un pilar essencial per la conservació de la biodiversitat, alleugerir la pobresa i
transformar l’economia del país. El ximpanzé és un dels objectius turístics
primordials al país, i es troba en perill d’extinció degut, principalment, a la
transformació de la selva en sòl agrícola. Aquests canvis en l’hàbitat i en
l’alimentació, influeixen negativament a la seva microbiota intestinal, produint un
augment en la susceptibilitat a les malalties infeccioses, incloses les que es
transmeten a l’home (zoonosis). El present projecte vol comparar la microbiota de
dues comunitats de ximpanzés, amb diferent grau d’afectació de l’hàbitat, incloent
aquells patògens zoonòtics.
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Línia 1 – MÈXIC
FRONTERA CRÓNICA: Taller de periodismo transfronterizo y co-creación para el
fomento de la mirada crítica y la construcción de otras narrativas sobre violencia,
mujer y migraciones






Dept. / Centre: Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación
Responsable: Santiago Tejedor Calvo
Contrapart: Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana
Import concedit: 11.506,80 €
Descripció: El proyecto “FRONTERA CRÓNICA: Taller de periodismo transfronterizo
y co-creación para el fomento de la mirada crítica y la construcción de otras narrativas
sobre violencia, mujer y migraciones” busca apoyar a la red de periodistas de México
que trabajan en la ciudad de Tijuana mediante un conjunto de acciones de formación,
reflexión y debate dirigidas a ofrecer recursos, herramientas y nuevas dinámicas de
trabajo sobre la narrativa de la violencia, las migraciones y la mujer en un contexto
sociopolítico marcado por el incremento de las agresiones a los y las reporteras que
cubren temas en la frontera entre México y Estados Unidos. La iniciativa –que incluye
dos talleres prácticos, dos jornadas de reflexión y un ciclo de debates– se concibe
como un espacio colaborativo y de co-creación entre periodistas, docentes y personas
investigadoras. El proyecto contará con el apoyo y la participación del cronista y
escritor Martín Caparrós, así como un grupo de docentes, profesionales de la
investigación y periodistas de México y España. Colaboran en la iniciativa el medio
5W, especializado en migraciones; la Fundación Gabo -Gabriel García Márquez-; la
Universidad Autónoma de Baja California y la red de periodistas de México “Yo Sí Soy
Periodista”.
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Línia 1 - COSTA D’IVORI
Foment de la qualitat en l’educació superior: Col·laboració en l’àmbit de l’empresa i
l’economia per impulsar l’emprenedoria, l’ocupabilitat i el desenvolupament
competencial






Dept. / Centre: Departament d’Economia i Història Econòmica
Responsable: M. Dolors Márquez Cebrián
Contrapart: Universitat Alassane Ouattara, Costa d’Ivori
Import concedit: 11.285,00€
Descripció: El projecte entre la UAB i la Universitat Alassane Outtara (UAO) busca
promoure la qualitat acadèmica a través del foment de les competències i habilitats dels
estudiants en els àmbits de programes lligats a l’empresa i l’economia, amb l’objectiu de
que els estudiants millorin les seves possibilitats en relació a l’ocupació i l’emprenedoria,
apostant per la millora econòmica i social basada en la població local. El projecte
consisteix en un anàlisi de les necessitats del territori de destí i la construcció d’un petit
programa formatiu (MOOC) sobre com integrar aquestes millores en la qualitat als
programes per desenvolupar els objectius previstos, tot lligant-ho amb la lògica dels ODS.
Es preveu que més enllà de l’impacte en aquesta institució i territori concrets, també es
generin aprenentatges a la UAB per col·laborar amb més institucions en països
emergents.
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Línia 1 - MÈXIC
Educación Sexual Integral para la prevención de las violencias. Encuentro
social.







Dept. / Centre: Departamento de Antropología. Grupo de investigación Afín.
Responsable: Bruna Alvarez
Contrapart: INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia; UPNECH:
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua; UACJ: Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez y IMM: Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad
Juárez.
Import concedit: 11.783,88 €
Descripció: Este proyecto tiene como objetivo principal la organización de un
encuentro de entidades e instituciones que trabajan la salud y la educación sexual
y reproductiva en Ciudad Juárez (México), poniendo el foco en la prevención de
violencias. El objetivo del Encuentro es compartir experiencias y dar a conocer los
resultados del proyecto de transferencia universitaria SexAFIN-Ciudad Juárez,
realizando desde 2019 con el apoyo económico de la FAS y con la implicación de
tres instituciones de educación e investigación locales (UACJ, UPNECH e INAH),
así como la reciente incorporación del Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad
Juárez. El proyecto presentado en esta convocatoria corresponde a la tercera y
última fase del proyecto SexAFIN-Ciudad Juárez, donde en coordinación con las
cuatro instituciones locales mencionadas anteriormente, se pretende generar un
mapeo de entidades locales que trabajan en la salud y educación sexual y
reproductiva e invitarlas a un encuentro para poner en común lo que cada entidad
está realizando en su ámbito de actuación, incluidas la políticas públicas de la
instancia gubernamental, compartiendo la experiencia de SexAFIN-Ciudad Juárez,
y constituyendo un grupo de trabajo local de salud sexual y reproductiva en Ciudad
Juárez que diagnostique y establezca las líneas estratégicas de detección de
necesidades, prevención de violencias e intervención en salud y educación sexual
y reproductiva en los próximos años. Es de destacar que esta etapa del proyecto
contempla dentro de sus objetivos la conformación de una red internacional de
investigación acción que permita sistematizar y compartir intervenciones y
experiencias locales y mutlisituadas en materia de educación sexoafectiva, salud
sexual y reproductiva orientadas a la prevención de los escenarios de violencia de
género reproducidos de manera creciente en Ciudad Juárez durante las dos
últimas décadas.
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Línia 1 - VIETNAM
Educació en regulació per tal de reduir l’ús de pesticides i derivats del plàstic
(químics disruptors hormonals) als cultius d’àrees rurals a Vietnam (II fase)







Dept. / Centre: Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques. Grup de
recerca Dret Global i Seguretat Humana. Línia investigació drets i seguretat
humana
Responsable: Estela Gutierrez Rodriguez
Contrapart: National Vietnamese University Sciences and Humanities
Import concedit: 12.000,00 €
Descripció: El projecte consisteix en l’aplicació del coneixement sobre la regulació
administrativa global dels productes que contenen químics disruptors
HORMONALS (EDCs per les seves sigles en anglès endocrine disrupting
chemicals), a les zones rurals de Vietnam, pesticides, plaguicides, plàstics, etc.
amb l’objectiu de disminuir l’exposició de la població mitjançant la millora en la
cadena alimentària. L’acció es basa en la formació i educació tant als professors
vietnamites com als grangers de les àrees rurals.
Atès que Vietnam ha signat un acord de comerç amb la Unió Europea, la circulació
dels productes exportats des de la UE a Vietnam es preveu que creixi
exponencialment. Basant-nos en el principi de la Justícia Climàtica, i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, formem als grangers de les
àrees rurals per tal que puguin saber quins productes han estat prohibits a la Unió
Europea pel Reglament REACH i que per tant no han de fer servir per la seva
toxicitat.
La pandèmia ens ha deixat clar que la globalització provoca el moviment de
productes i persones sense respectar distàncies i per tant, no és eficient prohibir
aquests químics a la Unió Europea si després els exportem massivament a
aquests països en vies de desenvolupament sense proveir formació, ja que els
fruits i vegetals tropicals que es produeixen s’exporten i consumeixen per la
ciutadania europea, provocant així l’efecte boomerang de la globalització en
perjudici de la seguretat humana.
Així mateix, mitjançant aquesta formació lliure de químics disruptors endocrins, es
potencia l’agricultura ecològica i el producte biològic aportant un valor afegit a la
cadena alimentaria, amb la conseqüent reducció d’alteració hormonal en la
població vietnamita i en definitiva, global.

