CONVOCATÒRIA XXVII
UAB
Projecte: Els conflictes armats dibuixats, la pau dibuixada
Entitat promotora: Escola de Cultura de Pau
Responsable del projecte: Alba Sanfeliu
Import concedit: 1.100€
Localització geogràfica: UAB
Descripció del projecte: Es vol fer una exposició per donar a conèixer la situació en
què viuen els infants de països en conflicte armat a partir dels seus propis dibuixos,
emfasitzant en l’ús del dibuix com a forma d’intervenció psicosocial. La mostra reunirà
dibuixos procedents de països com Sierra Leone, Palestina, Colòmbia, Irak,
Afganistan, Uganda o Txetxènia, entre d’altres. Les temàtiques representades
inclouran armament, exèrcits, soldats, violacions dels drets humans, violència de
gènere, menors soldats, cases i temples religiosos, desplaçats interns i refugiats,
dibuixos de pau.

UAB
Projecte: Conflictes d’extracció de recursos i d’exportació de residus (CERES)
Entitat promotora: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable del projecte: Joan Martínez Alier
Import concedit: 9.000€
Localització geogràfica: UAB
Descripció del projecte: Les recerques de Joan Martínez Alier han donat lloc a tesis
doctorals a la UAB sobre conflictes d’extracció de recursos i d’exportació de residus.
Les investigacions dels estudiants de doctorat han produït incidentalment molts
materials audiovisuals, que s’han convertit en un vídeo (Viaje a las fronteras de la
extracción) que vol ser el punt de partida per a la realització d’altres treballs de difusió i
sensibilització.

Guatemala
Projecte: Enfortiment productiu i organitzatiu de comunitats indígenescamperoles a la Vall del Riu Polochic
Entitat promotora: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable del projecte: Gonzalo Gamboa
Import concedit: 8.210€

Localització geogràfica: vall del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala
Contrapart local : Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Coordinación de ONG y
Cooperativas
Descripció del projecte: Aquest projecte contempla l'organització i realització d'una
sèrie d'Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), orientades a capacitar famílies
indígenes-camperoles de la Vall del Polochic en pràctiques agroecològiques. A més, a
través d'aquestes escoles es persegueix l'enfortiment organitzatiu de les comunitats
participants.

Guatemala
Projecte: Suport per a la formació universitària de qualitat en l'àmbit de la salut
sexual i reproductiva a Guatemala
Entitat promotora: Dept. de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Responsable del projecte: Jordi Casabona
Import concedit: 3.500€
Localització geogràfica: Escuintla i Guatemala capital
Contrapart local: Hospital Nacional Regional de Escuintla (adscrit a la Universidad San
Carlos de Guatemala)
Descripció del projecte: El projecte pretén identificar i definir un pla de formació en
salut pública i, en particular, en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva per a la
Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, a partir de l'experiència dels professors i
investigadors de la UAB, que permeti millorar tant la qualitat docent del professorat
com la implementació de nous cursos per als estudiants, a partir de la cooperació
interuniversitària entre professors d'ambdues institucions.

Nicaragua

Projecte: Màster en Didàctiques Específiques
Entitat promotora: Institut de Ciències de l’Educació
Responsable del projecte: Neus Sanmartí
Import concedit: 13.850€
Localització geogràfica: Estelí, Nicaragua
Contrapart local: Facultad Regional Multidisciplinar d’Estelí (FAREM), de la UNAN
Descripció del projecte: Preparar a professors d’universitat i a responsables educatius
dedicats a la formació del professorat de secundària o a la gestió d’aquesta etapa
educativa. La finalitat és actualitzar-los des de la seva pròpia pràctica, en els darrers
coneixements sobre l’ensenyament i aprenentatge de les diferents disciplines del
currículum. El projecte respon a una demanda de la FAREM i de les institucions
educatives locals per tal d’incidir en la millora de la formació del professorat i, per tant,
en el sistema educatiu de Nicaragua. Aquesta és la tercera i última fase del projecte,
que es va iniciar el 2008.

Nicaragua

Projecte: Formació d’educadores i mestres i recolzament a la innovació
educativa en centres de Pràcticum de la Llicenciatura d’Educació Infantil a la
FAREM
Entitat promotora: Dept. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Responsable del projecte: Lourdes Molina
Import concedit: 14.710€
Localització geogràfica: Estelí, Nicaragua
Contrapart local: Facultad Regional Multidisciplinar d’Estelí (FAREM), de la UNAN
Descripció del projecte: Es planteja la formació d’educadores/mestres i equipament a
centres en àmbits educatius (el plaer de la narració i la lectura; art plàstic,
experimentació científica) no abordats al projecte que el precedeix, així com el
seguiment, acompanyament, difusió i aprofundiment en aquests àmbits i els
corresponents al projecte anterior (música, participació i coparticipació). Incideix també
en la formació de l’equip facilitador que s’ha constituït per a donar suport i acompanyar
la innovació educativa que s’introdueix als centres d’acord amb la formació rebuda. Tot
això contribueix a disposar de centres i tutors qualificats per al Pràcticum de la
Llicenciatura d’Educació Infantil de la FAREM.

Equador
Projecte: Avaluació multicriteri social d’escenaris de futur a la Vall d’Intag,
Equador. Enfortiment d'organitzacions de base i desenvolupament de noves
capacitats a institucions acadèmiques
Entitat promotora: Dept. d’Economia i Història Econòmica
Responsable del projecte: Giuseppe Munda
Import concedit: 6.035€
Localització geogràfica: Quito i Imbabura, Equador
Contrapart local: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) i
Consorcio Toisán
Descripció del projecte: El projecte té per finalitat atendre dues necessitats socials: per
un costat, respondre a la demanda de les comunitats de la zona d’Íntag (Equador) que
sol·liciten un estudi multicriterial que permeti explicitar i debatre totes les dimensions
del que es posa en joc amb la realització d’un projecte miner al seu territori; i per l’altre,
incrementar la capacitat d’universitats equatorianes en els fonaments teòrics i pràctics
sobre les tècniques d’avaluació multicriteri.

Perú
Projecte: Formació per a una Ica Accesible (FORICA)
Entitat promotora: Institut Universitari d’Estudis Europeus
Responsable del projecte: Fernando Alonso
Import concedit: 8.069€
Localització geogràfica: Regió de Ica, Perú
Contrapart local: Universidad Nacional San Luis Gonzaga i Universidad Alas Peruanas

Descripció del projecte: Realització de dos cursos de formació a les universitats de la
Regió de Ica. El primer, “Accessibilitat Universal en la edificació i l’urbanisme per al
desenvolupament econòmic i social”, estarà dirigit a estudiants i llicenciats
d’Enginyeria Civil de la Universitat San Luis Gonzaga. El segon es titula “Eina de
intervenció per a l’Accessibilitat Universal. Aplicació al procés edificatiu i la planificació
urbana” i s’impartirà a la Universidad Alas Peruanas per a estudiants i llicenciats en
Arquitectura. També hi assistiran representants tècnics del Govern Regional de Ica, la
Municipalitat Provincial i d’altres districtes i municipis de la regió.

Mèxic
Projecte: Conservació comunitària: capacitació i intercanvi d'experiències sobre
pràctiques locals de conservació d'espais naturals protegits en comunitats
indígenes del sud-est mexicà
Entitat promotora: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable del projecte: Victòria Reyes
Import concedit: 10.420€
Localització geogràfica: Quintana Roo, Campeche, Oaxaca i Veracruz, Mèxic
Contrapart local: Instituto Nacional de Ecología, A.C. (INECOL)
Descripció del projecte: Es vol donar suport a comunitats indígenes que participen, en
diferent grau, en la gestió d'espais naturals protegits del sud-est mexicà, on realitzen
projectes de conservació comunitària, facilitant-los els materials i mètodes necessaris
per prosseguir aquesta tasca. Les accions proposades permetran a les poblacions
locals enriquir i intercanviar coneixements sobre projectes de conservació locals,
compatibles amb una gestió ambiental sostenible del seu entorn, i dissenyar
conjuntament estratègies polítiques adreçades a promoure la conservació biològica i el
desenvolupament social. El projecte es realitzarà amb la col·laboració d'investigadors
mexicans (INECOL, UAC, UNAM, UV, GDF).

Gàmbia
Projecte: Observatori transnacional d’investigació aplicada a noves estratègies
per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF): La iniciació sense
mutilació
Entitat promotora: Dept. d’Antropologia Social i Cultural
Responsable del projecte: Adriana Kaplan
Import concedit: 9.200€
Localització geogràfica: Gàmbia
Contrapart local:School of Medicine and Allied Health Sciences, Universitat de Gàmbia
Descripció del projecte: Consisteix a establir un Observatori transnacional
d’investigació aplicada per a la prevenció de la MGF a Gàmbia i Espanya, amb
l’objectiu de generar coneixement clínic i qualitatiu. Aquest coneixement es transfereix
mitjançant la creació de materials divulgatius i didàctics, i la formació del personal de la
salut del sistema públic gambià, estudiants, i professionals d’Atenció Primària, en
contacte amb la població subsahariana resident a Espanya. En una etapa posterior,
aquests professionals legitimats al territori per les pròpies comunitats, podran

desenvolupar tasques de conscienciació i promoure el ritual alternatiu d’“Iniciació
sense Mutilació”.

Ghana
Projecte: Formació de personal mèdic i acadèmic al nord de Ghana
Entitat promotora: Dept. de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva
Responsable del projecte: Josep Maria Jansà
Import concedit: 15.000€
Localització geogràfica: regió nord-est de Ghana
Contrapart local: School of Medical and Health Sciences, University of Development
Studies of Tamale
Descripció del projecte: L’objectiu principal és el de continuar el projecte de
col·laboració entre el Màster en salut internacional i medicina tropical de la UAB i la
Universitat de Tamale (nord de Ghana) per a la formació de personal mèdic, sanitari,
acadèmic i científic que permeti millorar les condicions de salut en una regió (nord de
Ghana i zones limítrofes de Burkina Faso i Togo) amb un important empobriment
econòmic i un accés a l’atenció mèdica molt limitada.

Algèria
Projecte: La promoció de patrimoni com a eina per al desenvolupament Cultural
Algerià
Entitat promotora: Dept. de Prehistòria / SAPPO
Responsable del projecte: Miquel Molist
Import concedit: 10.906€
Localització geogràfica: Tlemcen, Algèria
Contrapart local: Dept. d’Arqueologia de la Universitat de Tlemcen
Descripció del projecte: Del 18 d'abril al 18 de maig se celebrarà el mes del patrimoni a
la ciutat de Tlemcen. Aquest projecte pretén dur a terme una campanya de
sensibilització a la vila i la wilaya (comarca) de Tlemcen sobre la importància de la
protecció, l’estudi i la valorització del patrimoni cultural per al desenvolupament
cultural, la cohesió social, l’enteniment de la diversitat cultural i el desenvolupament
econòmic de la regió. Des de l’any 2007, el dept. de Prehistòria de la UAB col·labora
amb el Dept. d’Arqueologia de la Universitat de Tlemcen en un projecte de cooperació
cultural per al desenvolupament, participant en la formació de professionals en la
gestió del patrimoni cultural i per a la creació d’un inventari del patrimoni de la regió.

