Projectes aprovats en la convocatòria d’estudiants E2009-2010
Fons de Solidaritat. Curs 2009-2010
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

1 Projectes aprovats
Educació per a la salut a la comunitat de Blinde (E0910-01)


Sol·licitant: Lucia Rodríguez, Quesé Blanco i Laura Alegre



Estudis: Màster en Medicina Tropical i Salut Internacional



Descripció: Formació de dones i nens de la població de Blinde en hàbits higiènics i
sanitaris per a la prevenció de malalties comunes a la regió.



Lloc i dates: Ghana, agost de 2009 (projecte ja realitzat)



Import atorgat:: 2.370€

Trained to train (E0910-02)


Sol·licitant: Neus Gimeno



Estudis: 4t Traducció i Interpretació



Descripció: Curs professional d’anglès per a formar professores del centre educatiu
Mera Parivar i altres beneficiàries de la zona, principalment mares dels estudiants.



Lloc i dates: Índia, gener a juliol 2010



Import atorgat:: 400€

Desenvolupament d'un marc d'avaluació analítico-participatiu de les
dinàmiques socioambientals i de la qualitat de vida de les comunitats
camperoles de la vall del riu Polochic, Guatemala (E0910-03)


Sol·licitant: Tarik Serrano



Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals (2n any de tesis)



Descripció: Mapejat del territori i tallers de mapes participatius amb la població
local, projecte en el marc d’un altre de més ampli dirigit pel Dr. Gonzalo Gamboa,
amb el finançament de l’ACCD i el Fons de Solidaritat.



Lloc i dates: Guatemala, del 19 de gener al 19 de març de 2010.



Import atorgat::1.200€

Avaluació dels horts urbans a L’Havana com a model agrícola per a la
sobirania alimentària i el desenvolupament sostenible (E0910-04)


Sol·licitant: Almudena Garcia Sastre



Estudis: Màster Erasmus Mundus en Estudis Ambientals
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Descripció: Avaluació d’horts urbans mitjançant mètodes participatius, en el marc
d’un supraprojecte d’agricultura urbana que forma part del pla estratègic nacional:
es preveu que 16 ciutats pilots assoleixin el 100% d’autoabastiment d’aliments per
tal d’evitar-ne la importació.



Lloc i dates: Cuba, 1 de maig a 15 de juny de 2010.



Import atorgat:: 1.200€

Acompanyament al disseny del Sistema d'Alerta Prèvia davant de sismes i
perills volcànics a la llacuna de Apoyo (E0910-05)


Sol·licitant: Ona Corominas



Estudis: Màster Geologia, especialitat Riscos Naturals



Descripció: Es tracta de donar suport a un projecte de la ONG Geòlegs del Món,
els quals treballen en la possible predicció de risc volcànic a la zona del volcà
Apoyo. La seva tasca consistiria en aconsellar-los sobre quin tipus de sistema
d'alerta prèvia seria aplicable a la zona, donats els mitjans de què disposen.



Lloc i dates: Nicaragua, 10 abril al 9 de maig de 2010



Import atorgat:: 1.200€

Avaluació per a la solució de la problemàtica d’atacs de puma i jaguar en
finques ramaderes del Nord-Oest de Costa Rica (E0910-06)


Sol·licitant: Albert Burgas Riera



Estudis: Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat



Descripció: Estudi dels motius dels atacs per part de pumes i jaguars als caps de
bestiar (principal activitat econòmica de la zona), oferir alternatives als ramaders i
evitar la persecució sobre aquests felins. L’objectiu del projecte es poder fer
compatibles els usos ramaders tradicionals i la conservació dels valors naturals.



Lloc i dates: Costa Rica, 1 d’abril a 8 de setembre



Import atorgat:: 1.200€

Historias comunitaris para la paz: hacia la construcción de generaciones
de paz (E0910-07)


Sol·licitant: Juan Carlos Arboleda i Pablo Hoyos.



Estudis: Doctorat en Psicologia Social.



Descripció: Intervenció comunitària sobre la memòria col·lectiva del conflicte armat
a Colòmbia, a partir de tallers de gestió de conflictes i de creativitat (pintura, teatre i
poesia) entre d’altres, que contribueixin a fomentar una cultura de pau.



Lloc i dates: Colòmbia, 19 de juliol a 5 de setembre

Import atorgat: 1.890€

Informe sobre la situació dels drets humans a Bolívia 2010. Impactes del
model agroexportador de soja.


Sol·licitant: Estel Peix Feliu i Andrea Eguren



Estudis: Màster Estudis Llatinoamericans i Antropologia Social i Cultural
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Descripció: A petició del MST de Bolívia, des del Grup d’investigació en Drets
Humans i Sostenibilitat (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC) es
realitzarà un treball de camp per tal de documentar casos de vulneracions dels
drets humans en comunitats indígenes i camperoles com a conseqüència de la
imposició del model agroexportador de soja. S’elaborarà un informe per a
presentar davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides.



Lloc i dates: Bolívia, 26 de juliol a 24 de setembre



Import atorgat: 1.770€

Reportage i audiovisual, de Guinea Equatorial, 40 anys després de la
Guinea Espanyola (E0910-09)


Sol·licitant: Carolina Cañellas, Lucía Bretos i Anna Rosell



Estudis: Postgrau Fotoperiodisme (Carolina) i Comunicació Audiovisual



Descripció: Es pretén fer un recull de material gràfic enfocat a un projecte de
sensibilització posterior. Dins del projecte hi hauria dues parts, una part on es
recolliria una documentació gràfica del país, i una altra documentació gràfica del
projecte que l’associació [ells] educació lleure i salut duu a terme a Guinea
Equatorial. Obtenint així un material fotoperiodístic per a fer exposicions, xerrades,
audiovisuals, etc.



Lloc i dates: Guinea Equatorial, 16 juliol a 29 d’agost 2010



Import atorgat: 1.820€

Mediación Cultural y Promoción de Programa de Voluntariado


Sol·licitant: Claudio Milano



Estudis: Màster Antropologia Social i Cultural



Descripció: Estudi i anàlisi de les activitats al departament amb la finalitat
d’implementar un programa de voluntariat que pugui recolzar a la comunitat.



Lloc i dates: Senegal, 15 d’agost a 15 de setembre 2010



Import atorgat: 1.090€

Integración de manejo local de recursos naturales y políticas de
conservación en comunidades de la Reserva de la Biosfera de Calakmul
(Campeche)


Sol·licitant: Nancy Guadalupe Arizpe



Estudis: Doctorat Ciències Ambientals (ICTA)



Descripció: Enfortiment de la getsió integral dels recursos naturals per part de les
comunitats indígenes residents a la reserva natural. Projecte emmarcat en un de la
Dra. Victòria Reyes, finançat en la XXVII Convocatòria del Fons de Solidaritat.



Lloc i dates: Mèxic, 1 d’agost a 30 d’octubre 2010



Import atorgat: 860€
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