Projectes aprovats en la convocatòria d’estudiants E2010-2011
Fons de Solidaritat. Curs 2010-2011
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

1 Projectes aprovats
Prevenció de la transmissió matern-infantil de VIH i sífilis a Guatemala
(E1011-01)


Sol·licitant: Paula Perelló González



Estudis: Medicina



Descripció: El projecte té com objectiu reduir la transmissió vertical de VIH i sífilis
treballant de forma integral en quatre nivells: la comunitat, l'atenció primària, els
hospitals departamentals i les estructures centrals. Ens centrarem en a la formació de
infermers/es, llevadores, facilitadors i voluntaris/es comunitaris/es sobre tests ràpids i
maneig del VIH i sífilis en embarassades i en la formació de voluntaris/es
comunitaris/es sobre prevenció d’aquestes infeccions..



Lloc i dates: Guatemala, de l’agost a l’octubre de 2011



Import atorgat: 1.050 €

Projecte de construcció d’un banc de sang al Hospital Marcelino BancaBubaque (E1011-02)


Sol·licitant: Silvia Simó Nebot



Estudis: Medicina



Descripció: Aquest projecte pretén construir un Banc de Sang a l'hospital Marcelino
Banca de l'illa de Bubaque a l'arxipèlag de les Bijagós a Guinea Bissau.
Hi ha més de cinc hores el que es triga a traslladar en vaixell des de les illes fins a la
capital, Bissau, a un malalt, després d'aquest període de temps són molts els malalts
que moren per problemes que podrien ser solucionats amb una mínima intervenció o
fins i tot per una simple transfusió de sang. L'hospital ja compta amb els materials
necessaris per poder operar i dotar el Banc de Sang donades per l'OMS. Considerem
l’adequació del banc de sang, un aspecte fonamental per donar el mínim necessari
perquè es pugui dir hospital..



Lloc i dates: Guinea Bissau, del juliol fins l’agost del 2011



Import atorgat: 890€
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Conservació comunitària, educació ambiental i divulgació científica en
comunitats indígenes del sud-est mexicà (E1011-03)


Sol·licitant: Irene González Ventosa



Estudis: Ciències Ambientals



Descripció: Continuació amb el treball de recerca i cooperació en educació ambiental
a comunitats indígenes del sud-est mexicà. Es promourà la implementació del
Programa d’Educació Ambiental a diferents reserves comunitàries, així com capacitarlos i fomentar els vincles entre comunitat i escoles alhora de tractar aquesta qüestió
ambiental i comunitària.



Lloc i dates: Mèxic, maig 2011.



Import atorgat:1.200€

Participació i presentació al V Congrés Universitat i Cooperació de Càdiz’11
(E1011-04)


Sol·licitant: Silvia Matas Viñals



Estudis: Ciències Ambientals



Descripció: Amb motiu de la celebració del V Congrés Universitat i Cooperació al
Desenvolupament, el grup de voluntaris de cooperació i medi ambient d’enguany,
anirà a presentar el pòster de la campanya “Desperta amb Cafè Just a la UAB” alhora
que es formarà sobre la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit universitari.



Lloc i dates: Càdiz, 6 al 8 d’abril 2011.



Import atorgat: 1.014,61€

Conservació i anàlisi de la percepció socioambiental de l’aiguamoll de
Lucre-Huacarpay (E1011-05)


Sol·licitant: Elisa Miquel i Josep Esparrach



Estudis: Ciències Ambientals



Descripció: Portar sobre el terreny el treball de cooperació en Restauració,
Ecoturisme i Desenvolupament Sostenible de Zones Humides de Lucre-Huacarpay.
Es durà a terme una monitorització de la biodiversitat de la llacuna i es farà una
avaluació de la percepció social que hi hi a la comunitat d’aquest espai natural.



Lloc i dates: Perú, del setembre dins l’octubre 2011



Import atorgat: 1.830€

Atenció i psicoeducació a cuidadors de gent gran amb demències (E101106)


Sol·licitant: Silvia Varela Fuentes



Estudis: Psicologia – Màster en Intervenció Psicosocial



Descripció: Intervenció comunitària per a millorar la situació de convivència i el
benestar psicològic dels cuidadors informals de gent gran amb demència/Alzheimer.
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Es tracta de l’obertura d’un espai relacional i de recolzament en el qual es pretén
dotar d’eines que facilitin tant la cura dels altres com la cura del propi familiar o
cuidador/a, mitjançant l’informació sobre les demències, l’adquisició d’estratèiges
d’afrontament davant determinades circumstàncies i l’expressió i descàrrega
d’emocions.


Lloc i dates: Perú, de novembre fins desembre de 2011



Import atorgat:: 827€

Col·laboració amb el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
(E1011-07)


Sol·licitant: Júlia Martí Comas.



Estudis: Ciències Polítiques i de l’Administració.



Descripció: Es tracta de la col·laboració amb l’organització Tierra Digna de Colòmiba
en el marc del projecte de col·laboració entre aquesta entitat i l’Observatori del Deute
en la Globalització. Aquest projecte té l’objectiu d’analitzar, visibilitzar i denunciar els
impactes econòmics, socials, ambientals i culturals que genera la inversió espanyola
a Colòmbia, a través de les seves empreses relacionades amb la privatització de
l’aigua.



Lloc i dates: Colòmbia, de setembre fins desembre del 2011



Import atorgat:: 1.077€
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