Projectes finançats a la convocatòria XXIX 2011
21 de desembre de 2011
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

MÈXIC
Projecte: Conservació comunitària : Diàlegs entre comunitats rurals i indígenes i
experts en legislació ambiental per la defensa del seu territori.
Entitat promotora: ICTA – CECG – Laboratori d’Etnoecologia
Responsable: Isabel Ruiz Mallén
Import concedit: 5.000€
Localització geogràfica: Mèxic
Contrapart local: Investigación y Acción Biocultural, Anima Mundi, A.C.
Instituto de Ecología A.C
Descripció: Amb aquest projecte es vol donar continuïtat al treball de recerca sobre
“Conservació comunitària” realitzat al 2010 i 2011 i finançat pel FAS, que tenia
l’objectiu de donar suport a sis comunitats rurals i indígenes mexicanes que participen
en la gestió d’espais naturals implementant projectes de conservació comunitària. Com
a resultat de la recerca es va identificar que manca informació disponible i accessible
per les comunitats rurals mexicanes sobre el nou panorama legal de gestió ambiental
que el govern ha establert en els últims 20 anys. L’acció respon a una demanda de les
comunitats per conèixer i entendre aquest nou context legal, el perquè dels canvis en
les lleis, i les conseqüències en el seu benestar i la conservació de la biodiversitat. Per
assolir-ho, es proposa la realització de 4 tallers de capacitació sobre legislació
ambiental i l’elaboració de materials de divulgació dels resultats adreçats a les
poblacions locals.

ETIÒPIA
Projecte: Col·laboració amb el Departament de Ciències de la Terra de la
Universitat d’Addis Ababa (Etiòpia)
Entitat promotora: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Departament de Física
Responsable: Pere Masqué Barri
Import concedit: 1.550€
Localització geogràfica: Etiòpia
Contrapart local: Addis Ababa University - Department of Earth Sciences, College of
Natural Sciences
Descripció: Al llarg de l’any 2012 es pretenen establir i concretar les bases de
col·laboració que es preveu que sigui de llarga durada amb diversos grups de recerca i
institucions d’Etiòpia que permetin impulsar projectes conjunts en l’àmbit de medi
ambient, amb diverses components i objectius tals com: i) ajudar a enfortir les
capacitats científico-tècniques dels grups col·laboradors, quant a coneixement i a
medis materials; ii) facilitar la formació d’investigadors i tècnics a nivell de grau
universitari o màster/doctorat; iii) desenvolupar projectes d’investigació bàsica i
aplicada a implementar en el decurs dels propers anys.

MOÇAMBIC
Projecte: Preparació d’un projecte de col·laboració en ensenyament superior i
recerca amb l’Escola Superior do Jornalismo de Maputo
Entitat promotora: Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB
Responsable: María Dolores Montero Sánchez
Import concedit: 5.000€
Localització geogràfica: Maputo
Contrapart local: Escola Superior de Jornalismo
Descripció: La preparació d’aquest projecte s’inscriu dins del programa de cooperació
de la Unesco “The need for quality journalism in Africa”, amb la missió d’enfortir les
universitats africanes que ofereixen estudis de Comunicació. Els principals objectius
són reforçar la docència de l’Escola Superior de Periodisme de Maputo, impulsar
conjuntament i amb altres representants de la societat civil una recerca sobre els
indicadors del desenvolupament dels mitjans de comunicació a Moçambic, així com
aportar equipament audiovisual per millorar la docència de pràctiques de periodisme.
En la fase inicial, el propòsit de la Càtedra és conèixer el terreny on es durà a terme el
projecte així com dissenyar amb la contrapart els àmbits específics de col·laboració. A
petició de la contrapart, també es farà un donatiu de material (projectors, gravadores
de so i de video i càmeres fotogràfiques).
UAB
Projecte: RIO+20 a la UAB. Què vol dir desenvolupament sostenible al segle XXI?
Entitat promotora: Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Responsable: Jesús Ramos Martín
Import concedit: 3.000€
Localització geogràfica: UAB
Descripció: El mes de juny de 2012 tindrà lloc la Cimera de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides “Rio+20”. Vint anys després del llançament del
concepte de Desenvolupament Sostenible a la ciutat de Rio, Nacions Unides organitza
una cimera per actualitzar aquest concepte i vincular-lo amb el nou paradigma
d’economia verda. Aquest projecte tracta d’aprofitar aquest fet, que tindrà un gran
ressò internacional, per sensibilitzar a la comunitat universitària de la UAB –aprofitant
el coneixement generat a la pròpia universitat i l’extern-, i a la població en general, a
l’entorn dels dos eixos principals de la Cimera: a) què és una economia verda en un
context de desenvolupament sostenible i eradicació de la pobresa?; i (b) què cal
canviar institucionalment per assolir un desenvolupament sostenible? Per fer-ho es
portaran tres tipus d’acció: l’organització de tres xerrades a les instal·lacions de la
UAB, la generació de 10 noticies per blog que es difondrà a la blogosfera els 10 dies
anteriors a l’inici de la Cimera, i l’activació d’una acció mitjançant twitter els tres mesos
anteriors a la cimera on podrà participar tota la comunitat de la UAB.

NICARAGUA
Projecte: Enfortiment de la formació universitària de postgrau a Nicaragua:
realització d’un màster en Medi Ambient, amb èmfasi en la gestió de conques i
de recursos naturals
Entitat promotora: Grup de recerca Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la
Globalització (ARAG)
Responsable: Jordi Bartolomé
Import concedit: 17.585€
Localització geogràfica: Nicaragua
Contrapart local: Facultad Regional Mustidisciplinaria de Estelí (FAREM) i Bluefields
Indian & Caribbean University (BICU)
Descripció: Es pretén executar la segona part del màster sobre medi ambient que
representa la continuïtat i l’ampliació de les quatre edicions anteriors organitzades per
la UAB i finançades per la FAS. A diferència de les anteriors, en aquesta edició s’ha
ampliat a l’àmbit geogràfic de a la Costa Caribenya i s’imparteix com a màster propi de
la UAB amb crèdits europeus (ECTS). A més augmenta considerablement la
participació de professorat local. El màster s’organitza per trobades el febrer i juliol, i
dues de les assignatures s’impartiran per via telemàtica. La primera part del màster es
va iniciar en juliol de 2011 i conclou en febrer del 2012, pel que en aquesta
convocatòria es sol·licita ajuda per a la segona part, la qual inclou les dues últimes
trobades (juliol de 2012 i febrer del 2013), les dues assignatures on-line i la trobada
per defensa de treballs d’investigació (juliol 2013)
ALGÈRIA
Projecte: Cooperació en la capacitació dins l’àmbit de les pràctiques curriculars
dels estudis d’Arqueologia de la Universitat Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen
Entitat promotora: Departament de Prehistòria - SAPPO
Responsable: Miquel Molist Montaña
Import concedit: 7.500€
Localització geogràfica: Tlemcen
Contrapart local: Departament d’Archeologie de l’Universitè Abou Bekr Belkaid de
Tlemcen.
Descripció: Es pretén cooperar en l’àmbit de la formació en Arqueologia a través de la
participació a les pràctiques del programa de Llicenciatura, Màster i Doctorat en
arqueologia de la Universitat Abou-Beker Belkaid de Tlemcèn (UABT). Cal entendre
que el Departament d’Arqueologia d’aquesta universitat algeriana es la única que
ofereix estudis i fa recerca en els aspectes relacionats amb el patrimoni arqueològic en
tot l’oest d’Algèria. Actualment el fort desenvolupament en infraestructures a Algèria,
fruit d’una forta inversió derivada de l’explotació de combustibles fòssils, està
malmetent el patrimoni arqueològic de forma irreversible. Cal doncs, una bona
capacitació dels agents involucrats en aquest àmbit. El projecte presentat te com a
objectius principals contribuir a: 1) Millorar l’adequació de les universitats algerines a la
realitat socio-econòmica actual. 2) Participar en la millora de la formació acadèmica i
de recerca. 3) Millorar la inserció professional del graduats. 4) Establir mecanismes per
a al completa normalització de la universitat algeriana en el marc docent i de recerca
universitari de l’entorn mediterrani i 5) Contribuir a la convergència de la universitat
algerina en els estàndards de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

UAB
Projecte: II Seminari Internacional sobre comunicació, desenvolupament i drets
humans a la Mediterrània. Els mitjans de comunicació i la primavera àrab
Entitat promotora: Dept. Periodisme i Ciències Comunicació
Responsable: Teresa Velázquez García-Talavera
Import concedit: 8.500€
Localització geogràfica: UAB
Descripció: El projecte pretén sensibilitzar a la comunitat universitària de la UAB sobre
la situació dels mitjans de comunicació públics i privats en el context de les revoltes
populars als països de la Mediterrània. Amb aquest objectiu es planteja la realització
de la segona edició del Seminari Internacional sobre Comunicació, desenvolupament i
drets humans a la Mediterrània. Els mitjans de comunicació i la primavera àrab. El
projecte inclou un pla de difusió i sensibilització, i l’edició d’un document digital on es
recollirà el contingut de les ponències del Seminari.

NICARAGUA
Projecte: Màster en didàctiques específiques
Entitat promotora: Institut de Ciències de l’Educació
Responsable: Neus Sanmartí
Import concedit: 16.280€
Localització geogràfica: Estelí, Nicaragua
Contrapart local: CURN del Departamento de Carazo y Rivas
Descripció: Preparar a professors d’universitat, a responsables educatius dedicats a la
formació del professorat de secundària o a la gestió d’aquesta etapa educativa i a
professorat de secundària. 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. Respon a una demanda de la Universitat i de les institucions
educatives locals del CURN de Carazo per tal d’incidir en la millora de la formació del
professorat i, per tant, del sistema educatiu de Nicaragua.
ANGOLA
Projecte: Col·laboració amb la Universidade José Eduardo dos Santos-Huambo
Entitat promotora: Biblioteca de Medicina
Responsable: Àngels Carles Pomar
Import concedit: 5.000€
Localització geogràfica: Angola
Contrapart local: Facultade de Medicina da Universidade José Eduardo dos SantosHuambo.
Descripció: Viatge de prospecció a la Facultade de Medicina de la Universidade José
Eduardo dos Santos d’Huambo (Angola), amb l’objectiu d’identificar les necessitats i
els recursos necessaris a formular, si s’escau, un projecte més ampli que ajudi a la
formació de docents i tècnics en laboratoris d’anatomia i d’histologia, així com la
formació de tècnics i administratius en la gestió de biblioteques. Els objectius finals són
la millora de la qualitat de la formació dels futurs metges, amb una universitat amb la
qual la UAB ja col·labora des de fa temps.

