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Projectes i altres iniciatives de cooperació universitària per al desenvolupament
adreçades a països del Sud (línia 1)
MAURITÀNIA
Accés universal a l’energia, energies renovables i desenvolupament local a Mauritània:
una proposta per a la recerca-acció participativa
Dept. / Centre: Dept. de Geografia. Grup d'estudis sobre Energia, Territori i Societat (GURB)
Responsable: Oriol Nel·lo
Localització geogràfica: Nouakchott, Mauritània
Contrapart local: Centre de Recherche Appliquée Aux Energies Renouvelables (CRAER),
Université de Nouakchott
Import concedit: 4.101€
Descripció: El projecte vol impulsar la cooperació interuniversitària entre la UAB i la Université
de Nouakchott a través del Centre de Recherche Appliquée Aux Energies Renouvelables de
la Faculté de Sciences et Technologies en el camp de l’accés universal a l’energia i la
aplicabilitat de les energies renovables per promoure el desenvolupament local (com per
exemple la provisió de serveis bàsics, l’aplicació de les EERR en l’agricultura, les
infraestructures energètiques i de comunicació, etc.). El projecte consisteix en la preparació,
la organització i l’execució d’una missió de prospecció a Nouakchott per establir relacions de
cooperació permanents amb la contrapart i també amb d’altres agents que actuen sobre el
terreny, tant internacionals (organismes i entitats de cooperació internacional) com locals
(agències estatals, ONGs locals, etc.). L’objectiu principal del projecte és identificar línies de
recerca d’interès comú per a formular projectes a llarg termini i de major envergadura en el
marc dels estudis de desenvolupament des de l’enfocament de la recerca-acció participativa.

SENEGAL
Dinamització d’iniciatives empresarials i foment de l’emprenedoria entorn del sector
agroalimentari a Senegal
Dept. / Centre: Dept. de Ciència Animal i dels Aliments. Centre Especial de Recerca – Planta
de Tecnologia dels Aliments
Responsable: Jordi Saldo
Localització geogràfica: Senegal
Contrapart local: Institut Senegalès de Recerca Agrícola (IRSA)
Import concedit: 6.120€
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Descripció: El projecte es basa en dos blocs principals: formació i elaboració d’un pla
estratègic per crear una planta de tecnologia dels aliments a Dakar, a través de L’Institut
Superior de Recerca Agrícola del Senegal (ISRA). La formació constarà de dos cursos, el
primer destinat a la dotar a agricultors senegalesos de les eines generals per treballar en la
transformació de la producció agrícola en productes amb valor afegit, i el segon consistirà en
el foment de la emprenedoria i els projectes públic - privats. Per tal de realitzar els cursos es
durà a terme un recull de informació que permetrà identificar les necessitats i problemàtiques
regionals, els quals es prendran com a base pel contingut dels subsegüents cursos de
capacitació. Per altra banda, el projecte pretén dissenyar un Pla estratègic per la creació
d’una Planta de Tecnologia dels Aliments, en base de la experiència de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

ETIÒPIA
Suport a la docència i a la investigació al Departament de Microbiologia, Biologia
Molecular i Cel·lular de la Universitat Addis Abeba
Dept. / Centre: Dept. de Genètica i de Microbiologia
Responsable: José Domínguez
Localització geogràfica: Addis Abeba, Etiòpia
Contrapart local: Addis Ababa University
Import concedit: 3.700€
Descripció: El projecte té com a objectius la millora de la qualitat dels estudis universitaris de
Microbiologia Clínica i Biologia Molecular a nivell de màster i doctorat, oferir les eines per a
millorar la investigació, així com establir les bases per a futures col·laboracions entre els
departaments de les dues universitats. Per a l’assoliment d’aquests objectius, el projecte està
dividit en quatre blocs d’acció: 1) Suport a la realització de les pràctiques de laboratori de
Microbiologia i Biologia Molecular per als estudiants del programa de màster, 2) Training:
noves tècniques de diagnòstic i identificació de patògens per a estudiants de doctorat i
personal del departament interessat, 3) Workshop: eines per a la investigació, 4) Establir
contactes per a la col·laboració en futurs projectes de recerca.
Formació de formadors per a l’Escola de Medicina Perinatal de la Universitat Catòlica
de Saint Thomas de Aquinas d’Addis Abeba
Dept. / Centre: Dept. de Pediatria, d’Obstetricia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Responsable: Lluís Cabero
Localització geogràfica: Addis Abeba, Etiòpia
Contrapart local: Ethiopian Catholic University of Saint Thomas Aquinas (ECUSTA)
Import concedit: 5.750€
Descripció: El projecte pretén dur a terme la fase de formació de formadors per a constituir
l’equip de professorat i monitors locals de l’Escola de Medicina Perinatal ubicada a la
Ethiopian Catholic University St. Thomas Aquinas. Es capacitarà a 16 professionals sanitaris
locals amb la finalitat que adquireixin capacitats i habilitats docents que després puguin
revertir en les accions formatives de l’Escola. Aquesta té com a objectiu reduir els alts índexs
de mortalitat materna al país, mitjançant la formació constant de professionals sanitaris
relacionats amb la salut materno infantil, per això formarà: matrones, infermeres
especialitzades, personal tècnic en salut reproductiva, etc. Les fases del present projecte són:
1) Preparació de programa de formació; 2) Elaboració de material pedagògic; 3) Convocatòria
i selecció de professionals locals; 4) Desenvolupament de la formació; 5) Avaluació.
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UGANDA
Avaluació de les mesures zootècniques implementades al sud-oest d’Uganda des de
2010
Dept. / Centre: Dept. de Medicina i Cirurgia Animals. Grup de Recerca en Ecopatologia de
Fauna Salvatge
Responsable: Ignasi Marco
Localització geogràfica: Parcs Nacionals de Mgahinga, Queen Elizabeth i Murchinson Falls,
Uganda
Contrapart local: Makerere University
Import concedit: 11.350€
Descripció: Des de 2011, el nostre grup de recerca col·labora amb el “Projecte de cooperació
veterinària a Uganda”, finançat pel Govern d’Andorra i l'associació Daktari. L’objectiu d’aquest
projecte és proporcionar suport veterinari a les comunitats rurals que viuen en zones
protegides (Parcs Nacionals), mitjançant la desparasitació dels animals domèstics,
principalment. Aquestes comunitats són de les més pobres del país i pateixen conflictes
importants amb la fauna salvatge que els envolta. L’objectiu principal del projecte que
proposem consisteix en l’estudi parasitològic, a partir de mostres fecals, dels animals
domèstics que s’han beneficiat dels tractaments aplicats els últims anys, per avaluar l’impacte
i l’efectivitat dels mateixos. També s’estudiarà la càrrega parasitària dels principals herbívors
salvatges (búfals i cobs d’Uganda) que comparteixen l’hàbitat amb el bestiar domèstic i es
farà un estudi serològic retrospectiu per investigar altres malalties. Aquest projecte es farà en
el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de Makerere (Uganda) i la UAB.

MÈXIC
Presentació del programa H2020 (2014-2020) com a instrument eficaç per a
l’enfortiment de la cooperació entre la UAB i la UMSNH en el camp del medi ambient, el
patrimoni monumental – cultural i en les ciències econòmico – socials i humanes
Dept. / Centre: Dept. de Geologia
Responsable: José Luis Briansó
Localització geogràfica: Morelia, Mèxic
Contrapart local: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH)
Import concedit: 3.054€
Descripció: Enfortiment de la cooperació entre la UAB i la UMSNH mitjançant dues accions
interelacionades: 1) Realització d’un curs a la Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo (Facultats d’Enginyeria Civil i Arquitectura), centrat en la contaminació ambiental /
natural i els seus efectes sobre el patrimoni monumental, dirigit a alumnat de grau, màster i
doctorat. El curs serà de base teòrica i pràctica, mostrant exemples de contaminació i els
efectes sobre els materials que integren els monuments. Està previst un treball de camp, en
algun
punt
de
la
ruta
Morelia
Los
Azufres
de
120
km;
2) Presentació del programa de C&T de la CE H2020, respecte als programes SSH i People:
Oportunitats obertes a la cooperació internacional, en medi ambient i patrimoni monumental,
amb especial èmfasi a la cooperació amb els grups actius de la UAB en aquestes temàtiques,
i en el marc de l’acord vigent entre la UE - Mèxic en I+D+I.
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EQUADOR
Activitats de difusió de resultats del projecte: Avaluació multicriteri social d’escenaris
de futur a la Vall d’Íntag, Equador. Enfortiment de les organitzacions de base i
desenvolupament de noves capacitats a institucions acadèmiques
Dept. / Centre: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable: Mariana Walter
Localització geogràfica: Quito i Íntag, Equador
Contrapart local: Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
Import concedit: 2.099€
Descripció: El 2014 es publicarà amb la Universitat Andina Simón Bolivar (Quito, Equador):
“Íntag, un territorio en disputa. Posibles escenarios de desarrollo territorial para Íntag. Un
enfoque de evaluación social multi-criterio. Sobre las implicancias ambientales, económicas y
sociales locales de desarrollar la minería o el turismo en Íntag.” Aquest llibre és el resultat del
projecte “Avaluació multicriteri social d’escenaris de futur a la Vall d’Íntag. Enfortiment de les
organitzacions de base i desenvolupament de noves capacitats a institucions acadèmiques”,
que té com a finalitat contribuir al debat públic sobre models de desenvolupament territorials
en un context on des del govern es promouen activitats extractives com la mineria. Amb
aquest objectiu es pretén presentar i difondre el contingut d’aquest llibre.

PERÚ
I Encontre de Promotors/es i facilitadors/es que treballen amb Infància, Adolescència i
Joventut
Dept. / Centre: Facultat de Ciències de l’Educació
Responsable: Rafael Merino
Localització geogràfica: Cuzco, Perú
Contrapart local: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Import concedit: 3.184€
Descripció: El projecte consisteix en donar suport a l’organització d’una trobada de
professionals en el camp de l’educació social i comunitària en l’àmbit de la infància,
adolescència i joventut a la regió de Cuzco, Perú, amb la idea de què sigui una primera
iniciativa que promogui la creació d’una xarxa estable d’institucions i de professionals en el
camp de l’educació comunitària, i la implicació de la universitat local per poder dissenyar i
impartir a curt - llarg termini estudis oficials d’educació social/comunitària.

PARAGUAI
La sobirania de la terra a Paraguai: enfortiment de les capacitats de les comunitats
camperoles de Luz Bella per a l’accés a la terra com a dret a un desenvolupament
sostenible i alternatiu al monocultiu de la soja
Dept. / Centre: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable: Esteve Corbera i Almudena García
Localització geogràfica: Departament de San Pedro, Paraguai
Contrapart local: Clínica de Derechos Humanos, Universidad Columbia de Paraguay
Import concedit: 5.850€
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Descripció: El model de la soja ha imposat a Paraguai una visió de desenvolupament
socioeconòmic del qual són excloses les comunitats més desafavorides. El present projecte té
com a objectiu principal recolzar una avaluació conjunta Nord – Sud, entre diferents
institucions i centres d’investigació, de l’avenç del monocultiu de la soja i identificar com
aquest ha influït en el dret a la terra i l’accés als recursos naturals per part de les comunitats
rurals. Per tant, mitjançant la utilització d’eines de recerca participativa, amb aquest projecte
es persegueix crear els espais de reflexió i diàleg que permetin enfortir les capacitats locals i
acompanyar alternatives de desenvolupament que es fonamentin sobre principis de
governabilitat democràtica local i sostenibilitat, amb una mirada cap a la sobirania per la terra.

ARGENTINA
Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetable (Chaco, Argentina): detecció,
intercanvi i difusió de experiències educatives i formatives
Dept. / Centre: Dept. de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. Grup
de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)
Responsable: Dolors Masats
Localització geogràfica: El Sauzalito, Chaco, Argentina
Contrapart local: Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA)
Import concedit: 10.417€
Descripció: El present projecte, que recull els resultats del projecte desenvolupat durant 2011
en cooperació amb el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Bilingüe
(CIFMA) al Chaco (Argentina) per a la millora de l’Educació Intercultural Bilingüe (EIB), es
proposa d’incidir en la zona més depauperada de la regió (el Impenetrable), a partir de tres
accions: 1) la detecció de les modalitats d’educació lingüística a les escoles de educació
primària de la zona i el lloc que hi ocupen els graduats del CIFMA; 2) la detecció les bones
pràctiques d’educació bilingüe per part d’aquests graduats; i 3) l’organització d’un seminari
per compartir i multiplicar les esmentades bones pràctiques entre docents graduats del
CIFMA, estudiants de darrer any, membres de les comunitats wichí, autoritats acadèmiques, i
divulgar-les entre les famílies i la població. El projecte busca prestigiar la EIB, entesa com a
un recurs que promou la millora de les condicions de vida de la població indígena a través
d’una educació de qualitat.

Activitats d’educació per al desenvolupament adreçades a la comunitat
universitària (línia 2)
Transversalitzem la Sobirania Alimentària a la UAB, compromís per a un món més just
Dept. / Centre: Dept. de Ciència Animal i dels Aliments i Dept. de Sociologia. Grup de Recerca
en Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG)
Responsable: M. José Millán i Josep Espluga
Localització geogràfica: campus UAB
Import concedit: 10.080€
Descripció: Des de fa anys es reconeix la pèrdua de Sobirania Alimentària com un factor clau
d’empobriment dels pobles de tot el món. Afecta sobretot a la gent que viu al medi rural, però
cada vegada més es reclama des de les ciutats per la pèrdua de control i capacitat de decisió
sobre allò que mengem. L’estudi de la Sobirania Alimentària històricament s’ha treballat des
de les ciències relacionades amb el món rural. Se sap, però, que el seu abordatge hauria de
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ser transversal en totes aquelles matèries que tenen a veure amb el desenvolupament dels
pobles i les persones. El projecte farà arribar el coneixement de la Sobirania Alimentària a tots
aquells departaments de la UAB, i alguns d’altres universitats, que hi tenen a veure, amb
l’objectiu de donar a conèixer el concepte i facilitar-ne la seva assimilació dins els plans
d’estudis i investigacions que es duen a terme a la UAB.

Tallers sobre Comunicació, Cooperació i Desenvolupament
Dept. / Centre: Dept. de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Responsable: Teresa Velázquez
Localització geogràfica: campus UAB
Import concedit: 5.576€
Descripció: El projecte consistirà a organitzar 3 tallers de sensibilització sobre comunicació,
cooperació i desenvolupament pel canvi social per conscienciar a la comunitat universitària
sobre pràctiques i projectes que afavoreixin el desenvolupament sostenible de les societats,
dins del marc de les bones pràctiques en comunicació per al suport de la cooperació i el
respecte als drets humans. Els dos primers tallers tindran una orientació teòrica i el tercer i
últim, consistirà en la realització d'un projecte multimèdia que abasti els temes tractats en els
2 tallers previs. Els tallers formaran part de la programació reglada del Màster MIM, la
Diplomatura de Postgrau en Comunicació, Cooperació Internacional i Mediació Sociocultural a
la Mediterrània i del Màster Oficial de Recerca en Comunicació i Periodisme del Departament
de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. També podran participar en els tallers, sota
inscripció, altres persones de la comunitat universitària.

