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8.2.  COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 
 
Durant el curs 2005-2006 s’ha ampliat la tasca de la UIB en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat amb l’increment de la partida destinada al programa de 
voluntariat i l’augment del finançament extern dels programes de cooperació al 
desenvolupament. Com a resultat de tot això i com a reflex de la voluntat decidida de la 
UIB de consolidar el seu paper com a universitat compromesa amb l’educació en els 
valors de la solidaritat, la llibertat, la democràcia, la justícia i la igualtat, el Consell de 
Direcció de la UIB va aprovar (en sessió de 10 de maig de 2005) la creació de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.   
 
Les finalitats i accions d’aquesta oficina se centren en dos grans àmbits d’actuació:  

1. la cooperació al desenvolupament  
2. el voluntariat universitari 

 
Per poder dur a terme ambdós  àmbits d’actuació i contribuir en la lluita contra la 
pobresa i desigualtats existents en el mon, l’oficina de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat es planteja els següents objectius: 
 
1. Quant a l’ àmbit de cooperació al desenvolupament 
 
Objectius generals 
 
• Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers  les necessitats i els 

problemes existents tant a la nostra societat com en els països en vies de 
desenvolupament. 

 
• Potenciar l’educació i la recerca per al desenvolupament dels països empobrits per 

que puguin actuar com a  generadors  de processos de desenvolupament i enfortir els 
sistemes universitaris i acadèmics. 

 
• Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països 

empobrits, amb atenció al coprotagonisme i corresponsabilitat entre els diferents  
agents que s’hi troben implicats, així com a l’impacte sobre de les persones i les 
seves necessitats. 

 
Programes de cooperació al desenvolupament 
 
Els programes de cooperació al desenvolupament inclouen un ampli ventall d’activitats 
de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es fan en el marc 
del conveni de col·laboració amb el Govern balear i del 0,7 per cent del pressupost 
d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació. 
 
 



 3 

 
Aquests programes pretenen: 
 

• millorar les condicions de vida i de treball dels països menys desenvolupats,  
• enfortir els sistemes universitaris d'aquests països amb la promoció de la 

formació dels recursos humans, així com participar en la recerca per al 
desenvolupament;  

• desenvolupar el sentiment de solidaritat i els hàbits de consum, comerç i 
producció justs i responsables, des d'una perspectiva sostenible de 
desenvolupament;  

• coordinar actuacions entre distints agents de la cooperació al desenvolupament. 
 
La UIB i el Govern balear han signat, des de l’any 2001, sis convenis de col·laboració 
en matèria de cooperació al desenvolupament.  
 
La majoria d’accions realitzades en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament durant 
el curs 2005-2006 corresponen al conveni signat entre la Direcció General de 
Cooperació i la UIB al 2005, si bé durant aquest curs s’ha signat el conveni de 2006 i 
s’han iniciat una part de les accions d’aquest conveni. Per aquest motiu, la memòria 
inclou les activitats realitzades en el marc dels dos convenis. 
 
La quantitat assignada al conveni de 2005 fou de 380.000 euros, i la del conveni de 
2006, de 430.000 euros. 
 
2.  Quant a l’àmbit del voluntariat  universitari 
 
Objectius generals 
 
• Promoure el voluntariat entre la població universitària amb la intenció de contribuir 

a la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la 
llibertat, la justícia i la sostenibilitat. 

• Contribuir a la disminució de la pobresa i de les desigualtats existents en el món. 
 
El programa de voluntariat universitari de la UIB possibilita l’alumnat a rebre 
informació periòdica d’aquest àmbit a través de la Borsa de Voluntariat de la UIB, rebre 
formació i participar en la realització de tasques de voluntariat en entitats de les Illes 
Balears, així com altres països en matèria de cooperació al desenvolupament.  
 
Les activitats realitzades en aquest apartat es fan en el marc dels convenis  de 
col·laboració amb la Direcció General de Cooperació i la Direcció General de Joventut, 
així com del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a 
cooperació i de la partida destinada a aquesta finalitat en el pressupost de la UIB.  
 
Aquests programes pretenen: 
• Promoure el voluntariat en tots els vessants, local i internacional. 
• Formar l’alumnat en matèria voluntariat per garantir intervencions eficaces i 

eficients.  
• Compartir experiències amb altres universitaris que actuïn en el camp de la 

cooperació al desenvolupament. 
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La quantitat destinada en aquest apartat es concreta a les quantitats de 51.000 euros en 
el marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Cooperació, 12.000 euros en el 
marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Joventut, 9.000 euros del 
pressupost per a l’any 2006 de la UIB en matèria de voluntariat específic, a més de les 
aportacions derivades del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB 
dedica a cooperació.  
 
 
8.2.1. ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

8.2.1.1. Assignatures de lliure configuració  
S’ha renovat l’ajut de 900 euros per a la realització de l’assignatura de lliure 
configuració en matèria de cooperació al desenvolupament Tecnologia per al 
Desenvolupament Humà (codi 3460), de  4,5 crèdits, impartida pel professor Víctor 
Martinez Moll  del Departament de Física.  

 
Igualment s’ha renovat amb un ajut de 1.500 euros per a la realització de l’assignatura 
de lliure configuració en matèria de cooperació al desenvolupament: Economia, 
Desenvolupament i Cooperació (codi3067), de  4,5 crèdits impartida pel professor 
Antonio Sierra Rincón  del Departament d’Economia Aplicada.  
 
Ambdues assignatures varen ésser seleccionades a la I Convocatòria d’ajuts de 
cooperació al desenvolupament: accions de formació i sensibilització (duta a terme 
durant l’any 2004), fet pel qual va obtenir l’ajut amb càrrec al 0,7 per cent del 
pressupost d’ingressos propis de la UIB. 
 

8.2.1.2. Cursos monogràfics de curta durada  
Aquests cursos pretenen posar a l’abast dels ciutadans un ampli ventall d’accions 
formatives que cobreixin els distints nivells formatius. 
Durant el curs 2005-2006 es varen realitzar els cursos següents: 

 Drets humans i protecció dels grups humans més vulnerables 
 La perspectiva de gènere en la cooperació per al desenvolupament 
 Comptabilitat per a ONGD 

 
A la taula següent apareixen les dades de participació i la durada dels diferents cursos: 
 
Participants Professorat Alumnat Durada 
Drets humans i protecció dels grups 
humans més vulnerables. Dirigit per a la 
professora Margalida Capellà i Roig. 

9 26 40 hores 

La perspectiva de gènere en la 
cooperació per al desenvolupament. 
Coordinat per a l’OCDS amb 
col·laboració del Centre Africà per al 
gènere i el desenvolupament  
(CAGEDE) de la comissió econòmica 
per a Africà (CEA) de les Nacions 
Unides  

3 31 20 hores 
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Comptabilitat per a ONGD. Dirigit per  
El dr. Antoni Socies Salvà i la 
professora Patrícia Horrac Rosselló.   

5 15 40 hores 

    
TOTAL 17 72 100 
 
Aquests cursos han estat finançats per la Direcció General de Cooperació.  
 

8.2.1.3. Seminari avançat sobre turisme sostenible destinat a tècnics de 
països de la ribera mediterrània, en el marc del programa Azahar «Curs de 
gestió mediambiental de l’activitat turística». 

 
Aquest seminari està emmarcat dins el programa Azahar de cooperació en temes 
mediambientals a la Mediterrània, promogut per l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI). Es va dur a terme a Palma del 14 al 19 de novembre de 2005.  
 
El Programa Azahar està dirigit a països en els quals el sector turístic representa una 
oportunitat de desenvolupament econòmic, de riquesa i de benestar. Per aquest motiu, el 
curs s’ha dirigit a aquells professionals i funcionaris de les administracions públiques 
que puguin promoure des de les seves institucions la implantació de polítiques i 
estratègies de suport a una gestió mediambiental sostenible en el sector turístic.  
 
Pel que fa als objectius específics del seminari, es persegueix que les persones 
assistents: 

• Coneguin i comprenguin la problemàtica que presenta el desenvolupament 
turístic sostenible, en especial per a les administracions públiques i per a les 
empreses. 
• Coneguin i siguin capaços d’aplicar els sistemes i bones pràctiques de gestió 
mediambiental sostenible a l’activitat turística. 
• Desenvolupin la seva capacitat crítica i creativitat, per contribuir a resoldre els 
problemes que planteja la gestió mediambiental en els diferents països 
participants. 

 
Al seminari, hi varen participar 23 membres dels països següents:  
Bòsnia i Hercegovina, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia, Síria, 
Turquia. 
 
El seminari dirigit pel dr. Antoni LLull, va ser finançat amb 34.000 euros per la 
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears  i 41.004 euros per 
l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).  
 

8.2.1.4.Curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional 
Des del curs 2001-2002, la Universitat de les Illes Balears, en virtut dels convenis de 
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, inclou dins la seva oferta de cursos de 
postgrau adreçats a diplomats i/o llicenciats de totes les Illes que vulguin rebre una 
formació especialitzada sobre aquesta matèria. 
D’aquest curs s’han realitzat 3 edicions. Durant el curs 2005-2006 no s’ha realitzat el 
curs de postgrau, donat que s’estan elaborant els materials per impartir, completament el 
curs on-line, així doncs, el proper mes de novembre de 2006 s’inicia una nova edició del 
curs a distància. Aquest curs ha estat dirigit pel dr. Antoni Socies Salvà. 
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8.2.1.5. II Convocatòria d’ajuts de Cooperació al Desenvolupament: accions 
de formació i sensibilització 

 
En el marc del 0,7 per cent del pressupost de 2005 de la UIB, s’atorgaren ajuts per un 
import de 10.600 euros en el marc de la II Convocatòria d’Ajuts de Cooperació al 
Desenvolupament: accions de formació i sensibilització (publicada l’abril de 2005), 
adreçada a donar suport a activitats organitzades per alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis de la UIB. 
Els projectes seleccionats foren els següents: 
 

 Apropem el comerç just a la UIB (II) (Quantitat assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Josep Pablo Cànaves, professor del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut i personal d’administració i serveis (PAS) dels 
Serveis Científicotècnics. 
Equip: Patricia Ferrà Coll, José Pérez Castelló, Ivan de Pau Bernal, Raquel 
Herranz Bascones, Roberto Peñalver García, Sebastià Moll Valentí i Sara Vaquer 
Wirth. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears 
Objectius: l’objectiu general és contribuir a la formació de ciutadanes i ciutadans 
més responsables, crítics i compromesos amb la transformació de les injustes 
relacions econòmiques internacionals, per tal de possibilitar una forma de vida 
social i ecològicament més digna. 
 
 Cinefòrum per una altra globalització (II). (Quantitat assignada: 1.798 
euros) 
Responsable: Patrícia Ferrà Coll, professora del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
Equip: J. Roberto Peñalver García, Alejo R. Cabeza Obrador, Teresa Montero 
Polo, Domènec Garcias Gomila, Tomeu Alorda Ladaria, Jaume Ferrà i Rotger, 
Ivan J. de Pau Bernal, Josep Antoni Pérez Castelló. 
Ubicació: sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Universitat de 
les Illes Balears. 
Objectius: l’objectiu general és la sensibilització, conscienciació i formació de la 
comunitat universitària (alumnes, personal d’administració i serveis, professorat 
universitari) i de fora de la Universitat, sobre la realitat dels països en vies de 
desenvolupament, sobre la connexió entre la seva realitat i la dels països 
desenvolupats, i sobre la urgent necessitat d’actuar per construir un món més just 
i respectuós amb les persones i amb l’entorn. Es treballaria a través de 
cinefòrums sobre aquests temes amb la participació d’experts i/o persones 
afectades per la problemàtica en el debat posterior. 
 
 Seminari: Codesenvolupament i lluita contra la pobresa. (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i 
Treball Social. 
Equip: Francesc Campos Vidal, Joana Gual Frau, Eva Estaràs Coultier, Maria 
Antònia Veny, M. Àngels Ulloa, Francisca Canyelles i Ana Maria Arbós. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears. 
Objectius: l’objectiu general persegueix formar i estimular el debat i l’anàlisi de 
les persones participants, i els objectius pretenen dotar de coneixements 
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específics i aportar elements per a l’anàlisi, coneixements i elements per a la 
proposta de solucions i coneixement de “bones pràctiques” en matèria de 
cooperació al desenvolupament i codesenvolupament.  
 
 Curs d'Introducció a la Cooperació en Salut Internacional (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Miquel Bennàssar Veny, professor associat del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia. 
Equip: Juan De Pedro Gómez.  
Ubicació: Universitat de les Illes Balears   
Objectius: l’objectiu general d’aquest curs és contribuir a la formació i captació 
dels agents en matèria de salut per millorar l’eficàcia de les intervencions. 
Els objectius específics consisteixen en analitzar la magnitud dels problemes de 
salut a escala internacional, i sobre les tendències i situació actual de la 
cooperació en matèria de salut; donar a conèixer experiències desenvolupades en 
o amb comunitats situades a països en vies de desenvolupament; i desenvolupar 
habilitats en el disseny de projectes de cooperació en salut. 
 
 Taller d'Interculturalitat: El sud en el nord  (Quantitat assignada: 1.800 
euros) 
Responsable: Herminio Domingo Palomares, professor del departament de 
pedagogia aplicada i psicologia de l’educació. 
Equip: Antònia Picornell Rigo, Antònia Abraham Cañellas, Teresa Montero 
Polo, Cristina Notario Rubí 
Ubicació: seus universitàries de Eivissa i Menorca 
Objectius: l’objectiu general consisteix en adquirir habilitats en el camp de la 
competència intercultural. 
Són objectius específics d’aquesta activitat: 

• Conèixer la realitat sociocultural de vuit països empobrits dels que 
procedeixen importants minories immigrades a Balears. 

• Adquirir estratègies per abordar el xoc cultural 
• Accedir a nous recursos i materials per al desenvolupament de la 

educació intercultural 
Amb aquest taller s’espera elaborar un recull de material per a la preparació 
d’una guia didàctica d’Educació Intercultural. 
 
 Elaboració de la Guia de pautes de comportament per a famílies 
d'acollida. Activitats de difusió i publicació d'experiències. (Quantitat 
assignada: 1.800 euros) 
Responsable: Maria Antònia Manassero, professora del Departament de 
Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Irene Vila Pérez, Sebastián Roig Monserrat, Francesca Maria Sureda 
Lledó, Carmen Sánchez Gombau, Maria Antònia Manassero Mas. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears   
Objectius: l’objectiu general d’aquest curs és conèixer les necessitats que 
existeixen en les famílies d’acolliment i elaborar una guia útil que els serveixi per 
enfrontar-se als possibles problemes que puguin sorgir amb els nins i optimitzar-
ne l’estada. 
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 8.2.1.6. Exposicions 
 
Exposició  Re-conèixer el Marroc 
 
 Aquesta exposició va ser organitzada per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat conjuntament amb professorat dels  estudis de Treball 
Social, Mestre i Infermeria, sobre les pràctiques en matèria de cooperació al 
desenvolupament realitzades en el Marroc.  
El contingut d’aquesta exposició és el testimoni de l’experiència obtinguda pels 
estudiants de Treball Social, Mestre i Infermeria. S’hi donen a conèixer els diferents 
projectes educatius dels distints estudis, la pràctica realitzada als diferents centres i la 
vivència personal dels estudiants de l’estada al Marroc.  
Ha estat patrocinada per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, en el marc del conveni de col·laboració amb la UIB. 
 Es va inaugurar el 22 de març de 2006  a l’edifici Guillem Cifre i serà itinerant 
per les diferents seus de la UIB i altres entitats. 
 
Exposició Tràfic internacional de dones 
 
 Aquesta exposició itinerant, organitzada per Metges del Món – Illes Balears, 
reflecteix la problemàtica que suposa el tràfic internacional de dones amb finalitats 
d'explotació sexual,  catalogat per les Nacions Unides com un dels més greus atemptats 
als drets humans de les dones i nines. Moltes d'aquestes persones que es troben en 
aquesta situació s'hi han vist abocades i fins i tot forçades pel fet de viure realitats no 
desitjades degudes al repartiment injust de la riquesa mundial. 
Es va inaugurar el 24 d’abril de 2006  a l’edifici Mateu Orfila i fins el mes de juny va 
ser itinerant per alguns dels edificis de la UIB. 
 
Exposició Dones d’Àfrica: el cercle de la pobresa  
 

 La dona africana és la principal víctima de sistemes que mai no han comptat 
amb ella, endinsant-se, així, en un cercle de la pobresa del que difícilment pot sortir-ne. 
La important tasca que desenvolupa, ignorada i poc o gens reconeguda, fa que la 
subsistència sigui un combat diari. 
 
 L’exposició Dones d’Àfrica, el cercle de la pobresa, organitzada pel Fons 
Mallorqui de Solidaritat i Cooperació, mostra la lluita quotidiana per la subsistència de 
les dones mitjançant les entrevistes de Montse Pablo i les fotografies de Cati Cladera en 
el marc d’un projecte de l’ONG Mallorca Amiga. 
Es va inaugurar el 10 de gener de 2006 a l’edifici Ramon LLull, i va ser itinerant per  
diferents edificis de la UIB. 
 
 8.2.1.7. Altres iniciatives 
 
Dins el finançament del 0,7 per cent, el Vicerectorat de Relacions Exteriors ha concedit 
ajuts a les accions següents: 
 
 
• Acció de solidaritat a Guatemala: 
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A iniciativa d’un grup d'estudiants de Treball Social, Mestre i Educació Social de la 
Universitat de les Illes Balears, i amb el suport del Departament de Filosofia i  
Treball Social, es va concedir un ajut de 1.000 euros per a l’organització d’un pa 
amb oli solidari per Guatemala. Aquest acte es realitzà el dia 24 de novembre de 
2005 i donà a conèixer les destroces produïdes per l'huracà Stan a Guatemala. Els 
doblers recaptats en aquesta activitat es destinaren a l'Associació de Defensa dels 
Drets Humans a Guatemala (ADEHGUA) per a la reconstrucció de les comunitats 
afectades. 

 
• Curs Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica 

Es va atorgar un ajut de 320 euros per a la realització del seminari presencial del 
curs Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica, de 60 hores de duració. 
Aquest curs semipresencial l’organitzà Enginyeria Sense Fronteres, juntament amb 
la Universitat Oberta de Catalunya.  
 

• Publicació d’Análisis de las operaciones financieras I 
Es va concedir un ajut de 1.000 euros per a la publicació del llibre Análisis de las 
operaciones financieras I de Bartolomé Deyà Tortella, dins la Col·lecció Materials 
Didàctics de la UIB. Els beneficis obtinguts de la venda d’aquest llibre es destinaran 
a l’ONGD Treball Solidari. 

 
• Jornada El Mediterrani: Europa i Àfrica 

Es va atorgar un ajut de 1.000 euros per a la realització de la jornada El Mediterrani: 
Europa i Àfrica, que es realitzà el 4 de maig de 2006 a l’Aula de Graus de l’Edifici 
Ramón Llull, que comptà amb la presència del dr. Enric Olivé Serret, professor 
d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, per parlar sobre les 
relacions universitàries amb el nord d’Àfrica i el projecte Tempus a Tetuan. 

 
• Programa subregional Workshop on follow up to the Outcome of Seventh 
African Regional Conference on Women 
Es va concedir un ajut de 6.000 euros per a la realització del Workshop a l’African 
Centre for Gender and Development (ECA).  
 
• International Congress of Mathematicians 
Ajut de 600 euros per a la concessió de dues beques destinades a matemàtics de 
països en vies de desenvolupament per assistir al congrés abans esmentat, que es va 
realitzar a Madrid, del 22 al 30 d’agost de 2006. 
Aquestes beques estaven emmarcades dins d’una iniciativa del mateix congrés per 
concedir fins a 400 beques de 300 euros cada una, entre facultats, departaments i 
oficines de cooperació de diferents universitats espanyoles. 
 
• Ajut programa doctorat a la UIB 
 També es va atorgar un ajut de 350 euros per a la de matrícula de doctorat a una 
estudiant de Tanzània. 
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8.2.2. PREMI DE RECERCA SOBRE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
La convocatòria d’un Premi de Recerca sobre Cooperació al Desenvolupament  sorgeix 
en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Govern de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 
 
El premi de recerca vol ser una motivació per als investigadors en un tema que disposa 
de pocs recursos dedicats a la recerca. Alhora són objectius d’aquesta acció poder 
col·laborar en la formació de futurs investigadors i poder transferir resultats de la 
recerca a les pràctiques. 
 
El premi de 10.000 euros de dotació de l’any 2005 es va atorgar a dr. Eliel González 
García, dr. Jordi Bartolomé Filella i dra. Josefina Plaixats Boixadera, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) que presentaren el projecte Contribución al desarrollo 
rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados 

mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles. 
 
Els canvis recents en els usos del sòl en ambients tropicals sovint han tingut com a 
resultat la total degradació d’ecosistemes de baixa resiliència. La seva recuperació, 
conservació i ús racional constitueix a nivell global una de les prioritats dins de les 
estratègies necessàries de conservació de sòls, biodiversitat i ecosistemes. Així doncs, 
l’objectiu del projecte és contribuir a recuperar una de les situacions més preocupants 
des del punt de vista ambiental del país i generar nous coneixements sobre les 
potencialitats d’aquests sistemes en relació als seus serveis ambientals, la protecció dels 
sòls, l’estimulació dels nivells de fertilitat, el foment de la biodiversitat de l’ecosistema i 
el potencial de segrest de gasos que provoquen l’efecte hivernacle. 
 
 
 
8.2.3. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 
 8.2.3.1. II Convocatòria d’ajuts de Cooperació al Desenvolupament: 
Projectes de cooperació 

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament elaborats per equips de la comunitat universitària. La majoria de 
projectes estan finançats a càrrec del conveni amb el Govern de les Illes Balears. Tot i 
això, la UIB dona suport a la convocatòria a càrrec del 0,7 per cent del pressupost de la 
UIB. 
 
Dins el 2005 es realitzà la II convocatòria d’ajuts i es varen presentar un total de 12 
projectes. A continuació figuren els que foren seleccionats: 
 

 Suport tecnològic al Departament de Construcció de la Fundació Vicenç 
Ferrer i construcció d’una colònia d’habitatges per a famílies marginades a 
Konampali. (Quantitat assignada: 15.113 euros, finançament DGC) 
Responsable: Antoni Cladera Bohigas, professor del Departament de Física de la 
Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Victor Martínez Moll, Juan Antonio Rodríguez Jiménez-Bravo, Ignacio 
Blasco Domínguez 
Lloc de realització del projecte: Konampalli i Anantapur (Índia) 
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Objectius: l’objectiu general del projecte consisteix en la millora de les condicions 
de vida de la població marginada del districte d’Anantapur, i facilitar la feina dels 
enginyers i arquitectes implicats.  

 
 Incidencia de la calidad del agua en la trama trófica de la Bahía de 
Santiago de Cuba con enfásis en un recurso pesquero de subsistencia. 
(Quantitat assignada 17.000 euros. Finançament DGC) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de Biologia). 
Equip: Salud Deudero Company. 
Ubicació: Santiago de Cuba. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en el coneixement de la incidència de 
l’aigua en la trama tròfica de la badia de Santiago de Cuba amb èmfasi en el recurs 
Callinectes sapidus i la previsió de malalties produïdes per consumir-ne. 
 
 Programa de apoyo a la formación en el ámbito de la salud comunitaria. 
(Quantitat assignada: 6.000 euros. Finançat per la  DGC) 
Responsable: Berta Paz Lourido (professora del Departament de Infermeria i 
Fisioteràpia) 
Equip: Antoni Aguiló Pons, Carlos Moreno Gómez i Paz Martínez Bueso. 
Ubicació: Centro Universitario Franciscano – UNIFRA – Santa María, Brasil. 
Objectius: L’objectiu general consisteix en el desenvolupament d’un programa de 
formació de suport en salut comunitària. 
 
 Projecte de tecnologia  de   la   informació   aplicada   al   desenvolupament.  
Botiga virtual per a productes de la cooperativa NICARAOCOOP, RL. 
(Quantitat assignada: 4.400 euros. Finançat per la DGC)  
Responsable: Gabriel Fontanet Nadal, director del Centre de Tecnologies de la 
Informació de la universitat de les Illes Balears. 
Equip: Miquela Vanrell Martorell, Jordi Contestí Llull, Jesús Jiménez Herranz, 
Antoni Serna Rosselló. 
Ubicació: Nicaragua, en concret per les zones de Chinandega, León, Nueva 
Segovia, Managua i Rivas. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en aplicar les tecnologies de la informació 
a la millora dels processos de venda de la cooperativa Nicaraocoop, transferint els 
coneixements i les eines necessàries per realitzar vendes a través d’Internet de 
manera que se’n puguin beneficiar tots els agricultors, ramaders i venedors de la 
cooperativa. 
 
 El papel de la inmigración en los cambios sociales y económicos y su 
repercusión sobre la mujer marroquí. (Quantitat assignada: 9.000 euros. 
Finançat per la DGC)  
Responsable: Fernanda Caro Blanco, (professora del Departament de Filosofia i 
Treball Social) 
Equip: Alexandre Miquel, Joana Gual Frau, Miquel Angel Oliver, Eva Siquier 
Fiol, Magdalena Albertí Mas i Aida Barceló Lora. 
Ubicació: Nord del Marroc, municipis de Tetuan, Tànger, Martil i Al-hoceime. 
Objectius: el projecte es desenvolupa a partir de dos objectius generals: la 
investigació sobre la incidència que el fenomen de la immigració té sobre la dona 
marroquina i la formació i l’intercanvi de coneixements entre professionals, docents 
i alumnat que treballen aspectes relacionats amb la immigració i amb la promoció 
social de la dona a diverses ciutats del nord del Marroc i a Mallorca. 
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 Formación de formadores. Proyecto de apoyo a técnicos y profesionales 
que trabajan con niños, niñas y jóvenes de la calle. Promoció i 
desenvolupament de les xarxes sensorials (Quantitat assignada: 11.200 euros. 
Finançat per la DGC)  
Responsable: Josep F. Campos Vidal (professor del Departament de Filosofia i 
Treball Social) 
Equip: Fernanda Caro, Nicolau Terrassa, Clara Rul·lan, Carolina Canal. 
Ubicació: San Salvador. El Salvador. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en l’enfortiment del treball amb nins, nines 
i joves en situació de dificultat que duen a terme Funsalprodese i altres entitats 
relacionades a el Salvador. 
 
 
 Creació i manteniment d'una biblioteca i un centre de documentació a la 
localitat de Guapi (Quantitat assignada: 17.000 euros. Cofinançat entre la DGC en 
15.287 euros i la UIB en 1.713 euros) 
Responsable: Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i 
Documentació) 
Equip: Paloma Insúa Farré, Daisy Chiang Martin, Clara Rul·lan Losada, Mercedes 
Picó de Almenara, Ana Rodríguez Bonet, Eduard del Valle Pérez, Alborada Lázaro 
Hernández, Sonia Capellà Soler, Mercedes Durán Gil, Amanda Corral Reynés, 
Xisca Clar Calafat, Leonor Hernéndez Maillo, Susana Del Barrio Galiano, Carmen 
Moyá Company, Maria Magán Ruiz, Lluis Dias Santilhano de Vicente, Esther 
Fernández Ramos, Carmen Vázquez Fernández, Magdalena Ensanyat Rigo, 
Consuelo Cerebro Mora. 
Ubicació: municipi de Guapi, departament de Cauca, Colòmbia. 
Objectius: l’objectiu general del projecte consisteix en contribuir a millorar les 
possibilitats de formació i educació a la població més desfavorida del municipi de 
Guapi, i que això pugui contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la zona i 
servir de model dins tot l’àmbit de la costa pacífica colombiana. 
 
 Formació de gestors de desenvolupament turístic local. (Quantitat assignada: 
12.200 euros. Finançat a càrrec del 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Miquel Seguí Llinàs (professor del Departament Ciències de la 
Terra) 
Ubicació: Bons Aires. 
Objectius: L’objectiu general és donar una formació professional en el camp de 
l’agroturisme a les dones i joves perquè prenguin iniciatives i desenvolupin 
establiments d’agroturisme, així com ofertes, tant de serveis (restaurants, tendes 
turístiques, valoració del patrimoni) com de productes elaborats. 
 
 Evaluación de lugares críticos utilizados como parada migratoria para 
alimentación y descanso por aves playeras migratorias en el Área Protegida 
Península Valdés, Patagonia Argentina (Quantitat assignada: 16.000 euros 
Finançat pel 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Juan Rita Larrucea, professor del Departament de Biologia 
Equip: dr. Luis Oscar Bala, Luciana Raquel Musmeci i María de los Ángeles 
Hernández. 
Ubicació: Península Valdés, Chubut, Patagònia Argentina (a Playa Fracasso-SE 
golf San José i a Playa Colombo-NE golf Nuevo, amb possibilitat d’incloure 
platges annexes a Punta Conos-E golf San José). Amb la base a la ciutat Puerto 
Madryn i activitats de difusió educatives a altres llocs de la zona. 
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Objectius: l’objectiu general consisteix en “conservar y revalorizar los humedales 
del Área Protegida Península Valdés (Patagònia Argentina) utilizados por aves 
playeras migratorias: evaluación de los mismos y transferencia de información.” 
 

 
 Projecte de cooperació en les àrees de salut i educació als campaments de 
refugiats saharauís de la República Àrab Saharauí Democràtica (RASH)  
(Quantitat assignada: 9.893. Finançat a càrrec del 0,7 per cent de la UIB) 
Responsable: Esperança Ponsell Vicens, (professora del Departament d’Infermeria 
i Fisioteràpia ) 
Equip: Ulrike Steinhäusl Molnar, Gesine Held, Herminio Domingo Palomares, 
Alberto Trocal Gimeno, Sergio Morales García, Roberto Ferreiro Aranda, Rafel 
Sans Sastre, M. de Lluc Bauzà Amengual, Maria Saletas Ordines, Salvador Ribera 
Castelló i Inmaculada Riquelme Agulló. 
Ubicació: África. Campaments de refugiats d’Algèria RASD. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en l’oferiment de suport didàctic a les 
escoles AHMED ABDELFETAH i OLOF PALMER, i avaluar les necessitats i 
beneficis de formació i actuació al camp de la Fisioteràpia. 
 

 
Dins el marc del conveni signat amb la Conselleria d’Immigració i Cooperació al 
pressupost de 2006 s’han assignat 76.000 euros per a la III Convocatòria d’Ajuts de 
Cooperació al Desenvolupament: projectes de cooperació (publicada el maig de 2006). 
S’han rebut un total de disset projectes, la selecció dels quals es realitzarà en el mes de 
setembre de 2006.  
 

8.2.3.2. Accions de suport a universitats de països en vies de 
desenvolupament. Xarxa Orion  
 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del 
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació 
al desenvolupament, es dugueren a terme accions de suport a universitats amb la xarxa 
Orion, que donen continuació a les accions realitzades en el marc del conveni 2004. 
 
Els  projectes han estat els següents: 
 

1. Gestió integral de zones costaneres (Quantitat assignada: 11.500 euros) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de Biologia). 
Ubicació: Universitat Nacional de la Patagònia San Juan Bosco i altres universitats 
de la xarxa Orión. 
 
Objectius: impartir el curs de postgrau de Maneig Integral Costaner a les seus de 
Puerto Madryn i de Trelew de la Universitat Nacional de la Patagònia San Juan 
Bosco els mesos de setembre de 2004 i maig de 2005, i en altres universitats 
argentines. Publicar un llibre amb els continguts del curs i els casos d’estudi 
desenvolupats pels alumnes. Col·laborar en l’estudi del correcte maneig costaner de 
la zona de la Patagònia austral. 
Activitats: curs teoricopràctic, amb classes teòriques, estudi de casos, discussions 
dirigides, sortides al camp i treball tutelat a distància a través de la xarxa 
informàtica desenvolupada per Orión. Els continguts del curs són els següents:  
   La costa com a sistema.  
   Ecosistemes costaners.  
   Recursos costaners. 
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   Usos i efectes.  
   La costa com a recurs.  
   Impactes de l’home sobre la costa.  
   Mecanismes de maneig.  
   Actors i aspectes econòmics i ètics.  
Resultats: la part presencial del curs es va fer a Puerto Madryn el mes de setembre 
de 2004. La segona part va tenir lloc el mes de maig de 2005, com també el curs a 
la seu de Trelew. Es va aprofitar l’estada a Puerto Madryn per fer unes conferències 
col·loqui, xerrades sobre temes costaners i bones pràctiques ambientals en relació 
amb la costa; sobre maneig costaner i turisme a la municipalitat de Puerto Madryn. 
Actualment el grup d’alumnes treballa en un pla de maneig costaner de la zona, 
coordinats pel professor José Luis Esteves, de la Universitat San Juan Bosco, i la 
professora Isabel Moreno, de la UIB. 
 
2. Projecte de formació en Infermeria. En col·laboració amb la Universitat 
Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) (Quantitat assignada: 8.500 
euros) 
Responsable: Pilar Sánchez-Cuenca (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia). 
Ubicació: Departament d’Infermeria i Salut Pública de la Universitat Autònoma 
Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) i Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UIB. 
Objectius: assessorar en el desenvolupament de programes d’ensenyament de les 
atencions a pacients amb càncer. Intercanviar experiències entre professorat del 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Assessorar en el disseny d’un curs de 
gestió de serveis d’infermeria.  
Activitats: assessorament per a la creació d’una base de dades del càncer a la regió 
de Tarija (Bolívia). Elaboració d’un curs d’iniciació a l’atenció dels pacients amb 
càncer. Elaboració d’un curs d’iniciació a la gestió dels serveis oncològics. 
Intercanvi de professorat i alumnat entre la Universitat Autònoma Juan Misael 
Saracho de Tarija i la Universitat de les Illes Balears. Elaboració d’un curs 
d’Especialista Universitari en Gestió de Serveis d’Infermeria. 

 
8.2.3.3. Disseny i planificació d’un seminari avançat sobre Formació en 
Infermeria per als països de l’Àfrica Subsahariana, en el marc del programa 
Vita de l’AECI 

 
La Direcció General de Cooperació participa en una xarxa d’administracions, 
coordinades per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, que desenvolupa 
el programa Vita sobre coordinació entre els diferents actors de la cooperació 
espanyola en matèria de salut a l’Àfrica, i té com a eix els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni.   

 
El programa Vita centra l’actuació en quatre àmbits prioritàris: 

 
1. La salut materna infantil 
2. La lluita en front de  les malalties transmissibles i tropicals  
3. Els serveis de salut bàsics amb l’enfortiment de l’atenció primària de salut 
4. L’enfortiment dels sistemes nacionals de salut 

 
Dins d’aquest marc i amb l’objectiu de dissenyar un seminari de formació en 
infermeria que pugui donar una resposta real a les necessitats de salut, es planificà 
un viatge que es va realitzar del 11 al 18 de març de 2006 per fer una anàlisi del 
context i una worshop que permeti la programació dels continguts del seminari de 
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forma participativa i adequada al context. Aquesta acció, amb un finançament de 
10.000 euros, està emmarcada en el conveni de col·laboració entre la UIB i el 
Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament de 2006. 

 
Els seus objectius foren els següents: 

a. Presentar el marc, la metodologia i l’organització del seminari 
avançat de formació en infermeria 

b. Establir lligams de col·laboració i continuïtat de projectes en el 
marc de la cooperació al desenvolupament 

c. Analitzar conjuntament les necessitats de formació en matèria de 
salut 

d. Definir conjuntament les àrees prioritàries pel disseny del 
programa 

 
L’organització de les visites de camp i el worshop es varen realitzar amb la 
col·laboració del African Center for Gender and Development de Nacions Unides 
d’Addis Abeba. Etiòpia i la Moy University d’Eldoret. Kènia. 

 
 

8.2.3.4. Altres accions de cooperació al desenvolupament a càrrec del 0,7 per 
cent del pressupost d’ingressos propis de la UIB 
 

• Ajut per a la reparació i restabliment de les àrees afectades pels huracans 
Wilma i Katrina 

 
D’acord amb la petició d’ajuda humanitària realitzada per la Universitat d’Oriente 
(Santiago de Cuba) es va concedir un ajut econòmic de 4.579,70 euros per a la 
reparació i restabliment de les condicions de treball en les àrees afectades per les 
destrosses efectuades pels huracans. 

 
 
 
 
8.2.4. BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE 
LA UIB EN PAÏSOS EMPOBRITS DE L’ÀFRICA, L’AMÈRICA CENTRAL I 
DEL SUD 
 
Durant el curs acadèmic 2005-2006 es varen concedir 30 beques per dur a terme 
pràctiques, tal com estableix l’annex 4 del conveni signat entre la UIB i la Direcció 
General de Cooperació. El pressupost per a les beques ha estat de 52.500 euros, del qual 
49.000 euros s’han distribuït entre els diferents seleccionats i en la resta de partida 
s’inclouen les despeses per a la difusió del programa i l’assegurança que la UIB 
subscriu per cada un dels alumnes, que cobreix tot el període de pràctiques. 
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BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS. CURS 2005-2006 
 

ESTUDIS NRE. 
D’ALUMNES 

DESTINACIÓ 

   
Enginyeria Informàtica 1 Nicaragua 
Fisioteràpia 6 Brasil  
Pedagogia 1 Brasil 
Infermeria 2 Marroc 
Mestre. Educació Física 6 Marroc 
Mestre. Educació Especial 7 Perú 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola 

1 Nicaragua 

Treball Social 3 Marroc 
Treball Social 3 Guatemala 
   
 
Evolució del programa  
En aquesta gràfica podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:  
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Pel que fa als països on l’alumnat realitza les pràctiques, podem observar que el major 
nombre de beques s’han realitzat al Marroc i al Perú. 
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Aquesta gràfica ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis i el curs acadèmic:  
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* EU COOP INT: curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al Pràcticum 
dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per crèdits de lliure 
configuració. 
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A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 
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Com a fruit d’aquestes experiències de pràctiques en el mes de  març de 2005 es publica 
el primer volum de la col·lecció de cooperació al desenvolupament i solidaritat, titulat 
Aprendre a veure el món: Testimonis de l’alumnat, que recull diferents experiències de 
l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears que han fet pràctiques en països 
empobrits.  
 
8.2.5. VOLUNTARIAT UNIVERSITARI  
 

8.2.5.1. Borsa de voluntariat universitari 
 

El mes d’octubre de 2004 en el marc del conveni entre la Direcció General de 
Cooperació i la UIB es crea la Borsa de voluntariat universitari. Té com a objectiu 
implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de voluntariat. Durant el curs 
2005-2006 la borsa ha incrementat el nombre d’inscripcions, i a l’actualitat un total de 
576 membres de la comunitat universitària hi participen.  
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Les dades actuals de la borsa de voluntariat, són les següents: 
 
 

Borsa de voluntariat 2005-2006 
Alumnat PDI PAS Exalumnat Total 
455 7 21 93 576 
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La Borsa de voluntariat permet als membres de la comunitat universitària mantenir-se 
informats de les ofertes de places, formació i activitats relacionades amb el món del 
voluntariat i la cooperació. 
La Borsa de voluntariat ofereix la possibilitat de posar en contacte a l’alumnat amb una 
sèrie d’associacions amb les quals col·labora i que realitzen tasques de voluntariat en el 
si de la seva organització.  
 
Per tal de dur-ho a terme la UIB formalitza aquesta relació amb la firma d’acords de 
col·laboració amb matèria de voluntariat amb diferents associacions i entitats de 
diferents àmbits d’actuació. Les entitats amb les que actualment es tenen acords signats, 
són: 
 

ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT  

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears 
Associació Camí 
Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears 
Metges del Món – Illes Balears 
Associació d'Amics dels Parcs (ABAP) 
Associació de Mares de Discapacitats de les Balears 
Projecte Home 
Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears) 
Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB) 
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Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) 
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Associació Jovent-Segle XXI 
Associació d’amics del poble sahrauí de les Illes Balears 
Amadip-Esment 
Institut de Serveis Social i Esportius de Mallorca 
Unicef-Illes Balears 
Associació de persones en discapacitat de Calvià (ASDICA) 
Greenpeace 

 
Al llarg de l’any i a partir de la demanda de les entitats col·laboradores de necessitat de 
cobrir places puntuals de voluntariat, la Borsa de voluntariat en fa difusió entre els seus 
membres. Malgrat això, coincidint amb l’inici del curs acadèmic, es fa una convocatòria 
genèrica de places de voluntariat en les diferents entitats participants i es dóna una 
àmplia difusió de l’oferta. 
 
D’aquesta manera, durant el curs 2005-2006 es va realitzar el mes d’octubre la II 
Convocatòria de Places de Voluntariat. Aquestes són les entitats que hi participaren: 
 

Entitat Programa Places 

Àmbit d’actuació: atenció a persones amb discapacitat 

ASSOCIACIÓ CAMÍ PUNT DE TROBADA 
Activitats d’oci i temps lliure 

3 

 OCI 
 

3 

AMADIBA 
(Associació de Mares de 
Discapacitats de les Balears) 

OCI, TEMPS LLIURE Indeterminades 

AMADIP. ESMENT SERVEI D’OCI I VACANCES Indeterminades 
GASPAR HAUSER OCI I TEMPS LLIURE Indeterminades 
ASDICA PUNT DE TROBADA 

Activitats d’oci i temps lliure 
Indeterminades 

Àmbit d’actuació: medi ambient 

ABAP ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE 
L’ALBUFERA D’ALCÚDIA 

Indeterminades 

GOB OCI, TEMPS LLIURE Indeterminades 

GREENPEACE ACCIONS DE SUPORT A TASQUES DE 
DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

Indeterminades 

   

Àmbit d’actuació: Salut 

ASPANOB 
(Associació de Pares de Nins amb 
Càncer de les Balears) 

VISITA HOSPITALÀRIA MALETÍ DEL 
VOLUNTARIAT 

Indeterminades 

ALAS ( Associació de Lluita Anti-
sida de les Illes Balears) 

IMPARTICIÓ DE TALLERS AL CENTRE 
PENINTENCIAR 

Indeterminades 

 OCI I TEMPS LLIURE, SEGUIMENT 
HOSPITALARI 

Indeterminades 

 ACOMPANYAMENT HORPITALARI A 
PERSONES AFECTADES 

Indeterminades 
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METGES DEL MÓN MIGRA 
(acompanyament d’usuàries) 

Indeterminades 

 UNITAT MÒBIL 
(intercanvi de xeringues i tallers) 

Indeterminades 

 ACOLLIDA, CENTRE D’ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA 

Indeterminades 

PROJECTE HOME 
BALEARS 

ADMINISTRACIÓ, CENTRE D’ACOLLIDA I 
(suport administratiu) 

3 

 CENTRE D’ACOLLIDA I 
(acompanyament d’usuaris) 

3 

 CENTRE D’ACOLLIDA II 
(entrevistes de seguiment) 

3 

Àmbit d’actuació: Inserció social 

Institut de Serveis social i 
Esportius de Mallorca 

TASQUES D’ACOMPANYAMENT I 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE 
GENT GRAN 

Indeterminades 

Associació Jovent-Segle XXI ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA PER A 
NINS/NINES 

Indeterminades 

 SUPORT ESCOLAR PER A NINS/NINES AMB 
DIFICULTATS FAMILIARS I 
SOCIOECONÒMIQUES 

Indeterminades 

 ESTUDI DE NECESSITATS DE LES 
PERSONES MAJORS DEL BARRI DE SA 
INDIOTERIA 

Indeterminades 

 ACTIVITATS DE SUPORT A LA FORMACIÓ 
MEDIAMBIENTAL DE NINS I NINES EN 
UNA GRANJA ESCOLA 

Indeterminades 

 
 
 8.2.5.2. Cursos de formació de voluntariat 
 
La creença i convicció que l’exercici correcte i el desenvolupament d’una acció 
voluntària de qualitat és, en part, fruït d’una formació en l’àmbit d’actuació, ens porta i 
ens obliga a dissenyar i realitzar cursos de formació de voluntariat amb aquesta finalitat. 
 
L’èxit de les convocatòries de formació de voluntariat en el passat curs 2004-2005, ens 
han animat a continuar i a augmentar el nombre de cursos. D’aquesta manera, i amb 
l’adaptació de la impartició d’aquests cursos al calendari escolar de la Universitat, es 
realitzen dues convocatòries de formació dins el curs 2005-2006. Una primera el més de 
novembre de 2005 i una segona el mes de març de 2006, en les quals s’han programat 
tant cursos de formació bàsica en voluntariat de 10 hores de duració, com cursos de 
formació de voluntariat especialitzat en diferents àmbits d’actuació, de 20 hores de 
duració cadascun.  
 
Els cursos, que es realitzen al llarg del curs 2005-2006, són els següents: 

• Curs de Formació Bàsica en Voluntariat: del que s’han  realitzat tres edicions, 
una primera del 24 al 27 d’octubre de 2005; una segona del 7 al 10 de novembre 
de 2005 i una tercera del 13 al 17 de març de 2006. 
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports del i la UIB en matèria de voluntariat.  

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Cooperació al 
desenvolupament: del que s’han realitzat dues edicions, una primera del 15 al 
18 de novembre de 2005 i una segona del 20 al 24 de març de 2006.   
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Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Immigració i Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament.  

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Medi ambient: del que s’ha  
realitzat una edició, del 21 al 27 de novembre de 2005.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Discapacitat: del que s’ha  
realitzat una edició, del 28 de novembre al 2 de desembre de 2005.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

 
Curs Places  Assistents 

H+D 
Curs de Formació Bàsica en Voluntariat (matí) 
24-27 octubre de 2005 

30  10 
 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat 
(horabaixa) 
7-10 novembre de 2005 

30  22 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament  
15-18 novembre de 2005 

20  19 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Medi ambient 
21-27 novembre 2005  

20  8 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Discapacitat 
28 novembre – 2 desembre 2005 

20  14 
 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat (matí) 
13-17 març de 2006 

30  22 
 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament 
20-24 març de 2006 

20 
 

 31 
 

TOTAL 170  126 
 

 
 

8.2.5.3. Voluntariat Universitari en Cooperació al Desenvolupament 
 
Les accions de voluntariat en matèria de cooperació al desenvolupament pel seu 
funcionament diferenciat i per tractar-se d’un projecte gestionat directament des de la 
UIB, mereixen comentar-se en un apartat específic. 
 
La realització d’altres activitats en matèria de cooperació per part de la mateixa UIB, 
l’increment de la demanda per part de l’alumnat i la bona acollida de les activitats de 
voluntariat en cooperació al desenvolupament iniciades el passat curs 2004-2005, han 
dut a donar-li continuïtat i una major empenta. 
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Per tal de fer possible la realització d’aquest programa i que l’alumnat de la UIB 
participàs en diferents accions de voluntariat en programes en funcionament en països 
del sud, s’han firmat acords de col·laboració amb universitats, entitats i ONGD:  
 

Entitats de col·laboració en matèria de voluntariat en cooperació al 
desenvolupament  

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears 
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears  
UNITeS  
Fundación Patagónica Austral (FUPAU) Argentina 
Centro Universitario FEEVALE, Brasil 
Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador 
 
En aquest apartat també es realitzen accions de formació específica en l’àmbit del 
voluntariat en cooperació al desenvolupament, que es poden veure amb major extensió 
al punt anterior de cursos de formació de voluntariat.  
 

• Programa d’Estades Solidàries 
 

La UIB va iniciar el programa Estades Solidàries l’any 2004. Aquest programa  
pretén facilitar situacions de convivència i coneixement de realitats alienes a la de 
l’alumnat de la UIB en països del sud, a través de la realització d’activitats de 
voluntariat i la immersió amb la població local del país de destí. Arran de la bona 
acollida de l’edició anterior i la valoració positiva de l’experiència, en l’actual curs 
2005-2006 s’augmenta el nombre de places disponibles, així com les destinacions i 
activitats per desenvolupar.  

 
En aquest programa, que s’ha desenvolupat durant l’estiu de 2006, han participat un 
total de 20 persones. 

 
Part d’aquest programa està finançat en el marc del conveni entre la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació, que durant el curs 2005-2006 ha possibilitat la 
participació de 16 alumnes: 

 
Finançament: Direcció General de Cooperació  

Entitat País Alumnes 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(EPSOL)  

Equador 1 

Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears (AAPSIB) 

Algèria 11 

Insituto de Ensino Superior Feevale Brasil 2 
Fundación Patagónica Austral (Fupau) Argentina 2 
 

Una altra part d’aquest programa està finançat a través 0,7 per cent del 
pressupost general de la UIB.  Aquestes activitats es duen a terme en el marc de 
l’acord de col·laboració firmat entre la UIB i els Fons Insulars de Cooperació. 
D’aquesta manera s’ha possibilitat la participació de 4 alumnes en ONGD amb 
les quals els Fons Insulars de Cooperació treballen en processos de 
desenvolupament a Nicaragua.   
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Finançament: 0,7 per cent UIB 
Entitat País Alumnes 
Instituto Promoción Humana (INPRHU)  
Fons  Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nicaragua 2 
 

Associació catalana-nicaragüense (ACNAS) 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nicaragua 2 

 
 
 
 
 
 
Aquesta gràfica ens mostra la distribució per estudis de l’alumnat seleccionat:  

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2005-2006 
PER ESTUDIS

bioquímica

dret

educació social

enginyeria tècnica
informàtica de sistemes

fisioteràpia

geografia

mestre

pedagogia

 
 
A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 

ESTADES SOLIDÀRIES 
HOMES I DONES

dones

homes
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Aquesta gràfica ens mostra la participació per edat, s’hi pot observar que la gran 
majoria està entre els 23 i 27 anys.  
 

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2005-
2006 PER EDAT

entre 18 i 22 anys

entre 23 i 27 anys

entre 28 i 32 anys

majors de 32 anys

 
 

• Altres accions de voluntariat per a la cooperació al desenvolupament  
 

En el 2005 es va atorgar un ajut de 4.250 euros a l’alumnat de la UIB per participar 
en el programa de voluntariat de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) perquè 
estudiants de postgrau participassin en l’elaboració del Pla de Competitivitat 
Turística de l’Estat de Tabasco (Mèxic) durant el mes d’octubre. El responsable 
d’aquest programa fou el senyor Eugeni Aguiló, director del Master en Gestió 
Turística (MTA).  
Aquesta acció es finançà en el marc del Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB. Hi participaren un total de 5 alumnes 
que es beneficiaren d’una ajuda de 850 euros per cada un dels participants, destinada 
a despeses de viatge. 

 
 

8.2.5.4. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
 
Aquest programa de la Unió Europea permet dur a terme una activitat de voluntariat en 
un altre país, en un projecte desenvolupat per una entitat sense ànim de lucre del país 
receptor. Mitjançant ajuts de programa comunitari Joventut es cobreixen les despeses de 
viatge, allotjament, manutenció i diners de butxaca. Hi poden participar joves de fins a 
25 anys, per un període d’entre 6 i 12 mesos, en una de les cinc convocatòries que hi ha 
al llarg de l’any.  
 
Dins aquest programa, amb data 15 de juliol de 2006 s’aprovà l’ajut de 11.912 euros per 
a la realització del projecte Incorporació dels pobladors del Parc Provincial El Tromen 
en la realització d’activitats productives no tradicionals amb especial èmfasi en 
l’ecoturisme. 
 
D’aquesta manera l’antic alumne de postgrau de la UIB, Especialista Universitari en 
Cooperació per al Desenvolupament, Vicenç Vidal Matas ha desenvolupat la tasca de 
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voluntariat durant un període de nou mesos, compresos entre el novembre de 2005 a 
l’agost de 2006 a Junín de los Andes, Neuquen, Argentina. 
 
 

8.2.5.5. Programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS (The United 
Nations Information Technology Service).  

 
La UIB ha participat en la xarxa de voluntariat universitari de Nacions Unides enfront 
els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Aquesta iniciativa és la continuació i 
ampliació del projecte de voluntariat UNITeS (The United Nations Information 
Technology Service). En l’edició de l’any 2006 s’han ampliat el nombre de places i els 
àmbits d’actuació: s’han passat de 10 places a 30, i de treballar en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació, a fer-ho en la dels objectius de desenvolupament del 
mil·lenni, amb la priorització de les activitats centrades en les àrees de salut, educació, 
medi ambient i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 
 
Cada universitat participant en la xarxa ha realitzat una preselecció per presentar els 
seus candidats a la selecció final, que han realitzat els caps de programa de Nacions 
Unides en el país on es durà a terme la tasca de voluntariat. Per a les 30 places 
disponibles, les diferents universitats han presentat 85 candidats, entre els que figuraven 
dos de la UIB. Aquests candidats finalment no han estat seleccionats per participar en el 
programa. 
 
 
8.2.6. PROGRAMA UIB-REUTILITZA 
La UIB posa en marxa un programa de reutilització d’equipament informàtic. 
Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilització de material 
informàtic de la UIB, per tal de fomentar la reutilització interna de la UIB i destinar el 
material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i a altres iniciatives 
d’interès social. 
 
Existeixen dos tipus de sol·licituds: 
Internes: realitzades per qualsevol membre de al comunitat universitària, per fer-ne un 
ús intern a la Universitat. 
 
Externes: realitzades per associacions que participen en els programes de cooperació al 
desenvolupament i de voluntariat de la UIB. Així com, centres educatius, i altres entitats 
d’acció social.  
 
Dins aquest programa hi participen: 

• Centre de Tecnologies de la Informació 
• Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient. 
• Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
• Gerència 
• Vicerectorat de Relacions Exteriors 

• Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat  
 
Durant el curs s’han lliurat un total de 155 equips. 
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El 25 de maig de 2006 es va fer el primer lliurament a diferents associacions, col·legis 
públics, centres educatius, fundacions, amb un total de 120 equips complets, els quals  
es varen distribuir entre les entitats es detallen a continuació: 
 
 
 

RELACIÓ D’ENTITATS  
PRIMERA ENTREGA PROGRAMA UIB-REUTILITZA 

 
ALAS  
Asamblea de Cruz Roja Ibiza-Formentera 
ASPAYM  
Assemblea de Cooperació per la Pau  
Associació Camí 
Associació de Joves Pinyol Vermell  
Associació infantil i juvenil Es Puntet  
Associació Sargantana  
Ateneu Alcari  
C.P. Camilo José Cela  
C.P. Establiments  
C.P. Eugeni López  
C.P. Maria Antònia Salvà  
Centre educatiu de persones adultes de Son Servera  
Club d'esplai Sant Martí de Menorca  
Club infantil i juvenil Sant Miquel de Menorca  
Col·legi Mare Alberta  
Coordinadora d'estudiants  
Ensenyants Solidaris  
Estel de Llevant  
Finestra al Sud (S'altra senalla d'Inca)  
Fundació Amazònia  
Fundació Diagrama  
Fundació Nazaret  
Joves de Mallorca per la Llengua  
Llevant en Marxa + Biblioteca UIB  
Mans Unides Menorca  
Metges del Món  
Projecte de Cooperació als campaments de refugiats saharauís  

TOTAL 120 

 
Quant a les sol·licituds internes UIB, s’han lliurat un total de 35 equips, distribuïts entre, 
departaments, secretaries, laboratoris, copisteries, etc. 
 
 
8.2.7. ACCIONS D’INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ 
 
 8.2.7.1. Elaboració de criteris per avaluar projectes de cooperació al 
desenvolupament als àmbits del turisme. Durant l’any 2005 s’ha elaborat un document 
que descriu els criteris per avaluar projectes de cooperació al desenvolupament en 
l’àmbit del turisme pel que fa a la viabilitat, la sostenibilitat i les repercussions 
econòmiques i ambientals dels projectes. 
Aquesta acció s’ha dut a terme en el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció 
General de Cooperació i la UIB. 
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 8.2.7.2. Centre de Documentació 
Durant l’any 2006 s’ha creat el Centre de Documentació sobre cooperació al 
desenvolupament que neix del conveni firmat entre la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació i la UIB. 
El objectius d’aquest centre són els següents: 

— Donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les 
institucions, organitzacions no governamentals i persones que treballen, estudien 
o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir que desenvolupin amb 
eficiència la seva tasca.  
— Constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre 
cooperació en l’àmbit dels països de parla catalana i espanyola.  
— Abastar exhaustivament tota la documentació generada sobre la cooperació al 
l’àmbit de les Illes Balears. 

Els productes documentals que oferirà el centre són el següents: 
— Biblioteca digital: recopilació sistemàtica de document digitalitzats; 
catalogació de documents digitals; integració dels documents a text complet en 
un sistema de biblioteca digital. 
— Biblioteca tradicional: recopilació sistemàtica del material documental sobre 
cooperació generat a Balears; creació i desenvolupament d’una col·lecció 
bibliogràfica bàsica sobre cooperació; catalogació dels documents; oferta de 
material en préstec i consulta, digitalització de documents... 
— Directori: recopilació sistemàtica de la informació sobre organisme, persones 
i institucions; organització de la informació en una base de dades; oferta de la 
plataforma del directori. 

 
La UIB aportarà les prestacions pròpies del Servei de Biblioteca i Documentació i 
d’altres específiques per a aquest centre. L’aportació de la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació en el marc d’aquest conveni serà de 90.000 euros. 
 

8.2.7.3. Pàgina web de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat. 
 

Dins el mes de setembre del  2005 es crea la nova web de l’OCDS. L’objectiu principal 
era organitzar la informació que apareixia a l’apartat de Cooperació al 
Desenvolupament i Voluntariat. Amb la creació d’una nova web integral actualment es 
pot de mostrar els continguts de forma clara i millorar l’accés a la informació de cara a  
l’usuari. 
S’ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció General de 
Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB. 

 
 

8.2.8. PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I COMISSIONS  
 
El Vicerectorat de Relacions Exteriors i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat  són membres de: 
 La Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan Lluís Vives. 
 La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del CEURI. 
 El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. 
 El Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació en qualitat de soci.  
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 La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 

 
 
 

8.2.9. OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

La Universitat de les Illes Balears va aprovar el gener de 2004 la creació de 
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats per analitzar i difondre la igualtat 
d’oportunitats en el marc universitari. Aquesta és una experiència pionera a l’Estat 
espanyol impulsada pel Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB. 
 
Per garantir la continuació d’aquesta línia de treball, el febrer de 2005 la Universitat de 
les Illes Balears va establir un conveni de col·laboració amb l’Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca en què s’estableix que l’àmbit principal de cooperació és 
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats. 
 

Àmbits d’actuació i objectius 
 
Les finalitats i accions d’aquest observatori se centren en tres àmbits relacionats amb 
tota la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal 
d’administració i serveis): 
 

 Persones amb discapacitat. 
 Persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc d’exclusió 

social. 
 Gènere (àmbit transversal). 

 
Els objectius principals de l’Observatori són els següents: 
 

 Recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació 
en els tres àmbits d’actuació esmentats. 

 Visibilitzar i, si cal, proposar actuacions concretes per millorar la situació en 
cada un dels àmbits, amb l’objectiu final d’assolir la plena igualtat 
d’oportunitats per a aquests grups en l’accés a la UIB, en el si de la comunitat 
universitària i en la posterior inserció sociolaboral. 

 
Algunes de les activitats desenvolupades durant el curs 2004-2005  
 

 Elaboració i publicació del primer informe de situació en matèria d’igualtat 
d’oportunitats. 

 Creació i posterior actualització de la pàgina web de l’Observatori 
(www.uib.es/observatori/igualtat). 

 Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de l’Observatori i 
per establir canals de comunicació i cooperació, hem establert contacte amb la 
resta d’universitats espanyoles i amb els organismes i programes propis de la 
nostra universitat. 

 Presentació del primer informe de situació en diferents estudis de la nostra 
universitat (Filologia Anglesa, Treball Social, Infermeria, Mestre, Ed. Infantil, 
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Psicologia i UOM), al curs «El feminisme a la societat actual. La implantació 
dels mecanismes d’igualtat» i a la IX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. 

 Atendre les diferents consultes i suggeriments que ens han arribat durant aquest 
darrer curs i donar-hi resposta. 

 Creació d’un servei de préstec a la nostra pàgina web oferint articles 
d’investigació i de premsa que tenim recopilats a l’Observatori. 

 
Organització i recursos 
 
Les persones responsables de l’Observatori són: 

 Direcció i coordinació: Esperança Bosch Fiol. 

 Responsables, respectivament, de cada un dels tres grups esmentats (tots, 
membres de la comunitat universitària): Victòria Ferrer Pérez, Margalida 
Capellà Roig i José Luis Ortego Hernando. 

 Personal adscrit: Capilla Navarro Guzmán i Raquel Jiménez Rodríguez, becàries 
que realitzen tasques de suport a les activitats de l’Observatori. 

 
 
 


