
 
 

 
Convocatòria Programa Estades Solidàries 2010 

 
SISENA CONVOCATÒRIA D’ESTADES SOLIDÀRIES PER 

DESENVOLUPAR TASQUES DE VOLUNTARIAT EN PAÏSOS 
EMPOBRITS, ESTIU DE 2010 

 
La tasca de la Universitat en el camp de la cooperació al desenvolupament està 
estretament vinculada amb l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i 
sensibilització de la comunitat universitària cap a la solidaritat internacional i a 
favor d’un desenvolupament humà sostenible, que són objectius de la cooperació 
universitària al desenvolupament (CUD).  
 
Per això, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la 
Universitat de les Illes Balears, convoca per sisè any consecutiu el programa 
Estades Solidàries. Aquest programa ofereix a l’alumnat de la UIB la possibilitat 
de poder desenvolupar tasques de voluntariat en l’àmbit de la cooperació 
universitària al desenvolupament en països empobrits durant l’estiu de 2010 en 
col·laboració amb diferents ONGD de les Illes Balears i entitats locals dels països 
de destí.  
 
El programa Estades Solidàries s’emmarca dins l’àmbit de l’educació per al 
desenvolupament i pretén facilitar situacions de coneixement de realitats diferents 
a les pròpies de l’alumnat de la UIB en països del Sud a través de la realització 
d’activitats de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la 
convivència i immersió amb la població local del país de destí. Aquest programa 
té marcats els objectius següents:  
 
- Conèixer altres realitats en països del Sud, diferents a les pròpies de l’alumnat 

de la UIB, a través de la realització d’activitats de voluntariat en l’àmbit de la 
cooperació universitària al desenvolupament. 

- Conviure amb la població local del país de destinació, aprenent dels seus 
coneixements, tradició i cultura.  

- Compartir experiències de la vida quotidiana i la creació de vincles personals i 
solidaris. 

- Donar suport a les activitats pròpies de les diferents entitats d’acollida en el 
país d’origen i a les ONGD de les Illes que hi participen com a acompanyants 
en el procés. 

 
1. Requisits per participar-hi 
 
1.1. Ser alumnat d’estudis oficials de la UIB durant el curs 2009-2010.  
1.2. Ser major d’edat 
1.3. Adequar-se al perfil definit en cada plaça, en cas que aquesta el defineixi. 
1.4. Haver realitzat el curs de formació de voluntariat especialitzada en cooperació 

al desenvolupament organitzat per l’OCDS o d’altres cursos de formació de 



 
 

voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb continguts 
similars abans de la partida cap al país de destinació.   

1.5. Superar el procés de selecció, que inclourà entrevista personal, la qual serà 
excloent. 

 
2. Condicions de participació  
 
En el moment en què la persona sol·licita la seva participació en el programa, 
accepta les condicions que marca la convocatòria:  
 
2.1.Una mateixa persona sols podrà seleccionar dues opcions de destí. Sols es 

considerarà la segona opció, en el cas que la persona interessada hagi superat 
el procés selectiu, no obtingui plaça en la primera opció i es donin places 
vacants en la segona opció. 

2.2.Totes les persones que participin en un mateix programa d’activitats i país de 
destinació s’organitzaran per viatjar de forma conjunta, amb els mateixos vols 
de partida i de tornada. 

2.3.Els/les participants es faran càrrec de les despeses derivades del desplaçament 
fins al lloc de realització de l’activitat. L’OCDS concedirà un ajut per al 
desplaçament en funció de la destinació. 

2.4.El/la voluntari/ària ha de tenir disponibilitat per participar activament en la 
planificació de la programació de les tasques per realitzar amb l’ONGD, 
entitat del Sud o l’OCDS, com també en l’avaluació del programa una vegada 
finalitzada l’estada.  

2.5.Per poder desenvolupar amb total normalitat la tasca i per a la convivència 
respectuosa amb la comunitat receptora, el/la voluntari/ària ha de complir les 
tasques assignades segons la programació prèvia a la partida i adaptar-se a 
possibles modificacions que puguin sorgir, com també evitar realitzar accions 
que puguin suposar perjudici per a la pròpia associació, el programa i/o les 
persones beneficiàries. 

2.6.En el moment en què la persona sol·licita de participar al programa, accepta 
les bases de la convocatòria i adquireix una sèrie de compromisos (vegeu-los 
més endavant).  

 
3. Documentació que s’ha de presentar per a les sol·licituds 
 
3.1.Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 
3.2.Fotocòpia del DNI o passaport.  
3.3.Una fotografia mida carnet amb el nom i els cognoms al dors. 
3.4.Còpia o acreditació de la matrícula actual. 
3.5.Currículum vitae amb les acreditacions corresponents  

(sols es valorarà la informació acreditada). 
3.6.Carta de motivació, seguint el model especificat. 
 



 
 

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s’ha de 
fer al Registre General i/o els registres descentralitzats dels diferents edificis de la 
UIB.  
 
L’alumnat de les Seus Universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, podran 
enviar les seves sol·licituds (dins els terminis establerts) a través dels registres de 
les secretaries de les respectives seus. 
 
4. Presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 12 d’abril de 2010 inclòs.  
 
5. Avaluació i selecció de les sol·licituds 
  
5.1.L’avaluació i la selecció es realitzarà a partir de la documentació aportada 

amb la sol·licitud per cada participant mitjançant un barem creat per a tal fi, 
seguint els criteris de concurrència i objectivitat.  

5.2.Es farà una entrevista personalitzada com a requisit per poder superar el 
procés de selecció segons el calendari establert. 

5.3.La selecció definitiva dels/les candidats/es podrà fer-se conjuntament amb 
alguna persona membre de les entitats col·laboradores en el programa de 
voluntariat. 

5.4.La selecció l’efectuarà, a proposta de l'OCDS, la comissió de seguiment del 
conveni entre la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears i la UIB, i podrà demanar els informes que consideri pertinents.  

5.5.La resolució d’aquesta convocatòria es notificarà directament a les persones 
seleccionades i es penjarà al tauler d’anuncis de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (Cas Jai), així com a la seva pàgina web: 
<cooperacio.uib.cat>. 

 
6. Compromisos adjudicataris 
 
Les persones que participin en el programa tenen les obligacions següents: 

1. Comunicar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
l’acceptació expressa i per escrit en el termini de cinc (5) dies des que els 
sigui notificada la concessió. 

2. Assumir la diferència de les despeses del desplaçament fins al país i zona 
de destinació en funció de l’ajut concedit per l’OCDS en aquest concepte. 

3. Respectar les dates de viatge establertes per al grup de voluntariat. 
4. Realitzar, a títol personal, els tràmits necessaris per a l’obtenció del 

passaport i/o visat, així com els tràmits de vacunació. 
5. Participar activament en les accions de formació i preparació de les 

activitats per desenvolupar prèvies a la partida i durant l’avaluació del 
programa, una vegada ja s’ha tornat. 

6. Un cop al país de destinació, cal comunicar-se amb l’ambaixada espanyola 
per confirmar les dates previstes de l’estada i la ubicació al país. 



 
 

7. Complir rigorosament les lleis estatals i locals del país de destinació i les 
indicacions i recomanacions de convivència i respecte a la cultura local 
que especifiqui l’entitat d’acollida al país. 

8. En cas que alguna persona prolongui l’estada al país de destinació, ha de 
comunicar-ho a l’OCDS i assumir tots els tràmits i despeses corresponents 
al canvi de dates, manutenció, allotjament i assegurança com a pròpies. 

9. Presentar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, dins 
el termini d’un mes des de la finalització de l’estada, una memòria de les 
activitats realitzades i una anàlisi valorativa de l'experiència, seguint el 
model establert. 

10. Les persones participants en el programa es comprometen a realitzar 
activitats de divulgació i sensibilització de les tasques de voluntariat que 
s’hagin dut a terme i/o a participar-hi, quan així ho requereixi la 
Universitat de les Illes Balears. 

 
7. Compromisos de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
 

1. Proporcionar informació de l’entitat que acollirà les persones participants. 
2. Tramitar una assegurança d’assistència sanitària en viatge, per a tota 

persona participant, durant el període de realització de l’activitat de 
voluntariat estipulat. 

3. Fer-se càrrec de les despeses corresponents a l’allotjament i manutenció 
segons els estàndards del país durant el període de realització de l’activitat, 
així com de l’ajut per al desplaçament en funció de la destinació. 

4. Comunicar a les ambaixades espanyoles dels països de destí les dades i 
ubicacions de l’alumnat participant abans de la seva partida.  

5. Acreditar les persones que participen en el programa com a membres d’un 
equip de voluntaris de la UIB. 

6. Facilitar la certificació de la realització de tasques de voluntariat en 
l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament a totes les 
persones participants. 

 
SESSIÓ INFORMATIVA 
 
Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, 
les activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzarà una sessió 
informativa (per videoconferència) que tindrà lloc el dijous 25 de març a les 17 h 
a les aules:   
 
A07 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (campus universitari de Palma) 
A03 de la Seu universitària de Menorca 
Sala de reunions de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
 

 



 
 

 
Relació d’entitats i places de voluntariat per al programa Estades Solidàries 

2010 
 

Programa: Taller d’artesania de comerç just per a dones amb discapacitat 

País Índia, Anantapur 

Entitat 
Fundació Vicente Ferrer, entitat que treballa de forma integral a 
la zona d’Anantapur per millorar les condicions de vida de les 
comunitats més pobres i excloses.  

Nre. de 

places 
2 

Perfils 

Preferentment, una/a estudiant d’Economia, Ciències 
Empresarials i/o Administració i Direcció d’Empreses, i l’altre 
perfil és obert a tots els estudis 

Coneixements de llengua anglesa mitjans/alts per poder 
desenvolupar les tasques assignades sense problemes de 
comunicació (es realitzarà prova de nivell oral si es considera 
necessari) 

Durada de 
l’estada 

De 7 a 9 setmanes 

Juliol-agost 

 

Tasques per 

desenvolupar 

Suport a tasques:  

• de gestió del cicle de comercialització dels productes 
artesanals elaborats a l’Índia, per ser venuts a Espanya com 
a comerç just i responsable.  

• d’establiment i revisió de política de preus per als productes 
fabricats i de gestió i control d’estocs als tallers d’artesania 

• d’elaboració de fitxes de seguiment de les dones 
beneficiàries, fitxes tècniques dels productes per 
comercialitzar a Espanya i enquestes de qualitat 

• d’aportar idees de millora de la gestió de la botiga de comerç 
just i especialment, de l’atenció a clients 

• d’atenció a les visites del programa d’apadrinament de la 
FVF a Espanya 

 
 
 
 



 
 

Programa: Programa d’Agermanaments per al Treball 

País Municipi de Danlí, departament d’El Paraíso, Hondures 

Entitat 

Fundación de Apoyo a la Microempresa (Fundahmicro), entitat 
compromesa amb la generació de noves fonts d’ingressos 
permanents per a aquelles persones involucrades en activitats 
productives, oferint serveis micro financers i socials. 

Acció realitzada en col·laboració amb l’ONGD Treball Solidari 

Nre. de 

places 
2 

Perfils 
Preferentment, una/a estudiant d’Economia i/o Administració i 
Direcció d’Empreses i l’altre perfil és obert a tots els estudis 

Durada de 

l’estada 

De 7 a 9 setmanes 

Juliol-agost 

 

Tasques per 

desenvolupar 

Suport a tasques:  

- de seguiment dels microcrèdits concedits a les dones 
beneficiàries 

- d’elaborar i realitzar entrevistes i fitxes de cada una de les 
dones beneficiàries de les donacions particulars procedents de 
Mallorca i de les dones potencialment beneficiàries de les 
donacions i que serviran per analitzar el perfil personal, 
familiar i de capacitació de cada dona, així com la seva 
proposta d’inversió (negoci)  

- de realització o suport als tallers o sessions formatives en 
temes de gènere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programa: Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua 

País Municipi de Somoto, departament de Madriz, Nicaragua 

Entitat 

Unidad de Concentración y Cooperación Municipalista 
(UCOM), entitat conformada per quatre batllies de Madriz i que 
duu endavant els projectes de cooperació destinats als municipis 
en la línia de la participació ciutadana, i una estratègia de 
desenvolupament integral i estratègicament planificada a llarg 
termini.Acció realitzada en col·laboració amb els Fons Insulars 
de Solidaritat i Cooperació 

Nre. de 

places 
4 

Perfils 
Estudiants d’informàtica, treball social, ciències ambientals i/o 
enginyeries tècniques 

Durada de 

l’estada 

De 7 a 9 setmanes 

Juliol-agost 

 

Tasques per 

desenvolupar 

Suport a tasques:  

- de creació d’una base de dades per a la gestió de programes 
executats per l’entitat i capacitació de personal en la utilització 
de base de dades 

- per a la millora de la producció del cicle productiu agrícola de 
la zona i capacitació de personal de cooperatives agrícoles i 
camperols/es 

- de millora de la gestió ambiental municipal 

- en l’àrea social municipal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programa: Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua 

País Municipi de San Ramón, departament de Matagalpa, Nicaragua 

Entitat 

Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaritat 
(ACNAS), entitat compromesa amb el desenvolupament del 
municipi de San Ramón per fer especial incidència en la 
població amb menys recursos econòmics, prioritzant infants i 
dones. Acció realitzada en col·laboració amb els Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació 

Nre. de 

places 
2 

Perfils Socioeducatiu, ciències ambientals i/o arquitectura tècnica 

Durada de 

l’estada 

De 7 a 9 setmanes 

Juliol-agost 

Tasques per 

desenvolupar 

Suport a tasques:  

- socioeducatives als centres educatius gestionats per l’entitat, 
suport a la docència, activitats d’oci i temps lliure per a 
infants...  

- de construcció d’infraestructures que l’entitat porta a terme, 
seguiment d’obres, compra de material i propostes per a 
l’estalvi i la seguretat en les construccions 

- de millora de la gestió ambiental municipal. 

 
 
 
 



 
 

 
 

Programa: Programa d’estiu de trobada internacional d’estudiants i joves 

País 
Campaments de refugiats del poble sahrauí, Tindouf, Algèria, i Tifariti, 
territoris alliberats del Sàhara Occidental 

Entitat 

Unió de Joves de Saguia el Hamra i Río de Oro (UJSARIO) és una 
organització popular nacional que reuneix tota la joventut sahrauí i 
treballa pel respecte al diàleg i la democràcia, la llibertat d’expressió, els 
drets humans, per difondre la cultura del perdó i la pau, el suport a la 
igualtat, la participació i la cooperació internacional.Acció realitzada en 
col·laboració amb l’ONGD Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears (AAPSIB) 

Nre. de 

places 
6 

Perfils Obert a tots els estudis 

Durada de 

l’estada 

4 setmanes 

Segona quinzena de juliol i primera quinzena d'agost (dates exactes 
pendents de confirmar) 

 

Tasques per 

desenvolupar 

- Participació a la trobada internacional de joves i estudiants emmarcada 
en la difusió de la causa sahrauí que se celebra cada estiu, en la qual 
s’organitzen conferències, taules rodones, exposicions, intercanvis 
culturals, o campanyes de voluntariat, entre d’altres . 

 
 

 
Per a més informació: 971 17 27 03 
   971 25 97 18 
 
 

cooperacio.uib.cat 
 


