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Memòria d’activitats de l’OCDS (curs acadèmic 2007 – 2008) 
 
1. Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
 
2. Accions de formació i sensibilització  

2.1. Assignatures de lliure configuració 
2.2. Cursos monogràfics de curta durada 
2.3. Curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional 
2.4. IV convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de formació i 

sensibilització 
 
3. Premi de recerca sobre cooperació internacional 
 
4. Projectes de cooperació al desenvolupament 

4.1. I Convocatòria d’ajuts per a l’enfortiment dels sistemes educatius dels països 
menys desenvolupats: estades formatives a la UIB per a formació i recerca 

4.2. IV Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació 

4.3. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament, en el marc 
de la Xarxa ORION 

4.4. Altres accions de cooperació al desenvolupament en països del Sud 
 

5. Beques per a la realització de pràctiques d’alumnes de la UIB en països 
empobrits 

 
6. Mobilitat d’alumnat 
 
7. Projectes de cooperació al desenvolupament en xarxa 
 
8. Voluntariat universitari 

8.1. Borsa de Voluntariat Universitari 
8.2. Cursos de formació de voluntariat 
8.3. Voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament 
8.4. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
8.5. Programa de voluntariat de Nacions Unides 

 
9. Programa UIB Reutilitza 
 
10. Participació en òrgans col·legiats i comissions 
 
 
 
 



 2 

 
1. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 
 
Els programes de cooperació al desenvolupament i solidaritat inclouen un ampli ventall 
d’activitats de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es fan 
en el marc de convenis de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, del 0,7 per 
cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació al 
desenvolupament i d’una partida específica per a voluntariat.  
 
La majoria d’accions gestionades per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i voluntariat durant el curs 
2007-2008 corresponen als convenis signats entre la Direcció General de Cooperació, la 
Direcció General de Joventut i la UIB els anys 2007 i 2008. Per aquest motiu, la 
memòria inclou les activitats realitzades en el marc dels diferents convenis.  
 
La quantitat assignada en els diferents convenis es la següent: 
  

� Conveni plurianual amb la Direcció General de Cooperació de 2007-2008: 
467.000 euros. 

� Convenis anuals amb la Direcció General de Joventut de 2007 i de 2008: 24.000 
euros (12.000 euros cada conveni). 

 
 

2. ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 
2.1. Assignatures de lliure configuració  

 
Aquest curs acadèmic s’ha tornat a renovar l’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 (codi 3067), de 4,5 crèdits, impartida pel 
professor Antonio Sierra Rincón, del Departament d’Economia Aplicada. Enguany es 
varen matricular un total de 29 estudiants procedents de 7 diferents estudis de la UIB . 
 
Igualment 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 
Martínez Moll, del Departament de Física. Nombre d’alumnes matriculats :10. 
 
Ambdues assignatures varen ser 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 varen obtenir l’ajut amb càrrec al 0,7% del pressupost d’ingressos 
propis de la UIB. 
 
 
2.3. 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 2007-2008 es varen realitzar els cursos següents: 
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 Estratègies de Desenvolupament dels Objectius del Mil·lenni en Diferents Àmbits 
d’Intervenció (40 hores). Dirigit per la Sra. Margalida Capellà, professora doctora de 
Dret Internacional Públic. Hi assistiren 7 alumnes. 
 Identificació de Projectes de Cooperació: Diagnòstic Territorial, Anàlisi de 
Problemes i Formulació de Projectes (20 hores). Dirigit pel Sr. Antoni Cladera Bohigas, 
professor de Física de la UIB. Hi assistiren 32 alumnes. 
 
Aquests cursos han estat finançats per la Direcció General de Cooperació. 
 
 
2.4. 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 el Curs d’Especialista Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament, per a totes les persones interessades a incrementar la 
seva formació en aquest àmbit.  
 
El passat curs 2006-2007 es realitzà la primera edició en línia d’aquest curs 
d’Especialista Universitari (25 crèdits). 
 
Durant el present curs 2007-2008 no s’ha impartit el curs, i es preveu realitzar-lo de nou 
el proper curs 2008-2009. D’aquesta manera enguany s’ha pogut fer l’avaluació de 
l’edició en línia de l’any anterior i realitzar els preparatius per a l’edició següent.  
 
 
2.5. IV convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de 
formació i sensibilització 

 
En el marc de la IV convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions 
de formació i sensibilització (publicada el maig de 2006), finançada amb el 0,7% que 
la UIB dedica a cooperació al desenvolupament i solidaritat, s’atorgaren ajuts per un 
import de 10.920 euros. Aquesta convocatòria té la finalitat de fomentar activitats de 
formació i sensibilització en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament organitzades 
per alumnat, professorat i personal d’administració i serveis de la UIB. 
 
Les accions finançades en el marc de la convocatòria foren les següents: 
 
 Curs de sobirania alimentària com a estratègia del desenvolupament sostenible 

Responsable: Antoni Ramon Calafell Freriks, alumne d’Enginyeria Tècnica 
Agrícola. 
Quantitat assignada: 1.850 euros 
Objectius: Generar un espai teoricopràctic de formació sobre sobirania alimentària; 
en el qual es promourà la trobada i vinculació d’organitzacions per a l’intercanvi i la 
reflexió de les seves problemàtiques i modalitats de resolució; promoure l’accés per 
a la tecnologia socialment apropiada per a l’optimització de les seves experiències; 
aportar coneixements bàsics en relació amb les normatives vigents per a l’elaboració 
i la comercialització d’aliments ecològics a petita escala, com també elements 
conceptuals per a la seva crítica... 
Activitats : Curs de 20 hores de durada que es realitzà a la Seu universitària de 
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Menorca. 
 
 IV Cicle de Cinefòrum per una altra Globalització 

Responsable: Patrícia Ferrà Coll, professora del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
Quantitat assignada: 2.000 euros 
Objectius: Sensibilització, conscienciació i formació de la comunitat universitària i 
de fora de la UIB, 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 treballà a través dels cinefòrums aquestes temàtiques amb la 
participació d’experts i/o persones afectades per la problemàtica en el debat 
posterior.  
Activitats : Es realitzaren nou sessions en les quals es projectaren diferents 
pel·lícules o documentals d’interès social i justícia, sobre els quals s’obriren debats 
posteriors conduïts per experts en la matèria o persones protagonistes de les 
situacions tractades.  

 
 Cultura i educació a la conca del llac Atitlan de Guatemala 

Responsable: Miquel F. Oliver Trobat, professor del Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia Educativa.  
Quantitat assignada: 2.000 euros 
Objectius: Mostrar la realitat educativa i cultural de la conca del llac Atitlan de 
Guatemala i fomentar la solidaritat envers aquest país entre la comunitat 
universitària de la UIB en particular i també entre la societat de les Illes.  
Activitats : Es dissenyà i edità una exposició sobre les accions realitzades en el marc 
del Pla del conveni marc entre el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de 
Palma, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Fundació IBEROSTAR, la 
Fundació Sa Nostra i la Universitat de les Illes Balears. Aquesta exposició fou 
itinerant i visità les seus universitàries de Menorca i Eivissa.  

 
 I Curs d’Especialització sobre Drets Humans i Immigració 

Responsable: Jesús Molina Mula, professor del Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Seu Eivissa i Formentera.  
Quantitat assignada: 2.000 euros 
Objectius: Profunditzar en el coneixement de la societat d’Eivissa i la postura 
d’aquesta enfront dels drets humans i la immigració, mantenint com a marc 
referència la cooperació al desenvolupament i la interculturalitat. 
Activitats : Curs de 40 hores de durada amb els mòduls: generalitats, conceptes 
bàsics i introducció; multiculturalitat i processos de marginació; interculturalitat; i 
immigració com a benefici. 

 
 Seminari: Introducció a la cooperació per al desenvolupament 

Responsable: Pere Alzina Seguí, professor del Departament de Pedagogia Aplicada 
i Psicologia Educativa de la Seu de Menorca. 
Quantitat assignada: 1.620 euros 
Objectius: Oferir un visió global de les desigualtats nord-sud, de les principals 
actuacions en matèria de cooperació per al desenvolupament i d’aquelles actuacions 
individuals i quotidianes que contribueixen a la construcció d’un món més just i 
equilibrat.  
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Activitats : Curs de 20 hores de durada realitzat a la Seu universitària de Menorca i 
en col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació. 

 
 Convivència intercultural en la comunitat educativa 

Responsable: Herminio Domingo Palomares, professor del Departament de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia Educativa.  
Quantitat assignada: 1.420 euros 
Objectius: Practicar la comprensió, la tolerància, la pau i la cooperació en el context 
intercultural de la nostra societat donant a conèixer la situació injusta que sofreixen 
molts països i mostrant l’experiència de l’emigració.  
Activitats : Sessions de treball, realitzades per cinc monitors interculturals, a tres 
col·lectius del barri del Polígon de Llevant de Palma (professorat de centres 
educatius i alumnat dels mateixos centres; APA; i altres associacions de l’entorn). 

 
La UIB ha aprovat la quantitat de 20.000 euros per a la realització de la V convocatòria 
d’ajuts de cooperació universitària al desenvolupament: accions de formació, 
sensibilització i difusió. Aquesta convocatòria va romandre oberta del 15 de maig al 25 
de juny de 2008, i s’han rebut un total de nou sol·licituds. La resolució d’aquesta 
convocatòria es durà a terme el mes de setembre de 2008, per tal que les accions 
finançades es puguin desenvolupar dins el curs acadèmic 2008-2009.  
 
 
3. PREMI DE RECERCA SOBRE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
La convocatòria d’àmbit nacional 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 a les persones relacionades amb el món de 
la cooperació al desenvolupament 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 futur 
personal investigador i poder transferir els resultats de la recerca per millorar les 
pràctiques de la cooperació al desenvolupament. 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008 es va lliurar a l’OCDS la memòria del projecte de 
recerca realitzat per la professora Lucrecia Burges Cruz, de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), Altruismo y Género: ¿Qué motiva el envío de remesas a los países en 
desarrollo?, corresponent al premi atorgat a la VI convocatòria (any 2006). 
 
Com que es tracta d’una convocatòria bianual, durant aquest mateix curs acadèmic s’ha 
convocat el VII Premi de Recerca en Cooperació al Desenvolupament mitjançat el 
BOIB núm. 70, del 22 de maig de 2008, que té un termini de lliurament de sol·licituds 
de noranta dies hàbils. Una vegada feta la difusió a tot l’Estat espanyol mitjançant 
enviament de cartes, publicació a pàgines web i altres modalitats, resta la recepció de les 
sol·licituds després de la primera setmana del mes de setembre per a la seva valoració i 
resolució durant el curs vinent. 
 
 
4. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
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4.1. I convocatòria d’ajuts per a l’enfortiment dels sistemes educatius dels països 
menys desenvolupats: estades formatives a la UIB per a formació i recerca 
 
Aquesta convocatòria es marcà com a finalitat la realització d’estades formatives i de 
recerca a la UIB de persones residents en països amb dificultats de desenvolupament, 
amb l’objectiu d’enfortir els sistemes d’educació superior dels països participants 
mitjançant la mobilitat dels seus professionals i alumnat, oferint una oportunitat als 
participants per incrementar els seus coneixements.  
 
En data 7 de maig de 2007 es va obrir la I convocatòria d’ajuts per a l’enfortiment dels 
sistemes educatius dels països menys desenvolupats: estades formatives a la UIB per a 
formació i recerca. El termini de presentació de sol·licituds va estar comprès entre el 9 
de maig i el 18 de juny de 2007, i es varen presentar un total de quinze (15) propostes. 
D’aquestes, després de fer-ne la valoració, la comissió avaluadora resolgué, en data 18 
de juliol de 2007, concedir ajuts a un total de dotze (12) propostes per un import de 
67.000 euros.  
 
Els projectes finançats pogueren desenvolupar la tasca formativa i de recerca prevista 
durant un període com a màxim de 45 dies, que en tot cas finalitzà el 15 de desembre de 
2007.   
 
Les propostes a les quals es concedí un ajut foren les següents:  
 

1. Bernat Sureda, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques; amb la contrapart Centro Universitario de Suroccidente de la 
Universitat de San Carlos de Guatemala (Mazatenango, Guatemala); amb un 
import de 5.000 euros. 

2. Josep Antoni Tur, professor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències 
de la Salut; amb la contrapart Universitat Nacional Tucumán i el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas (Tucumán, Argentina); amb un import 
de 6.200 euros.  

3. Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació; amb la 
contrapart Universitat del Pacífic, seu del municipi de Guapi (Guapi, 
Colòmbia); amb un import de 8.290 euros. 

4. Manuel Miró, professor del Departament de Química, amb la contrapart 
Universitat de Mahidol (Bangkok, Tailàndia); amb un import de 3.560 euros. 

5. Jordi Vallespir, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació; amb la contrapart Universitat Major de San Simón 
(Cochabamba, Bolívia); amb un import de 10.950 euros.  

6. Joana Socias, professora del Departament de Dret Públic; amb la contrapart 
Universitat de l’Havana (l’Havana, Cuba); amb un import de 4.171 euros. 

7. José Luis Lujan, professor del Departament de Filosofia i Treball Social; amb la 
contrapart Universitat de l’Havana (l’Havana, Cuba); amb un import de 3.931 
euros.  

8. Dolors Forteza, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació; amb la contrapart Fundación Rigoberta Menchú Tum (Sosolá, 
Guatemala); amb un import de 9.000 euros. 



 7 

9. Sebastià Verger, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació; amb la contrapart Universitat Central Marta Abreu (Santa Clara, 
Cuba); amb un import de 3.280 euros. 

10. Jairo Rocha, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica; amb la contrapart Universitat de los Andes (Bogotà, Colòmbia); 
amb un import de 6.143 euros. 

11. Berta Paz, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia; amb la 
contrapart Universitat Federal de Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil); amb 
un import de 3.000 euros. 

12. Jesús Salinas, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació; amb la contrapart Universitat Nacional de Mar del Plata (Buenos 
Aires, Argentina); amb un import de 3.475 euros. 

 
Posteriorment a la resolució i comunicació dels ajuts concedits, s’informà de la 
impossibilitat de dur-se a terme dos dels projectes aprovats, concretament els liderats 
pels professors Sebastià Verger i José Luis Luján. Els ajuts concedits a aquests projectes 
es redistribuïren entre la resta de projectes que incloïen inicialment compra de material. 
D’aquesta manera es destinà fins a un màxim de 1.200 euros per projecte per a la 
compra de material en benefici de l’entitat contrapart d’aquests.  

 
A continuació es detallen les accions desenvolupades en cadascun dels projectes 
finançats:  
 
Responsable: Berta Paz, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. 

Contrapart : Universitat Federal de Rio Grande do Sul. 
Nombre de visitants: una professora universitària, assessora del Ministeri 
d’Educació i Cultura del Brasil.  
País de procedència: Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
Import concedit: 3.000 euros + 1.200 euros 
Accions desenvolupades:  
La professora Vera Maria da Rocha centrà la seva estada a la UIB en el 
coneixement en profunditat dels processos formatius de grau dels fisioterapeutes 
a la nostra universitat. Aquesta formació de grau s’ha de contextualitzar en un 
moment de canvi global a Europa en el marc de l’espai europeu d’educació 
superior (EEES), en el qual es pretén l’harmonització de l’educació superior 
europea a fi d’aconseguir la plena compatibilitat i comparabilitat entre els 
sistemes nacionals; tot immers en un procés de millora de la qualitat de 
l’educació superior.  
Durant la seva estada es va analitzar l’estat actual de la qüestió: la situació actual 
d’implementació a l’Estat espanyol; l’anàlisi d’experiències en els crèdits 
europeus o ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), unitat 
de mesura centrada en l’alumne i que representa el volum de treball total que un 
alumne ha de realitzar per superar una determinada assignatura; el procés de 
Bolonya en el seu conjunt; i l’elaboració del Llibre blanc de Fisioteràpia. 
Les accions es dugueren a terme a través de diferents trobades i processos de 
comunicació amb responsables d’estudis i processos d’implementació; com 
també amb la participació en el curs «Claus per al disseny d’activitats 
d’aprenentatge en el marc de les metodologies actives» en el marc de l’EEES; a 
més de participar en activitats docents de formació de grau en fisioteràpia. 
Aquestes activitats es complementaren amb debats sobre la professionalització, 
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la formació continuada i el paper dels professionals en els processos 
d’enfortiment dels sistemes públics de salut, visitant diversos centres sanitaris.  

 
Responsable: Manuel Miró Lladó, professor del Departament de Química. 

Contrapart : Facultat de Ciències de la Universitat de Mahidol.  
Nombre de visitants: un estudiant de doctorat. 
País de procedència: Bangkok, Tailàndia.  
Import concedit: 3.560 euros 
Accions desenvolupades:  
La Sra. Boonjob, estudiant de doctorat, s’ha integrat en la tasca quotidiana de 
l’equip de treball, aprenent i aplicant una nova metodologia automàtica de 
fraccionament dinàmic (eina desenvolupada pel grup de recerca de Química 
Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB en col·laboració amb la 
Universitat Tècnica de Dinamarca) i altra instrumentació analítica moderna. 
Amb aquestes tècniques es pretén avaluar els riscs ambientals de la 
contaminació de cendres volants per traces de metalls.  
L’aprenentatge dels mètodes d’anàlisi aplicats permet conèixer de forma 
immediata els riscs mediambientals d’abocaments o reutilització de cendres 
volants resultants de la combustió de residus urbans o centrals elèctriques; 
disminuir el temps d’anàlisi de 24 hores a 30 minuts, possibilitant un augment en 
la freqüència d’anàlisi; i la possibilitat d’aplicar la metodologia al mateix lloc 
d’extracció de les mostres.   
La metodologia de treball apresa a la UIB permetrà poder aplicar in situ en 
estudis ecològics i geològics la biodisponibilitat i els efectes nocius derivats de 
l’abocament o la possible reutilització de residus industrials, alhora que 
permetria simplificar els procediments clàssics en els estudis.  
Les cendres volants utilitzades en aquest estudi foren obtingudes de la planta de 
generació d’energia de l’Electricity Generating Authority of Thailand ubicada a 
Mae Moh, Lumpang. En l’anàlisi es valorà la presència del crom (Cr), coure 
(Cu), níquel (Ni), cadmi (Cd), plom (Pb) i zinc (Zn), a més del pH resultant.  
L’estada formativa a la UIB de la Sra. Boonjob es complementà amb la 
participació a l’XI International Symposium on Environmental Analytical 
Chemistry, així com en els diversos seminaris del grup d’investigació de la UIB. 

 
Responsable: Jairo Rocha Cárdenas, professor del Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica.  

Contrapart : Universitat dels Andes.  
Nombre de visitants: dos alumnes de postgrau.  
País de procedència: Bogotà, Colòmbia.  
Import concedit: 6.143 euros 
Accions desenvolupades:  
A l’alumne de postgrau Andrés Mejía, prèviament a l’estada formativa i de 
recerca a la UIB, se li va donar a conèixer la bibliografia bàsica de proteïnes; 
l’estat actual de les investigacions en el camp d’alineament de proteïnes; les 
necessitats observades; i les idees de millora. En la tasca quotidiana, els alumnes 
s’integraren en l’equip de treball del grup de Bioinformàtica de la UIB, en el 
qual se’ls formà i donà els coneixements, recomanacions i referències 
científiques necessàries en el desenvolupament de la seva línia d’investigació.  
En el procés de disseny de solucions es redefiniren les funcions d’avaluació de 
les comparances de proteïnes i el disseny de millores en les implementacions, 
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desenvolupant un model de discriminació lineal que trobà els coeficients que 
millor classifiquen les proteïnes. Les modificacions aconseguides varen ser 
incloses en els sistemes actuals en els llenguatges R i Perl (practical extraction 
read leanguages, un algoritme evolutiu) i aplicades a la base pública de dades 
reals de proteïnes.  
Per altra banda, l’alumne de postgrau Andrés Pinzón concentrà el seu interès en 
la investigació sobre la dinàmica de proteïnes, recopilant informació dels estudis 
ja realitzats en aquest àmbit, proposant estendre’ls al reconeixement de proteïnes 
utilitzant informació dinàmica.  

 
Responsable: Jordi Vallespir Soler, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació.  

Contrapart : Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació, Universitat Major 
de San Simón.  
Nombre de visitants: tres alumnes.  
País de procedència: Cochabamba, Bolívia.  
Import concedit: 10.950 euros 
Accions desenvolupades: 
Les accions desenvolupades pels tres alumnes Daniel Pedro Tirado, María Luisa 
Carrasco i Paola Ninoska Atahuichi durant la seva estada formativa i 
d’investigació a la UIB se centraren en l’anàlisi de la temàtica de l’educació 
intercultural bilingüe (EIB) a l’Estat espanyol. Des del Grup de Recerca en 
Educació Intercultural (GREI) de la UIB, juntament amb el professor 
coordinador del projecte, s’orientà i es féu un seguiment del procés de recerca en 
l’àmbit de la diversitat cultural i la seva atenció educativa, aportant aquesta una 
actualització conceptual, metodològica i experiencial als alumnes participants. 
Es realitzà una anàlisi documental i bibliogràfica sobre la matèria acudint als 
fons propis del GREI, les biblioteques de la UIB i altres biblioteques externes.  
Els estudiants de la Universitat Major de San Simón participaren activament en 
les Segones Converses Pedagògiques sobre Multiculturalitat, Educació i 
Societat, organitzades pel GREI, oportunitat que els permeté mantenir un 
contacte directe amb altres investigadors i ponents; contrastant idees, 
metodologies i experiències diverses en l’àmbit de l’atenció a la diversitat 
cultural.  
La formació rebuda es complementà amb la dotació d’un fons bibliogràfic, de 65 
exemplars sobre bibliografia relacionada amb l’objecte de la recerca, per a la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universitat Major de 
San Simón.  
L’alumnat participant en les estades formatives i de recerca a la UIB 
participaran, al seu retorn, en sessions informatives per a estudiants i en debats 
amb professorat de la llicenciatura d’Educació Intercultural Bilingüe a la 
universitat d’origen.  

 
Responsable: Dolors Forteza Forteza, professora del Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació.  

Contrapart : Fundación Rigoberta Menchú Tum. 
Nombre de visitants: tres persones, dos membres de la fundació de l’àrea 
d’educació i un professor de la Universitat Rafael Landívar.  
País de procedència: San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala.  
Import concedit: 9.000 euros + 1.200 euros 
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Accions desenvolupades: 
Part de les accions formatives i de recerca durant l’estada formativa es 
realitzaren de forma conjunta entre la professora Lucía Verdugo, de la 
Universitat Rafael Landívar, i Wielman Humberto Cifuentes i Osbaldo David 
Gálvez, representants de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Amb ells 
s’analitzà la possibilitat per poder portar endavant el projecte de realitzar la 
llicenciatura de Pedagogia en contextos multiculturals en la seva modalitat en 
línia, beneficiant d’aquesta manera persones que no poden accedir a estudis 
superiors presencials per les condicions econòmiques i de dispersió de la zona 
del llac Atitlan. D’aquesta manera es realitzaren diferents reunions de treball per 
concretar aspectes relacionats amb la planificació, gestió, metodologia, tècniques 
i avaluació en la formació en línia, donant suport als professionals visitants a 
partir de l’experiència dels estudis de Pedagogia en línia i el marc de l’eina de 
Campus Extens. 
Per altra banda, amb els representants de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, 
s’elaboraren les conclusions del projecte Direditupi Atitlán, sobre el diagnòstic 
de la realitat educativa del cicle diversificat sobre turisme dels pobles indígenes 
de la conca del llac Atitlan.  
D’igual manera es realitzaren diferents trobades, reunions i conferències amb 
alumnes de la Facultat d’Educació; centres escolars de Palma, treballant amb els 
mestres; representants institucionals de la Direcció General d’Innovació i 
Formació del Professorat, per a possibles col·laboracions amb la xarxa Redinet i 
formació del professorat; i membres d’altres universitats llatinoamericanes amb 
qui coincidiren en la seva estada a la UIB.  
Les accions portades a terme permeteren definir tasques per realitzar el 2008 i 
preveure les previstes per a 2009, de tal manera que es pugui iniciar la 
llicenciatura de Pedagogia en línia el mes de gener de 2010. 

 
Responsable: Joana Socias Camacho, professora del Departament de Dret Públic. 

Contrapart : Universitat d’Orient. 
Nombre de visitants: un professor. 
País de procedència: Santiago de Cuba, Cuba.  
Import concedit: 4.171 euros + 1.200 euros 
Accions desenvolupades:  
La professora Grethel Arias, de la Universitat d’Orient, centrà la seva estada 
formativa a la UIB en la recerca exhaustiva de les fonts bibliogràfiques sobre el 
Dret del turisme a Espanya, estudiant-les i analitzant-les en profunditat 
posteriorment. L’equip de la UIB oferí l’assessorament i el suport necessari per a 
aquests anàlisi i estudi, com també per a l’extracció de les conclusions 
extrapolables potencialment al cas cubà.  
D’aquesta manera es revisà un important nombre de llibres i revistes 
especialitzades, en suport paper i digital, no tan sols de l’àmbit espanyol, sinó 
també d’altres països, tractant i analitzant material de Dret administratiu i Dret 
ambiental, per la seva estreta relació amb el Dret turístic.  
L’estada formativa fou utilitzada, per altra banda, per obtenir un coneixement en 
profunditat dels estudis turístics que des de la UIB es realitzen: diplomatura de 
Turisme i Direcció Hotelera Internacional. En aquest cas, es prestà especial 
atenció a les assignatures de caire jurídic que es desenvolupen en aquests 
estudis, estudiant-ne l’estructura i la programació. Aquesta informació es 
transmetrà als responsables de la Universitat d’Orient per tal d’incorporar una 
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assignatura opcional sobre Dret del turisme en el pla d’estudis de la carrera de 
Dret a Cuba.  
Aquesta formació es complementà amb la dotació d’un fons bibliogràfic, de 
divuit exemplars, de diferents manuals i documentació especialitzada, destinats a 
la biblioteca de la Facultat de Dret. 

 
Responsable: Jesús Salinas Ibáñez, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació.  

Contrapart : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universitat 
Nacional de Mar del Plata.  
Nombre de visitants: un professor.  
País de procedència: província de Buenos Aires, Argentina.  
Import concedit: 3.475 euros + 1.200 euros 
Accions desenvolupades: 
La professora Alicia Inés Zanfrillo, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universitat Nacional de Mar de Plata, centrà la seva estada 
formativa i de recerca a la UIB en l’àmbit de la tecnologia educativa, la inserció 
de les tecnologies de la informació i comunicació a l’aula, com també el 
coneixement d’experiències i línies d’investigació de l’educació a distància.  
La professora visitant realitzà tres cursos del Màster en Tecnologia Educativa, 
E-learning i Gestió del Coneixement: Comunicació, interacció i col·laboració; 
Disseny i gestió en entorns virtuals de formació II; i La societat del coneixement 
com a context de reflexió, virtualitat i ensenyament. Dins el grup de recerca en 
Tecnologia Educativa de la UIB, analitzà els factors de qualitat en els 
mecanismes de comunicació i en les interaccions grupals mitjançades per 
ordinador.  
Per altra banda, es dugué a terme un primer estudi exploratori d’una investigació 
qualitativa que tingué com a objecte les empreses de base tecnològica del 
ParcBIT creades en entorns protegits des dels centres d’investigació de la UIB, i 
el grup de factors que incideixen en les fases identificades del procés evolutiu 
dels projectes tecnològics empresos. Al mateix temps, es desenvolupà una 
investigació de caràcter avaluador de les experiències que han tingut èxit, basada 
en la teoria del capital intel·lectual. 
Aquestes accions es complementaren amb una sèrie d’activitats, com 
l’assistència al taller Wiki-Blogs del Màster esmentat anteriorment; visita a 
l’Observatoire des Sciences et des Techniques de París; assistència a la 
presentació de Línies CDTI d’Ajudes per a la Innovació Tecnològica; i contactes 
amb el Centre Europeu d’Empreses Innovadores Balears.    

 
Responsable: Josep Antoni Tur Marí, professor del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut. 

Contrapart : Universitat Nacional de Tucumán.  
Nombre de visitants: una professora. 
País de procedència: San Miquel de Tucumán, Tucumán, Argentina.  
Import concedit: 6.200 euros + 1.200 euros 
Accions desenvolupades: 
La professora María Daniela Juárez, de la Universitat Nacional de Tucumán, 
centrà la seva estada formativa i de recerca en l’avaluació de la interferència dels 
composts polars sobre la digestió i l’absorció intestinals d’olis tipus 
característics de les fregitel·les emprades repetides vegades. Per a aquest fi, 
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s’emprà un model de perfusió intestinal in vivo en animals d’experimentació, 
estudiant la digestió i absorció intestinals de micel·les prèviament preparades in 
vitro de diferents mostres d’oli.  
Per poder elaborar l’estudi es formà la professora María Daniela en d’adquisició 
de coneixements i habilitats en la preparació de micel·les lipídiques ex vivo; la 
implementació de la tècnica d’absorció intestinal in vivo; l’adquisició d’eines de 
mesura i càlcul de l’absorció intestinal de lípids; l’aplicació de mètodes 
estadístics als resultats biològics; com també assessorament en la redacció de 
treballs científics en revistes especialitzades en la matèria.  
Alhora, s’incorporà a la professora visitant en la tasca quotidiana del grup de 
recerca receptor de la UIB, assistint a diferents reunions de treball internes; de 
treball exterior, com a l’Hospital de Maó, l’Ateneu de Maó i la Unitat de 
Nutrició Comunitària de l’Ajuntament de Bilbao; assistència al X Congrés de la 
Societat Espanyola de Nutrició; com també accés als estudis de Màster Oficial 
de la UIB en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.  

 
Responsable: Bernat Sureda Garcia, professor del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 

Contrapart : Centre Universitari de Sud-occident de la Universitat de San 
Carlos. 
Nombre de visitants: una professora. 
País de procedència: Mazatenango, departament de Suchitepéquez, Guatemala. 
Import concedit: 5.000 euros + 1.200 euros  
Accions desenvolupades: 
La professora Deldda Dioselina Hidalgo, del Centre Universitari de Sud-
occident de la Universitat de San Carlos de Guatemala, se centrà en el 
coneixement en profunditat dels models de formació inicial i permanent del 
professorat a les Illes.  
El programa d’activitats per a la consecució d’aquest objectiu inclogué 
informació sobre els sistemes de formació del professorat d’educació primària a 
la UIB; reunions amb representants de la Facultat d’Educació i dels estudis de 
Mestre de la UIB; informació sobre els programes d’educació a distància que 
imparteix aquesta universitat; informació sobre la situació professional dels 
docents a les Illes i el funcionalment sindical existent; complementant-se per a 
un coneixement en profunditat de la realitat educativa de les Illes amb visites a 
diverses escoles a Mallorca. 
Per altra banda, es programà un estudi per al coneixement dels camps en els 
quals es podrien desenvolupar cursos amb la participació de professorat local i 
suport tècnic de la UIB, per a professionals de l’ensenyament i agents de 
desenvolupament local. 
Aquesta transferència de coneixement es complementà amb un fons bibliogràfic 
sobre la matèria destinat al Centre Universitari de Sud-occident de la Universitat 
de San Carlos de Guatemala.  

 
Responsable: Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació de 
la UIB.  

Contrapart : Universitat del Pacífic, seu del municipi de Guapi i Biblioteca del 
municipi de Guapi. 
Nombre de visitants: inicialment estava prevista l’estada de dues persones, un 
professor d’universitat i una bibliotecària del municipi. Per dificultats de la 
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bibliotecària per a l’obtenció del visat en el termini previst en la convocatòria, 
finalment només féu l’estada el professor. 
País de procedència: Cauca, Guapi, Colòmbia.   
Import concedit: 8.290 euros 
Accions desenvolupades: 
El professor de la Universitat del Pacífic amb seu al municipi de Guapi François 
Gravel centrà la seva estada formativa i de recerca a la UIB en l’aprenentatge i el 
maneig de la base de dades de la biblioteca de la UIB; i el coneixement de les 
tasques pròpies de la tasca quotidiana del Servei de Biblioteca i Documentació. 
D’aquesta manera François Gravel s’integrà en el funcionament diari del 
personal de la biblioteca Ramon Llull, el Centre de Documentació de 
Cooperació al Desenvolupament; la Unitat de Digitalització i Web; i la Unitat de 
Catalogació. 
L’adquisició de coneixements i habilitats se centrà en els processos d’adquisició 
de fons bibliogràfics, catalogació, circulació, gestió de la col·lecció; formació de 
col·leccions digitals; l’ús de mòduls de circulació i catalogació del programa de 
gestió de biblioteques Innopac-Millenium; i l’ús del programa de creació i gestió 
de biblioteques digitals Greenstone Digital Library.  
La persona visitant amplià els continguts de la formació inicialment prevista per 
a ell i va incloure la formació prevista per a la persona que finalment no va 
poder viatjar, assumint de la part de formació bibliotecària. Una vegada retorni a 
Guapi, transferirà aquests coneixements a la bibliotecària.     

 
 
4.2. IV 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 en què es 
desenvolupin accions de recerca, formació d’experts, disseny de plans o de transferència 
tecnològica en benefici de països del Sud.  
 
La majoria de projectes que a continuació es descriuran han estan finançats mitjançant 
el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de 
cooperació al desenvolupament. A aquesta quantitat, cal afegir una aportació de la UIB 
a càrrec del 0,7% que destina a accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat. 
 
Entre el 16 d’abril i el 15 de juny de 2007 va romandre obert el període de presentació 
de sol·licituds per a la IV convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: 
projectes de cooperació 2007. En aquesta convocatòria es presentaren un total de 13 
sol·licituds. Després d’haver estats valorades per la comissió de seguiment del conveni, 
aquesta resolgué, amb data 14 de setembre de 2007, finançar-ne un total de 9 projectes. 
Els projectes finançats s’iniciaren abans de final de 2007 i, en tot cas, s’acabaran 
d’executar abans d’acabar l’any 2008. 
 
El total dels ajuts atorgats fou de 84.000 euros a càrrec del conveni signat amb el 
Govern de les Illes Balears, i de 22.800 euros a càrrec del 0,7 de la UIB. 
 
Els projectes que s’han dut a terme en el marc de la IV convocatòria d’ajuts de 
cooperació al desenvolupament són els següents: 
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- Subministrament d’aigua potable al llogaret de Pajuliboy; formació i 

capacitació de les dones per fer-ne el manteniment 
Responsable: Francesc Rosselló Llompart, professor del Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica de la UIB. 
Contrapart : Asociación Desarrollo Integral Zacualpense (ADIZ) 
Ubicació: Chiché, Guatemala. 
Objectius: 
• Crear una xarxa de distribució d’aigua potable per gravetat que doni 

subministrament a 54 famílies del llogaret de Pajuliboy, amb un total de 324 
beneficiaris. 

• Amb aquest projecte es contribueix a la reducció de la mortalitat infantil per 
manca d’higiene; es facilita el retorn de la població indígena desplaçada durant 
el conflicte armat; es millora la qualitat de vida; i es redueixen les hores de 
treball dedicades a la tasca de recollida d’aigua de les dones. 

Resum de les accions: 
• Participació en el disseny de canalització aplicant models matemàtics. 
• Supervisió de l’obra de canalització i formació de les dones indígenes 

encarregades del manteniment de la xarxa. 
Quantitat assignada: 15.000 euros 

 
- Formació d’agents de salut i igualtat per al treball comunitari amb dones 

d’escassos recursos del Departament de Suchitepéquez, Guatemala 
Responsable: Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i 
Treball Social de la UIB. 
Contrapart : Asociación para los Derechos Humanos de Guatemala (ADEHGUA). 
Ubicació: Suchitepéquez, Guatemala. 
Objectius: 
• Formar dones com a agents de salut i igualtat utilitzant estratègies participatives 

i de desenvolupament de les seves comunitats. 
• Formació de 21 grups de dones de baixos recursos del departament de 

Suchitepéquez. 
• Capacitar les dones en la temàtica de salut reproductiva amb un enfocament 

integral. Treballar en la formació d’hàbits d’higiene. 
• Enfortir l’organització, la participació i el lideratge de la dona. 
• Desenvolupar actituds en les dones que els permetin valorar-se com a éssers 

humans independents. 
• Conscienciar les dones sobre la importància de la formació personal. 
Resum de les accions: 
• Formació al personal de la contrapart, ADEHGUA, per a l’execució del projecte. 
• Formació de formadores, perquè puguin exercir d’agents d’igualtat i salut, 

capacitant 21 dones per arribar aproximadament a un total de 600 en les seves 
comunitats d’origen. 

• Treball de les agents d’igualtat i salut en les comunitats d’origen. 
Quantitat assignada: 14.000 euros 

 
- Accions de desenvolupament comunitari per a la societat de la informació i el 

coneixement en la xarxa de centres de recursos multimèdia de la Patagònia 
Austral 
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Responsable: Jesús Salinas, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB. 
Contrapart : Universitat Nacional de la Patagònia Austral. 
Ubicació: Santa Cruz, Argentina. 
Objectius: 
• Desenvolupar un espai d’aprenentatge basat en la utilització de les TIC, que 

integri adequadament (amb qualitat i sostenibilitat) la dita utilització per a 
diferents serveis educatius i d’entreteniment, construint una poderosa eina de 
formació i de democratització de l’ensenyament, afavorint el desenvolupament 
dels habitants de la regió, promovent la igualtat d’oportunitats. 

• Oferir a grups minoritaris i comunitats aïllades i/o en situació de pobresa 
oportunitats de comunicació i integració socioeconòmica i de formació. 

• Possibilitar l’accés a l’educació superior, i en concret al sistema Unpabimodal, 
dels ciutadans a través d’un sistema modern i adequat d’educació a distància i 
integrat en la xarxa. 

• Explorar fórmules innovadores per a l’accés comunitari a les TIC que permetin 
optimitzar la convergència de tecnologia i serveis de formació i 
desenvolupament local i regional, d’acord amb les característiques culturals 
pròpies de cada comunitat. 

Resum de les accions: 
• Disseny d’accions de formació i capacitació adequades. Cursos i tallers de 

formació. 
• Disseny, producció i avaluació de prototips de serveis per a les accions de 

formació a distància en la xarxa interinstitucional. 
Quantitat assignada: 13.000 euros 

 
- Monitorització de paràmetres químics analítics per avaluar l'eficàcia de 

programes de neteja dels canals i rius de Bangkok 
Responsable: Manuel Miró Lladó, professor del Departament de Química de la 
UIB. 
Contrapart : Universitat de Mahidol. 
Ubicació: Tailàndia. 
Objectius: 
• Transferència tecnològica i metodològica en el camp analític mediambiental a la 

contrapart. 
• Dissenyar un sistema automàtic multiparamètric per a la monitorització in situ 

d’índex de qualitat als canals i rius de Bangkok. 
• Formació de tècnics i investigadors tailandesos per tal que realitzin un 

manteniment adient del sistema. 
• Avaluar l’eficàcia del programa de neteja dels canals anomenat 80 Clean Canal 

Project, iniciat pel govern tailandès l’any passat. 
Resum de les accions: 
• Equipament de la instrumentació analítica automàtica necessària per portar a 

terme el projecte. 
• Formació i capacitació de tècnics i investigadors sobre metodologia d’anàlisi per 

injecció seqüencial i de sistemes de pretractament en línia de mostra. 
• Caracterització i optimització d’un sistema de mostreig automàtic basat en 

tècniques de microdiàlisi. 
• Disseny de díodes (LED) adaptables a espectrofotòmetres miniaturitzats. 
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• Implementació del monitor ambiental multiparamètric per a mesures 
continuades de la qualitat de les aigües dels canals de Bangkok. 

Quantitat assignada: 15.000 euros 
 
- Evolució de llocs crítics utilitzats com a aturada migratòria per a alimentació i 

descans d’aus costaneres migratòries en l’àrea protegida Península Valdés, 
Patagònia. Accions de conscienciació i educació (II) 
Responsable: Joan Rita Larrucea, professor del Departament de Biologia de la UIB. 
Contrapart : Fundación Patagonia Natural (FPN). 
Ubicació: Península Valdés, Chubut, Argentina. 
Objectius: Conservar i revalorar zones humides de l’àrea protegida Península 
Valdés (Patagònia, Argentina) utilitzades per aus de platja migratòries: avaluació 
d’aquelles i accions per augmentar la consciència col·lectiva sobre la importància 
d’aquestes zones. 
Resum de les accions: 
• Realització dels estudis de camp necessaris per a l’obtenció de major i millor 

informació amb la finalitat de poder plantejar la futura conservació i protecció 
d’aquestes zones, com a espais RAMSAR i RHRAP. 

• Assessorament en les activitats d’investigació proposades, de conservació de la 
zona i sobre el futur Centre de Referència de Maneig Integrat Costaner, creat 
entre la Fundación Patagonia Natural, l’Asociación Orión i la UIB. 

• Formació i capacitació d’alumnat universitari, personal d’organismes 
governamentals de gestió i control d’àrees protegides i administració local. 

• Sensibilització de la població local i enfortiment de la campanya de difusió del 
valor de la zona. 

Quantitat assignada: 15.000 euros 
 
- Les competències i l'acció dels municipis sobre serveis socials a Cuba i a 

Espanya 
Responsable: Avel·lí Blasco Esteve, professor del Departament de Dret Públic de la 
UIB. 
Contrapart : Universitat de l’Havana. 
Ubicació: l’Havana, Cuba. 
Objectius: 
• Iniciar una recerca en matèria de serveis socials municipals fins ara inexistent a 

Cuba. 
• Transferència de coneixement en matèria d’investigació d’aquest àmbit. 
• Millorar la prestació dels serveis socials que s’ofereixen als municipis cubans. 
Resum de les accions: 
• Estudi comparatiu dels serveis prestats i la normativa existent entre Cuba i 

Espanya. 
• Impartició d’un curs de formació en matèria de serveis socials municipals a 

responsables polítics i tècnics cubans. 
Quantitat assignada: 10.000 euros 

 
- Transformacions socials i polítiques a la Mediterrània occidental: diàleg i 

cooperació 
Responsable: Bernat Riutort Serra, professor del Departament de Filosofia i Treball 
Social de la UIB. 
Contrapart : Universitat de Fes. 
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Ubicació: Fes, Marroc. 
Objectius: 
• Desenvolupar conjuntament i des de diferents perspectives de la filosofia social i 

política i de les ciències socials activitats de reflexió i anàlisi de les realitats 
marroquina, espanyola i balear en el context de la globalització i de la Unió 
Europea. 

• Analitzar amb especial cura les característiques de la desigualtat entre el nord i 
el sud i les potencials formes de col·laborar per tal de fomentar el 
desenvolupament i la comunicació amb el sud. 

• Valorar la dependència/influència de la dinàmica globalitzadora a les societats 
de la Mediterrània occidental. 

• Analitzar les conseqüències del fenomen migratori a les dues vessants de la 
Mediterrània occidental. 

• Destacar el paper de l’educació en el desenvolupament econòmic i de la 
ciutadania d’ambdues parts. 

• Analitzar les conseqüències del revifament de fenòmens religiosos entorn de 
l’Islam a la vessant magribina. 

Resum de les accions: 
• Realització d’un seminari internacional conjuntament entre el professorat 

d’ambdues universitats a Fes. 
• Difusió dels resultats del seminari tant a les localitats de les universitats com en 

altres entorns d’abast internacional. 
Quantitat assignada: 7.000 euros 

 
- Suport en la millora dels coneixements i capacitats empresarials de líders 

comunals de 18 barris en situació de pobresa de Santa Marta, Colòmbia 
Responsable: Antoni Serra Cantallops, professor del Departament d’Economia de 
l'Empresa de la UIB. 
Contrapart : Club de Leones - Santa Marta Centro. 
Ubicació: Colòmbia. 
Objectius: 
• Augmentar els coneixements i capacitats empresarials de líders comunals de 18 

barris en situació de pobresa de Santa Marta, Colòmbia, com a eina clau per 
assolir l’autosostenibilitat econòmica familiar, donant, d’aquesta manera, suport 
als líders en el desenvolupament i millora de les capacitats i els coneixements 
relacionats amb la identificació i posada en marxa d’iniciatives empresarials 
sostenibles des de les perspectives ambiental, econòmica i social. 

Resum de les accions: 
• Impartició de dos tallers de treball sobre la temàtica de cinc sessions cadascun, 

que combinarà part teòrica amb casos i supòsits pràctics. 
• Assessorament i guiatge en la identificació d’idees concretes i plans d’empresa. 
Quantitat assignada: 9.000 euros 

 
- Millora i supervisió d'una biblioteca i centre de documentació al municipi de 

Guapi, Colòmbia 
Responsable: Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació 
de la UIB. 
Contrapart : ONG Llevant en Marxa. 
Ubicació: Guapi, Colòmbia. 
Objectius: 
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• Seguir contribuint 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 en tot l’àmbit de la 
costa pacífica colombiana. 

• Manteniment de la biblioteca i del centre de documentació. 
• Introducció de les noves tecnologies i millorar el fons bibliogràfic. 
Resum de les accions: 
• Formació del personal bibliotecari local. 
• Catalogació i assessorament. Dotació de material bibliogràfic, millorant i 

ampliant el fons ja existent. 
• Connexió de la biblioteca a Internet via satèl·lit, cosa que permetria disposar de 

tota una sèrie de recursos documentals disponibles al catàleg digital de la UIB. 
Quantitat assignada: 8.800 euros 

 
 
En el marc del conveni signat entre la Direcció General de Cooperació del Govern de 
les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al 
desenvolupament per a l’any 2008, s’ha establert la realització de la V convocatòria 
d’ajuts de cooperació universitària al desenvolupament: projectes de cooperació al 
desenvolupament, amb una partida de 87.000 euros per al finançament de projectes.  
 
Entre el 14 de maig i el 25 de juny de 2008 va romandre obert el període de presentació 
de sol·licituds d’aquesta convocatòria, en la qual s’han presentat un total de 23 
sol·licituds en els terminis estipulats. Es preveu la resolució dels ajuts d’aquesta 
convocatòria dins el mes de setembre de 2008, per tal que es pugui començar a executar 
dins el curs 2008-2009. 

 
 

4.3. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament, en el 
marc de la Xarxa ORION  

 
En el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció General de Cooperació 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 des de 2004. 
 
Els projectes duts a terme foren els següents: 
 

1. Formació en gestió integral de zones costaneres 
(quantitat assignada: 5.000 euros) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de 
Biologia). 
 
A la Universitat Nacional de Mar del Plata i Nacional del Sud a Bahía 
Blanca durant els dies 26 i 30 de març de 2007 es va impartir el curs Manejo 
Integral Costero, de 30 hores, destinat tant a alumnes com a professors, amb 
un total de 40 participants.  
 
2. Creació d’un Centre de Referència de Gestió Integral Costanera a 
Puerto Madryn, Patagònia, Argentina 
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(quantitat assignada :19.000 euros) 
Objectius: 
Recopilar informació sobre maneig integral coster. 
Centralitzar un fons bibliogràfic. 
Dissenyar una pàgina web 
Assessorament a l’Administració en projectes costers. 
Organització de trobades d’intercanvi de coneixements. 
Facilitar mobilitat de professors, tècnics i estudiants. 
Interactuar amb altres associacions d’universitats existents. 
 
3. Formació en Infermeria. 
(quantitat assignada: 14.000 euros) 
Durant el curs 2007-2008 en aquest àmbit es varen realitzar les accions següents: 

 
3.1. Curs d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica, de 20 hores, dirigit a 
postgraduats en ciències de la salut (Julia Gallo). 
Seminari d’intervenció geriàtrica per a alumnes d’Infermeria (6 hores). Julia Gallo 
Conferència sobre la llei de la dependència a Espanya (Julia Gallo). 
Curs de gestió de serveis d’infermeria i responsables de serveis assistencials (Pilar 
Sánchez-Cuenca). 
Taller per a l’elaboració de protocols de cures oncològiques (Pilar Sánchez-
Cuenca). 
Trobada de treball amb professionals d’infermeria (Julia Gallo i Pilar Sánchez-
Cuenca). 

 
3.2. Seminari de formació en l’àmbit de la infermeria comunitària  
Aquest seminari va tenir 20 hores de durada i hi varen participar la professora 
Berta Artigas i el professor Miquel Bennàssar.  
El seminari es va dirigir a 30 infermers/es de la zona de Tarija, Bolívia, que 
treballen al sistema sanitari, i al professorat del Departament d’Infermeria de la 
Universitat Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija, Bolívia. 
 
Conjuntament amb la impartició del seminari es varen fer reunions amb els 
diferents degans i directors de departament de l’esmentada Universitat per tal de 
valorar possibles iniciatives en matèria de cooperació al desenvolupament entre 
ambdues universitats.  
 
Igualment es va realitzar una reunió amb la directora del Departament 
d’Infermeria per tal de valorar els programes d’infermeria comunitària que es duen 
a terme a les dues universitats.  
  
Paral·lelament es varen realitzar visites als diferents hospitals i centres de salut de 
la regió de Tarija, Bolívia, com també a diferents projectes de cooperació al 
desenvolupament. 
 
3.3. Desplaçament de dues residents en pràctiques de la Unitat Docent de 
l’especialitat Obstetricoginecològica (M. Carmen Herrero Orenga i M. Jesús 
Vilches Marín) a la Universitat Juan Misael Saracho (Tarija, Bolívia); realitzant 
una rotació de dues setmanes a les unitats d’atenció obstètrica i una altra rotació 
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de dues setmanes als programes ambulatoris d’atenció maternoinfantil, realitzant 
un taller de procediments obstètrics. 
 
3.4. Desplaçament de dues professores de la Universitat Autònoma Juan Misael 
Saracho (UAJMS) a la UIB. La Sra. Alcira Vaca López i Sra. Marlene Martínez 
Vargas realitzaren una estada formativa en infermeria dins el període del 20 de 
novembre al 13 de desembre de 2007. Varen realitzar una rotació pels serveis 
d’infermeria maternoinfantil i d’atenció primària durant tres setmanes. 
Varen realitzar un Seminari sobre l’atenció de salut en entorns amb recursos 
escassos. L’experiència de Bolívia i també impartiren una conferència sobre la 
situació d’atenció maternoinfantil a Tarija, Bolívia. 
Es realitzaren diferents reunions de treball de les professores de la UAJMS amb 
els responsables de la carrera d’Infermeria de la UIB. 
 
La coordinadora d’aquesta activitat és la Sra. Pilar Sánchez Cuenca. 

 
4.4. Organització de la reunió anual de rectors de les universitats iberoamericanes 
de la xarxa Orion.  
 
Entre el 22 i el 24 de maig de 2008 es dugué a terme a la UIB l’encontre anual de 
rectors de la Xarxa Orion (Red de Universidades y ONG Latinoamericanas, del Caribe y 
Europeas), de la qual la universitat és membre i que per primera ocasió es realitzava a 
Europa.  
 
L’objectiu principal de la Xarxa Orion és el de constituir un espai dinàmic d’intercanvi 
acadèmic, cultural, social i tecnològic entre els seus membres, per a fomentar d’aquesta 
manera el creixement de les regions involucrades. Amb aquest encontre es va pretendre 
reforçar distintes accions, programes i politiques que permetessin la construcció d’un 
espai d’educació superior; on es tractaren aspectes de noves perspectives de l’educació 
superior, educació a distància, solidaritat i cooperació internacional, turisme i 
sostenibilitat, així com medi ambient i salut.  
 
La persona responsable d’aquesta acció fou Isabel Moreno, professora del Departament 
de Biologia de la UIB.  
 
4.5.Altres accions de cooperació al desenvolupament en països del Sud. 
 
En el marc del 0,7% s’ha donat suport a l’acció següent: 
 
Ajut per a un viatge a Buenos Aires, Argentina, a la Sra. Pilar Sánchez Cuenca per 
participar en el projecte d’enfortiment de xarxes universitàries a la Universitat d’Entre 
Ríos, del 7 al 12 de novembre. Quantitat assignada: 1.818,13 euros. 
 
 
5. BEQUES PER A LA REALITZAC IÓ DE PRÀCTIQUES D’ALU MNES DE 
LA UIB EN PAÏSOS EMPOBRITS 
 
Durant el curs acadèmic 2007-2008 es varen concedir 31 beques per dur a terme 
pràctiques, tal com estableix l’annex 2 del conveni signat entre la UIB i la Direcció 
General de Cooperació. El pressupost per a les beques ha estat de 55.000 euros, dels 
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quals 50.000 euros s’han distribuït entre els diferents seleccionats; i en la resta de 
partida s’inclouen les despeses per a la difusió del programa, logística i l’assegurança 
que la UIB subscriu per cada un dels alumnes, que cobreix tot el període de pràctiques. 
 

BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS.  
CURS 2007-2008 

 
ESTUDIS NRE. 

D’ALUMNES 
DESTINACIÓ 

Fisioteràpia 3 Brasil  
Mestre Educació Física  1 Marroc 
Mestre Educació Musical 3 Marroc 
Mestre Educació Primària 2 Marroc 
Mestre. Educació 
Especial 

4 Perú 

Educació Social 2 Perú 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola 

2 Argentina 

Enginyeria Tècnica 
Agrícola 

1 Guatemala 

Pedagogia 3 Guatemala 
Treball Social 4 Guatemala 
Treball Social 5 El Salvador 
Turisme 1 Nicaragua 

 
 

DESTINACIONS CURS 2007-2008
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P ERÚ BRAS IL GUATEMALA MARROC NICARAGUA EL S ALVADOR ARGENTINA

 
 
Evolució del programa  
En el següent gràfic podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:  
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Aquest gràfic ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis de procedència:  
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Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen als crèdits de 
lliure configuració dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per 
Pràcticum. 
 

TIPUS PRÀCTIQUES CURS 2007-2008
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Al gràfic següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que hi ha una tendència a la igualtat de gènere 
dels participants.  
 

SEXE DE L'ALUMNAT CURS 2007-2008

52%

48%

HOMES DONES

 
 
 
6. MOBILITAT D’ALUMANT 
 
6.1 Mobilitat d’alumnat (quantitat assignada:  29.000 euros) 
 
En el marc del conveni signat entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de 
cooperació al desenvolupament  es planteja un programa de mobilitat d’alumnat  per tal 
de facilitar que estudiants de  les universitats de la xarxa ORION i TETHYS de les quals 
la UIB es membre activa, puguin cursar un quadrimestre d’estudis a la UIB, es 
convoquen vuit beques en el marc de la xarxa Orión de 3.000 euros cada una, i dos 
beques en el marc de la xarxa Tethys de 2.500 euros cada una.  L’adjudicació d’aquestes 
beques la va resoldre la comissió de seguiment del conveni, de la manera següent: 

 

 
TETHYS  

1 Sadjia Khelifi Química 
2 

Universidad 
Abderrahmane Mira de 
Bejaia, Algèria Omar Bennacer Física 

 

 Universitat d’origen Nom de d’estudianta Estudis a la UIB 

ORION  
1  

Carolina Mendes Pereira 
Mestre. Educació 
Física 

2 
Universidad Estatal 
de Londrina, Brasil  

Ana Paula Passareli 
Infermeria 

3  
Julia Inés Gabella 

Geografia 

4 
Universidad Nacional 
del Sur, Argentina  

Ana Laura Delgado 
Geografia 

5  
Elisabeth Gutiérrez Sánchez 

Infermeria 

6 

Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho, 
Bolívia 

 
Heydy Lorena Mérida Murguía  

Infermeria 

 Universidad Estatal 
de Bolívar, Equador 

Intercanvi cancel·lat per falta de recursos econòmics 



 24

 
7. PROJECTES DE COOEPRACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN XA RXA 
 
7.1. L’OCDS, membre de la Xarxa Lluís Vives 
 
L’OCDS, com a participant al Programa Algèria Universitats (PAU) desenvolupat per 
la Xarxa Lluís Vives, hem donat seguiment a les accions que es volien realitzar durant 
la segona fase (2008) en el marc del PAU, mitjançant la participació del professor de la 
UIB Macià Blázquez: «Consolidar la xarxa interuniversitària creada entre la CRUO i la 
XVU».   
 
Els objectius i contingut de les accions plantejades s’emmarquen dins el turisme 
responsable. Es va establir el primer contacte en la visita a Alger del responsable de la 
UIB i de Joan Buades, membre del grup d’investigació de la UIB, el mes de gener de 
2007. Es remeteren propostes de cursos i estades de formació des de Mallorca el 2007 i 
d’un col·loqui des d’Algèria el 2008. Malauradament no s'han pogut realitzar les 
accions previstes originalment perquè la contrapart a Algèria, Lamine Kadi, de la 
Universitat de Mostaganem, no ha donat resposta fins al moment.  
 
7.2. Projecte G9: Seminari VITA a Uganda  
El grup d’universitats del G9 varen seleccionar el projecte «Salud, género y desarrollo», 
que va dur a terme l’OCDS en el marc del programa Vita de l’AECI, amb quatre països 
africans (Kenya, Tanzània, Uganda i Etiòpia) com a projecte de cooperació al 
desenvolupament per realitzar conjuntament entre les universitats del G9. Aquest 
projecte va ser finançat per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears i l’Agencia Espanyola de Cooperació (AECI). En el marc del G9 es planteja una 
segona fase d’aquest projecte per realitzar-se a Uganda. El proper mes de octubre es 
farà a la Universitat d’Extremadura una primera reunió de les universitats de G9 i 
universitats dels quatre països africans per tal de planificar el futur projecte.  
 
 
8. VOLUNTARIAT UNIVERSITARI  
 
8.1. Borsa de Voluntariat Universitari 

 
La Borsa de Voluntariat Universitari té com a objectiu implicar un ampli ventall de 
persones joves en activitats de voluntariat. La Borsa manté informades les persones 
inscrites del conjunt de les ofertes i demandes de voluntariat que es donen a les entitats 
amb què la UIB té acords, com també del conjunt d’oferta formativa en aquest àmbit.  
 
Durant el curs 2007-2008 la Borsa ha tingut un total de 832 membres inscrits de la 
comunitat universitària:  
 

Borsa de voluntariat 2007-2008 
Alumnat PDI PAS Exalumnat Total 

668 12 24 128 832 
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Borsa de Voluntariat
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En l’actualitat, les entitats amb les quals es tenen signats acords de col·laboració en 
matèria de voluntariat són: 
 

ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT   

 Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears 
 Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears 
 Metges del Món – Illes Balears 
 Associació de Mares de Discapacitats de les Balears (AMADIBA)  
 Projecte Home 
 Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears) 
 Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB) 
 Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) 
 Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) 
 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 amb Discapacitat de Calvià (ASDICA) 
 Greenpeace 
 S’Alzina 
 Ara . Associació Acompanyament al final de la vida 
 
Al llarg de l’any i a partir de la demanda de les entitats col·laboradores per cobrir places 
puntuals de voluntariat, la Borsa de Voluntariat en fa difusió entre els 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 2007-2008 es va realitzar al mes d’octubre la III 
Convocatòria de Places de Voluntariat. Aquestes són les entitats que hi participaren: 
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Entitat Programa 

AMADIBA 
(Associació de Mares de 
Discapacitats de les 
Balears) 

OCI, TEMPS LLIURE 

AMADIP. ESMENT SERVEI D’OCI I VACANCES 
ASSOCIACIÓ DE 
PARES DE NINS 
AUTISTES DE LES 
BALEARS 

OCI I TEMPS LLIURE 

ASDICA PUNT DE TROBADA 
Activitats d’oci i temps lliure 
GRUP INFANTIL I JUVENIL 

VOLUNTARIAT ORNITOLÒGIC 

GOB 

VOLUNTARIAT A LA TRAPA 

GREENPEACE ACCIONS DE SUPORT A TASQUES DE DIFUSIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 

S’ALZINA ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE 
MONDRAGÓ, LA DRAGONERA... 

  

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

VISITA HOSPITALÀRIA. MALETÍ DEL 
VOLUNTARIAT 

ALAS (Associació de 
Lluita Antisida de les Illes 
Balears) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ (TALLERS) AL 
CENTRE PENINTENCIARI I ALS INSTITUTS 

 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA INFECTADA, 
SEGUIMENT HOSPITALARI (ANGELETS) 

 ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AFECTADES I A 
LES SEVES FAMÍLIES 

ARA  (Associació 
acompanyament al final de 
la vida) 

VOLUNTARIAT ASSISTENCIAL A RESIDÈNCIES 
(Acompanyament de la persona necessitada al de la seva 
vida) Col·laboració amb professionals sanitaris 

METGES DEL MÓN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A LA PROSTITUCIÓ 
(CASSPEP) 

 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A USUARIS 
DROGUES / centre fix de Son Banya 

 SEGUIMENT DE PERSONES USUÀRIES DE 
DROGUES. UNITAT MÒBIL (entrevistes de 
seguiment) 

 
PROJECTE HOME 
BALEARS 

 
CENTRE D’ACOLLIDA (administració) 

 CENTRE D’ACOLLIDA (acompanyament) 
Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca 

TASQUES D’ACOMPANYAMENT I MILLORA DE 
LA QUALITAT DE VIDA DE GENT GRAN 
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Associació Jovent-Segle 
XXI 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA PER A 
NINS/NINES 

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

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

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

Col·legi Públic Pintor 
Joan Miró 

SUPORT ESCOLAR EN HORARI NO LECTIU 

 
  
8.2. Cursos de formació de voluntariat 
 
La formació integral de l’alumnat de la UIB mitjançat la seva participació activa en la 
realització d’activitats de voluntariat es complementa amb l’oferta de cursos de 
formació de voluntariat que l’OCDS organitza des del curs 2004-2005. Amb aquests 
cursos es pretén aportar els coneixements per al seu correcte exercici, alhora que es 
converteixen en una eina de sensibilització i foment de l’acció voluntària entre la 
comunitat universitària. 
Els cursos de formació de voluntariat es realitzen en dues modalitats: una de formació 
bàsica de deu hores de durada, i una altra de formació especialitzada en diferents àmbits 
d’actuació de vint hores de durada.  
Els cursos, que es realitzen al llarg del curs 2007-2008, són els següents: 

• Curs de Formació Bàsica en Voluntariat: se n’han realitzat dues edicions, una 
primera del 5 al 9 de novembre de 2007; i una segona del 4 al 6 de març de 
2008. Aquest any per primera vegada s’ha realitzat aquest curs a la Seu 
d’Eivissa i Formentera en la modalitat presencial, el curs tingué lloc del 10 al 14 
de desembre. 
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Direcció General de Joventut i la UIB en matèria de voluntariat.  

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Cooperació al 
desenvolupament. Videoconferència a les seus d’Eivissa i Formentera i 
Menorca: se n’han fet dues edicions, una primera del 21 al 29 de novembre de 
2007 i una segona del 10 al 17 de març de 2008. Aquest any per primera vegada 
també s’ha fet aquest curs per videoconferència a les seus universitàries 
d’Eivissa i Formentera i Menorca. 
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Direcció General de Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament.  

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Medi ambient: se n’ha fet 
una edició, del 7 a l’11 d’abril de 2008  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Direcció General de Joventut i la UIB en matèria de voluntariat. 

• Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Discapacitat: se n’ha fet una 
edició, del 12 al 16 de novembre de 2007.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Direcció General de Joventut i la UIB en matèria de voluntariat. 
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Curs 2007-2008 Inscrits  Assistents 
Curs de Formació Bàsica en Voluntariat 
(horabaixa) 
Del 5 al 9 de novembre de 2007 

33  25 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament. 
Videoconferència a les seus d’Eivissa i Menorca 
Del 21 al 29 de novembre de 2007 

27Mallorca 
7Menorca 
6Eivissa 

 28 Mallorca 
7 Menorca 
4 Eivissa 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Discapacitat 
Del 12 al 16 de novembre de 2007 

15  11 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat Bàsic. 
Seu d’Eivissa i Formentera 
Del 10 al 14 de desembre de 2007 

25  5 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat  
Del 4 al 6 de març de 2008. 

20  19 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Medi ambient 
Del 7 a l’11 d’abril de 2008 

22  17 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament 
Videoconferència a les Seus d’Eivissa i Menorca 
Del 10 al 17 de març de 2008 

29 Mallorca 
4 Menorca 
 1 Eivissa 

 29 Mallorca 
4 Menorca 
1 Eivissa 

TOTAL  189  150 
 
 
8.3. Voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament 

 
La bona acollida del conjunt de la comunitat universitària i la valoració positiva de les 
accions de voluntariat internacional en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
dutes a terme els cursos anteriors, animen a continuar aquesta línia de treball. Així, 
l’alumnat de la UIB pot realitzar una immersió en la vida quotidiana de comunitats en 
processos de desenvolupament a través de la seva contribució mitjançant tasques de 
voluntariat.  
 
Aquest programa és possible gràcies als acords de col·laboració que se subscriuen amb 
les diferents entitats contrapart dels països de destinació, que duen a terme part de les 
seves activitats en benefici de les comunitats en què actuen:  
 

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

Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears  
Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador 
Enginyeria Sense Fronteres, com a contrapart ACNAS 
Fundació Vicenç Ferrer 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, com a contrapart UCOM 
Xarxa de voluntaris de les universitaris de les Nacions Unides en la iniciativa 
d’Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
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Les activitats de voluntariat en aquest àmbit es complementen amb les accions de 
formació específica en l’àmbit del voluntariat en cooperació al desenvolupament, que es 
descriuen a l’apartat corresponent.  
 

• Programa d’estades solidàries 
 

Des que el curs 2004-2005 s’inicià el programa d’estades solidàries, cada any 
l’OCDS facilita situacions de convivència i coneixement de realitats alienes a les 
pròpies 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 destinació. 
El present curs 2007-2008, el programa s’ha desenvolupat durant l’estiu de 2008 i hi 
han participat un total de 18 persones. 

 
Part d’aquest programa està finançat en el marc del conveni entre la Direcció 
General de  Cooperació, que durant el curs 2007-2008 ha possibilitat la participació 
de 15 alumnes: 

 
Finançament: Direcció General de Cooperació  

Entitat País Alumnes 
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears 

Algèria 8 

Fundació Vicenç Ferrer India 2 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Guayaquil. ESPOL 

Equador 2 

Enginyeria sense Fronteres. ACNAS Nicaragua 2 
 

Una altra part d’aquest programa està finançada a través del 0,7% del pressupost 
d’ingressos propis que la UIB destina a accions de solidaritat i es porta a terme 
conjuntament amb els Fons Insulars de Cooperació en el marc de l’acord de 
col·laboració entre ambdues entitats. Així, dos alumnes de la UIB han participat en 
projectes de desenvolupament executats per l’Instituto de Promoción Humana 
(UCOM) a Nicaragua que reben el suport dels Fons Insulars de Cooperació.   

 
 

Finançament: 0,7 per cent UIB 
Entitat País Alumnes 
UCOM   Fons  Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació 

Nicaragua 4 
 

 
 
Aquest gràfic ens mostra la distribució per estudis de l’alumnat seleccionat:  
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SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2007-2008 PER ESTUDIS

43%

17%

11%

11%

6%
6% 6%

Infermeria

Educació Social

Psicologia

Mestre Ed. Especial

Filosofia

ADE

Arquitectura Tècnica

 
 
Al gràfic 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

89%

11%

dones

homes

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

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2007-2008 PER EDAT

44%

44%

6% 6%

entre 18 i 22 anys

entre 23 i 27 anys

entre 28 i 32 anys

majors de 32 anys
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Aquest any es duu a terme una experiència pilot: s’envia un PAS en el programa de 
voluntariat a Nicaragua durant els mesos de juliol i agost. 
 

• Altres accions de voluntariat per a la cooperació al desenvolupament  
 

El 2007 es va atorgar un ajut de 2.250 euros (750 euros per alumne) perquè tres 
estudiants de postgrau de la UIB participassin en el programa de voluntariat de 
l’Organització Mundial de Turisme (OMT) TedQual Ecuador 2006 «Haciendas del 
Ecuador». 
 
El responsable d’aquest programa fou el senyor Eugeni Aguiló, director del Màster 
en Gestió Turística (MTA).  
 
Aquesta acció es finançà en el marc del conveni de col·laboració entre la Direcció 
General de Cooperació i la UIB. 

 
8.4. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 

 
El programa Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 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. Aquest programa cobreix les despeses de 
viatge, allotjament, manutenció i diners de butxaca de les persones participants, 
mitjançant el programa comunitari Joventut.  
 
A partir de principi de l’any 2007, el programa introdueix reformes en les condicions de 
participació, s’amplia l’edat fins als trenta anys i flexibilitza el període d’activitats de 
voluntariat entre tres i dotze mesos. 
 
En el present curs l’OCDS, com a entitat d’enviament, ha donat informació i 
assessorament a diferents alumnes interessats a participar-hi. Finalment cap d’aquestes 
persones no ha optat per presentar les sol·licituds pertinents en alguna de les cinc 
convocatòries existents al llarg de l’any.  
 
 
8.5. Programa de voluntariat de Nacions Unides  

 
Un any més la UIB ha participat en la xarxa de voluntariat universitari de les Nacions 
Unides al voltant dels Objectius de desenvolupament del mil·lenni, i ha permès 
d’aquesta manera que el seu alumnat optàs a alguna de les trenta places que per al 
conjunt de les universitats de l’Estat espanyol participants s’han ofert en aquesta edició. 
 
Cada universitat participant en la xarxa presenta els seus candidats per als diferents 
perfils de tasques de voluntariat ofertes arreu del món. Les tasques es desenvolupen a 
l’organisme de les Nacions Unides mateix o en entitats que col·laboren estretament amb 
aquest en programes de cooperació al desenvolupament. 
 
En l’edició d’enguany, finalment no hi ha hagut candidats.  
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9. PROGRAMA UIB REUTILITZA 
 
L’any 2005 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, com també centres educatius, i altres 
entitats d’acció social.  
 
Des de l’any 2005, en què s’inicià el programa UIB-Reutilitza, fins a 31 d’abril de 2008 
s’han reutilitzat un total de 604 ordinadors i 540 monitors. D’aquests, 195 s’han 
reutilitzat dins la mateixa UIB i els 409 restants s’han repartit entre 89 entitats externes 
diferents.  
 
Durant el curs 2007-2008 s’han lliurat un total de 294 ordinadors, repartits de la manera 
següent:  
 
ANY 2008 
 
Ordinadors reutilitzats dins la UIB 47 
Ordinadors reutilitzats per (89) entitats externes  247 

 
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB 

 
Nombre d’entitats Ordinadors 

donats 
Associacions 2 5 
TOTAL 2 5 

 
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB 

 
Nombre d’entitats Ordinadors 

donats 
Associacions 7 20 
Centres ocupacionals 1 5 
Fundacions 3 22 
ONG 1 3 
TOTAL 12 50 

 
Centres educatius públics i concertats 

 
Nombre d’entitats Ordinadors 

donats 
Centres públics 19 138 
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Centres concertats 3 21 
TOTAL 29 159 

 
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB 

 
Nombre d’entitats Ordinadors 

donats 
Associacions 4 10 
Centre de menors 1 2 
Entitats d'institucions públiques 3 10 
Esplai infantil i juvenil 4 11 
TOTAL 12 33 

 
 
10. PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I COMISSIONS   
 
La Vicerectora d’Infraestructures Universitàries i la Directora de 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.  
- La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
 

 
 
  


