
 
                                   

 

  

 

 

Resolució del primer termini de la XVI Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per a 
una ciutadania global - 2019 

Es reuneixen els membres de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 

Universitat de les Illes Balears, integrat pel president, senyor Antoni Aguiló Pons, vicerector de 

Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB; la secretària, senyora Ruth Escribano 

Dengra, coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; el 

vocal senyor Josep Lluís Oliver Torelló, degà de la Facultat d’Educació; el vocal senyor Macià 

Blàzquez Salom, professor del Departament de Geografia; la vocal senyora Margalida Mas 

Barceló, en representació del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica; la vocal Salud Mantero 

Heredia, en representació de l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones, i els 

membres de la Comissió de seguiment del conveni en matèria de cooperació al 

desenvolupament entre el Govern de les Illes Balears i la UIB, i després d’haver aprovat el barem 

i d’haver revisat i valorat la documentació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els 

criteris que figuren a la convocatòria,  

 
RESOLEN:  
 
Primer. Atorgar els ajuts a les persones que s’especifiquen en la taula següent 
 

Títol de l'acció 
Persona 

responsable i 
Departament 

Vinculació  
amb la  

UIB 

Línia  
Estratègica1 

Acció 
tipus2 

Ajut  
concedit 

Trobada. «Diagnòstic 
participatiu de caire 

comunitari: la mediació 
intercultural als àmbits 

d’educació, salut i serveis 
socials».  

Carlos Vecina 
Merchante  

Grau d’Educació 
Social   

Alumnat I B 722 euros 

Monòleg. Onvres. Una visita 
guiada a les clavegueres de 

la masculinitat. 

Enrique Urbano 
Àngel  

Oficina d’Igualtat 
d’Oportunitats entre 

Dones i Homes  

PAS II B 1.433 euros 

Performance (audiovisual). 
¿Qué hay entre esos 

cartones?  

Alfonso López 
Bermúdez  

Departament de 
Treball Social  

PDI II C 2.943 euros 

Curs. «Expressió artística i 
gènere. Eines creatives per 

a la coeducació».  

Daniel Castilla 
Nuñez 

Departament de 
Teoria de l’Educació 

i Didàctiques 
Específiques  

PDI II A 1.155,30 euros 

Exposició. ¡Viva la Vulva, 
Vulva la Vida!  

Elisa Bosch Donate  
Departament 
d’Infermeria i 
Fisioteràpia  

PDI II C 3.000 euros  



 

 

 

Audiovisual. Què mengen 
les larves de tonyina? 

Aspectes per millorar la 
gestió marina i pesquera 

sostenible, gestió del 
impacte humà i canvi 

climàtic. 

Catalina Mena Oliver 
Doctorat en Ecologia 

Marina  
Alumnat III C 3.000 euros 

Seminari. «Combatre i 
prevenir els discursos d’odi 

a l’educació». 

David Abril Hervàs 
Departament de 
Filosofia i Treball 

Social  

PDI I  B 640 euros 

Trobada. «Experiències de 
frontera». 

Mariona Vidal 
Domínguez  

Expert Universitari 
en Interioritat, 
Autoestima i 
Assertivitat  

Alumnat  I  A  1.740 euros 

Activitats artístiques. «L’Art 
de sensibilitzar. Lluita 

contra els abusos sexuals 
en la infància i 

l’adolescència». 

Aina Maria Duran 
Mestra  

Màster en 
Intervenció 

Socioeducativa en 
Menors i Famílies 

Alumnat II B/C 1.300 euros 

Conferència i taller. 
«ReCrearte: 

acompañamiento grupal e 
individual de experiència de 

violència a través de las 
artes expresivas». 

Ana J. Cañas Lerma 
Departament de 
Filosofia i Treball 

Social  

PDI II A 1.987 euros  

Jornades. «Per una 
Nicaragua lliure». Reflexió, 
debat, comprensió i lluita 
contra les dictadures i el 

seu retorn. 

Luis Alberto 
Montoya Coronado  

Departament de 
Física  

PDI II B/C 2.780 euros 

Curs. «Foment de la ciència 
ciutadana en l’entorn 

universitari».  

Samuel Piña 
Fernández 

Departament de 
Biologia  

PDI III B 480 euros 

Curs. «Altres paraules i 
gestos per conèixer la 

repressió de postguerra. 
Reflexions des de 

l’Antropologia Social».  

Gonçal Artur López 
Nadal  

Departament 
d’Economia Aplicada  

PDI II A 2.510 euros 

Taller. «Etnografia Visual I: 
Assaig Fotogràfic». 

Alexandre Nicolás 
Miquel Novajra 
Departament de 
Filosofia i Treball 

Social 

PDI II A 1.360 euros 

1Línies estratègiques: (I) Moviments migratoris; (II) Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030; (III) Sostenibilitat ecològica i salut.  
2Acció tipus: (A) Accions d’educació i/o formació de més de 10 hores de durada; (B) Accions d’educació i/o formació de menys de 10 hores de durada;  
(C) Materials didàctics.  
 
Segon. El total dels ajuts concedits és de 25.050,30 euros a càrrec de les partides del pressupost 
propi de la UIB i del conveni signat amb la Conselleria d’Afers socials i Esports. Una part dels ajuts 
concedits resten condicionats al fet que la UIB rebi el finançament i la transferència específica 
corresponent del Govern de les Illes Balears.  
 
Tercer. L’OCDS notificarà per escrit la concessió de l’ajut a les persones responsables de l’acció. La 
notificació contindrà informació sobre les decisions preses per les Comissions en relació amb 
l’execució de les accions.  
 
Quart. Les persones adjudicatàries han de comunicar a l’OCDS l’acceptació expressa i per escrit de 
l’ajut en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà que els sigui notificada la concessió. 
Juntament amb l’acceptació, hauran de presentar, si escau, un reajustament de les accions i la 
distribució de despeses, segons l’ajut concedit.  



 

 

 

 
En compliment de l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), es resol, amb l’advertència que contra 
aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el 
termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la LPACAP esmentada. 
 
Palma, 8 de gener de 2020 
 
La secretària,  
 
 
 
 
Ruth Escribano  
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