
 
                                   

 

  

 

 

Resolució del segon termini de la XVIII Convocatòria d’ajuts 
per a accions d’educació per a la transformació social - 2022 
 

Es reuneixen els membres de la comissió avaluadora designada pel Consell de Direcció de la 
Universitat de les Illes Balears a la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2022, per resoldre el 
segon termini de la XVIII Convocatòria d’ajuts d’educació per a la transformació social - 2022.  

Les persones designades com a membres d’aquesta comissió són la doctora Elena Baraza Ruiz, 
professora titular del Departament de Biologia i membre del Laboratori Interdisciplinari sobre 
Canvi Climàtic (LINCC); el doctor Macià Blázquez, catedràtic del Departament de Geografia i 
membre del Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori (GIST); la senyora Virginia 
Ferreiro Basurto, professora del Departament de Psicologia als estudis de grau i postgrau i 
membre del Grup de Recerca d’Estudis de Gènere; la doctora Victòria Aurora Ferrer Pérez, 
catedràtica del Departament de Psicologia, coordinadora i professora del Màster Universitari en 
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere i membre del Grup de Recerca 
d’Estudis de Gènere; el senyor Alfonso López Bermúdez, professor del Departament de Filosofia 
i Treball Social; el doctor Bartomeu Sales Gelabert, professor de l’àrea de coneixement de 
Filosofia Moral i Política, i el senyor Joan Vives Riera, cap de Promoció i Projectes Editorials de la 
UIB, que, juntament amb el doctor Marc Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica, 
Internacionalització i Cooperació, i la senyora Ruth Maria Escribano Dengra, coordinadora de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), 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 a la taula següent: 

  

Títol de l'acció 

Persona 
responsable i 
departament/ 

estudis 

Vinculació  
amb la  

UIB 

Línia  
estratègica

1 

Acció 
tipus2 

Ajut  
concedit 

Jornades. La Transformació 
Social a través de Jineolojî: 
(re-)Escrivint la història de 

les dones 

Maria del Mar 
de Enrique 

Aguiló. 
Postgrau 

d’Especialista 
Universitari en 

Coeducació 

Alumnat  II i III B 2.600,00 € 

Exposició. Impactes locals i 
globals del consum 

responsable de tèxtils i fibres 

Berta Paz 
Lourido. 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

PDI III C 3.000,00 € 

Exposició. Treballam per a 
una salut sense plàstic i un 

estil de vida sostenible. 
Tallers. «No volem una salut 

de plàstic» i «Estil de vida 

Adrià 
Muntaner Mas. 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

PDI III B 740,00 € 



 

 

 

sostenible» 

Curs. «Vulnerabilitat 
territorial als riscs naturals a 

les Illes Balears» 

Julián García 
Comendador. 

Geografia 
PDI II A 

               
2.400,00 €  

Jornades. Nous Reptes del 
Sensellarisme: Polítiques 

públiques, interseccionalitat i 
pràctica professional 

Marc Miquel 
Mut Quintana. 

Grau 
d’Educació 

Social  

Alumnat  II  A  1.971,00 € 

Taller. «El nacimiento es una 
cuestión feminista. Taller 
artístico-antropológico de 

sensibilización sobre el 
fenómeno de la violencia 

obstétrica y afectivo-sexual. 
Material para la construcción 

de un Silent Book» 

Nadia Babani. 
Doctorat en 

Estudis 
Interdisciplina-
ris de Gènere 

Alumnat  III A 2.085,00 € 

Conte. «Na Tuga i la mar: 
més que un conte» 

Noemy Berbel. 
Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

PDI II i III C 2.507,91 € 

Jornades. TransformAcciones 
Ecofeministas: Sentipensar 

desde el cuerpo-territorio que 
habito  

Silvia Domingo 
Jiménez. 

Màster en 
Psicologia 
General 
Sanitària  

Alumnat  II  A 1.427,00 € 

Seminari. «Càtedra Paulo 
Freire (nòmada) 2022. 

Educació per a la 
transformació social: reptes i 

aliances» 

David Abril 
Hervás. 

Filosofia i 
Treball Social 

PDI II A 1.200,00 € 

Cercles reflexius. 
«Acompanyament a la 

infància en clau feminista»  

Carme Rosselló 
Rosselló. 

Pedagogia 
Aplicada i 

Psicologia de 
l'Educació   

PDI II A 2.968,00 € 

Curs. «Destil·lant paisatge. 
Un acostament aromàtic 
sostenible i cooperatiu al 

territori»  

Esteve Gomila 
Candel. 
Química 

PAS II i III A 2.499,41 € 

1 Línies estratègiques d’actuació: I) Moviments migratoris; II) Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030; 
III) Sostenibilitat ecològica i salut.   
2 Acció tipus: A) Accions d’educació o formació de més de 10 hores de durada; B) Accions d’educació o formació de menys de 10 
hores de durada; C) Materials didàctics.  
 

Segon: el total dels ajuts concedits és de 23.398,32 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 corresponents 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 la comissió avaluadora 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 deu dies hàbils des de l’endemà del dia en què 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 l’LPACAP esmentada. 

 

Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Dr. Marc Nadal  
Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació  
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