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Memòria d’activitats 2009 del programa d’acció
educativa per a secundària
“Jove...solidari? I tu què en penses?”
1. Presentació Del programa “Jove...solidari? I tu, què en
penses?”
Amb aquest enunciat, la Fundació Món-3, amb el suport de l’oficina del Pla
Jove i la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona, presentem el programa d’acció educativa; Jove Solidari? I tu que
en penses?, adreçat als joves de 12 a 18 anys, que des d’una perspectiva
dinàmica intenta donar elements de reflexió i acció sobre aspectes crucials
que conformen el nostre món avui dia, donant eines de transformació i
participació als joves.
La solidaritat és un valor de la joventut i dels nostres joves? O no és més que
una moda estructurada des de diferents organismes i entitats? Sabem
realment què és la solidaritat i què és ser solidari? És una actitud individual o
de grup?
En el marc d’aquest concepte se’ns plantegen moltes qüestions. Tots, en
algun moment, hem utilitzat la paraula solidaritat, i no sempre ens hem parat
a reflexionar sobre el significat profund i la nostra acció en relació aquesta
capacitat humana. En moltes ocasions diem que som solidaris però no
modifiquem gens les nostres formes de viure, els nostres valors i la nostra
manera d’actuar. Creiem com a fonamental que la pràctica de la solidaritat
porti en si un canvi de mentalitat i d’obertura a les múltiples possibilitats
humanes.
Plantegem el concepte de solidaritat com un procés personal i de grup de
creixement, una actitud conscient on reflexionem i acompanyem processos
d’aprenentatge que portin als joves a capacitar-se en una sèrie de valors que
els donin elements per entendre i viure la nostra societat i els mecanismes
que mouen el món per poder transformar el que no els agradi.
L’acció solidària responsable es fa cada cop més necessària en un món en què
el model de desenvolupament occidental imposat com a model hegemònic
s’ha globalitzat, i on tots els models alternatius han quedat relegats a altres
estadis.
El nostre programa intenta rescatar el sentiment, el pensament i l’acció
d’algun d’aquests models, nomenant-los des d’una perspectiva pròpia i
adaptada als joves als quals ens adrecem. Així, una de les tasques que ens
plantegem és revisar el model de desenvolupament i, per què no?, el mateix
concepte de desenvolupament, des d’una perspectiva autocrítica, defugint les
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motivacions assistencials i etnocèntriques. Volem que concedim importància a
la capacitat creadora d’altres models o alternatives de desenvolupament i
volem plantejar noves propostes per endinsar-nos en la construcció
d’estructures més justes on sigui possible la vida de les persones i de la terra.
El Programa s’integra dins del marc de l’educació pel desenvolupament. Es
tracta d’una proposta integrada amb diferents parts; tallers vivencials amb el
professorat, materials pedagògics per acompanyar les accions i poder
continuar el treball a l’aula posteriorment i exposicions i activitats amb
l’alumnat. El programa pretén acompanyar els i les joves en la vivència de la
complexitat del món en què vivim, amb l’objectiu que trobin camins de
reflexió on aconsegueixin bases per al seu creixement personal i de grup així
com eines d’acció per a transformar partint de la seva experiència. Pretenem
també acostar tot un seguit de conceptes com ara solidaritat, cooperació,
desigualtats, mediació, cultura de pau, justícia social,...conceptes que, de
vegades ni les persones adultes acabem de comprendre però que creiem que,
el fet de plantejar-nos com ens ubiquem en tot aquests entramat, fa que
siguin un bon horitzó de creixement cap on enfocar la nostra pràctica de vida.

2. Estructura del programa
Seguidament us exposem, molt breument, quina és la nostra pràctica d’acció
educativa:
Pensem en una pràctica integrada on cada proposta tingui una raó de ser.
D’aquesta manera per tal que un centre pugui realitzar les activitats
educatives amb l’alumnat, caldrà que participi amb anterioritat en el taller
vivencial per a professorat i treballi algun dels materials pedagògics. Creiem
que aquesta és una fórmula per donar sentit integral a la nostra acció
educativa. L’objectiu principal d’aquestes sessions formatives i de reflexió
amb el professorat és el de compartir eines, aclarir i posar en comú conceptes
del Programa.
Tots els centres educatius que han demanat participar del programa
“jove...solidari? i tu què en penses?” realitzaran1:
 Una sessió informativa on s’explica el funcionament del programa i els seus
materials. En aquesta sessió es programen les accions que realitza l’alumnat.
En l’actualitat, vista la necessitat de renovar els
materials de suport
del nostre programa, estem en fase de
revisar-ne
els
continguts
i
proposar-ne de nous. De moment,
però, els materials de què disposem i
que donem als
centres de forma gratuïta són els següents:
 Test de la solidaritat que el podeu trobar a l’adreça
següent. www.ub.es/mon3/test/test.html
1

electrònica

Parlem sempre en termes generals, ja que la formació s’adapta a les realitats
de cada centre i varia si, per exemple, els centres ja han treballat el nostre
programa amb anterioritat.
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 CD-Rom Una Única Terra
 Crèdit variable Un món Plural i Divers
 Una sessió de formació, reflexió i intercanvi amb el professorat on
s’expliquen els continguts de les activitats i dels materials que han escollit i
com poder donar-los continuïtat.


Les activitats del programa demanades amb l’alumnat al centre.

 Recorregut “La dimensió desconeguda”
 Xerrada Jove... Solidari? I tu, què en penses?
 Dinàmiques: la dinàmica del conflictes, la dinàmica de
migracions, la dinàmica de pensa un desig i la
ludoteca.

les

 Una valoració del programa per part de professorat i alumnat.

3. Material pedagògic
Test Solidari@.com
Aquest test en format electrònic acompanya als joves a iniciar-se en els
continguts de la solidaritat a partir de tres espais: el món, les interrelacions i
les reaccions.
També proporciona una guia sobre l’evolució dels joves abans de treballar les
diferents propostes d’acció educativa del programa Jove ... solidari? i al
finalitzar la nostra intervenció al centre. L’adreça per entrar-hi és la següent:
http://www.ub.es/mon3/test/test.html
CD-rom Una única terra per tothom
Una única terra per a tothom recolza els continguts del programa Jove ...
solidari? amb un format atractiu i àgil des d’on es poden accedir a diversos
centres d’interès (països, medi ambient, indústria, creences, música,
estereotips i prejudicis) com a excusa per poder compartir amb els joves un
espai de reflexió sobre el món.
Crèdit variable Un món plural i divers
Un món plural i divers ha estat dissenyat com a crèdit variable de lliure
elecció. Ens proposa activitats per a viure els continguts del programa Jove ...
solidari? a l’aula de forma continuada i al llarg del curs i més enllà d’aquest.
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4. Acció educativa amb l’alumnat
Breu descripció de les diferents propostes educatives per alumnat que es
deriven del programa “Jove...solidari? i tu, què en penses?”:
Exposició-recorregut La Dimensió Desconeguda (sessió acompanyada per
tres educadores)
La Dimensió Desconeguda és la proposta central del programa Jove solidari.
Partint del recorregut per tres espais escènics (bosc, plaça i cosmos) els
joves viuen en primera persona diverses propostes en cadascun dels espais:
1. El bosc i els límits ens acompanya a sentir i percebre les diferents
dimensions del nostre Jo.
2. La plaça amb la casa, el carrer i la finestra del món ens convida a realitzar
dinàmiques de relació i cooperació en l'àmbit del quotidià dins la família, els
amics i els altres més genèrics.
3. El cosmos ens apropa a una percepció de pertinença i d'interrelacions amb
l'univers.
Activitats per créixer (sessions guiades per educadores als centres
educatius)
Xerrada Jove ... Solidari?
Espai de reflexió sobre els joves i la solidaritat. Partint d’aspectes que estan
directament relacionats amb els joves i els seus hàbits quotidians: hàbits de
consum, de relació personal i de relació amb el medi (què sé de la roba que
porto? de què està fet el que menjo?, de què tinc tanta por? amb qui i com
em relaciono? quants aparells utilitzo, que necessito?) anirem descobrint
aspectes més generals del món i de les relacions que hi establim. Es farà amb
petites dinàmiques i treballs en grups.
Dinàmica de conflictes
Bateria de dinàmiques breus per reflexionar sobre el conflicte: què és, quins
són els processos que es generen al seu voltant, quins sentiments sorgeixen i
quines capacitats i recursos tenim per superar aquestes situacions. Per iniciar
aquesta reflexió proposem experimentar amb diferents dimensions del
conflicte: estereotips i prejudicis, l’escolta, l’empatia, la negociació, la
cooperació, sentiment i força del grup.
Dinàmica de les migracions
Taller sobre les persones que per diversos motius migren i sobre els diferents
sentiments que es generen: sobre la por (al desconegut, la por com a
resposta defensiva, com a eina de control
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etc.), sobre la convivència possible i l’alegria de compartir, sobre el
coneixement i els desconeixement, sobre el que es troba la gent quan ve
(cultures d’acollida, d’explotació, etc.) i sobre la nostra acció (què fem, quines
capacitats tenim per incidir sobre la nostra realitat i transformar-la, et.)
Pensa un desig
El consumisme i les tècniques publicitàries ens apropen al desig de ser, el que
possiblement no necessitem ser i a tenir, el que possiblement no necessitem
tenir. Durant el taller l’educadora ens explica una història que també ens parla
dels desigs. Pensem bé quins són els nostres. Els visualitzem i pensem en un
símbol o dibuix que els representi, per expressar-los després a través d’un
Mandala amb sorres de colors. Aquesta tècnica ha estat utilitzada al llarg del
temps per diferents cultures d’arreu del món com una pràctica ritual
d’expressió. El Mandala acompanya la concentració i la reflexió conjunta del
grup sobre els desigs de cadascú de nosaltres, què és allò que realment
desitgem? els elements que els envolten, els propis recursos per aconseguir
allò que desitgem, i el paper dels altres.
Ludoteca
El joc forma part del procés de creixement de totes i tots nosaltres,
acompanya històries, emocions, responsabilitat, respecte, conflictes,
cooperació. Els jocs viatgen amb les persones i es transformen en aquestes
anades i tornades en el temps i en l’espai: serà el mateix el Wari que juguen
les poblacions nòmades de Mauritània i el Wari que juguen els joves a
Catalunya?, Què posem en joc quan juguem?, etc. són qüestions que es
posen sobre la taula en aquest taller que té com un objectiu transversal:
Gaudir del present

Dinàmica de les migracions a l’IES Domènech i Muntaner de Canet de Mar
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5. Relació de Municipis i centres que participen del programa
“Jove...solidari? I tu què en penses?” l’any 2009.
La relació detallada de municipis, centres i activitats del programa
“jove...solidari? I tu, què en penses?” del 2008 pertany a la programació de
gener a juny. Pel que fa a la resta d’activitats que es desenvoluparan durant
el darrer trimestre de l’any, en fem resum estimat a la part del document:
Resum en algunes xifres de la incidència pel 2008 del programa
“jove...solidari? I tu què en penses?” (pàg. 8).

 Municipi de nova incorporació
Municipi 1
Badalona

Persona de
contacte
Marta Bravo

Centres
participants
IES Eugeni
d’Ors

IES Pau Casals
IES Barres i
Ones
SES Badalona

Municipi 2
Barberà
Vallès

del

Persona
contacte
Iolanda
Varona

de

Grup de la
Rotllana

-1
Dimensió
Desconeguda
-2 tallers

Centres
participants
IES
La
Romànica

Total
d’activitats

IES Can Planas
Barberà
Promoció
Municipi 3
Barcelona

Persona
contacte
IMEB

de

Total
d’activitats
-4
Dimensió
Desconeguda
-6
tallers
a
determinar
-4
Dimensió
Desconeguda
-2
Dimensió
Desconeguda
-1
dimensió
Desconeguda

Centres
participants
IES Carrasco i
Formiguera
IES La Sedeta
Sant Ferran
Luz Casanova
Escola
Voramar

-3 Ludoteques
-4 Migracions
-?
Pensa
un
desig
-5 Migracions
-3 Migracions

Total
d’activitats
-2 Migracions
-2 Xerrades jove
Solidari
- A determinar
-4 Migracions
-4 Migracions
-2 Migracions
-2
Pensa
un
desig

Total
participants
300

120
60
30

90

Total
participants
210

150
90

Total
participants
120

120
120
120
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Municipi 4
Canet
Mar

de

Persona
de
contacte
Sílvia Tamayo

Centres
participants
IES Domènech
i Montaner

Total
d’activitats

Total
participants
120

-4 Migracions

 Municipi de nova incorporació
Municipi 5
El Masnou

Persona
de
contacte
Anna Vilanova

Centres
participants
Centre
obert
Maricel

Total
d’activitats
-1
Xerrada
Jove solidari
-1 Pensa un
desig
-2 Migracions
-1 Conflictes

Total
participants
150

Total
d’activitats
-2 Xerrades
-2 Conflictes
-2 Pensa un
desig

Total
participants
180

 Municipi de nova incorporació
Municipi 6
Olesa
de
Montserrat

Persona
de
contacte
De moment el
contacte és a
través de l’IES

Municipi 7

Persona
contacte

Palau Solità
Municipi 8
Sabadell

Municipi 9
Sant
d’Espí

Joan

Municipi 10

de

Centres
participants
IES Olesa de
Montserrat

Centres
participants

Total
d’activitats

Alfons Pares,
Carla Cabeza
Persona de
contacte
Sandra Puntas

-IES
Ramon
Casas
Centres
participants
IES Arraona

-1 Migracions

Persona de
contacte
Núria Font

Centres
participants
IES Ferrer i
Guàrdia

Total
d’activitats

Persona
contacte

Centres
participants

Total
d’activitats

de

Total
participants

Total
d’activitats
-2 Ludoteca
-2
Pensa
desig

un

-3 Migracions
-2 Xerrades Jove
solidari

30
Total
participants
120

Total
participants
150

Total
participants
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Santa
Margarida
els Monjos

Municipi 11
Terrassa

Eva Orós

IES El Foix

-1 conflictes
-1 Migracions
-1
Pensa
un
desig
-1 Ludoteca

Centres
participants
IES Montserrat
Roig

Total
d’activitats

i

Persona
contacte
A través
l’IES

de
de

-1 Ludoteca

120

Total
participants
30

6. Resum en algunes xifres de la incidència del programa
“jove...solidari? I tu què en penses?” pel 20092.

Total
Total
Total
Total
Total
Total

municipis que participaran
municipis nova incorporació
centres educatius
activitats programades de moment
alumnat implicat
professorat implicat

20
3
21
81
2250
150

7. Valoració del programa al llarg de l’any 2009
Enguany valorem que el desenvolupament de programa “jove...solidari? I tu,
què en penses?” ha estat plenament positiu. Si bé es cert que hi ha hagut
algunes incidències al llarg del període, el gruix de les activitats s’han pogut
desenvolupar segons els previst i han tingut una bona valoració per part
d’alumnat i d’equips docents.
Observacions i evolució de les xifres:
 Cada vegada hi ha més demanda de la dinàmica de les migracions.
Això ens fa pensar que és una temàtica que, d’una banda interessa molt de
tractar als centres educatius i que de l’altra, no hi ha massa oferta formativa
en aquest sentit. Al llarg dels anys que hem posat en pràctica aquesta
dinàmica, n’hem anat evolucionant el desenvolupament i els continguts. Avui
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en dia és una cosa habitual trobar-se en una mateixa aula alumnes de molt
diversa procedència i el repte rau ara, en la convivència del dia a dia i en
l’entesa en el quotidià alhora que en la comprensió de les causes i les
conseqüències socioeconòmiques del fenomen.
 Cada vegada hi ha més interès dels centres per rebre recolzament i
acompanyament en assignatures com educació per la ciutadania i els
plans d’acció tutorials
Les noves assignatures i el fet que cada vegada es demani més implicació als
tutors i a les tutores pel que fa al creixement personal i les circumstàncies del
seu alumnat, fa que necessitin eines per afrontar aquests reptes i que valorin

molt ofertes en aquest sentit, com
“Jove...solidari? I tu, què en penses?”.

és

el

contingut

del

programa

 Cada cop hi ha una major tendència a concentrar la nostra acció en
menys grups però amb més sessions i propostes per grup.
És cada cop més habitual treballar amb un grup dues o tres dinàmiques del
programa i així fer un recorregut complert per la proposta atenent les
necessitats dels centres.

8. Continuïtat i vigència del programa
Les impressions i valoracions que ens retornen dels centres on treballem així
com el fet que en molts IES ens demanen que tornem a col·laborar-hi d’any
en any, ens fa pensar que el programa “Jove...solidari? I tu, què en penses?”
segueix plenament vigent. Cal anar modificant i adaptant les activitats i les
propostes als nous paradigmes i a les realitats canviants que aquests
provoquen als centres.
D’altra banda tenim clar que ens cal renovar tot el tema de materials didàctics
i d’acompanyament del programa per tal d’ajustar-lo més a la realitat actual
tal i com ja anem fent amb el desenvolupament de les activitats. D’altra
banda també ens estem plantejant ampliar el ventall del programa i oferir
formació per a grups de joves fora de l’àmbit escolar.
Així doncs, valorem que el programa segueix creixent i adaptant-se a les
necessitats dels centres i això ens fa pensar que té molt bona salut per seguir
endavant.
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“VIATGE PELS COLORS DE LA CIUTAT” dins el

marc del catàleg Oferta 2008 d’accions de sensibilització
per als ajuntaments de la Diputació de Barcelona.

A. Recorregut de l’exposició del 2009
La proposta pedagògica per a la comunitat educativa de primària de
Món-3, l’exposició vivencial “Viatge pels colors de la Ciutat” que
enguany s’ofereix al “catàleg oferta 2009 d’accions de sensibilització”
per als ajuntaments de la Diputació de Barcelona, s’ha desenvolupat, a
5 municipis al llarg del 2009
1.
2.
3.
4.
5.

Barberà del Vallès
Martorell
El Masnou
Esparreguera
Sant Joan Despí

1. Viatge pels colors de la ciutat a Barberà del Vallès

Calendari de les accions: del 31 de març a l’11
d’abril
Ubicació: CEIP Can Serra
Total d’accions programades: 19
Total d’accions realitzades: 18
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 2 (donat que ja fa anys que
participen d’aquesta activitat)
Centres participants: 5
Tècnica de l’ajuntament responsable: Iolanda
Varona
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Centres participants
CEIP Can Serra
C/ Abat Oliva, 17
11 grups

CEIP del Bosc
C/ Josep M de Segarra,
225
2 grups

CEIP Elisa Badia
Rda. De l’Est, s/n
2 grups

CEIP Pablo Picasso
Rda. de Pau Vila, s/n
1 grup

CEIP Can Llobet
C/ Dr. Moragues,
243
2 grups

Valoracions
Valorem molt positivament el desenvolupament de l’acció a tots els
nivells, tant a nivell d’organització amb el municipi com en el
desenvolupament de l’acció educativa amb l’alumnat i amb el
professorat i la direcció dels centres educatius en general. Valorem
molt positivament la dinàmica del municipi i la coordinació i el treball
comú i coordinat a nivell dels diferents centres educatius de primària
amb l’ajuntament. Això ha facilitat la comunicació amb caps d’estudi i
equip de mestres i, per tant, ha influenciat positivament amb el
desenvolupament de les activitats.
Destaquem l’interès i la implicació que hi ha hagut des de la direcció del
centre on hem ubicat enguany l’exposició, CEIP Can Serra. Allà hem
pogut desenvolupar sessions formatives del professorat molt profitoses
i, fins i tot, vam fer una sessió de l’exposició amb mares i pares de
l’AMPA del centre que va resultar d’allò més estimulant.
2. Viatge pels colors de la ciutat a Martorell

Calendari de les accions: del 30 d’octubre al 7 de
novembre
Ubicació: Auditori del Complex educatiu
Total d’accions programades: 12
Total d’accions realitzades: 12
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 2 es van fer unitàriament
amb tots els CEIPs
Centres participants: 7
Tècnica de l’ajuntament responsable:
Natàlia
Baron
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Centres participants
CEIP Lola Anglada
C/ Pep Ventura s/n
2 grups

CEIP J. R. Jiménez
Av. Manc. Comarcals, 5
2 grups

CEIP Echegaray
CEIP V. Aleixandre
C/ Lluís de Requessens, Av. Manc. Comarcals, 7
2
2 grups
2 grups

CEIP Els Convents
Av. Vicenç Ros s/n
1 grup
Col·legi La Mercè
C/ Mur, 36
2 grups

CEIP Mercè Rodoreda
Av. Camí fondo
1 grup

Valoracions
La Valoració que des del municipi s’ha fet de l’exposició és positiva tant
pel que fa als continguts com per que fa a la formació amb professorat i
les activitats amb els grups d’infants.
Nosaltres també valorem com a molt positiva la intervenció a Martorell.
Fa un parell de cursos que vam fer també l’exposició La Dimensió
Desconeguda de secundària allà mateix i l’experiència també va ser
força enriquidora. Així, que donem per complerta la intervenció al
municipi ja que hi hem realitzat tant el programa “jove solidari”, com
les exposicions vivencials que plantegem per alumnat i professorat de
primària i secundària.
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3. Viatge pels colors de la ciutat al Masnou
Calendari de les accions: del 7 al 21 de novembre
Ubicació: Can Humet
Total d’accions programades: 25
Total d’accions realitzades: 25
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 2 es van fer unitàriament
amb tots els CEIPs
Centres participants: 6
Tècnica de l’ajuntament responsable:
Núria
Creus

Centres participants
CEIP Marinada
Av. Kennedy, 56
6 grups

Escolàpies
C/ Jaume I, 3
4 grups

Sagrada Família
C/
Mossen
Verdaguer, 1
3 grups

CEIP Bergantí
Juniper Serra, 46
6 grups

CEIP Rosa Sensat
Pl. Ramón i Cajal, 11
4 grups

CEIP Lluís Millet
C/ Constitució s/n
2 grups

Cinto

Valoracions
L’experiència al Masnou ha estat molt exitosa. De fet de les 20 sessions
que s’oferten dins el “paquet” d’accions subvencionades, finalment vam
acabar fent –ne 25, degut a la gran demanda i interès que les escoles
del municipi van mostrar per l’activitat de “Viatge pels colors de la
ciutat”.
L’espai on ens vam ubicar també va resultar molt i molt adequat per
plantejar-hi l’exposició, això i el fet que els grups, en molts casos fossin
grups poc nombrosos fa facilitar molt l’acció dels educadors i
educadores de Món-3 i va fer que també els continguts educatius es
poguessin desenvolupar plenament en bona part de les sessions que es
van fer.
Valorem doncs, molt positivament el desenvolupament de l’activitat i el
grau d’assoliment dels objectius de l’exposició tant a nivell d’alumnat
com de professorat.
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Exposició "Viatge pels colors de la ciutat", a Ca n'Humet
A Ca n'Humet, del 7 al 20 de novembre, les regidories d'Infància i
Educació han posat a disposició de les escoles del Masnou una exposició
que treballa els drets de l'infant. L'alumnat ja fa dies que ha treballat
els drets dels infants amb els i les mestres a l'escola, i com a colofó,
han pogut gaudir, en petits grups, d'aquesta exposició guiada, on han
après moltíssimes coses dels drets dels infants.
A part, l'exposició s'ha obert al públic de dilluns a divendres de 18 a
21.30 h, i els caps de setmana, d'11 a 14 h i de 17 a 22 h.

Grups classe visitant l'exposició
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4. Viatge pels colors de la ciutat a Esparreguera

Calendari de les accions: del 21 de novembre al 5
de desembre
Ubicació: Vestíbul del teatre de la passió
Total d’accions programades: 20
Total d’accions realitzades: 20
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 2 es van fer unitàriament
amb tots els CEIPs
Centres participants: 7
Tècnica de l’ajuntament responsable: Tota la
gestió la vam fer directament amb l’Olímpia
Sánchez, Regidora de Polítiques d'Igualtat, Nova
Ciutadania, Cooperació i Cultura de la Pau

Centres participants
CEIP Roques Blaves
C/ Peraires, 18
4 grups

CEIP
Taquígraf Col·legi Estel
Garriga
C/ dels arbres, 17
C/ de les Hortes, s/n
2 grups
4 grups

CEIP Pau Vila
C/ del Ripollès s/n
4 grups

CEIP Montserrat
Escola El Puig
Passatge de Jordi Rius i C/ de Baix, 20-22
Bou, s/n
2 grups
2 grups

CEIP Mare de déu de
la Muntanya
Pl. De Santa Anna s/n
2 grups

Valoracions
Les relacions per fer la gestió i la coordinació per tal que aquesta
activitat pogués ser una realitat al municipi d’Esparreguera, han estat
molt fluides al llarg de tot el procés. La persona que ha estat
interessada a dur el projecte, la regidora Olímpia Sánchez ha fet un
seguiment de prop i això s’ha notat en la qualitat de les accions i en
l’aprofitament d’aquestes.
Valorem que els objectius s’han acomplert molt satisfactòriament. EL
feed back que les escoles ens han retornat a través de la Regidoria
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organitzadora han estat molt encoratjadors i hem quedat molt
content/es dels resultats tant pel que fa de les sessions amb alumnat
com pel que fa a les sessions amb el professorat de les escoles
d’Esparreguera (hi han participat totes).
Arxiu històric

Fotos Esparreguera, grups classe visitant l’exposició
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5. Viatge pels colors de la ciutat a Sant Joan Despí
Calendari de les accions: del 9 al 19 de desembre
del 2008
Ubicació: Can Negre
Total d’accions programades: 20
Total d’accions realitzades: 20
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 2 es van fer unitàriament
amb tots els CEIPs
Centres participants: 6
Tècnica de l’ajuntament responsable: Núria Font

Centres participants
CEIP Pau Casals
C/ Pau Casals s/n
4 grups

CEIP La Unió
C/ dels Frares, 1
3 grups

CEIP Espai-3
C/
Sant
Martí
l’Herm, s/n
2 grups

CEIP Pascual Cañís
de Orfeó Català, s/n
4 grups

CEIP Joan Perich
Av. Mare de Déu
Montserrat, 22
3 grups

de

CEIP
St.
Francesc
D’assís
Riera d’en Nofre, 1
4 grups

Valoracions
Després d’algunes dificultats a l’hora de trobar un espai adient per a
muntar l’exposició, finalment, es va poder portar a un espai molt
especial, la masia modernista de Can Negre, situada al centre del
municipi de Sant Joan Despí.
El desenvolupament de les diferents activitats associades al muntatge i
organització de l’exposició recorregut “viatge pels colors de la ciutat” ha
resultat molt positiu. Valorem molt especialment la implicació del
municipi (que ha pogut coordinar l’actuació de diferents àrees del
mateix per poder organitzar en condicions òptimes, l’exposició). No
s’han donat incidències que hagin dificultat el desenvolupament de
l’activitat
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B. Materials de suport a l’Aula
En tots els casos en que l’exposició visita un municipi, esta recolzada
per uns materials didàctics que acompanyen i complementen l’acció
educativa de l’exposició: els contes de l’escola Gaia (3) i els jocs en la
diversitat (6). Se n’han repartit els exemplars que cada escola ha
cregut convenient sense límit.
Contes:
Per cicle inicial: “Escampant la Boira”
Per cicle mitjà: “Viatge pels colors de la ciutat”
Per cicle superior: “Seguint el fil de l’aigua”

Jocs en la diversitat:
Per cicle inicial: “Mirem el Món”
“Nens i nenes del Món”
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Per cicle Mitjà: “ Si, hi ha dret”
“La ciutat que vull”

Per cicle superior: “Viatge pels colors de la ciutat”
“Estimada Terra”

C. Grau d’assoliment dels objectius
Objectius plantejats
 Foment de la cultura de la pau, la solidaritat i cooperació.
 Promoció dels drets humans
 Promoció de noves relacions econòmiques a nivell mundial, en
relació amb els Objectius del Mil·leni proclamats per NN.UU
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C.1- Foment de la cultura de la pau, la solidaritat i cooperació.
L’exposició pretén acompanyar processos educatius, en els que les
nenes i els nens descobreixin en primera persona la vivència de la pau,
potenciant la creativitat alhora de resoldre conflictes. Gaudint de la
trobada amb un mateix, amb els altres i amb el món. El coneixement i
compressió d’altres realitats – maneres de viure i estar en el mónpotenciant en les nenes i nens les capacitats de respecte, acceptació i
comprensió d’altres realitats que no son les pròpies.
Valorem un alt nivell d’assoliment d’aquest objectiu, les propostes de
treball de l’exposició i l’acompanyament de l’educadora o educador,
depenent del cas, ha anat molt en la línia d’obrir la consciència de la
pròpia diferència, de la diferència dels altres, de com la trobada en la
diferència en molts casos crea conflictes i quines opcions tenim alhora
de resoldre de forma creativa les nostres diferències. Aquesta
consciència ens ha obert les portes de la vivència de la pau, des d’una
acció i una realitat molt propera a la vivència directa del dia a dia de les
nenes, els nens i els seus educadors. Hem parlat dels aspectes que ens
aporta la vida en grup, i n’hem provat d’identificar quins ens ajuden en
el nostre desenvolupament com a individus i quins no ens afavoreixen.
Hem obert espais de reflexió conjunta per endegar solucions conjuntes.
Aquests aspectes s’han treballat, especialment, en els espais de
l’individu, el grup i la família.
C.2- Promoció dels drets humans.
Partint de la vivència de què són els drets i deures i de quins creuen
que són els drets que ells tenen, farem una aproximació als drets i
deures bàsics dels infants.
Partirem del dret a la identitat, a ser diferents i gaudir d’aquesta
diversitat, passarem per drets fonamentals com el dret a que tinguin
cura de nosaltres, el dret a una bona alimentació, al dret a un
habitatge, a una salut digna, a l’educació a la participació activa a la
societat.
De retruc volem potenciar les conseqüències mediambientals de les
nostres pràctiques socials i com aquest drets i deures no han d’entrar
en contradicció amb plantejaments mediambientals sostenibles. Aquest
treball dels drets i deures partirà d’una vivència personal i s’enfocarà
cap a l’assoliment d’una visió més universal.
Valorem molt positivament el treball realitzat en aquest nivell, que ha
tingut un caràcter plenament transversal en cadascun dels apartats de
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l’exposició. Hem partit del coneixement del concepte de dret i deure,
hem comentat la frase que molt
infants diuen “no hi ha dret a...”
hem esbrinat amb les nenes i els
nens què és això de tenir dret a alguna cosa, hem situat el dret a
partir del naixement. Pel simple fet de néixer, els humans, caldria que
tinguéssim cobertes les nostres necessitats bàsiques. Hem parlat de
quines son aquestes necessitats, de quines tenim cobertes, quines no, i
en quin estat de salut hi ha “els drets dels infants” arreu del món.
També hem plantejat el concepte deure des de la responsabilitat de
viure i estar en el món.
S’han treballat el dret a la diferència, a la diversitat, a tenir una família
que tingui cura de nosaltres, a una bona alimentació, a un habitatge
digne, a una bona salut, a una educació integral, a viure en una ciutat
habitable i a viure en un planeta amb futur.
En cada apartat l’educador/a ha orientat l’acció educativa
C.3- Promoció de noves relacions econòmiques a nivell mundial,
en relació amb els Objectius del Mil·leni proclamats per NN.UU.
Volem acompanyar processos educatius, en els quals les nenes i els
nens descobreixin altres models i formes de cobrir les seves
necessitats, intercanviar, reutilitzar, reciclar. Sota aquests paràmetres
valorem com a molt important educar en el consum responsable, ser
més conscient d’allò que necessitem i en quina mesura, des del consum
energètic dins de la llar a l’adquisició d’objectes que no tenen cap
utilitat. Educar en la consciència del que som i del que realment
necessitem per a poder viure i què és innecessari per la vida i què no
ho és. Volem aproximar els infants als trets bàsics de la globalització i
els seus efectes, especialment als països, de l’anomenat Tercer Món, i
donar-los a conèixer els Objectius del Mil·leni.
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“LA DIMENSIÓ DESCONEGUDA” dins el marc del

catàleg Oferta 2009 d’accions de sensibilització per als
ajuntaments de la Diputació de Barcelona.

A. Recorregut de l’exposició del 2009
La proposta pedagògica per a la comunitat educativa per secundària
de Món-3, l’exposició vivencial “La dimensió desconeguda” que enguany
s’ofereix al “catàleg oferta 2009 d’accions de sensibilització” per als
ajuntaments de la Diputació de Barcelona, s’ha desenvolupat a 3
municipis al llarg d’aquest any 2009.
1. Badalona
2. Sant Feliu de Llobregat (1)
3. Sant Feliu de Llobregat (2)
1. La Dimensió Desconeguda a Badalona

Calendari de les accions: del 25 de febrer al 7 de
Març
Ubicació: Centre Cívic la salut
Total d’accions programades: 14
Total d’accions realitzades: 13
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 4
Centres participants: 4
Tècnica de l’ajuntament responsable: Marta
Bravo

Centres participants
IES Pau Casals
Av. Lloreda, 16-30
5 grups
IES Eugeni d’Ors
Av. Maresme, 192
5 grups

SES Badalona
Av. Marquès de Sant
Mori, 251
2 grups
IES Barres i Ones
Ctra. Antiga de
València, 95
1 grup
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Valoracions
Valorem molt positivament la feina feta a Badalona. Si bé ha estat un
municipi on se’ns han presentat algunes reticències per part de
professorat i equips directius dels centres de la ciutat, fins allà on hem
arribat, estem contents/es d’allò que s’ha mogut en els grups de joves
participants. A nivell de relacions amb l’ajuntament el tracte ha estat
cordial i fàcil i l’espai on, finalment, es va poder ubicar l’exposició va
resultar molt adequat per les condicions d’espai i tècniques d’aquest.
En general fem una bona valoració del desenvolupament de l’activitat a
la Ciutat de Badalona.

2. La Dimensió Desconeguda a Sant Feliu de Llobregat (1)

Calendari de les accions: de l’1 a l’11 de
desembre del 2009
Ubicació: IES Martí Dot
Total d’accions programades: 12
Total d’accions realitzades: 12
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 1
Centres participants: 1
Tècnica de l’ajuntament responsable: Ángeles
Perea

Centre participant
IES Martí Dot
c. Josep Teixidor, 2
– 12
12 grups
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Valoracions
En el cas de Sant Feliu de Llobregat, l’ajuntament va optar per oferir
als 2 IES del municipi, l’oportunitat de tenir l’exposició a les seves
instal·lacions per tal que tots els grups dels IES que n’estiguessin
interessats poguessin visitar-la sense necessitat de desplaçar-se fora
del recinte. És per això, que es van organitzar dues exposicions que es
van ubicar als respectius salons d’actes (de cadascun dels centres).
Valorem molt positivament la vigència i els continguts de l’exposició
vivencial “La Dimensió Desconeguda”. La pràctica d’aquesta proposta
per joves de secundària ens demostra que el camí i la proposta que
plantegem segueix ben vigent i que els joves segueixen buscant
camins, vies i espais on poder estar tranquils, expressar-se i aprendre
partint del seu coneixement i emparant el seu moment vital concret,
l’adolescència.
Entenem i transmetem la cooperació com una llavor i un comportament
que és a dins de tots i cadascuna del joves i que pot o no germinar,
depenent dels estímuls, vivències i experiències de cadascú. Dins de la
proposta emmarquem vivències de cooperació, escolta activa, empatia,
comunicació, solidaritat, expressió,...que estem segurs que ajuden a
que algunes d’aquestes llavors germinin dins els joves que ens
acompanyen.
3. La Dimensió Desconeguda a Sant Feliu de Llobregat (2)

Calendari de les accions: del 12 al 19 de
desembre
Ubicació: IES Olorde
Total d’accions programades: 13
Total d’accions realitzades: 13
Trobades de programació i sessions de formació
amb el professorat: 1
Centres participants: 1
Tècnica de l’ajuntament responsable: Ángeles
Perea
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Centre participant
IES Olorda
C/ Carles Riba 22-28
13 grups

Valoracions
En el cas de la segona experiència de l’exposició a Sant Feliu de
Llobregat, no tenim massa més a dir que el que hem comentat amb
anterioritat. Afegir la bona acollida de la proposta per part del centre i
el bon aprofitament de l’activitat que creiem que han tingut molts dels
grups que han participat de “La dimensió desconeguda” a l’IES Olorda.

B. Materials de suport a l’Aula
En tots els casos en que l’exposició visita un municipi, esta recolzada
per uns materials didàctics que acompanyen i complementen l’acció
educativa de l’exposició. Actualment estem en procés d’elaboració d’uns
nous materials més actualitzats i que responguin millor als nous
interrogants sorgits del paradigma polític i social actual. De moment,
però, seguim distribuint de manera gratuïta als centres i municipis que
així ho desitgin els següents materials de suport a l’aula:
 Test Solidari@.com
Aquest test en format electrònic acompanya als joves a iniciar-se en
els continguts de la solidaritat a partir de tres espais: el món, les
interrelacions i les reaccions.
També proporciona una guia sobre l’evolució dels joves abans de
treballar les diferents propostes d’acció educativa del programa Jove ...
solidari? i al finalitzar la nostra intervenció al centre. L’adreça per
entrar-hi és: http://www.ub.es/mon3/test/test.html
 CD-rom Una única terra per tothom
Una única terra per a tothom recolza els continguts del programa Jove
... solidari? amb un format atractiu i àgil des d’on es poden accedir a
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diversos centres d’interès (països, medi ambient, indústria, creences,
música, estereotips i prejudicis) com a excusa per poder compartir amb
els joves un espai de reflexió sobre el món.
 Crèdit variable Un món plural i divers
Un món plural i divers ha estat dissenyat com a crèdit variable de lliure
elecció. Ens proposa activitats per a viure els continguts del programa
Jove ... solidari? a l’aula de forma continuada i al llarg del curs i més
enllà d’aquest.

C. Grau d’assoliment dels objectius
Objectius plantejats
 Acompanyar una vivència educativa, que promogui el desig de
gaudir de la trobada amb una mateixa, amb els altres i amb el món.
-

Acompanyar processos educatius que facilitin que els joves
s’adonin de les seves capacitats d’aprenentatge i on es potenciï el
desig i la curiositat de saber.

-

Acompanyar processos educatius que alimentin el ser dels i les
joves i que obrin espais de reflexió en relació a la seva vida i la
vida dels altres.

 Compartir espais de reflexió on els i les joves puguin adonar-se de
com el model de desenvolupament imperant afecta les seves vides.
-

Compartir amb els i les joves la vivència de ser un grup, gaudint
dels moments de trobada i dotar d’elements per comprendre,
resoldre i superar els conflictes.

-

Compartir amb els i les joves accions de reflexió que potenciïn la
seva capacitat de
comprensió de les forces socials,
econòmiques, històriques, etc. que mouen el món del poder i dels
diners i que provoquen l’existència de la pobresa, l’opressió, la
injustícia social i que condicionen les nostres vides com a éssers
vius que formem part del planeta Terra.

 Apropar-nos a propostes alternatives de viure i estar en el món.
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-

Vivenciar diferents formes de ser i viure amb l’objectiu d’ampliar
les mires que tenim sobre el món i estimular la capacitat de
comprendre i de posar-se en el lloc de l’altre.

-

Reflexionar amb els i les joves sobre quins recursos tenen per
incidir en la seva realitat i transformar-la.

C.1 Acompanyar una vivència educativa, que promogui el desig de
gaudir de la trobada amb una mateixa, amb els altres i amb el món.
Valorem un alt assoliment d’aquest primer objectiu. Les diferents
propostes sorgides de “La Dimensió Desconeguda” estan sempre
acompanyades, recollides i emparades pels/es 3 educadors que en
prenen part del principi fins a la fi. Acompanyar els joves en aquesta
experiència i, acompanyar-los per tant en aquesta reflexió sobre el seu
moment vital i com es relacionen amb el món en què viuen, què els
ofereix aquest i què li ofereixen és una tasca que cal saber
desenvolupar i tenir molta cura. El que proposem és un
acompanyament que ajudi els joves, els faci plantejar coses i els animi
a proposar alternatives i a expressar els seus pensaments i sentiments
envers tot això.
C.2 Compartir espais de reflexió on els i les joves puguin adonar-se de
com el model de desenvolupament imperant afecta les seves vides.
Valorem molt positivament el desenvolupament d’aquest objectiu. La
dimensió desconeguda (redescobrint el Món) és plena d’excuses i
propostes per compartir espais de reflexió i de vivència del Món. En els
diferents grups que han passat per l’exposició s’han mogut diferents
coses, conceptes preestablerts, angoixes, pors, dinàmiques grupals i
individuals, interrogants respecte el Món on vivim...compartir totes
aquestes coses amb els diferents grups de joves (molt diferents entre
si) va enriquint cada cop més el bagatge de l’exposició i, estem segurs
que cada cop és més precisa a donar a cadascun dels grups allò que
més necessita expressar, comprendre i aprendre.
C.3 Apropar-nos a propostes alternatives de viure i estar en el món.
La proximitat és un dels trets característics de la proposta i “mise en
scène” de la dimensió desconeguda. Tant des del plànol personal, dels
educadors i educadores que acompanyen i apropen maneres diferents
de viure i estar en el món des de la pròpia vivència com també a través
de les diferents propostes que pretenen obrir més el ventall de
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possibilitats vitals. En aquest sentit estem contents/es amb els
resultats que s’han obtingut respecte aquest objectiu al llarg de les
diferents sessions que hem desenvolupat tant amb joves com amb
professorat. Valorem, de tota manera, que per apropar totes aquestes
propostes i alternatives cal també que els “receptors” estiguin
perceptius i, és per això que valorem que el grau d’assoliment d’aquest
objectiu ha estat directament proporcional a l’obertura i perceptibilitat
dels diferents grups.

PROJECTES MARROC
1. DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE I
DINAMITZADORA DE L’ECONOMIA FIGUIGUÍ COM A ESTRATÈGIA
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (Finalitzat al 2009)
2. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT D’UN TURISME SOSTENIBLE
COM A ACTIVITAT ACTIVADORA DE L’ECONOMIA DE L’OASI DE
FIGUIG. (Finalitzat al 2009)
3. MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES DONES DE
L’OASI DE FIGUIG (En curs durant el 2009)

PROGRAMA MARROC
1. SUPORT A LA BONA GOVERNANÇA DE LA MUNICIPALITAT DE
FIGUIG PER CONTRIBUIR AL DESPLEGAMENT DE LES SEVS
POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
RELATIVES
A
L’ACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE L’OASI DE FIGUIG. (En curs durant el
2009)

PROJECTES MAURITÀNIA
1. MILLORA DE LA QUALITAT DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA A
TRAVÉS DEL SUPORT A L’ESTACIÓ HORTÍCOLA DE RINDIAO I
A LES COOPERAIVES DE LA RIBERA DEL RIU SENEGAL. (Iniciat
el 2009)

PROGRAMA REGIONAL: MAURITÀNIA I SENEGAL
1. CREACIÓ D’UN ESPAI DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ, TÈCNICA I
SUPERIOR, I INVESTIGACIÓ AGRO-SILVO-PASTORAL SOTA LA
PERSPECTIVA D’UN DESENVOLUPAMENT REGIONAL SOSTENIBLE.
(En curs durant el 2009)

PROJECTES SENEGAL
1. SUPORT A LES CAPACITATS DE GOVERN I TECNOLÒGIQUES
D’AGRUPACIONS DE DONES EN L’ENTORN PERI I SEMI URBÀ DE
DAKAR. (INICIAT EL 2009)
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SEMINARI DE BONES PRÀCTIQUES

SOCIS LOCALS I COLABORADORS EN ELS PROJECTES I
PROGRAMMES DE MON-3 AL LLARG DE L’ANY 2009

MARROC
1. DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA DE TURISME
SOSTENIBLE I DINAMITZADORA DE L’ECONOMIA
FIGUIGUÍ
COM
A
ESTRATÈGIA
DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Soci local: Ajuntament de Figuig.
Cost total: 108.667 €
Finançadors: AECID 73.397 €
MMAMB: 10.575,47 €
Període d’execució global: juny 07- febrer 09

OBJECTIU GENERAL:
Millorar el benestar i la qualitat de vida de la població de Figuig desenvolupant
noves estratègies econòmiques més rentables i sostenibles amb el medi ambient
de l’Oasi.
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Identificar de manera consensuada i participativa les eines necessàries per a la
gestió d’un turisme sostenible a l’Oasi de Figuig.
Figuig és un oasi on el recurs econòmic bàsic és l'agricultura, concretament el
cultiu de la palmera datilera. Als anys 70 pateix una disminució de terrenys
cultivables provocant una insuficiència de recursos i d’allà un èxode rural, sobretot
d’homes, i un canvi en la composició de la població.
En aquest context, agents locals de
desenvolupament
plantegen
la
necessitat
d'analitzar
noves
possibilitats
dinamitzadores
de
l'economia figuiguí capaces de
pal·liar el dèficit de qualitat de vida i
contribuir a equilibrar i estabilitzar la
població. D'altra banda, en els últims
anys es desenvolupa un important
sector
turístic
a
la
costa
mediterrània oriental marroquina
(Saidia) que converteix a Figuig en
un recurs turístic potencial (valor
paisatgístic,
arquitectònic,
cultural...) per a les empreses del
sector.
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Partint de la necessitat de preservar l'oasi, l'Ajuntament de Figuig proposa
realitzar una anàlisi exhaustiva i participativa de les potencialitats i impactes del
turisme a l'oasi. Així doncs, a través del projecte es pretén realitzar un taller amb
totes els actors implicats en la millora de les condicions de vida de la població
(Ajuntament de Figuig, societat civil organitzada i no, ONGs, ...) per dissenyar un
Pla Estratègic per a la gestió d’un turisme sostenible pel municipi. Es vol
promoure un desenvolupament local liderat i controlat pels propis habitants de
l'oasi que doni prioritat als sectors locals que tenen menys recursos, i entre
aquests especialment la dona a fi de millorar el benestar i la qualitat de vida
d'aquesta població.

Del 18 al 20 d’abril de 2008 es va organitzar unes jornades sobre turisme
responsable com a font d’ingressos a l’Oasi de Figuig

Imatges del col·loquis organitzats

Memòria d’Activitats 2009

2. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT D’UN TURISME
SOSTENIBLE COM A ACTIVITAT ACTIVADORA DE
L’ECONOMIA DE L’OASI DE FIGUIG.

Soci local: Ajuntament de Figuig.
Cost total: 231.090 €
Finançadors: ACCD: 120.000 €
Període d’execució: des 07- febrer 09

OBJECTIU GENERAL:
Desenvolupament d’un turisme sostenible com a activitat econòmica nova i
dinamitzadora de l’economia de l’Oasi de Figuig.
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Recuperar i rehabilitar les infrastructures necessàries d’acollida i serveis per als
turistes, formar a un col·lectiu de persones (dones i homes) amb capacitat per
executar i gestionar les activitats lligades a l'estratègia turística, així com crear i
promocionar un producte de turisme responsable basat en els recursos
patrimonials existents a l’Oasi.
El projecte pretén una posta a punt de les infrastructures, capacitats i sensibilitats
que permetin el desenvolupament d’una activitat turística sostenible amb la
finalitat de reorientar activitats econòmiques tradicionals, així com incorporar
noves activitats que permetin un desenvolupament econòmic de l’oasi, estancat al
dia d’avui.
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Pel que fa a les infrastructures es rehabilita i equipa un alberg de titularitat
municipal.

Obres de rehabilitació de l’alberg

Alberg municipal rehabilitat
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Quant a les capacitats es programen formacions diverses: gestió pels
responsables d’acollir hostes, així com pels artesans productors, formació de guies
i d’agents de turisme i, en general, es reforça les llengües estrangeres. Es pretén
també sensibilitzar a la població sobre la importància i viabilitat d’un turisme
sostenible, que no turisme de masses.

Escola de formació d’idiomes

2. MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES
DONES DE L’OASI DE FIGUIG
Soci local: Coopérative féminine Apicole TIZIZOI
Cost total: 33.380 €
Finançadors: Fons Menorquí de Cooperació:
18.913,04 €
Període d’execució: març 2009 a maig 2010
OBJECTIU GENERAL:
Promoció i encoratjament de l'acció femenina a l'oasi de Figuig
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Reforçar les capacitats tècniques i de gestió de la cooperativa.
2. Millorar els ingressos de les dones cooperativistes.
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Aquest projecte consisteix a la millora de les condicions de vida de la dona de l'oasi
de Figuig pel suport a les seves activitats generadores de ingressos i més
específicament aquelles en relació amb l'apicultura. Aquest projecte apunta a
respondre a les necessitats de la població local en matèria de mel a través del
suport a la iniciativa local. Els components de la demanda de la cooperativa són els
següents:
.
.
.
.
.
.

Formacions en matèria de l'apicultura.
Formacions en matèria de gestió: administrativa, financera i tècnica.
Compra de material de funcionament.
Adquisició dels ruscs poblats.
Viatge d'intercanvis amb altres cooperatives en funcionament.
Creació d'un fons documental
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SUPORT A LA BONA GOVERNANÇA DE LA
MUNICIPALITAT DE FIGUIG PER CONTRIBUIR AL
DESPLEGAMENT
DE
LES
SEVES
POLÍTIQUES
PÚBLIQUES
RELATIVES
A
L’ACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE L’OASI DE FIGUIG.

Soci local: Ajuntament de Figuig.
Cost total: 833.794,58 €
Finançadors: ACCD: 630.000 €
Període d’execució: novembre 2008- octubre 2011

OBJECTIU GENERAL:
Millora de la bona governança de la Municipalitat de Figuig per a la dinamització
de l’activació social i econòmica de l’Oasi de Figuig
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Dotació d’infrastructures i assessorament a les polítiques de l’ajuntament de
Figuig en les línies de medi ambient (aigua i residus) i turisme fomentant la
participació ciutadana, la coordinació entre els diferents actors i la transparència.
El programa implica un suport a l’Ajuntament de Figuig des de la dotació en
determinades infrastructures fins a la capacitació tècnica de personal local,
passant per l’assessorament a les polítiques de l’ajuntament de Figuig en les línies
de medi ambient (aigua i residus) i turisme fomentant la participació ciutadana i,
més concretament, la coordinació entre els diferents actors de cooperació
internacional, així com la coordinació de totes les activitats de cooperació que
permeten el desenvolupament local.

Campanyes de sensibilització aigua
a les escoles.

Formacions tècnics de l’aigua

Pel que fa a les infrastructures s’ha rehabilitat un edifici contigu a l’ajuntament i
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dotar-lo de 5 oficines i una sala de reunions. Aquestes oficines serviran de base a
l’Oficina Internacional de Cooperació Descentralitzada (OICD) i al Comitè Local de
Turisme (CLT).

Restauració del servei de cooperció
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En quant a les capacitats, es programen
formacions del personal local en l’àmbit
de gestió de participació, coordinació i
turisme sostenible. Paral·lelament es
pretén també dinamitzar, involucrar,
capacitar i sensibilitzar als ciutadans a
través d’una estratègia de participació
ciutadana i tallers participatius que
incloguin a tot el col·lectiu local i que
recolzin la bona gestió municipal.
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Tallers de participació ciutadana
Conjuntament es mantindran les accions prèviament iniciades amb l’Ajuntament
de Figuig en l’àmbit de medi ambient (estudis d’aigua, residus sòlids o líquids,
etc) per garantir la sostenibilitat mediambiental dels projectes.

Seguiment abocador

MAURITÀNIA
1. MILLORA DE LA QUALITAT DE LA PRODUCCIÓ
AGRÍCOLA A TRAVÉS DEL SUPORT A L’ESTACIÓ
HORTÍCOLA DE RINDIAO I A LES COOPERATIVES DE
LA RIBERA DEL RIU SENEGAL.
Soci local: Centre Nacional de Recerca Agrònoma i Desenvolupament
Agrícola (CNRADA)
Cost total: 442.594,10 € (Aj. BCN: i AECID: 275.742 €)
Període d’execució: novembre 2008 - gener 2011.
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OBJECTIU GENERAL:
Millora de la qualitat de la producció agrícola de la zona.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Desenvolupament i major rendibilitat de les activitats agrícoles de les
cooperatives agrícoles a través de la producció local de llavors i la diversificació de
la seva producció.
2. Augment de la productivitat i la qualitat de la gestió de l'Estació Hortícola de
Rindiao.
El projecte pretén millorar a mig i llarg termini la qualitat i la producció agrícola de
les cooperatives de la zona del riu Senegal (sud de la regió de Brakna) a través:
1. De la producció local de llavors, per les pròpies cooperatives, llavors, per tant,
adaptades a la zona i amb la finalitat de ser per a l'autoconsum i/o venudes o
distribuïdes a la pròpia zona d'intervenció.

Llavorer d’hortalisses
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Dones treballant al llavorer
2. D'una diversificació de cultius, bàsicament per la introducció de fruiters
adaptats.

Cultiu d’arbres fruiters
L'acompanyament tècnic a l'activitat citada s’ha realitzat a través del Centre
Nationale de Recherche Agronomique et de Développement Agricole
(CNRADA) i, més concretament, del seu centre a Rindiao (EHR). El CNRADA,
es dedica a l'estudi del comportament d'espècies fruiteres i hortícoles sota les
característiques climatològiques de la regió i a la conseqüent producció de les
esmentades espècies, es tracta a més del centre acreditat per realitzar el
seguiment de la qualitat de les llavors produïdes i atorgar les certificacions
necessàries per a la seva venda. El projecte procedirà a rehabilitar la
infrastructura de l'EHR, degradada en els últims 10 anys (edificis, laboratoris,
tanques perímetres de cultiu i xarxa d'irrigació) i completar la dotació
indispensable dels seus equips per tal de redinamitzar les activitats allà dutes
a terme, aplicar tècniques de millora de material genètic i produir-lo i, en
general, millorar la seva gestió amb la finalitat que el propi centre EHR del
CNRADA faci difusió de les tecnologies agrícoles, així com un seguiment de les
mateixes en les cooperatives que siguin aplicades. Els beneficiaris directes són
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les cooperatives de la zona (5 cooperatives intervenen directament produint
llavors i la resta de cooperatives identificades a la zona d'intervenció, almenys
15, reben formació i assessorament, així com llavors de producció local per als
seus cultius), així com la pròpia EHR i els beneficiaris indirectes seran la
població de la regió en general i altres productors i comerciants de la regió
que es beneficiïn a llarg termini de la producció de les cooperatives i dels
serveis prestats per a l'EHR.

Comerciants de la regió beneficiaries de la producció de les
cooperatives

PROJECTES SENEGAL
1. SUPORT A LES CAPACITATS DE GOVERN I
TECNOLÒGIQUES
D’AGRUPACIONS DE DONES EN
L’ENTORN PERI I SEMI URBÀ DE DAKAR.

Soci local: Caritas Dakar
Cost total: 119.690 €
Finançadors: (ACCD: 90.000 €)
Període d’execució: desembre 2009 – desembre 2010
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OBJECTIU GENERAL: Contribuir a la millora dels ingressos de les dones en un
entorn peri i semi urbà.
OBJECTIU ESPECÍFIC: Dotar a les dones beneficiaries d’eines bàsiques de
gestió administrativa i tècnica de micro empresa.
El projecte pretén donar suport a les capacitats de gestió i tècniques
d’agrupaments femenins. Sobretot es tracta d’un projecte formatiu amb una forta
component en temes d’organització cooperativa i gestió i administració
comptable, però també amb components de formacions tècniques que permetin
als agrupaments de dones desenvolupar una certa activitat econòmica i millorar
els seus ingressos. Val a dir que les tècniques ensenyades són tècniques
tradicionals millorades de transformacions alimentaries i produccions locals, és a
dir, en certa manera són tècniques conegudes per les dones, però que el projecte
pretén que dominin i gestionin perquè en facin una activitat productiva a petita
escala a la que cal afegir-hi el valor del seu treball.
Una segona componen molt important del projecte tracta de la multiplicació o
replicat de les formacions impartides i la posta en marxa de noves unitats
productives. Aquesta formació en la fase de multiplicació serà impartida per les
primeres beneficiaries de l’acció. Finalment, les múltiples unitats productores es
constitueixen o ja ho estan en iniciar el projecte, en organitzacions d’un segon
nivell (GIE: grup d’interès econòmic), sobretot pel que fa a les comercialitzacions
posteriors.
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MAURITÀNIA i SENEGAL
1. CREACIÓ D’UN ESPAI DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ,
TÈCNICA I SUPERIOR, I INVESTIGACIÓ AGRO-SILVOPASTORAL
SOTA
LA
PERSPECTIVA
D’UN
DESENVOLUPAMENT REGIONAL SOSTENIBLE.
Socis locals:
- Institut de Formació Tècnica i professional de Bogué –LFTP- a
Mauritània.
- Comunitat Rural de Mbane a Senegal.
Cost total: 1.752.514,76 € (ACCD: 750.000 € i Aj. BCN: 796.662 €)
Període d’execució: octubre 2007- octubre 2011

OBJECTIU GENERAL:
Promoure el desenvolupament econòmic i humà sostenible d’acord amb els
ecosistemes existents augmentant el nivell de formació dels tècnics i del poble en
general.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1: formació de tècnics de grau mig i superior en l’àmbit agro-silvo-pastoral.
2: intercanvi en matèria de recerca per al desenvolupament sostenible del medi
rural.
3: transmissió dels coneixements a la població rural necessitada, millorant els
seus ecosistemes i, per tant, el seu nivell de vida.
Constatades les necessitats del país amfitrió, així com dels seus països veïns,
d'harmonitzar els recursos i medis existents en una regió amb un equilibri ecològic
extremadament sensible i faltat de quadres tècnics necessaris, es pretén crear un
espai de formació i investigació orientat a persones que han adquirit un cert nivell
tècnic en estudis relacionats amb l'agricultura i el medi ambient per a que
assoleixin una formació addicional que els capaciti per fer front al
desenvolupament de la regió a través d'una explotació racional i sostenible de
l'entorn natural. L'esmentada formació es materialitza a través d'una sèrie de
cursos teòrics i pràctics de formació professional i nivell superior i d'un intercanvi
i/o complementarietat en determinats processos d'investigació entre professors
locals i estrangers que permeten estudiar els buits existents i les problemàtiques
presents en l'àmbit agrícola-silvo-pastoral de la regió, de manera que els objectius
del projecte es compleixin a mig i llarg termini.
Es pretén evitar que per a adquirir la formació adequada els beneficiaris
estudiants de cicle mig i superior, s'hagin de desplaçar fora del seu país, on
s'allunyarien de la seva realitat quotidiana i adquiririen conceptes generalitzats i
no adaptats a les particularitats de la regió
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SEMINARI BONES PRÀCTIQUES
7 I 8 DE MAIG DE 2009
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La disponibilitat de recursos importants per part dels diversos agents de la
cooperació ens ha permès dur a terme accions d’abast important que han tingut
incidència en procesos de desenvolupament en diversos països del Magrib, però,
alhora, han posat de relleu els perills existents pel que fa a la gestió eficient dls
recursos, la corresponsabilitat de les contraparts, l’establiment de relacions de
partenariat realment efectives, la dispersió d’actuacions. Al mateix temps, han
posat de relleu l’emergència en els països del Mabrib de les administracións locals
com a actors de cooperació capaços d’afrontar aquests perills i donar-los solució.
Posar en comú experiències diverses, dialogar entre els diferents actors, del Nord
i del Sud, de Catalunya i del Magrib, pot ser un procés de debat útil per tal de
superar les mancances percebudes fins ara i contribuir a l’eficiència de les
actuacions.
Amb aquest seminari hem pretès establir pautes d’actuació en accions de
cooperació al Magrib en els àmbits de la sostenibilitat ambiental i la seguretat
alimentària entre els diferents actors de la cooperació implicats, tot potenciant i
visualitzant el paper que poden tenir les administracions locals al Magrib.
El Seminari estava dirigit als agents de la cooperació a Catalunya, com ara ONG,
universitats, administracions i sindicats, així com al públic en general. Als
estudiants de la UB se’ls hi oferien dos crèdits de lliure elecció per l’assistència.
Els objectius han estat:
1. intercanviar experieències de bones pràctiques entre els diferents actors
de la cooperació en els àmbits de la sostenibilitat mediambiental i la
sobirania alimentària al Magrib, en relació a la bona governança.
2. Definir criteris compartits en la identificació de problemes relatius a la
sostenibilitat mediambiental i la sobirania alimentaria al Magrib.
3. Posar en relleu i valorar el paper de lse administracions locals al Magrib.
La inauguració del seminari va tenir lloc el 7 de maig de 2009, en la que vam
comptar amb la presència del rector de la Universitat de Barcelona, Dídac
Ramírez, amb David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament
i Acció Humanitària de la ACCD, Manel Vila, comissionat de l’alcaldia de
Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Paluzié,
degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
L’alcalde de la municipalitat de Figuig, Mostafa Lali, va ser l’encarregat de la
conferència inaugural sobre Figuig, una experiència de bona pràctica de
cooperació en governança local.
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Dos moments durant les intervencions
del Sr. Manel Vila (Ajuntament de
Bercelona) i del Sr. Mohamed Lali
(Alcalde de la Municipalitat de Figuig)

En el mateix acte es va inaugurar l’exposició “Figuig, memòria d’un oasi” del
fotògraf Alfons Rodríguez
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Imatges de l’acte d’inauguració
L’exposició al vestíbul
de la Facultat
d’economia i empresa
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Programa del Seminari
BONES PRÀCTIQUES EN GOVERNANÇA LOCAL I
Procés de descentralització a Mauritània des de la perpectiva dels
governs municipals. A càrrec de Sow Mousa Demba, alcalde de la municipalitat
de Kaedi, vicepresident de l’Associació d’Alcaldes de Mauritània.

Governança, processos de deenvolupament i administracións locals al
Marroc Oriental. Mohamed Mbarki, director de l’Agència de Desenvolupament
de l’Oriental (Marroc).

Promoció del bon govern local en el nord del Marroc-Progol. Projecte
Local. Mohamed El Bakkali i Fernando Barreiro, directors de Progol.

BONES PRÀCTIQUES EN SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
Gestió dels recursos naturals i sostenibilitat de l’entorn de l’oasi de
Figuig (Marroc). Omar Abbou, primer tinent d’alcalde de la municipalitat de
Figuig i delegat provincial del Ministeri de Cultura.

Promovent el desenvolupament sostenible de l’oasi de Beni-Isguen
(Algèria). APEB-Cives Mundi. BaaliSalah, president de l’ONG APEB.
Bioasi. Manteniment de la biodiversitat de l’ecosistema de l’oasi de
Chenini-Gabes (Tunísia). ASOC-Cives Mundi. Abdelbasset Hamrouni, president
de l’ONG ASOC.

BONES
PRÀCTIQUES
EN
PERSPECTIVA DE GÈNERE

GOVERNANÇA

LOCAL

II.

Xarxa de centres de dones com a actriu principal del desenvolupament
comunitari i socioeconòmic a la regió de Missour (Marroc). Sodepau.
Fatima Soulimani, presidenta de l’Association Féminine d’Ouizghat i vicepresidenta
de RALM (xarxa associativa local de Missour)

El paper de les organitzacions de dones en la reconstrucció de la
societat civil algeriana (Algèria). Maya Azeggagh, responsable de projectes
de Femmes en Communication
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BONES PRÀCTIQUES EN SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
El paper del CNRADA com a institució nacional en el sector del
desenvolupament agrícola a Mauritània. Ngam Abou Oumar, director del
Centre Nacional de Recerca Agronòmica i Desenvolupament Agrícola, CNRADA,
del Ministeri d’Agricultura.

SAVS, magatzems populars de cereals, com a exemple d’ajuda
d’emergència alimentària transformada en eina de desenvolupament
local a Mauritània. Fundació Món-3
Diversificació de les fonts d’ingrés i estabilitat de les comunitats
oasianes de la regió de Hassi Labiad (Marroc). CERAI. Fatima El Amraui,
vicepresidenta de l’associació Hassi Labiad-AHT.

Augment de la millora de la producció hortícola i la sobirania
alimentària de les poblacions de Dar Naim (Mauritània). Tenmiye-Cives Mundi.
Madyoury Tandia, expert en hidrogeologia, representant de l’ONG Tenmiye.
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SOCIS LOCALS I COLABORADORS EN ELS PROJECTES
I PROGRAMMES DE MON-3 AL LLARG DE L’ANY 2009:
Marroc:
Ajuntament de Figuig.
ONG locals: ACAF
Cooperativa femenina apícola TIZIZOI
Comunitat d’Usuaris d’aigua del Delta del Llobregat;
Consell Comarcal de la Conca de Barberà;
Departament de Prehistòria, Història antiga i Arqueologia: programa de doctorat
de Gestió de la Cultura i del Patrimoni (Facultat de geologia i història de la UB).
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia (Facultat de
Farmàcia de la UB)
Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica (Facultat de
Geologia de la UB)
Consell General de la Seine Saint-Denis (París) .
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Alfons Rodríguez, fotoperiodista.
Mauritània:
ASD; Association Solidarité Développement.
Institut de Formació Tècnic-Professional de Bogué (Establiment públic del
Ministeri d'Ensenyament superior i de recerca Científica).
Centre Nacional de Recerca Agronòmica i Desenvolupament Agrícola, CNRADA.
Institut Superior d’Ensenyaments Tecnològics, ISET.
Estació hortícola de Rindiao (CNRADA).
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC.
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
Cooperatives locals.
Senegal:
Consell de la Comunitat Rural de M’bane.
Universitat Gaston Berger de Saint Louis.
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC.
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
Cooperatives locals i associacions de cooperatives.
Caritas Dakar
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Formació
Aquí s’engloben cursos i seminaris sobre l’estat del Món i la manera de treballar
per a canviar-lo: la cooperació, el voluntariat, etc. Es desenvolupen a diferents
nivells, des del Màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació, pioner
en l’Estat Espanyol i reconegut com a un dels més prestigiosos de l’Estat, fins els
cursos presentats com a crèdits de lliure elecció al llarg del curs acadèmic, o dels
cursos on-line, en colaboració amb l’IL3, o en el marc dels Juliols a la UB. En
general, tota l’activitat formativa, excepte el Màster, que té objectius específics
més delimitats, respon als següents objectius:





Reflexionar sobre les realitats que ens envolten i el replantejament de les
diferents posibilitats d’acció.
Implicar a la comunitat universitària en les problemàtiques i conflictes que
afecten a la societat.
Fomentar l’acció colectiva com a forma de participació democràtica
efectiva en l’esdevenir social.
Orientar sobre el sentit de l’acció social voluntària i les diferents formes i
àmbits de participació.

Els cursos es realitzen en colaboració amb la Fundació Món-3, membre del
Patronat de la Fundació Solidaritat, en tractar-se de les activitats formatives que
tradicionalment venia realitzant Món-3 des de 1989. En aquest sentit, representen
una aportació d’un dels patrons a l’activitat fundacional quotidiana. També es
realitzen en col·laboració amb diferents instàncies de la pròpia Universitat:
diversos departaments, CEHI, IL3, Juliols, etc. A nivell metodològic, s’intenta
fomentar el contacte amb associacions a través de la realització de pràctiques,
participació d’ONGs en sessions dels cursos, visites individuals a les entitats, etc.
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MÀSTER
POSTGRAU
GLOBALITZACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
COOPERACIÓ
Gener de 2009 a juliol de
2010
Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al
llarg de 400 hores que comprenen els dos cursos,
pretén seguir fomant, com ho ha fet durant vint anys,
especialistes que , enfortits per una sòlida base
teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la
construcció d’unes estratègies de desenvolupament i
unes relacions de cooperació
que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i
esperançador per a les generacions futures, i necessariament diferent de l’actual.

Estructura i contiguts dels cursos
Primer Curs.
De gener a juliol de 2010
Consta de 18 crèdits (180 hores lectives) i correspon al tronc de formació bàsica en
materia de desenvolupament i cooperació. Es complementa amb mòduls formatius sobre
aspectes importants relacionats amb l’economia, la sociologia i la política del
desenvolupament.
Mòduls






El sistema econòmic mundial
Antropologia del desenvolupament
Concepte i medició del desenvolupament
Conflictivitat i construcció de pau en el món
Introducció a la cooperació per al desenvolupament
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Seminaris






Població i polítiques demogràfiques
Medi ambient i desenvolupament
Globalització comercial i financera en països perifèrics
Agricultura i desenvolupament
Tecnologia i desenvolupament

Segon Curs
De gener a juliol de 2011
S’estructura en vuit mòduls i dos seminaris. Consta de 22 crèdits, corresponents a 150
hores lectives més un treball o cas pràctic, equivalent a 70 hores lectives. En finalitzar
aquest segon curs s’obté el títol de màster.
Mòduls









Visió general de la cooperació
Agents oficials de la cooperació
La cooperació espanyola
La transversalitat de l’enfocament de gènere
Tècniques i modalitats de cooperació : projectes
Tècniques i modalitats de cooperació : altres modalitats
La cooperació no governamental
Desenvolupament humà, participació ciutadana i desenvolupament local

Seminaris
 Estratègia sectorial: sanitat
 Estratègia regional: Àfrica Negra
 Microcrèdits
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Teatre de l’oprimit:
Una eina socioeducativa
Del 3 al 19 de febrer
Del 20 d’octubre al 5 de novembre
Directora: Jessica Espinoza
Actriu, educadora i pedagoga teatral. Ha treballat
en el camp socioeducatiu amb col·l3ctius d’alt grau
d’exclusió i marginació.
Educadora de Món-3 i Shambala.
D’aquest curs s’han fet dues edicions, una al primer semestre i l’altre en el segon semestre,
degut a la demanda per part dels estudiants

PROGRAMA


3 de febrer i 20 d’octubre
Introducció. Cos i consciència: aquest és el meu cos. Breu marc històric del teatre de
l’oprimit. Treball i consciència corporal.



5 de febrer i 22 d’octubre
El cos expressa a través d’estímuls: exercici d’imatge, exercici sensorial, treball
emocional, relaxació.-massatge



10 de febrer i 27 d’octubre
Creació i integració. Activació sensorial. Creació dinàmica. Improvisació d’imatges.



12 de febrer i 29 d’octubre
Improvisació i conflicte (resolució de conflictes). Treball del cos. Teatre Imatge.
Improvisació sobre l’opressió. El conflicte i la seva resolució



17 de febrer i 3 de novembre
Memòria emotivodinàmica, teatre-fòrum (eina socioeducativa). Treball corporal.
Memòria dels sentits. Jocs de màscares i de rituals. Teatre invisible (explicació teòrica)



19 de febrer i 5 de novembre
Teatre fòrum i tancament del curs. Escalfament corporal. Model de dinamització.
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Orientalisme,
balcanisme i la
fabricació de la
imatge negativa de
l’altre
Del 9 al 25 de febrer de
2009
Directora: Maria Djurdjevic

PROGRAMA


Dilluns, 9 de febrer
L’altre oriental: entre l’atracció de l’exòtic i el rebuig aterrador



Dimecres, 11 de febrer
De com Orient esdevingué Orientalisme. El pensament d’E. Said



Dilluns, 16 de febrer
El terrorista islàmic i les amenaces orienals en el cinema



Dimecres, 18 de febrer
Els antagonistes quotidians: sobre la construcció del personatge del “malvat” en la ficció
audivisual actual



Dilluns, 23 de febrer
Els Balcans gòtics: Dràcula i altres monstres de l’Orient Europeu



Dimecres, 25 de febrer
Els Balcans en la literatura i els mitjans de comunicació: pràctiques estigmatitzadores i
els seus motius
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Finances Ètiques i
tranformació social
Del 17 de març al 2 d’abril
Directors: Jordi Martí i
Fernando Acosta

PROGRAMA


Dimarts, 17 de març
Per què són necessàries les finances ètiques?



Dijous, 19 de març
Conceptes bàsics de finances ètiques i inversió socialment responsable



Dimarts, 24 de març
La situació de les finances ètiques a Catalunya i a l’Estat



Dijous, 26 de març
Riquesa i diversitat d’instruments de les finances ètiques



Dimarts, 31 de març
Un model de banca ètica: Triodos Bank



Dijous, 2 d’abril
Un mòdel de banca ètica: Projecte FIARE
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Postneoliberalisme:
balanç de 25 anys
de globalització
Del 16 d’abril al 14 de maig
Directors:
Salvador Aguilar,
Arcadi Oliveres i Carlos Zeler

PROGRAMA


Dijous, 16 d’abril
La resistència al neoliberalisme: el cas dels fòrums socials.



Dimarts, 28 d’abril
L’impacte de l’onada neoliberal al Tercer Món.



Dimarts, 28 d’abril
Efectes del neoliberalisme sobre la crisi ecològica



Dijous, 30 d’abril
Teoria i pràctica del neoliberalisme



Dimarts, 5 de maig
Estat i mercat durant l’època neoliberal



Dijous, 7 de maig
El conflicte social a l’era de la globalització



Dimarts, 12 de maig
Taller metodologic



Dijous, 14 de maig
Revisió i balanç de 25 anys de neoliberalisme
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Embaràs, part i
criança a diferents
pobles del món
Del 28 d’abril al 26 de
maig de 2009
Directora: Laura Muñoz

PROGRAMA


Dimarts, 28 d’abril
Concepció. El poder de les paraules, els signes i els esperits en el món de la concepció.
Visions interculturals per determinar el sexe del bebè. El cas dels indígenes de les illes
Trobriand del Pacífic Occidental



Dimarts, 5 de maig
Embaràs. Les cures, els aliments i les celebracions prenatals. La cosmovisió indígena
dels awajun i els wampis (Perú)



Dimarts, 12 de maig
Part. El moment del part i el món de la placenta. De la sabiesa de les “tabibes” (Sahara)
a les parteres de Morelos (Mèxic)





Dimarts, 19 de maig
Les cures físiques i emocionals. El bany cerimonial del Temazal (Sud-amèrica). Els
massatges infantils a l’ïndia. Diferents maneres d’abordar culturalment el plor i la son.
El cas dels Khmbo (Nepal)
Dimars, 26 de maig
Patrons de criança intercultural. Experiències actuals d’educació i preparació al món de
l’infant. L’etnopediatria. El concepte de continuum yecuanà (Veneçuela)
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Medi ambient, canvi
climàtic i conflictes
armats: la qüestió
de l’aigua
Del 14 al 28 d’octubre
Directors: David Bondia i
Toni Jiménez

PROGRAMA


Dimecres, 14 d’octubre
Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals.



Dilluns, 19 d’octubre
El dret internacional dels cursos de l’aigua



Dimecres, 21 d’octubre
Conques internacionals compartides: cooperació o conflicte?
El cas de Palestina



Dilluns, 26 d’octubre
El dret a l’accés de l’aigua i el sanejament
Els refugiats ambientals



Dimecres 28 d’octubre. Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Presentació del llibre i de l’exposició de la Fundació Solidaritat UB: “Medi ambient,
canvi climàtic i conflictes internacionals: la qüestió de l’aigua”
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L’Islam sense vel
Del 19 d’octubre al
16 de novembre de 2009
Directora: Nazanin Amirian

PROGRAMA


Dilluns, 19 d’octubre
Amor, sexe i família. El plaer existeix. Celibat a l’islam? Camins del sexe fora del
matrimoni. Poliàndria, l’altra cara de la moneda. Virginitat si, castedad no. Aquí no hi ha
homosexuals?



Dilluns, 26 doctubre
Una mica de bioètica. Canvi de sexe amb permís d’Al·là. L’ablació, un pecat.
Inseminació: fecundar sense fer l’amor. La maternitat suplent. Kefala: adopció de nens.



Dilluns 2 de novembre
La missió moral dels teixits. Coronar el cap. Un senyal per desxifrar. Vel islàmic? La
utilitat política d’una peça de vestir.



Dilluns, 9 de novembre
Alguns apunts religiosos. Xiísme: Un Islam iranitzat? De quins enemics estem parlant?
Cadascú amb la seva doctrina. Susiyans i mahdi: els altres messies.



Dilluns, 16 de novembre
El màrtir, el suicida i el yihad. Només Al·la treu la vida. El deure del lliurament. El cult
al martiri. El recurs de la guerra. El fonamentalisme islàmic
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Aliments S.A.
Quines Alternatives?
Del 10 al 26 de novembre de 2009
Coordinadors: Xavier Montagut i
Esther Vivas

PROGRAMA












Dimarts 10 de novembre
L’agricultura no és mercaderia
La creixent mercantilització de l’alimentació i l’aposta per un model agrícola i ramader
intensiu i industrial vulnera cada dia més el dret dels pobles a la sobirania alimentària. Qui
és qui en l’agricultura actual?
Dijous 12 de novembre
Polítiques agrícoles i comercials: què s’hi amaga?
El cas de l’OMC, Tractats de Lliure Comerç i la Política Agrícola Comú de la Unió
Europea
Dimarts 17 de novembre
Privatitzant la terra, l’aigua i les llavors
Els recursos naturals estan patint una creixent privatització i mercantilització. Es
comercialitza amb allò que des de fa segles pertany a la humanitat. Quins són els impactes
d’aquest pocrés? Quines conseqüencies té?
Dijous 19 de novembre
La cara oculta dels supermercats
Impacte de la gran distribució comercial (supermercats, hipermercats, grans cadenes de
distribució…) en agricultura, els drets laborals, el medi ambient, el model de consum
actual.
Dimarts 24 de novembre
L’explosió de les necessitats
És possible un món amb equitat i ecologicament sostenible? Ànalisi de les relacions entre
consum i crisi ecològica
Dijous 26 de novembre
Un altre consum, per un altre món
Alternatives a l’actual model de consum. Avançar vers una producció, una distribució, una
distribució i un consum socialment i ecològicament més justos.
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1999-2009: deu anys de Seattle

D’un altre món és possible
a la crisi de l’economia
local: nou escenari polític
Del 18 de novembre al
16 de desembre de 2009
Coordinador: Tomàs Herreros

PROGRAMA


Dimecres 18 de novembre
Una introducció al moviment global: genealogia i ingredients de l’ona de Seattle.



Dilluns 23 de novembre
Investigació i enquesta com a pràctiques de coneixement en moviment



Dimecres 25 de novembre
Transformacions productives a l’espai urbà



Dilluns 30 de novembre
Enmig i després del moviment global: apunts sobre el cicle del precariat



Dimecres 2 de desembre
Del dret a l’habitatge al dret a la ciutat



Dimecres 9 de desembre
Oficines de drets socials i sindicalisme social en el marc de la precarització



Dilluns 14 de desembre
Autoformació i universitat en conflicte



Dimecres 16 de desembre
En el marc de la crisi, quina nova gramàtica de la política

