Memòria d’Activitats 2010

Cooperació
Els projectes de cooperació que du a terme Món-3 pretenen contribuir a enfortir la
societat civil i les organitzacions populars dels països del denominat Tercer Món,
afavorint els processos de canvi i transformació de la societat d'aquests països
cap a formes d'organització social, política i econòmica més justes,
democràtiques i igualitàries i, en fi, contribuir a promoure un desenvolupament
sostingut i sostenible d'aquests pobles.
Projectes de desenvolupament rural, gestió mediambiental, recuperació i
preservació del patrimoni cultural, turisme sostenible, construcció de pau i
enfortiment de la socitat civil, que es porten a terme a Marroc, Mauritania i
Senegal.
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PROJECTES MARROC
1. MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES DONES DE
L’OASI DE FIGUIG (acabat el 2010)

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 i 2010)

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. (En curs
durant el 2009 i 2010)

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 cursl 2009 i 2010)

PROJECTES SENEGAL
1. SUPORT A LES CAPACITATS DE GOVERN I TECNOLÒGIQUES
D’AGRUPACIONS DE DONES EN L’ENTORN PERI I SEMI URBÀ DE DAKAR.
(En curs 2009 i 2010)
2. PROYECTO PILOTO DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES
AGRICULTORES EN LA REGIÓN DE SAINT LOUIS.
(Iniciat en 2010)

SOCIS LOCALS I COLABORADORS EN ELS PROJECTES I
PROGRAMMES DE MON-3 AL LLARG DE L’ANY 2010
EXPOSICIÓNS
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MARROC
1.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.
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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2-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.

Reunions de formació
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Pel que fa a les infrastructures s’ha rehabilitat un edifici contigu a l’ajuntament i
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). S´ha rehabilitat un edifici propietat de la Municipalitat de Figuig,
per albergar el laboratori d'anàlisi d'aigües.

Rehabiliació laboratori

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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Dibuixos nens per panells sensibilització deixalles sòlides

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 i grup electrògen
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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.

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.
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2. D'una diversificació de cultius, bàsicament per la introducció de fruiters
adaptats.

Cultiu d’arbres fruiters
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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
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.
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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

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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Grups de benficiàries

Agricultura urbana

Producció legia i sabó

Producció sabó
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2. PROJECTE PILOT PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE
JOVES AGRICULTORS A LA REGIÓ DE SAINT LOUIS,
SENEGAL

SOCI LOCAL: ANTENA REGIONAL DE SAINT LOUIS DE L’ASSOCIACIÓ
NACIONAL DE COMUNITATS RURALS (A.N.C.R.).
COST TOTAL: 197.975 € (AECID: 89.975 €)
PERÍODE D’EXECUCIÓ: FEBRER 2010 A JUNY 2011

OBJECTIU GENERAL:
Promoure el desenvolupament socio econòmic de la Regió de Saint Louis al
Senegal.
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Facilitar la inserció laboral dels joves agricultors capacitats de la Regió de Saint
Louis.
El projecte pilot per a la inserció laboral de joves agricultors de la regió de Saint
Louis, pretén un desenvolupament endogen a partir del desenvolupament de
l'activitat econòmica dels joves agricultors amb el suport dels seus propis dirigents
locals.
El projecte pretén que els joves formats dins del programa de les Escoles Tallers
de Saint Louis (EASS) s'incorporin en la vida activa i en el si de les seves pròpies
comunitats rurals.
L'execució del projecte es basa en la participació dels joves i els Consells Rurals
de les Comunitats Rurals, com a actors principals, per a la posta en marxa de
granges pilot a la regió.
La proposta de projecte es fonamenta en:
Un treball que parteix de l'organització dels joves i la seva formació per al treball
en equip.
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El diàleg amb les autoritats locals implicades directament en el projecte per la
seva competència en la cessió de terres, indispensables per a les activitats
productives del col·lectiu beneficiari.
L'obtenció progressiva de certs resultats (legalització de les associacions,
compromisos entre administració i societat civil, cessió de terres,…) que permeten
als joves agricultors organitzats identificar els seus projectes productius.
Finalment, l’inici de l’activitat productiva en l’àmbit de l’agricultura.
La proposta actual ha de servir com a experiència pilot, que després d'una sèrie
d'avaluacions pot dictar regles i models a seguir per a la resta dels alumnes de les
Escoles Tallers.
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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.
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.
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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

Mauritania
17
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Senegal
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SOCIS LOCALS I COLABORADORS EN ELS PROJECTES
I PROGRAMES DE MON-3 AL LLARG DE L’ANY 2010:
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.
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MÀSTER
POSTGRAU
GLOBALITZACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
COOPERACIÓ
Gener de 2010 a juliol de
2011
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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Els conflictes. Un
món de solucions
Del 9 al 25 de febrer de
2010
Director: Fernando Acosta

PROGRAMA


Dimarts, 9 de febrer
Definició i anàlisi: el conflicte I



Dijous, 11 de febrer
Definició i anàlisi: el conflicte II



Dimarts, 16 de febrer
Seguiment de conflictes internacionals: eines i anàlisi de casos
Patricia García Amado



Dijous, 18 de febrer
Eines per a la gestió positiva dels conflictes: la comunicació noviolenta



Dimarts, 23 de febrer
Eines per a la gestió positiva dels conflictes: la mediació I



Dijous, 25 de febrer
Eines per ala gestió positiva dels conflictes: la mediació II
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Finances Ètiques. És
aixó possible?
Del 2 al 18 de març
Directors: Jordi Martí i
Fernando Acosta

PROGRAMA



Dimarts, 2 de març
Per què són necessàries les finances ètiques?
Dijous, 4 de març
Conceptes bàsics de finances ètiques i inversió socialment responsable.
Vídeo: acció de sensibilització
Jordi Marí



Dimarts, 9 de març
Les finances ètiques i la construcció d´una economia solidària.
Jordi García



Dijous, 11 de març
Riquesa i diversitat d’instruments de les finances ètiques.
Jean Claude Rodríguez, Martí Boineta i Ramon Pascual



Dimarts, 16 de març
Un model de banca ètica: Triodos Bank
Isabel Sánchez



Dijous, 18 d’març
Un mòdel de banca ètica: Projecte FIARE
Peru Sasia
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Microcrèdits: mites i
realitats
Del 19 d’abril al 3 de maig
Directors:
Javier Navarro i Josep M.
Ruiz

PROGRAMA


Dilluns, 19 d’abril
Què és un microcrèdit? Antecedents, definicions i distinció d’altres instruments de
microfinances.



Dimecres, 21 d’abril
Els agents del microcrèdit. Prestamistes i prestataris. El microcrèdit com a instrument
de gènere.



Dilluns, 26 d’abril
Microcrèdits en el Centre i en la Perifèria. El model Yunus-Grameen Bank com a
referent dels microcrèdits en la Perifèria. Els microcrèdits en el Centre.



Dimecres, 28 d’abril
Anàlisi crítica dels microcrèdits. Un cas emblemàtic: Bangla Desh. Causes estructurals
de la pobresa al món. Impacte i efectes reals dels microcrèdits sobre aquestes causes.



Dilluns, 3 de maig
Microcrèdits: una eina per eradicar la pobresa?
Taula rodona
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De la debacle de
Wall Street a la
fractura
socioambiental
global
Del 20 d’abril al 13 de
maig de 2010
Directors: Salvador
Aguilar, Arcadi Oliveres
i Carlos Zeller

PROGRAMA


Dimarts, 20 d’abril
Dinàmiques d`opinió pública en la crisi global. Carlos Zeller



Dijous, 22 d´abril
Crisi del sistema bancari i especulació financera. Arcadi Oliveres



Dimarts, 27 d´abril
La crisis global i la cruïlla creixement/decreixement. Robert Tomàs



Dijous, 29 d´abril
Reaccions socials i polítiques davant la crisi: l´esquerra que se perfila per al segle XXI.
Salvador Aguilar



Dimars, 4 de maig
La crisi del model energètic: el peak oil i el canvi climàtic.
Jordi Roca Jusmet



Dijous, 6 de maig
Geoestratègia de la crisi.
Jaime Pastor



Dimarts, 11 de maig
La crisi, les teories econòmiques i els projectes de futur.
Alfons Barceló



Dijous, 13 de maig
Taula rodona: un balanç de la crisi global, 2007-2010
Amb diversos ponents i moderada per Bernat Muniesa
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Teatre de l’oprimit:
Una eina socioeducativa
Del 14 d’octubre al 2 de novembre
Directora: Jessica Espinoza
Actriu, educadora i pedagoga teatral. Ha treballat
en el camp socioeducatiu amb col·lectius d’alt grau
d’exclusió i marginació.
Educadora de Món-3 i Shambala.

PROGRAMA


Dijous, 14 d´octubre
Introducció. Cos i consciència: aquest és el meu cos. Breu marc històric del teatre de
l’oprimit. Treball i consciència corporal.



Dimarts, 19 d´octubre
El cos expressa a través d’estímuls: exercici d’imatge, exercici sensorial, treball
emocional, relaxació.-massatge



Dijous, 21 d´octubre
Creació i integració. Activació sensorial. Creació dinàmica. Improvisació d’imatges.



Dimarts, 26 d´octubre
Improvisació i conflicte (resolució de conflictes). Treball del cos. Teatre Imatge.
Improvisació sobre l’opressió. El conflicte i la seva resolució



Dijous, 28 d´octubre
Memòria emotivodinàmica, teatre-fòrum (eina socioeducativa). Treball corporal.
Memòria dels sentits. Jocs de màscares i de rituals. Teatre invisible (explicació teòrica)



Dimarts, 2 de novembre
Teatre fòrum i tancament del curs. Escalfament corporal. Model de dinamització.
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Ecologia, energia i
Decreixement: l´hora
de la veritat
Del 9 al 23 de novembre
Directors: Jordi Roca i
Robert Tomàs

PROGRAMA


Dimarts, 9 de novembre
Presentació del curs i de la Monthly Review.
Salvador Aguilar i Carlos Zeller



Dijous, 11 de novembre
Valor, riquesa i econologia.
Robert Tomàs



Dimarts, 16 de novembre
Model energètic, peak oil i canvi climàtic
Jordi Roca





Dijous, 18 de novembre
L´exhauriment dels recursos pesquers.
Què podem fer des d´Europa?
Miquel Ortega
Dimarts 23 de novembre.
Les relacions Nord-Sud i el deute ecològic.
Arcadi Oliveres
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Sobirania alimentària:
Propostes i reptes de
futur
Del 24 de novembre al
15 de desembre de 2010
Directors: Xavier Montagut i
Xavier Latorre

PROGRAMA




Dimecres, 24 de novembre
Agricultura industrial versus sobirania alimentària: un marc general
Xavier Montanyés
Dilluns, 29 de novembre
Polítiques i pràctiques agrícoles dominants: caraterístiques i alternatives. El cas
de la privatizació de les llavors.
Rosa Binimelis



Dimecres, 1 de desembre
El model pesquer actual: impactes i alternatives
Miquel Ortega



Dilluns, 13 de desembre
Agroecologia: podem alimentar el món i reduir l´impacte del canvi climàtic.
Marta G. Rivera



Dimercres, 15 de desembre
Per un consum local, cooperatiu i ecológic: models i experiències
Xavier Montagut
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El retorn de Marx:
Anticapitalisme i (eco)
Socialisme del segle XXI
Del 25 de novembre al 21de
novembre al 21 de desembre
Directors: Josep Maria Antentas,
Andreu Coll i Esther Vivas

PROGRAMA




Dijous 25 de novembre
El socialisme:passat, present i futur
Andreu Coll
Dimarts 30 de novembre
La crisi capitalista contemporània i el fracàs del neoliberalisme: el retorn de
l´anticapitalisme.
Esther Vivas



Dijous 2 de desembre
Crisi ecològica i crisi social: l´ecosocialisme com alternativa
Joaquim Sempere



Dimarts 14 de desembre
Marxisme i feminisme: divorcis i matrimonis
Sandra Ezquerra



Dijous 16 de desembre
Moviments social, sindicats i partits: quina estratègia per a canviar el món de base?
Josep Maria Antentas



Dimarts 21 de desembre
Marxisme i indigenisme: diàleg entre dues tradiciones diverses.
Francisco Fernández Buey
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Exposició
“Walata la perla vermella del desert Maurità”
C.I.A.J. Centre d´Informació i Assessorament per a Joves
Del 11 al 29 de gener 2010

31

Memòria d’Activitats 2010

Exposició
“Medi ambient, canvi climàtic
i conflictes internacionals:
la qüestió de l’aigua”
Facultat d’Economia i Empresa
Del 15 d’octubre al 15 de novembre

Inauguració de l’exposició d’Alfons
la Facultat de Dret de la UB

Amb aquesta exposició es pretén informar sobre la
importància que té una bona gestió de l’aigua,
recurs fonamental pel desenvolupament humà, per
aconseguir una millora global tant en l’àmbit de la
cooperació internacional com el de la pau i els
drets humans.
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Exposició
“Figuig,
memòria d’un oasi”
Facultat de Geografia i Història
Facultat de Filosofia
Del 10 al 22 novembre de 2010

L’exposició “Figuig, memòria d’un oasi”
del fotògraf Alfons Rodríguez vol donar
a conèixer la riquesa i la complexitat de
les tradicions culturals d’aquesta petita
ciutat. Envoltat per les muntanyes que
delimiten la frontera Algeriana, els
figuiguís, malgrat l’emigració i les
adversitats climàtiques que pateixen,
continuen enraigats a la seva terra i
lluitant per mantenir vives les
memòries de l’Oasi i de la seva gent.
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Exposició
“La pau fictícia,
la violència de la globalització”
Facultat de Biologia
Del 10 al 19 de desembre de 2010

L’exposició La pau fictícia: la violència de la globalització, organitzada per la Fundació
MÓN-3, vol donar a coneixer la complexa situació en què avui es troba El Salvador.
Al mateix temps, volem presentar-vos algunes de les accions de cooperació que la
Fundació Món-3 ha realitzat en aquest país des de 1995, concretament a les
comunitats del Bajo Lempa i al Municipi de Quezaltepeque.
Aquesta exposició que forma part de l projecte de sensibilització ÀMERICA
CENTRAL: PAU I DESENVOLUPAMENT. Programa de sensibilització sobre els
processos de pau i experiències de solidaritat amb El Salvador i Nicaragua, pretén oferir
a l’expectador elements que permetin reflexionar i debatre sobre els impactes
d’aquesta globalització i de les accions de solidaritat, a fi de poder plantejar nous
reptes i noves línies d’acció per contribuir a la construcció d’una realitat més justa
i solidària.
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