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INTRODUCCIÓ

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, es porten a terme a Marroc, Mauritania, Senegal I Vietnam.

MAURITÀNIA
Millora de la qualitat de la producció agrícola a través del suport a
l’estació hortícola de rindiao i 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.

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

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.

SENEGAL
Projecte pilot per a la inserció laboral de joves agricultors a la regió de
Sant Louis
Soci local: Antena Regional de Sant Louis de l’Associació nacional de
comunitats rurals (A.N.C.R.).
Cost total: 197.975 € (AECID: 89.975 €)
Periode 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.
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.

MAURITÀNIA I SENEGAL
Creació d’un espai de formació i difusió, tècnica superior, i investigació
agro-silvo-pastoral 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.
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

La col·laboració entre la Universitat de
Barcelona i la Fundació Solidaritat UB, ha
permès la incorporació de docents i
investigadors en projectes de cooperació
sobre el terreny en els països del Magrib, en
termes fonamentals com: la gestió dels
recursos hídrics, la gestió de residus i la
protecció
mediambiental,
la
promoció
econòmica en relació amb els recursos propis
de cada territori, el desenvolupament agrícola
sostenible, la formació especialitzada en
relació
amb
aquests,
la
dotació
d'infraestructures per a la investigació . La
Fundació Solidaritat UB és l'àmbit comú en el
marc del qual s'han articulat aquestes col ·
laboracions, acreditant, un cop més, que la
col.laboració entre els diferents agents de la
cooperació és la millor fórmula per a
l'optimització dels recursos que es dirigeixen a
la
realització
de
projectes
per
al
desenvolupament sostenible dels pobles.

Inauguració, al Senegal, del màster de
Desenvolupament Rural i Cooperació
El febrer de 2011 va tenir lloc, a la Universitat Gaston Berger de Saint-Louis del Senegal, la
inauguració de la segona edició del màster universitari de desenvolupament Rural i
Cooperació, que organitzen conjuntament la universitat Gaston Berger, la Universitat de
Barcelona, l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Fundació Món-3. Els 27 alumnes que cursen el màster, provinents de diversos països de
l’Àfrica de l’Oest, obtenen dos títols: l’un de la Universitat Gaston Berger i l’altre lliurat
conjuntament per la UB i la UPC. El catedràtic de Política Econòmica de la UB Ramón
Sánchez Tabares va ser l’encarregat de posar en marxa el curs.
A l’acte d’inauguració del màster hi van participar la degana de la Facultat d’Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona Elisenda Paluzie en representació del rector de la
UB; la professora del Departament de Política Econòmica i Economia Mundial de la UB
Irene Maestro, codirectora del curs i presidenta de la Fundació Món-3; el director de la
Fundació Solidaritat UB Xavier López, i la subdirectora de l’Escola Superior d’Agricultura de
la UPC Anna Gras. L’acte, que va tenir una àmplia repercussió en els mitjans de
comunicació senegalesos, el van presidir el ministre d’Educació Superior del Senegal, el
director
general
de
Cooperació
al
Desenvolupament i Ajuda Humanitària de la
Generalitat de Catalunya i el rector de la
Universitat Gaston Berger. L’organització del
màster s’emmarca en un programa d’actuació
més ampli de suport a la Universitat Gaston
Berger que finança l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i que gestiona
la Fundació Món-3. Aquest programa ha
suposat posar en explotació 30 ha d’una granja
experimental de la Universitat, cosa que ha
tingut un gran impacte sobre la capacitació de
cooperatives de productors agraris i ramaders
de la regió. A més, s’ha obert un nou àmbit de
col•laboració entre la Universitat de Barcelona i
la Universitat Gaston Berger gràcies a
l’aprovació recent, per part de l’Agència
Espanyola
de
Cooperació
Internacional
al
Desenvolupament,
d’un
Programa
de
Cooperació Interuniversitària (PCI) i de recerca
científica que té com a objectiu enfortir el
Centre de Recerca i Documentació de SaintLouis (CRDS) al servei del desenvolupament
socioeconòmic i de la preservació del patrimoni de l’illa de Saint-Louis. El programa preveu
també el suport a la posada en marxa de la nova Facultat de Civilitzacions, Religions, Art i
Comunicacions. Aquest programa ha estat el més ben dotat de la convocatòria d’enguany
en l’àrea de l’Àfrica subsahariana, amb la qual cosa la Universitat de Barcelona és la que ha
rebut més finançament d’aquest programa PCI per a la regió de l’Àfrica subsahariana.

MARROC
Suport a la bona governança de la municipalitat de figuig per contribuir al
desplegament de les seves politiquees 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
l’activació social i econòmica de l’Oasi de Figuig

per a la dinamització de

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
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.

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

VIETNAM
Gestió d’aiguas residuals i sensibilització mediambiental a Hanoi i àrees
periurbanes”
Viatge a Vietnam per organitzar tallers de sensibilització i seminaris tècnics en el marc del
projecte

Signatura del conveni a l’Edifici Històric entre la Universitat Nacional del Vietnam (VNU) i la
Universitat de Barcelona (UB) per a la implementació del projecte ‘Gestión de aguas
residuales y sensibilización medioambiental en Hanoi y áreas periurbanes

SOCIS LOCALS I COL·LABORADORS EN ELS PROJECTES
I PROGRAMES DE MÓN-3 AL LLARG DE L’ANY 2011
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

FORMACIÓ EN
COOPERACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

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.

Màster
Globalització,
Desenvolupament i
Cooperació
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre
riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i
deteriorament ambiental, etc.
La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres
àmbits de l’existència social, configurant definitivament un
sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus
centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se
eternament. En aquest context de desigualtat econòmica,
social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que
en contínua transformació per adaptar-se als nous temps,
segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs
estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible
per a tota la humanitat. Els reptes per a un desenvolupament
autènticament socioeconòmic, humà i sostenible, i les
exigències d’una autèntica cooperació entre pobles i països
que els permeti avançar a tots (i no una a costa dels altres)
segueix ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la
consciència mundial.
Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al llarg de
les 400 hores que comprenen els dos cursos, pretén seguir
formant, com ho ha fet durant vint-i-un 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 necessàriament 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

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

“Indígenes en l’Actualitat i model econòmic global”
Del 22 de març al 7 d’abril de 2011
Número d’alumnes inscrits: 32

“La banca armada i el negoci de la guerra”
Del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2011
Número d’alumnes inscrits: 28

“Crisi alimentària i respostes des de la Sobirania Alimentària”

Del 14 al 30 de novembre de 2011
Número d’alumnes inscrits: 34

“La crisi i el declivi del capitalisme històric”
De l’11 al 27 d’octubre de 2011
Número d’alumnes inscrits: 31

“Impacte de les rebel·lions àrabs en el mapa polític del món”
Del 8 de novembre al 13 de desembre de 2011
Numéro d’alumnes inscrits: 25

L’objectiu del seminari és profunditzar en el procés de reorganizació i de recuperació que
durant aquesta última dècada han viscut molts dels països africans que van patir el
desgovern catastròfic dels anys noranta. Es treballarà, doncs, la idea de què cap mòdel
polític o econòmic no és
natural o definitiu, i que els trajectes històrics no es deduen oblidar.
Seminari

Crisi i reconstrucció a
l’Àfrica negra
4-15 d’abril de 2011

Seminari
«Crisi i reconstrucció a l'Àfrica negra»
del 4 al 15 d’abril de 2011

Seminari
Crisi i reconstrucció a
l’Àfrica negra
4-15 d’abril de 2011
Per a reflexionar sobre aquesta questió, el seminari va reunir als millors especialistes
catalans i africans. Alguns dels temes que es van presentar a debat van ser el retorn de la
identitat ètnica fins a la secesió, els reconeixements legals de la legitimitat religiosa,
l’exigència generalitzada d’eleccions sense frau, l’expulsió de presidents indesitjables,
l’arribada notòria de competidors econòmics com la Xina o l’Índia i els límits de la intervenció
neocolonial.

Relació de ponents i associacions participants:
Bamut Basso (Camerun)
lJordi Benet, ARDA
Alfred Bosch, Universitat Pompeu Fabra – CEA
lArtur Colom, professor de la UAB – ARDA
Momar Coumba Diop, UCAD-IFAN (Senegal)
lRafael Crespo, CEA – GRAMC
Nuria Duperier, GEA – UAM
lAlbert Farré, ISCTE-IUL – CEA (Lisboa)
lEduard Gargallo, ISCTE – IUL – CEA (Lisboa)
lJoan Gimeno, ARDA
Ferran Iniesta, professor de la UB - ARDA
Lola López, CEA
Alberto López Bargados, professor de la UB
ARDA
lAlbert Roca, professor de la Universitat de Lleida
ARDA
lJordi Sant, CEA
lJordi Tomàs, ISCTE-IUL-CEA (Lisboa)

ALTRES ACTIVITATS

EXPOSICIONS

“CONGO, LA GUERRA ETERNA”
Facultat de Belles Arts
Del 19 al 28 de gener.
Inaguració el 19 de gener amb
la presència del vicedegà de cultura
de la Facultat de Belles Arts

“WALATA, LA CIUTAT VERMELLA DEL DESERT
MAURITÀ”
La presentació de l’exposició que es va fer a l’Edifici del Rellotge el dia 22 de Febrer de
2011 per tractar-se d’una de les activitats incloses en el catàleg de la Diputació.

Durant el 2011, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’exposició ha itinerat pels
següents municipis:
WALATA, LA CIUTAT VERMELLA DEL DESERT MAURITÀ
MUNICIPI
ESPAI
DATA
Sant Feliu de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Igualada
Manresa

Palau Falguera
Sala d’exposisions de l’Ateneu
de Cerdanyola
Sala d’exposicions la Talaia del
Centre Cívic de Fàtima
Sala d'exposicions Casa per la
Pau i la Flors Sirera

Sant Feliu de Llobregat
Palau Falguera
Del 18 de març a l’11 d’abril

Cerdanyola del Vallès
Sala d’Exposicions de l’Ateneu
Del 5 al 25 de setembre

Del 18 de març a l’11
d’abril
Del 5 al 25 de setembre
Del 7 al 28 d’octubre
Del 2 al 30 de
novembre

Igualada
Sala d’exposicions La Talaia
del Centre Cívic Fàtima
Del 10 al 28 d’octubre
En aquesta ciutat l’exposició s’ha fet en el marc
d’un esdeveniment anual, l’Octubre Solidari,
organitzat des de la Regidoria de Cooperació de
l’Ajuntament d’Igualada, amb tot un seguit d’activitats
que volen donar a coneixer diferents realitats del Sud
entre les que enguany s’ha inclós l’exposició de Walata

Manresa
Sala d’exposicions Casa per la
Pau i la Flors Sirera
Del 2 al 30 de novembre

TARDOR SOLIDÀRIA A LA UB
Participació de Món-3 a la Tardor Solidària a
la UB, organitzada per la Fundació Solidaritat
UB amb l’exposició “Magrib els postres
veïns del Sud”.
L’exposició es va poder visitar a la Facultat
de Biologia del 13 al 21 d’octubre.

JORNADES SOBRE L’AIGUA AL SENEGAL
Del 22 de març al 10 d’abril de 2011
En el marc d’aquestes jornades, organitzades per la Fundació Món-3, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Gaston Berger, la Unesco i l’Agència Espanyola de Cooperació al
Desenvolupament, es va presentar l’exposició, produïda en francès, “Medi ambient, canvi
climàtic i conflictes internacionals: la quesito de l’aigua” a la Universitat Gaston Berger.
A més vam comptar amb la participació del professor de dret internacional de la UB, David
Bondia que va donar la conferència “Vers un droit humain à l’eau”
També, dins de les activitats programades es va presentar el llibre “L’eau: un facteur de
développement humain, coopération et conflit”

