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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.
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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. Fase II
Soci local: Centre Nacional de Recerca Agrònoma i Desenvolupament Agrícola
(CNRADA)
Cost total: 389.937 € (AECID: 286.997€; Estació Hortícola de Rindiao i Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona –Universitat Politècnica de Catalunya-: 102.940 €)
Període d’execució: abril 2011 - juny 2013.
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.
La segona fase d’aquest 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.

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. En aquesta segona fase, s’amplia el número de cooperatives beneficiàries y es
consolida la gestió de l’EHR, així com el seu treball de sensibilització i assistència técnica als
productors locals. Els beneficiaris directes són les cooperatives de la zona (10 cooperatives
intervenen directament produint llavors i la resta de cooperatives identificades a la zona
d'intervenció 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
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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

Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la valorización
de tierras cultivables en la Región de Saint Louis.

Soci local: ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS RURAUX (ANCR)
Cost total: 561.393,00 € (AECID: 356.697,00 €)
Periode d’execució: 18/03/12 a 17/03/14

OBJETIVO GENERAL:
Despliegue de las políticas públicas de la región de Saint Louis respecto a la valorización de
las tierras cultivables
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejora de la capacidad de explotación agraria sostenible de la Región de Saint Louis a través
de la capacitación técnica de
agricultores, personal técnico y administración
El proyecto Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la valorización de tierras
cultivables en la Región de Saint Louis incide sobre el sector agrícola de la región,
principal sector productivo que debe orientarse hacia una expansión endógena, liderada por
la propia sociedad civil en estrecha colaboración con las autoridades locales
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(CR), así pues puede sentar unas bases para un buen entendimiento entre jóvenes que
acceden a la vida activa, las administraciones locales (CR) y las instituciones (ARD,
UGB) y agencias nacionales (ANCAR) responsables de la divulgación, la formación e incluso
la investigación en el sector agrícola y de desarrollo rural, contribuyendo a
medio y largo plazo, a la reducción de la pobreza. Su ejecución contribuirá, además, a
mejorar las capacidades del tejido asociativo ya que las asociaciones beneficiarias,
sean de jóvenes y de reciente creación o asociaciones ya existentes sin recursos, adquieren
a través del proyecto una experiencia concreta en materia de definición
de planes de trabajo y de elaboración de diagnósticos rurales participativos. Su implicación
incidirá positivamente en su propio funcionamiento y organización interna y
contribuirá a mejorar las capacidades de las personas que forman parte de las mismas ya
que adquieren una nueva experiencia y pasan a ser sujetos activos del desarrollo
en su comunidad. Además el proyecto servirá de modelo, ya sea en la propia Región de
Saint Louis o en otras regiones del país, para la definición de las futuras estrategias
de desarrollo local que deben contemplar la expansión de los sectores productivos propios
de la región a través de la inserción laboral de jóvenes formados en Escuelas
Taller contado con el apoyo y acuerdo de las autoridades locales (CR), indispensable si se
dan cesiones de terrenos productivos.
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Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i valoració de
terres cultivables a la Regió de Saint Louis.
Soci local: ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS RURAUX (ANCR)
Cost total: 561.393,00 € (A.C.C.D.: 75.000,00 €)
Periode d’execució: 29/03/12 a 28/06/13

OBJECTIU GENERAL:
Suport al desplegament de les polítiques públiques de la regió de Saint Louis respecte la
valoració de les terres cultivables i el desenvolupament de l’agricultura.
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Millora de la capacitat d’explotació agrària sostenible de la Regió de Saint Louis a través de
la capacitació tècnica d’agricultors, personal tècnic i administració.

El projecte pretén el desenvolupament del potencial agrícola de la regió a través de la
inserció laboral de joves agricultors, la capacitació a grups de productors ja existents i la
interrelació de dites col·lectives amb les autoritats locals i amb altres actors que intervenen
en el desenvolupament rural de la regió. La proposta passa per:
- Capacitar, a través de formació i la transferència de recursos materials, directament a la
població rural, incidint especialment en les activitats productives dels joves i de les dones,
associats legalment, amb l'objectiu d'engegar noves iniciatives productives i comercials de
joves recentment formats a l'Escola Taller d'Agricultura de Saint Louis, així com de millorar
les capacitats econòmiques de la població més vulnerable per avançar cap a un
desenvolupament sostenible a mitjà termini. En el marc d’aquesta capacitació de la societat
civil organitzada posem en marxa com a experiència pilot per a Món-3 la col·laboració en el
projecte de l’empresa privada catalana AGP, distribuïdora de equipaments i materials de
reg, amb l’objectiu de poder-se implementar en el país a través duna empresa, GIE o
associació cooperativa com a sòcia local de l’empresa catalana, per tal que els propis
senegalesos puguin comercialitzar materials de reg d’alta qualitat cada vegada més
demanats i poc accessibles al Senegal. Aquesta iniciativa comercial pot contribuir a la
diversificació de les activitats productives dels joves emprenedors i donat que ofereix un
producte de qualitat es garanteix l’èxit de la seva implementació.
- La present intervenció, a més, articula i dinamitza les relacions entre Comunitats Rurals i
entre aquestes i determinades institucions, indispensables per a un desenvolupament
sostenible de la regió, com són: l'Agència Regional de Desenvolupament (ARD), la
Universitat com a institució d'ensenyament superior, en concret la Universitat Gaston Berger
(UGB) de la mateixa regió de Saint Louis, Agència Nacional de Consell Agrícola i Rural
(ANCAR) i l’Agència Nacional per a l’ocupació dels Joves (ANEJ). En aquest sentit els
Presidents de les Comunitats Rurals i els seus consellers realitzen trobades en el si de la
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universitat per dur a terme activitats formatives (seminaris) i d'avaluació i capitalització, amb
el suport de l’ANCAR i l’ARD, i al seu torn, la UGB s'estén cap a les Comunitats Rurals a
través de granges agrícoles de serveis i experimentals implementades en aquestes
comunitats gràcies a la cessió de terres.
- Finalment s'enforteix la institució contrapart del projecte davant la població i al seu territori i
la seva capacitat de desenvolupar tota la regió, atès que es faciliten eines de comunicació i
coordinació dels diversos actors de la regió a través de tallers i seminaris. L'Antena Regional
de l’ ANCR de Saint Louis, és l'entitat que coordina a tots els Presidents i Consellers de la
Comunitats Rurals de la regió i aquestes tenen les competències sobre la gestió territorial de
la seva comunitat, alhora que una relació directa amb la població local, de manera que el
suport a la institució contrapart, en termes de coordinació i comunicació, sobretot amb la
societat garanteix en gran part la sostenibilitat del projecte.

MARROC
Formació i capacitació en metodologies participatives de la societat civil
de la regió de l’Oriental, Oujda.
Soci local: Consell Regional de l’Oriental, OUJDA.
Cost total: 162.264 € (AECID: 114.294 €)
Periode d’execució: setembre 2011 a setembre 2012

OBJECTIU GENERAL:
Formar i capacitar en metodologies participatives de la societar civil de la regió de l’Oriental
per a garantir una major transparencia i participación ciutadana.
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Millorar la participación activa, transparent i democrática de la societat civil en els respectius
governs locals, provincials o regionals mitjançant una formació i capacitació en metodologies
participatives.
El projecte, a través de la promoció de consulta ciutadana en diversos àmbits municipals,
espera servir de base per reforçar la transparència i rendició de comptes dels serveis públics
i, sobretot, per enfortir la capacitat de participació i empoderament per part de la ciutadania,
associacions, cooperatives i altres òrgans representatius d'aquesta; enfortir la capacitat
participativa i inclusió dels grups més vulnerables o exclosos (joves, dones, nòmades i
infants) i com a eina per informar/sensibilitzar sobre temes de vital importància per al
benestar del municipi (medi ambient, gènere, salut, educació, aigua i sanejament, etc.). Amb
un ús apropiat, aquestes metodologies podrien servir de base per a la consulta i definició de
futures polítiques en l'àmbit de la gestió territorial, social, ambiental, urbanístic i cultural. A
més, es preveu un efecte multiplicador important posat que les associacions representatives
de la ciutadania i la Municipalitat, com a institució, i els seus càrrecs electes, adquiriran
experiencia en matèria de participació i consulta ciutadana. Les aportacions dels membres
seran de vital importància en la definició de les formacions i els temes a tractar que s'aniran
adaptant segons els resultats del diagnòstic participatiu i a les necessitats actuals.
La seva execució contribuirà a millorar les capacitats i la coordinació del teixit institucional
fomentant un espai per al diàleg, intercanvi d'informació i experiències. La capacitació
prevista a Barcelona proporcionarà l'oportunitat de ser formats per professors especialistes
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en la matèria que no tenen disponibilitat de desplaçar-se i d'establir contacte amb altres
associacions i municipis de Catalunya que posseeixen experiència en la participació,
estudiant tant les bones com les males pràctiques.

Reunions de formació

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
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SOCIS LOCALS I COL·LABORADORS EN ELS PROJECTES
I PROGRAMES DE MÓN-3 AL LLARG DE L’ANY 2012
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

Vietnam:
Universidad de Hanoi
Fundació Solidaritat U.B.
Universidad de Barcelona
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FORMACIÓ EN
COOPERACIÓ I
FORMACIÓ
EDUCACIÓ PER AL
Aquí s’engloben cursos i seminaris sobre
l’estat del Món i la manera de treballar per a
DESENVOLUPAMENT
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:
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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
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 2012
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
Introducció a la cooperació per al desenvolupament
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Seminaris
Població i polítiques demogràfiques
Globalització comercial i financera en països perifèrics
Tecnologia i desenvolupament
Conferències a càrrec de
Arcadi Oliveres, Paco Martín i Daniel López

Segon Curs
De gener a octubre de 2013
Consta de 150 hores lectives més un treball o cas pràctic, equivalent a 70 hores lectives. En
finalitzar aquest segon curs s´obté el títol de máster.
Mòduls
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
Desenvolupament humà, participació ciutadana i desenvolupament local.
Seminaris
Mètodes i tècniques d´investigació transdisciplinar.
Micrecrèdits
Estratègia regional: Africa Negra
Moviments socials.
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Màster i Postgraus
On-line
Educació, Globalitzacio
i Transformacio Social
Els canvis socials i econòmics que travessa el
planeta suggereixen la necessitat d'escometre una
reflexió profunda sobre la missió i les funcions de
l'educació en aquest context. Les desigualtats
agreujades pel procés de globalització exigeixen
una presa de consciència des de l'educació que
permeti generar accions contundents per
transformar les condicions de vida a escala local i
global.
La
modalitat
on-line
facilita
l'adquisició
d'aprenentatges i permet una organització del
temps amb certa flexibilitat

Aquest programa, dirigit a professorat de tots els nivells educatius, educacors i educadores
de temps lliure, personal tècnic d'ONG, de l'administració educativa i de serveis de suport
educatiu, i a professionals de l'educació en general, té com objectius:
1. Comprendre i valorar amb sentit crític la realitat global i les dinàmiques del món
globalitzat.
2. Aprofundir en el coneixement crític dels models pedagògics que subjeuen en les
propostes actuals d'educació per al desenvolupament i els drets humans.
3. Dissenyar, implementar i avaluar projectes integrals d'educació en qualsevol àmbit
educatiu per abordar el desenvolupament sostenible, la ciutadania global i els drets
humans.
4. Comprometre's i mostrar actituds per a la transformació educativa i social.

Estructura i contiguts dels cursos
Mòdul 1. Fonaments conceptuals i metodològics de l’Educació per a la
transformació social.
Mòdul 2. Desenvolupament sostenible, justícia global i Drets Humans.
Mòdul 3. Accions de transformació: organismos i altermundisme.
Mòdul 4. Estratègies educatives.
Mòdul 5. Disseny de projectes educatius.
Mòdul 6. Experiències i recursos pedagogics.
Mòdul 7. Seminari de casos.
Mòdul 8. Treball final de màster.
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POSTGRAUS:
INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT EN UN MÓN
GLOBALITZAT. Consta dels mòduls 1, 2 i 3.
ESTRATÈGIES EDUCATIVES PER A LA CIUTADANIA GLOBAL. Correspon al
mòdul 4.
RECURSOS,
MATERIALS
I
PROJECTES
D’EDUCACIÓ
DESENVOLUPAMENT. Consta dels mòduls 5, 6 i 7.

PER

Cursos susceptibles de reconeixement de
crèdits de lliure elecció i ECTS
UNA SORTIDA ANTICAPITALISTA DE LA CRISI?
Directors: Trinidad Bretones, Arcadi Oliveres i Joan Quesada
1. Del 13 al 29 de març de 2012 (dimarts i dijous, de 19.00h a
21.30h)
2. Lloc: Facultat d’Economia i Empresa UB

Programa:








El capitalisme històric.
Les polítiques econòmiques en la segona dècada del segle XXI.
Un capitalisme corrupte i cleptocràtic.
El lloc del capitalisme rus en la nova geoeconomia.
Capitalisme i democràcia: una associació que ha tocat fons.
El capitalisme i les crisis.
Una sortida anticapitalista a la crisi és possible.

Página 17

AL

Memòr ia d´activ itats 2012

20 ANYS DE LES GUERRES BALCÀNIQUES.
IUGONOSTÀLGIA, MITE O REALITAT?

Directora: Marija Djurdjevich
1. Del 17 d’abril al 8 de maig de 2012
(dimarts i dijous, de 18.30h a 21h)
2.

Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat
de Biblioteconomia

Des de Catalunya, l’anomenada Europa de l’Est és vista com un espai poc definit i de
contorns desdibuixats. Tanmateix, es tracta d’una vintena de pobles europeus culturalment
molt variats amb els quals estem construint l’Europa del futur. Els analistes adverteixen que,
malgrat l’escenari polític i econòmic únic que s’està creant, el procés d’integració europea
no tindrà èxit si no es fan servir recursos emocionals i intel.lectuals per assolir el sentiment
de vincle i d’unitat entre els europeus. La identitat europea existeix, però demana un esforç
molt més gran perquè els europeus en siguem conscients.

Programa:









Passat i present de l’Europa central.
El Bàltic oriental: tres estats, tres realitats diferents, un destí comú.
Els Balcans, mosaic de cultures en el vell continent.
Rússia i altres eslaus orientals.
Transcaucàsia: tradició protocristiana i islam en els límits d’Europa.
Un poble sense estat a l’Europa central i oriental: els jueus.
20 anys de les guerres balcàniques.
Iugonostàlgia, mite o realitat?
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EL PAPER DEL PETROLI EN LES PRIMAVERES
ÀRABS
Directora: Nazanin Amirian
De l’1 al 29 d’octubre de 2012 (dilluns, de 18h a 21h)
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de biblioteconomía
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EL NEGOCI DE LA GUERRA: A QUI BENEFICIA LA
VIOLÈNCIA ARMADA?
Directors: Pere Ortega i Jordi Calvo
Del 29 d’octubre al 14 de novembre de 2012 (dll i dx, de 18.30h a 21h)
Lloc: Aula J.M. Valverde. Facultat de biblioteconomía
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POBLES INDÍGENES: AMENACES, RESISTÈNCIES I
ALTERNATIVES
Directors: Observatori PIC
Del 13 al 29 de novembre de 2012 (dm i dj, de 19h a 21.30h)
Lloc: Sala de Juntes. Facultat de Biblioteconomia (C/ Melcior de Palau, 140)
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ALTERNATIVES NO VIOLENTES A LA
MILITARITZACIÓ, LA GUERRA I L’ARMAMENTISME
Directors: Pere Ortega i Jordi Calvo
Del 19 de novembre al 5 de desembre de 2012 (dll i dx, de 18.30 a 21h)
Lloc: Aula J.M. Valverde (C/ Melcior de Palau, 140)
Preu: 40 € (socis: 25 €) –2 crèdits de lliure elecció/1 crèdit ECTS
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CURSOS VIRTUALS AMB IL3
COM ENS EXPLIQUEN EL MÓN
Professorat: Francisco Martín Villodres, periodista.
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:








Una introducció al moviment global: genealogia i ingredients de l’ona Seattle.
Investigació i enquesta com a pràctiques de coneixement en moviment.
Transformacions productives a l’espai urbà.
Enmig i després del moviment global: apunts sobre el cicle del precariat.
Del dret a l’habitatge al dret a la ciutat.
Oficines de drets socials i sindicalisme social en el marc de la precarització.
Autoformació i universitat en conflicte.
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En el marc de la crisi, quina nova gramàtica de la política.

DESENVOLUPAMENT GLOBAL SOSTENIBLE I CANVI CLIMÀTIC
Professorat: Ignasi Oliveras, biòleg.
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:
 Valor, riquesa i ecologia.
 Model energètic, peak oil i canvi climàtic.
 L’exhauriment dels recursos pesquers. Què podem fer des d’Europa?
 Les relacions Nord-Sud i el deute ecològic.

EL PAPER DEL VEL I LA SEVA SIMBOLOGIA
Professorat: Nazanin Amirian, politòloga iraniana
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:
 La misió moral dels teixits.
 Coronar el cap. Un senyal per desxifrar.
 Vel islàmic?
 La utilitat política d’una peça de vestir.
 Alguns apunts religiosos.
 Susiyans i mahdi: els altres messies.
LA DONA AL MÓN ISLÀMIC
Professorat: Nazanin Amirian, politòloga iraniana
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:
 Amor, sexe i família. Celibat a l’Islam?
 El plaer existeix. Camins del sexe fora del matrimoni.
 Poliàndria, l’altra cara de la moneda.
 Virginitat, sí. Castedat, no.
 Bioètica. Canvi de sexe amb permís d’Al.là.
 L’ablació, un pecat.
 Inseminació i maternitat suplent. La kefala.

LES ONG A DEBAT
Professorat: Xavier Latorre, economista
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:
 La cooperació no governamental: concepte, tipologia, origen i evolució.
 L’evolució de les ONGD en les darreres dècades: evolució històrica i social.
 Impacte de les ONGD.
 Tipologia de les ONGD en l’àmbit europeu.

Página 24

Memòr ia d´activ itats 2012



El fenomen dels moviments socials i les xarxes crítiques en el Nord i en el Sud.

MICROCRÈDITS, UNA EINA PER AL DESENVOLUPAMENT
Professorat: Xavier Navarro, economista, i Josep Maria Ruiz, advocat.
Del 20 de juny al 15 de juliol de 2012.
Lloc: IL3 UB
Programa:
 Microcrèdits. Concepte, història, principals característiques.
 Prestataris. Anàlisi dels destinataris dels microcrèdits.
 Prestamistes. Característiques de les principals institucions de microfinances.
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“Economia social
en temps de crisi”
Conferència a càrrec d’Arcadi Oliveres
Facultat d’Economia i Empresa de la UB
(Av. Diagonal, 690)
Aula Magna
6 de novembre a les 19.00 h.

Organitzen:
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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
2012 per tractar-se d’una de les activitats incloses en el catàleg de la Diputació.
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Durant el 2012, 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
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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.
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JORNADES SOBRE L’AIGUA AL SENEGAL
Del 22 de març al 10 d’abril de 2012
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”
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