12.3.1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS)
En primer lloc, cal dir que una part dels programes i accions de la present memòria
del curs acadèmic 2018-19 s’emmarquen, d’una banda, en el conveni de la UIB amb el
Govern de les Illes Balears (pressupost de 180.000 euros) i, d’una altra banda, en una
subvenció de la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica (import
anual de 30.000 euros). A més, com cada any, s’ha comptat amb la partida per a
cooperació universitària al desenvolupament del pressupost propi de la UIB.
Gràcies al finançament esmentat, la tasca feta per l’equip de l’OCDS i la implicació de
la comunitat universitària, el compromís adquirit per la UIB amb la cooperació
universitària i l’educació per al desenvolupament es tradueix en el resum següent:

1. Programes de mobilitat internacional
1.1. Beques de pràctiques per a l’alumnat d’estudis oficials de grau i
màster de la UIB en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
Durant el curs 2018-19, vint-i-quatre (24) alumnes de set (7) estudis oficials (Educació
Primària, Educació Infantil, Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Infermeria i
Fisioteràpia) han participat en aquest programa realitzant les pràctiques externes i els
TFG/TFM en el marc d’estades d’una durada compresa entre 60 i 90 dies amb vuit
(8) contraparts sòcies de quatre (4) països diferents, sota la tutorització d’un total de
set (7) professors/es implicats:
Beques de pràctiques en països empobrits
Estudis

Participants

Contrapart sòcies

País

Educació Primària

4

Centre educatiu per a infants sords Effetah

Educació Infantil

1

CIDE- Xarxa Escoles Alternatives

2

CANAT

Educació Social

1

Pedagogia

2

Educació Social

1

Pedagogia

2

Marroc

WAYRA
Perú
Asociación Aprendo Contigo

2
Psicologia

2

Hermanas Franciscanas
Misericordia

Hijas

de

la
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Fisioteràpia

3

Dangme East District Hospital

Ghana

Infermeria

4

Universitat Estatal de Bolívar

Equador

7

24

8

4

El total de l’import concedit ha estat de 44.800 euros, en forma de beques, que han
oscil·lat entre els 1.200 i els 2.000 euros, en funció del país de destinació i de la
durada de l’estada, més les assegurances a càrrec de l’OCDS.

1.2. Programa de voluntariat internacional: Estades Solidàries
Durant aquest curs acadèmic s’han resolt dos dels tres terminis de sol·licitud de la XV
Convocatòria d’Estades Solidàries, dirigida a alumnat d’estudis oficials i al col·lectiu de
PAS i PDI. En el marc d’aquests dos terminis s’han concedit un total de dinou (19)
ajuts, a divuit (18) alumnes i una (1) membre del PAS. Les estades tenen una durada
mínima de 7 setmanes per a l’alumnat i de 4 setmanes per al PAS i el PDI, a excepció
dels programes als campaments de persones refugiades, que tenen una durada de 4
setmanes per a tots els col·lectius. A continuació, la taula resum:
Programa Estades Solidàries
Entitats de
les
Illes
Balears
Programa
INeDITHOS

Col·lectius

Contraparts sòcies

País

Alumnat

Alumnat

Aprendo Contigo

Lima, Perú

6

—

Alumnat i PAS

Ministeri de Joventut i
Esports de la República
Àrab Sahrauí
Democràtica, RASD

Campaments de
persones
refugiades, Algèria

2

1

Alumnat

Fundació Amazònia

Sucre, Bolívia

6

Fundación
Solidaridad
Amaranta

Alumnat

Fundación Solidaridad
Amaranta

Cochabamba,
Bolívia

2

Santa Cruz, Bolívia

2

—

4

2

3

18

1

Amics del
Poble Sahrauí
- IB
Fundació
Amazònia

4

PAS

—
—

L’import total concedit en forma d’ajuts per a les despeses del viatge i de l’estada ha
estat de 26.250 euros, amb ajuts de 1.600 euros per a l’alumnat amb estades a
Bolívia i el Perú. En el cas de les estades a Algèria, les ajudes són de 850 euros per a
alumnat i 550 euros per a la membre del col·lectiu del PAS, i han estat quantificades
en funció del país de destinació i de la durada de l’estada.
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2. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament (CUD)
En el marc de la XV Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al
desenvolupament (CUD), s’han executat onze (11) projectes finançats per un import
total de 92.100 euros (55.000 euros a càrrec del conveni entre el Govern de les Illes
Balears i la UIB en matèria de cooperació, i 37.100 euros a càrrec de la partida que la
UIB destina a cooperació universitària al desenvolupament). Els àmbits sectorials en
els quals es classifiquen són: equitat de gènere (3), educatiu (2), suport a la
governabilitat democràtica i al poder local (1), sostenibilitat ecològica (3), ciència,
tecnologia i innovació (1) i salut (1).
En aquesta convocatòria, que pretén facilitar la participació directa i activa de
membres de la comunitat universitària amb la seva contribució efectiva per millorar
les condicions de vida i de treball de les poblacions dels països empobrits, hi han
participat vuitanta-vuit (88) membres de la comunitat universitària, entre PDI (61),
PAS (6) i alumnat (21), i cinquanta-sis (56) membres de les tretze (13) contraparts
sòcies, ubicades en set (7) països diferents, i amb la col·laboració de vuit (8) entitats,
així com queda resumit a la taula següent, on s’indica que la modalitat I és d’un any
de durada i la modalitat II és de dos anys:
Responsable/
Departament
Edwin Palacio
Departament de Química
Referència:
OCDS-CUD2018/01

María Gómez Garrido
Departament de Filosofia
i Treball Social
Referència:
OCDS-CUD2018/02
Jesús Salinas Ibáñez
Departament de
Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l'Educació
Referència:
OCDS-CUD2018/03

Projecte

Països /
modalitat / ajuts

COLÒMBIA
La monitorización ambiental: una Modalitat II
herramienta para la gestión
6.000 €
integral de los recursos naturales. Conveni Govern
6.600€
Pressupost UIB
Migraciones entre Senegal y
España: Diagnóstico de
necesidades de los estudios desde
una perspectiva de género y de
defensa de los derechos humanos.

Preparación de un plan de
intervención integral de aplicación
de tecnologías digitales en la
docencia, en el desarrollo de la
enfermería, fisioterapia y en el
emprendimiento de la comunidad
Aymara del Altiplano Boliviano.

SENEGAL
Modalitat I
7.000 €
Conveni Govern

BOLÍVIA
Modalitat I
7.500 €
Conveni Govern

Contraparts sòcies

Universitat Nacional
de Colòmbia
Universitat del Valle

Universitat Gaston
Berger

Unidades
Académicas
Campesinas (UAC)
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Sebastià Verger Gelabert
Cooperació en pedagogia
Departament de
hospitalària:
Pedagogia Aplicada i
estratègies d'intervenció i
Psicologia de l'Educació
formació entre Aprendo Contigo i
INeDITHOS.
Referència:
OCDS-CUD2018/04

PERÚ
Modalitat II
5.500 €
Conveni Govern
6.200
Pressupost UIB

Valeria Soledad Eim
Iznardo
Departament de Química

COLÒMBIA
Modalitat II
6.000 € Conveni
Govern
6.000 €
Pressupost UIB

Referència:
OCDS-CUD2018/05
Maria Antònia
Carbonero Gamundí
Departament de Filosofia
i Treball Social

Revalorización de subproductos
agroalimentarios. Uso potencial
de biocompuestos como material
de recubrimiento.

CUBA
Ecotrabajo social desde la
Modalitat I
perspectiva de género en contextos 5.500 €
de vulnerabilidad ambiental en el Conveni Govern
Caribe: El caso de Cuba II.

Asociación Aprendo
Contigo

Universitat de
Tolima

Universitat d’Orient

Referència:
OCDS-CUD2018/06
Joana M. Petrus Bey
Departament de
Geografia
Referència:
OCDS-CUD2018/07

Javier Gulías León
Departament de Biologia
Referència:
OCDS-CUD2018/08

Javier Gulías León
Departament de Biologia
Referència:
OCDS-CUD2018/08

Diseño de una herramienta de
diagnóstico y autoevaluación de
proyectos en zonas de alta
vulnerabilidad socioambiental.
El ejemplo de la comuna de
Canaan.

HAITÍ
Modalitat II
7.000 €
Conveni Govern
7.000 €
Pressupost UIB

Fortalecimiento de capacidades
científicas en biología vegetal
para la conservación de la
biodiversidad de los páramos
andinos (Colombia).

COLÒMBIA
Modalitat I
7.000 €
Conveni Govern

Universitat de
Nariño

Fortalecimiento de capacidades
científicas en biología vegetal
para la conservación de la
biodiversidad de los páramos
andinos (Colombia).

COLÒMBIA
Modalitat I
7.000 €
Conveni Govern

Universitat de
Nariño

Universitat Estatal
d’Haití
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Diagnosis de las necesidades de
Elisa Bosch Donate
Departament d’Infermeria los Estudios de Género en
Marruecos II: encuentro
i Fisioteràpia
internacional e interdisciplinar de
los Estudios de Género.
Referència:
OCDS-CUD2018/09

MARROC
Modalitat I
3.500 €
Conveni Govern

Miquel Seguí Llinàs
Departament
Geografia

CUBA
Modalitat I
5.000 €
Pressupost UIB

Referència:
OCDS-CUD2018/09

de

La transformación turística de los
centros históricos: un estudio
comparado entre las ciudades de
Palma y Camagüey.

Fernanda Caro Blanco
Departament de Filosofia
Niños, niñas y adolescentes como
i Treball Social
actores de transformación social.
Referència:
OCDS-CUD2018/09

PERÚ
Modalitat I
6.300 €
Pressupost UIB

Universitat Hassan
II

Universitat de
Camagüey «Ignacio
Agramonte Loynaz»

Instituto de
Formación de
Adolescentes y
Niños Trabajadores
INFANT.

3. Convocatòria d'ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament
per a membres del sector públic del sud global
En el marc de l’acord de col·laboració en matèria de cooperació universitària al
desenvolupament esmentat abans, es va publicar amb data 12 d’abril la convocatòria
d’ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament per fer estades formatives i/o
de recerca a la UIB per al PDI, PAS o altres tipus de personal, tant d’universitats i
institucions públiques com d’entitats o organitzacions públiques de països del sud
global. S’han presentat un total de quatre (4) propostes a quatre (4) països diferents, i
la resolució es publica durant el mes de juny 2019.

4. Educació per al desenvolupament (EpD) per una ciutadania global
4.1. XV Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD
Durant el curs 2018-19 s’han concedit ajuts per un import total de 25.897,30 euros
per a la realització de dotze (12) accions d’EpD executades per cinquanta-un (51)
membres de la comunitat universitària, de nou (9) departaments i estudis diferents,
amb la col·laboració de dotze (12) entitats de les Illes Balears, així com apareix a la
taula resum:
Títol de l’acció

Persona responsable

Línia

Tipus

Ajut
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estratègica
JORNADES
Processos Migratoris:
Causes globals,
conseqüències
comunitàries i individuals
a l’origen i a la societat
d'acollida.
AUDIOVISUAL
Projecte audiovisual:
El voluntariat local com
a eina sostenible i responsable
amb el desenvolupament
comunitari de la nostra
societat.
CONFERÈNCIES PLENÀRIES
I TALLERS
Una Reflexió Crítica sobre els
Conceptes de Diferència i
Indiferència.
CURS
Expressió artística.
Eines creatives per a la
coeducació
(Seu universitària d’Eivissa).

I. Moviments
migratoris
III. Agenda
2030

A

1.230 €

Martín García Parra
Pedagogia Aplicada i
Psicologia de
l’Educació
Alumnat

II. Voluntariat

C

2.582 €

I. Moviments
migratoris
III. Agenda
2030

B

2.150 €

III. Agenda
2030

A

1.155,30 €

II. Voluntariat

B

1.800 €

I. Moviments
migratoris

A

3.000 €

III. Agenda
2030

C

3.000 €

III. Agenda
2030

A

2.300 €

Aida Rosende Pérez
Filologia Espanyola,
Moderna i Clàssica
PDI
Daniel Castilla Núñez
Teoria de l’Educació i
Didàctiques
Específiques
PDI
Ana J. Cañas Lerma
Filosofia i Treball
Social
PDI

JORNADES
Migracions Internacionals:
Descolonitzant la mirada
racista i patriarcal.

Maria Antònia
Carbonero Gamundí
Filosofia i Treball
Social
PDI
Josep Benito Amer
Màster en Polítiques
d'Igualtat i Prevenció
de la Violència de
Gènere
Alumnat
Paloma Martín Martín
Filosofia i Treball
Social
PDI

TALLER DE TEATRE
«Laboratori de les
oprimides».

concedit

Mercè Morey López
Pedagogia Aplicada i
Psicologia de
l’Educació
PDI
Biologia

TALLER I CONFERÈNCIA
«Fotografia participativa
como herramienta para
visibilizar el voluntariado».

AUDIOVISUAL
Que corri l’aire!

d’acció
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JORNADES
Diàlegs sobre Masculinitats.

CICLE
III Cicle Dona i Ciència a la
UIB.
FORMACIÓ
«L’educació sexual per a la
transformació social».
SEMINARI
«Dones i nenes iemenites,
conflicte i oblit. Pràctiques
situades, pensament
transfronterer i feminismes».

Sebastià Feliu
Cantallops
Grau de Filosofia.
Alumnat
Miquel David Ferrer
Reynés
Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut
PDI
Maria del Mar Martos
Mas
Grau de Pedagogia
Alumnat
Rosario Pozo Gordaliza
Pedagogia i
Didàctiques
Específiques
PDI

B

1.700 €

III. Agenda
2030

B

1.380 €

III. Agenda
2030

A

2.900 €

III. Agenda
2030

B

2.700 €

Accions de tipus A: Accions d’educació i/o formació. Accions de tipus B: Accions de sensibilització.
Accions de tipus C: Accions de difusió d’experiències

4.2. Accions d’EpD en col·laboració amb altres entitats
A banda de la convocatòria esmentada, l’OCDS, en col·laboració amb diferents
institucions, entitats i ONGD de les Illes Balears, ha participat principalment en les
accions següents que ha organitzat:
Exposicions itinerants
Defensant les dones defensores de drets, al campus de la UIB, edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i
Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Beatriu de Pinós i Antoni M. Alcover i Sureda al llarg de tot el curs
acadèmic.
La UIB compromesa amb l'Agenda 2030 continua la seva itinerància: Escola de la Salut Pública de
Menorca al mes de setembre, Seu universitària de Menorca durant el mes d’octubre, vestíbul de l’estació
de metro del campus universitari durant el mes de març, Seu universitària d'Eivissa i Formentera d’abril
a juny, i biblioteca pública Can Sales (Palma) de juliol a setembre.
Tranqui. La diversofobia tiene cura, exposició de Thakhi Runa en diferents espais del campus
universitari durant els mesos de maig, juny i juliol.
Visita guiada a l'exposició Petjades de dones genials d’Es Racó de ses Idees i la Direcció Insular
d'Igualtat del Consell de Mallorca a CaixaFòrum, mes de març.
Accions formatives i de sensibilització
Campanya Juntes ens Protegim! Defensam les dones defensores de drets mitjançant l’edició de punts de
llibre amb il·lustracions de Margalida Vinyes, disponible des del mes de juny.
Jornades La Geografia de les Muntanyes de l'Atles, conjuntament amb la Universitat Soldà Moulay
Slimane del Marroc, en el marc del projecte Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i
modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa. Estudi de cas de la subconca
de Lekbab (Atles Mitjà, Marroc), mes de juny, al campus universitari i Ca n’Oleo (Palma).
Seminari: «Proyecto Canaan (Haití): aproximación al análisis de vulnerabilidades» en el marc de
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projectes CUD, mes de maig, al campus universitari.
Seminari «Cinematografies africanes per entendre el continent veí» al campus universitari, mes de març.
Jornada: Ecologisme i Feminisme: El camí cap a la sostenibilitat, organitzada pel Consell de Mallorca,
mes de març.

4.3. Formació interna per al PDI i PAS
En el marc del Pla de formació intern per als col·lectius del PAS i PDI de la UIB, s’han
impartit dues accions formatives per al PAS, la primera de modalitat en línia (10 h),
«Com podem contribuir des de les universitats a l'educació en valors» (GL2000701),
del 24 d'octubre al 7 de novembre; i la segona de manera presencial, «El compromís
social universitari (CSU)» (10 h), que ha tingut lloc entre el 21 de maig i el 6 de juny
de 2019. Hi han participat un total de 48 persones (39 dones i 9 homes), de les quals
41 han obtingut certificat.

4.4. Transversalització de l'educació per al desenvolupament en el marc
d'assignatures impartides als diferents estudis de la UIB
El personal de l’OCDS ha continuat posant a disposició del conjunt del PDI que ho
hagi sol·licitat per als seus estudis de grau i màster una borsa d’hores de formació
transversal en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament. Així, s’han impartit vuit
(8) sessions: una (1) en una assignatura de grau de Biologia, cinc (5) en el Màster en
Formació de Professorat i dues (2) a la UOM.

5. Agenda 2030
5.1. Cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030
Aquest curs s’ha continuat amb el cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030,
com a oferta formativa dirigida a professionals i agents socials, a la comunitat
universitària i a persones de la societat civil en general que treballen o col·laboren en
aquest àmbit. A més, forma part del pla anual de formació interna per a PAS-PDI:
Novena sessió: «Primeres jornades sobre canvi climàtic a les Illes Balears». ODS
13. Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els
seus efectes.
 Jornades organitzades pel Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de
la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l’OCDS i la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, amb el suport del Consell
Social i l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB.
 Data, hora i lloc: 25 i 26 d'octubre de 2018 de 9 a 18.30 hores a la sala d'actes
de la seu de CCOO a Palma.
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 Dades d’assistència: es varen inscriure 230 persones a les Jornades. A les

diferents sessions, hi assistiren entre 80 i 100 persones. No es varen fer
certificats d’assistència.

Desena sessió: «IX Taller Espanya-Amèrica Llatina. Creixement urbà i
marginalitat a Amèrica Llatina». ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
 Organització: OCDS, Servei d’Activitats Culturals (SAC) i Departament
d’Economia Aplicada.
 Data, hora i lloc: 30 de novembre i 1 de desembre de 2018, de 16.30 a 20.30
hores i de 9.30 a 14.30 hores, a l’edifici Sa Riera (c/ de Miquel dels Sants
Oliver, 2, Palma).
 Dades d’assistència i participació: trenta-dues (32) persones inscrites, 18
homes i 14 dones, de les quals divuit (18) tenen dret a certificat (9 homes i 9
dones).
Onzena sessió: «Segon taller sobre “El desenvolupament humà sostenible en la
investigació i la transferència. Un element més del nou sexenni de
transferència”». ODS 17. Aliances per assolir els objectius.
 Data, hora i lloc: 21 de febrer de 2019, de 12 a 14 hores, a la SAL05a de l'edifici
Antoni Maria Alcover i Sureda.
 Dades d’assistència: trenta (30) persones aproximadament assistiren al taller.

5.2. Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el
Desenvolupament Humà Sostenible
En el marc del compromís adquirit per la UIB amb la implementació de l’Agenda
2030, l’OCDS i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable han
convocat els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament
Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels
estudis oficials de la UIB presentats en els cursos acadèmics: 2015-16, 2016-17 i 201718. La convocatòria s’ha dut a terme en dos terminis, per a cada un dels quals s’han
atorgat quatre (4) premis: un primer i un segon premi per a la categoria de TFG i per a
la categoria de TFM, els primers amb una dotació de 1.000 euros i els segons, de 500
euros, i amb un total de 6.000 euros de despesa:
Treballs premiats al primer termini (resolució: 22 d'octubre de 2018)
1r premi TFG
2n premi TFG
1r premi TFM

Rocío Díaz Varela, del grau d’Educació Primària, per «Memòria seqüencial auditiva:
avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc»
Felipe Rodríguez Barrera, del grau de Química, per «Disseny de dispositius
d’extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d’impressió 3D»
Lucía Pascual Calleja, del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència
de Gènere, per «El teatro foro para la prevención de la violència de género en la
Universidad»
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2n premi TFM

Alfonso López Bermúdez, del Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i
Família, per «Aproximación a una diagnosis del sinhogarismo en Mallorca»
Treballs premiats al segon termini (resolució: 30 de maig de 2019)

1r premi TFG
2n premi TFG
1r premi TFM
2n premi TFM

Rafael Rosselló Melis, del grau de Geografia, per «Fragmentación de hábitats
protegidos por infraestructuras viarias de transporte en Mallorca: evaluación,
diagnóstico y propuestas de gestión»
Maite Kefauver Silva, del grau de Psicologia, per «La violencia sexual contra las
mujeres: consecuencias sobre la salud sexual de las víctimas»
Maria de Lluc Rayo Llinàs, del Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la
Violència de Gènere, per «La inteligencia también es bella: ¿Qué vemos primero, su
belleza o su capacidad?»
Aina Capellà Palacios, del Màster en Formació del Professorat, per «Com aprendre
a pensar significa aprendre a actuar: una proposta de pensament visible entorn dels
ODS»

5.3. II Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la
qualitat docent en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS)
Una nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat
docent en el marc dels ODS amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Innovació
Educativa (IRIE) per impulsar el desenvolupament de projectes d’innovació
pedagògica en matèria de desenvolupament humà sostenible en el marc de l’Agenda
2030. En la convocatòria de juny s’han presentat un total de set (7) projectes. La
convocatòria es resol el mes de juliol de 2019.

6. Voluntariat universitari: dinamització del Portal de voluntariat
6.1. Portal de voluntariat
El Portal de voluntariat de la UIB és una eina adreçada al conjunt de membres de la
comunitat universitària (alumnes, exalumnes, PDI i PAS) amb la intenció de promoure
la seva participació per donar resposta a les demandes de les entitats de les Illes
Balears que requereixen persones per fer-hi un voluntariat. El present curs acadèmic
s’hi han registrat 213 persones més, i s’ha arribat a un total de 726 persones
voluntàries, i 35 noves entitats s’hi han donat d’alta, de manera que hi ha un total de
133 entitats i 40 publicacions de perfils de voluntariat.

6.2. Accions de formació en l’àmbit del voluntariat
S’han realitzat nou (9) accions de formació. Per una banda, quatre (4) són cursos de
formació de voluntariat: dos (2) en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (un
de presencial i un en línia) de 25 hores de durada cada un, un (1) en l’àmbit del Dret
d'estrangeria i asil a les Illes Balears, de 30 hores de durada, i un altre (1) que es
realitzarà el proper 23 de juliol sobre «Estratègies per garantir els drets de les
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persones LGTBIQ+» (12 hores). A aquests cursos s’hi han inscrit un total de 174
persones (138 dones i 36 homes), de les quals han tingut dret a certificat 77 persones
(59 dones i 18 homes). I, per l’altra banda, enguany s’han realitzat cinc (5) càpsules
formatives on s’han inscrit un total de 138 persones (110 dones i 28 homes), de les
quals han tingut dret a certificat 82 persones (63 dones i 19 homes). Les càpsules
formatives eren sobre les temàtiques següents:

 «El còmic social i compromès com a eina educativa» (4 hores)
 «El voluntariat en l'àmbit de la lluita contra la tracta de dones i nines amb

finalitat d'explotació sexual» (6 hores)
 «El voluntariat en l'àmbit de les persones que exerceixen la prostitució» (6
hores)
 «Voluntariat amb persones amb VIH/sida» (6 hores)
 «Migracions i refugi», a Menorca (8 hores).
En total s’han realitzat 110 hores d’accions de formació al voluntariat, on s’han inscrit
312 persones (248 dones i 64 homes), de les quals han tingut dret al certificat
d’assistència 159 persones (122 dones i 37 homes).

6.3. I Concurs de Fotografia #SomSolidaritatUIB
Com a novetat enguany s’ha realitzat el I Concurs de Fotografia
#SomSolidaritatUIB. L’objectiu d’aquest concurs és impulsar la participació de la
comunitat universitària tant en programes de mobilitat internacional en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament com en accions de voluntariat, ja sigui local o
internacional, així com donar visibilitat a les entitats amb què han desenvolupat la
seva tasca. Al primer termini, del 10 al 31 de maig de 2019, hi han participat un total
de (18) divuit persones (12 dones i 6 homes) i s’han repartit cinc (5) premis, tres (3)
primers premis i dos (2) segons premis, que consisteixen en una càmera Polaroid
Snap Touch amb funda i paper fotogràfic, i una càmera GoPro Hero amb accessoris
per als primers premis; i una càmera Polaroid Snap Touch amb funda i paper
fotogràfic per als segons premis.

6.4. Actua pel voluntariat. Teatre per transformar!
Els dies 19 i 20 de juny es va realitzar un tast de teatre per tal de donar a conèixer els
ODS de l’Agenda 2030 i promocionar la participació en algun dels àmbits del
voluntariat: dues sessions de teatre de barra per tractar temes com feina decent i
creixement econòmic i igualtat de gènere als bars dels edificis Guillem Cifre de
Colonya i Ramon Llull; dues sessions de microteatre per tractar sobre salut i benestar,
educació de qualitat i igualtat de gènere al bany de l’edifici G. M. de Jovellanos; i una
obra de cambra a la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda on es tractaren temes
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com la pau, justícia i institucions sòlides i la reducció de les desigualtats. En total hi
varen assistir unes 120 persones.

6.5. Trobada de col·lectius i serveis
El passat divendres 21 de juny es va celebrar una trobada d'entitats i de col·lectius
d’alumnes amb alguns serveis i oficines de la UIB per conèixer-nos i establir vincles i
sinergies per iniciar un compromís de treball conjunt. El matí va transcórrer de
manera participativa i dinàmica de la mà d'Educaclown, que va crear un ambient de
confiança per, posteriorment, treballar conjuntament per continuar impulsant la
Universitat més dinàmica, compromesa, activa i participativa que volem. En total hi
varen participar 17 col·lectius i serveis, i més de 45 persones.

7. Web i xarxes socials de l’OCDS
Fins al juliol, 1.752 usuaris han visitat la pàgina web de l’OCDS
<http//cooperació.uib.cat/>, i s’han visitat un total de 5.478 pàgines. D’altra banda,
des dels perfils de l’OCDS a les pàgines de Facebook, Twitter i Instagram s’ha fet
difusió d’un elevat nombre d’activitats, notícies i esdeveniments. Actualment tenim
1.706 seguidors al nostre compte de Twitter (1.396 l’any passat), on hem fet 1.402
tuits enguany (4.622 tuits en total); 1.772 seguidors a la nostra pàgina de Facebook
(1.461 seguidors l’any passat); i 706 seguidors al perfil d’Instagram (260 l’any passat).
I, per acabar, la pàgina de Facebook del Centre de Documentació en Cooperació al
Desenvolupament (@cd2UIB) té 463 seguidors.

www.uib.cat

