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ÀREA DE COOPERACIÓ 

Dins d’aquesta àrea es presenten accions vinculades amb la cooperació per al 

desenvolupament mitjançant ajuts a projectes cooperació internacional, a 

mobilitats solidàries i a recerques sobre el quart món. Aquestes accions són 

dutes a terme per membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i 

s’adrecen als països en situació més desafavorida segons la llista de l’Índex de 

Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides per al 

Desenvolupament (PNUD). Poden comptar amb un finançament gràcies al 0’7% 

dels ingressos per matrícules i a l’aportació del PDI i el PAS adherit a la 

campanya “Dóna el teu 0,7%.  

 

 Convocatòries d’Ajuts a Projectes de cooperació, mobilitat i quart 
món. 

− Ajuts a Projectes de Cooperació al desenvolupament: projectes 

impulsats en col·laboració amb institucions o col·lectius dels països objectiu. Es 

prioritzen els que apunten la transferència de coneixements i l’enfortiment dels 

sistemes universitaris, el sector primari i les infraestructures. Aquest 2020-21 

s’han seleccionat 6 projectes que hauran, a posteriori, de repercutir en la pròpia 

UdL mitjançant una transmissió de l’experiència i dels coneixements adquirits.  

Per aquesta edició es va decidir no finançar mobilitats ja que no es podien 

garantir les mesures de seguretat per poder dur-les a terme i va ser per aquest 

motiu que va baixar el número de propostes. 

La relació dels projectes inicials que es van presentar i les respectives 

reorientacions es mostren en la següent taula: 

 
TAULA AJUTS COOPERACIÓ 2021 

Aprovades per la Comissió de Cooperació Internacional del 15 d’abril i Consell de Govern de 
22 d’abril de 2021 

TÍTOL DEL PROJECTE  PERSONA SOL·LICITANT PAÍS 
EXECUCIÓ 

IMPORT 
SOL·LICITAT   

IMPORT  
CONCEDIT 

Agroecologia:  reforma agrària 
i moviments socials 

José Ramon Olarieta 
PDI ETSEA 

BRASIL 
Regió Nordoest de 
Paraná                      

6.784 € 3.392 € 

TAUN SÀHARA. Contribució a 
la millora del sistema educatiu 
als campaments sahrauís de 
Tindouf 

Montserrat Noria Jové                 
PDI FEPTS 

ALGÈRIA 
Campaments  
població refugiada 
Tindouf                               

7.680 € 6.325 € 

UNTENU Txad: Recuperació 
de la situació Covid i 
capacitació de dones en 
atenció nutricional 

Blanca Salinas-Roca                           
PDI Infermeria 
  

TXAD 
N'Djamena                                      

3.500 € 3.500 € 



Prevención y gestión del 
Covid19 en el Tolima por un 
desarrollo rural igualitario 

Eymis Ortiz  
PDI FDET 

COLÒMBIA 
Tolima 

16.140 € 6.690 € 

Viver universitari a Rwanda: 
apoderament de dones i nenes 

Albert Roca Àlvarez                     
PDI Lletres 

RUANDA 
Kabgayi 

6.970 € 4.879 € 

Sahara Fisio Carme Campoy 
PDI Infermeria 

ALGÈRIA 
Campaments  
població refugiada 
Tindouf                               

2.520 € 840 € 

TOTAL 45.594 € 25.626 € 

 

 - Ajuts a Projectes de mobilitat curricular i solidària: Aquest 2020-21 es va 

cancel·lar aquesta convocatòria ja que igual que l’any passat no es podia 

preveure un escenari que garantís la seguretat suficient per poder-les dur a 

terme. 

- Ajuts a Projectes de recerca sobre el quart món: En aquesta edició es van 

presentar tres estudis per esser finançats i atenent al fet que la convocatòria de 

mobilitat es va haver de cancel·lar de nou com ja s’ha exposat en el punt anterior, 

es va decidir finançar de forma excepcional els tres estudis, que són els 

següents: 

 
TAULA AJUTS RECERCA SOBRE EL QUART MÓN 2021 

Aprovades per la Comissió de Cooperació Internacional del 15 d’abril i Consell de Govern de 
22 d’abril de 2021 

TÍTOL DEL PROJECTE  PERSONA SOL·LICITANT IMPORT 
SOL·LICITAT  

IMPORT  
CONCEDIT 

El jovent i les noves oportunitats: 
anàlisis i reflexions davant d'una 
problemàtica propera 

Carles Alsinet Mora 
(FEPTS) 

5.000 € 5.000 € 

La bretxa digital: l'augment de la 
visibilitat de les persones més 
vulnerables 

Adoración Padial Albàs 
(FDET) 

3.000 € 3.000 € 

Factores determinantes en el 
juego patológico de 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en la ciudad de 
Lleida 

José Tomás Mateos 
Garcia (FIF) 

5.000 € 5.000 € 

 

 
TOTAL AJUTS ATORGATS CONVOCATÒRIA 2021 

Aprovats per la Comissió de Cooperació Internacional de 15 d’abril de 2021  
i Consell de Govern 22 d’abril de 2021 

PROJECTES COOPERACIÓ 6 PROPOSTES  25.626 € 
PROJECTES MOBILITAT CONVOCATÒRIA SUSPESA 0 € 
PROJECTES QUART MÓN 3 PROPOSTES 13.000 € 
TOTAL  38.626 € 



 

Totes les convocatòries s’aproven a la Comissió de Cooperació Internacional 

(CCI) a través de la qual s’informa a la comunitat universitària a través de les 

persones que hi assisteixen de totes les activitats que es programen durant l’any 

així com els diferents programes i objectius de la Unitat de Desenvolupament i 

Cooperació. La CCI està formada per una persona representant de cada facultat 

de la UdL i es reuneix dos cops l’any: a l’inici de curs (enguany va ser el 27 de 

novembre de 2020) per aprovar el plec de bases de les convocatòries i 

difondre’n la respectiva informació; i al final de curs (el 15 d’abril de 2021) per 

resoldre-les i exposar les línies de treball del curs següent. Ambdúes reunions 

es van haver de fer online per la situació actual de pandèmia. 
 

En la primera reunió la comissió estava composada per la presidenta Dra.Núria 

Camps Mirabet (Coordinadora de la Comissió Social d’Igualtat i Cooperació), un 

representant de DEC Sr. Xavier Pelegrí, un representant de la Facultat de Dret, 

Economia i Turisme Sr. Pere Enciso, una representant de l'Escola Politècnica 

Superior Sra. Lidia Rincón, un representant de la Facultat de Lletres Sr. Carles 

Salazar, una representant de l'ETSEA Sra. Francisca Santiveri, una 

representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Sra. Blanca 

Patricia Silva, una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª Angeles de 

la Torre-Ruiz, un representant de la Facultat d'Infermeria Sr. Álvaro Alconada, 

un representant de l'estudiantat Sr. Dídac Montero i una representant del PAS 

Sr. Francesc Català. 

De cara a la segona reunió, van variar les persones membres ja que hi van haver 

canvis tant a la UDEC com a les diferents facultats, quedant la representació de 

la següent manera:  la presidenta Dra.Núria Camps Mirabet (Coordinadora de la 

Comissió Social d’Igualtat i Cooperació), el director de DEC Sr. Pere Enciso 

Rodríguez, un representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme Sr. Rafa 

Allepuz Capdevila, una representant de l'Escola Politècnica Superior Sra. Lidia 

Rincón Villareal, un representant de la Facultat de Lletres Sr. Carles Salazar 

Carrasco, un representant d’ETSEA Sr. Javier Arántegui Jiménez, un 

representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Sr. Eduard 

Vaquero Tió, una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª Angeles de la 

Torre-Ruiz, una representant de la Facultat d'Infermeria Sra. Carme Campoy 



Guerrero, una representant de l'estudiantat Sra. Anna Sangrà Pérez i un 

representant del PAS Sr. Francesc Català Alòs. 

 

 Assessorament als projectes Erasmus + Accions clau 2 i 3 

Des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació, la Universitat de Lleida 

proporciona al personal docent i investigador l’assistència tècnica i administrativa 

en la gestió dels projectes KA2  i KA3.   

Aquest curs s’ha continuat amb la gestió econòmica i administrativa del projectes 

on la UdL és la institució coordinadora  

- 2018-1-ES01-KA201-050269 “Famílias y escuelas. La implicación de las 

familias extranjeras en la escuela” (FamilyandSchool) 

- 619060-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-J`P “Training Màsters in 

Ecosystem Services Management in Protected Areas” (ECOSERVE) 

 

A més a més també es proporciona assistència administrativa en altres 17 

projectes Erasmus plus, acció clau 2 en les tipologies d’Associacions 

Estratègiques en l’àmbit estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la 

joventut (Accions 201 a 204) amb els projectes: TAEC, Women in Power, 

GEFA/GIFT, Skills 4 smart TCLF, i l’ SPICEY,  INSTrUCT, i 2 nous projecte 

Care4Europe i Snoezelen project. 

 

Durant aquest curs també s’ha procedit a la justificació de 2 d’aquests projectes 

executats des de l’any 2017: Women in Power i TAEC. 

 

Així mateix en la tipologia dels projectes, la majoria dels projectes s’emmarquen 

en la modalitat d’Associacions  

Aquest curs també s’han iniciat nous projectes enmarcats en les Accions 

relatives a l’esport : “Opportunity: fostering social inclusion and gender equality 

in formal and nonformal educational contexts through applying traditional sports 

and games” 

 

Finalment, des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació es fa l’assistència 

tècnica i administrativa del projecte “Supporting Practices for Inclusive Schooling 

- Education for the Youth (SPISEY)” emmarcat en la Acció Clau 3 de suport a la 



reforma de polítiques en la modalitat d’ Inclusió social i valors comuns que va 

començar el 31 de desembre de 2018 i s’allargà fins 31 de desembre de 2021. 

 

 

 Programa UdL Refugi 
La UdL ha continuat la seva participació en el programa d’acollida que permet 

reprendre els estudis a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban. En 

aquest marc , la unitat de Desenvolupament i Cooperació s’ha encarregat de les 

gestions dels successius convenis de col·laboració signats amb l’administració 

de la Generalitat de Catalunya, entre elles la justificació tècnica i econòmica de 

les tres anualitats implementades.  

A banda, també s’ha encarregat de la gestió de la documentació relativa a 

l’estada legal per motius relacionat amb els estudis d’aquestes persones. Per 

donar seguiment a l’esmentat conveni, també ha participat en la Comitè 

d’Acollida de persones refugiades de la Generalitat de Catalunya.  

Es manté una segona línia de treball iniciada el curs passat amb la renovació de 

l’acord de col·laboració amb Institute of International Education’s Scholar Rescue 

Fund® (IIE-SRF). Un programa global que organitza i finança beques per a 

persones acadèmiques amenaçades i desplaçades en col·laboracions amb 

institucions d’educació superior a tot el món, que ha permès la estada d’una 

persona acadèmica a la UdL en situació de risc. Aquest any s’ha justificat, també, 

la primer anualitat. 
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Projectes Erasmus + KA2, KA3 i Sport per any

KA 201 KA 202 KA 203 KA 2CB KA3 S4STCLF Insdustries KA Sport KA201 KA CB



 Programa Mujeres por África: Durant el curs 2020/21 no es va rebre cap 

estudiant d’aquest programa donada la situació de pandèmia. Les dues 

estudiants que es trobaven acabant els seus estudis, van poder fer el retorn al 

seu país quan les condicions sanitàries ho van permetre amb totes les garanties 

de salut i seguretat. Les dues van poder acabar el màster i fer la defensa del seu 

TFM online de forma molt satisfactòria. De cara al proper curs 2021/22 les UdL 

ha ofert una beca de màster dins d’aquest programa en format online.  

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ 

 Cursos realitzats amb l’objectiu de formar persones crítiques i 
socialment responsables: 
Una part de la formació del curs 2020-2021 s’ha vist compromesa a causa de la 

declaració de l’estat d’alarma i confinament domiciliari aprovat pel govern el 12 

de març de l’any passat.  

Atesa la situació sanitària es van haver de cancel·lar o posposar vàries 

formacions previstes, algunes de les quals s’han pogut recuperar més tard i 

d’altres encara no.  

- El “Taller d’acció dels ODS”, una matèria transversal de caràcter pràctic 

pensada per introduir la comunitat universitària en l’Agenda 2030 encara 

no s’ha pogut organitzat atès que s’havia pensat un format eminentment 

participatiu i presencial. 

- El curs de formació bàsica en cooperació per al desenvolupament,  
tot i haver estat sol·licitat no s’ha pogut organitzar per tractar-se d’una 

activitat formativa especialment dirigida a l’estudiantat de la UdL que té 

previst fer una experiència de cooperació en un país empobrit 

econòmicament i socialment. Donades les dificultats per viatjar i la situació 

sanitària s’ha considerat més prudent no oferir-lo d’acord amb la 

suspensió de la convocatòria de mobilitat solidària d’aquest any 

Sí que es van poder adaptar al format virtual completament: 

- “5a Edició de les Jornades Visions d’un Món Desigual. ODS 3 Salut i 
Benestar” que es van fer, amb 95 persones apuntades, els dies 26 i 28 

d’abril i 3 i 5  de maig a través de la plataforma Butxaca TV. Aquest curs 

s’organitza de manera conjunta amb la UdG, la UPF i la URV. 



- La 7a Edició de les Jornades Visions del Món Africà, es van fer els 

dies 1 i 2 de desembre de 2020 amb 39 persones inscrites amb matèria 

transversal i 12 amb certificat d’assistència. 

- El 39è Curs de Drets Humans de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya “Drets Humans davant dels desafiaments globals”  

reconegut com a matèria transversal per part de la UdL, s’ha fet en 

modalitat virtual des 12 al 29 d’abril. 

- El calidoscopi de les migracions. Una diversitat de mirades organitzat 

conjuntament amb els col·legis professionals de Psicologia, Educació 

Social, de Treball Social i de Pedagogia de Lleida. S’ha fet durant els dies 

4,10 17 i 24 de març a través de la plataforma BBCollaborate amb una 

assistència virtual de més de 250 persones. 

 

 Aules Contra la Pobresa: hem arribat a la VIIIa edició del Programa Aules 

Contra la Pobresa. Aquest consisteix en introduir continguts i competències 

sobre les desigualtats socials, desenvolupament, cooperació i solidaritat en el 

currículum de l’estudiantat de la UdL. En aquest curs han participat els graus de 

Dret, Doble titulació de Dret i ADE, Turisme, Psicologia, Treball Social, Educació 

Social, Educació Infantil, Gestions Creatives, Doble titulació en Educació infantil 

i Educació Primària, Doble titulació en Educació Primària i CAFE, Educació 

Primària bilingüe, Educació Primària Dual, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, 

Infermeria, Doble grau en Infermeria i Fisioteràpia. 

Algunes de les activitats realitzades en el programa d’Aules contra la Pobresa 

s’han dut a terme amb la col·laboració d’entitats del Tercer Sector com 

l’Associació Anti-Sida de Lleida, l’Escola de Cultura de Pau, la Coordinadora 

d’ONGD i aMS de Lleida, el Comitè Català de l’ACNUR, Banc del Temps, 

Càritas, Ponent Coopera, Taula del Tercer Sector, Banc d’Aliments. 

 

 APS amb alumnat de la Universitat de Lleida: La Unitat de 

Desenvolupament i Cooperació gestiona la col·laboració amb la Facultat de Dret 

Economia i Turisme en el marc del Programa d’Aprenentatge-Servei (ApS)  

aplicat als Treballs de Fi de grau (TFG) de l’alumnat d’aquestes titulacions. 

consisteix en que part de l’estudiantat, de forma voluntària, dels graus de Dret, 

ADE o Turisme, faci un treball o estada amb metodologia APS a diferents entitats 

d’acord amb les necessitats concretes detectades per la unitat. Tot i les dificultats 



d’aquest curs 20-21 motivades per la situació sanitària la FDET manté la seva 

idea de desenvolupament Treballs de Fi de grau amb metodologia APS. Aquest 

curs s’ha fet un total de 9 propostes a l’àmbit dels graus i dues propostes en 

l’àmbit dels Treballs de Fi de Màster. Les entitats col·laboradores aquesta edició 

són la Federació Allen, el Banc d’aliments, la Fundació Arrels Sant Ignasi, la Creu 

Roja de Lleida i Ponent Coopera. 
 

 Pràctiques Màster Universitari Relacions Internacionals Seguretat i 
Desenvolupament (Universitat Autònoma Barcelona) 

La UdL ha acollit dos estudiants del Màster Universitari en Relacions Internacionals i 

Seguretat de la UAB per fer les pràctiques del TFM a la Unitat de Desenvolupament i 

Cooperació. Aquests dos estudiants han realitzat per una banda un treball de recerca 

sobre els ODS i el seu impacte a les universitats; i de l’altra un estat de la qüestió sobre 

les entitats de la ciutat de Lleida per incorporar l’Enfocament de Gènere i veure en quina 

situació es troben per l’elaboració del nou pla director. Aquesta col·laboració de la UAB 

que s’ha fet en modalitat online va tenir lloc des del mes de febrer i fins al mes de maig 

de 2021. 
 

 
 
 

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ 

Exposicions, xerrades, cinefòrums, cicle de cinema, jornades i voluntariat 

gestionat a través de la UdL. 

 

 Xerrades 
- “Interseccionalitat de gènere en l’atenció afectiva-sexual i reproductiva de 
les dones”, a càrrec de Serena Brigidi.  

Organitza: Farmamundi, Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones 

Dolors Piera i Unitat de Desenvolupament i Cooperació.  

15 d’octubre de 2020. 

- “Taula rodona per al coneixement de conflictes: la situació actual al 
Senegal”. 
Organitza: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Paeria i Unitat de 

Desenvolupament i Cooperació.  

 6 de maig de 2021. 

 



 Cicle de conferències “I tu per què ets racista?” 
El cicle ha ofert sis conferències al voltant del racisme per tal de qüestionar-nos 

com a persones i com a professionals. Ha estat organitzat conjuntament amb 

Gestions Creatives, l’ICE, la FEPTS, la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, 

la CGT-Lleida i l’associació de Mares contra el racisme. 

Del 21 d’octubre de 2020 al 3 de març de 2021 

 
 

 17è Cicle de Cinema i Drets Humans 
En aquesta edició virtual, el Cicle de Cinema i Drets Humans està composat de 

tres documentals amb les seves respectives ponències relacionades amb a 

l’economia feminista i les cures, l’antigitanisme i la crisi social i econòmica. 

Organitza: Unitat de Cultura, Centre Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció 

de les Dones Dolors Piera i Unitat de Desenvolupament i Cooperació.  

Col·labora: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, Amnistia Internacional i 

CCOO. Participa: Plataforma 8 d’abril de Lleida, Cooperacció i Ateneu Popular 

de Ponent.  

Del 5 al 19 de novembre de 2020  

 
 Voluntariat 
La UdL per una educació integral, ja que a més de formar bons i bones 

professionals vol contribuir a forjar una ciutadania activa, responsable i 

compromesa amb el valor de la solidaritat i el progrés de la societat cap a una 

major justícia social. Per això, des de la unitat de Desenvolupament i Cooperació 

posem a l’abast de la comunitat universitària una oferta de voluntariat de més de 

35 entitats de Lleida. 

 

 Programa Itinera: la unitat de Desenvolupament i Cooperació ha participat 

aquest curs amb tres projectes Itinera orientant alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut 

Manel de Montsuar, Col·legi Episcopal i Claver en els Treballs de Recerca de 

final d’etapa d’ESO dins l’Àrea de Cooperació i Solidaritat amb temàtica sobre 

persones refugiades, migracions i desigualtats socials. També ha fet l’avaluació 

de tres projectes presentats als premis itinera dins l’àrea d’arts i humanitats. 

 

 Publicacions: “Al voltant de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets 



Humans”, de Natalia Navarro Oliván. Aquesta publicació és fruit del treball 

conjunt entre la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, la Paeria i la Unitat de 

Desenvolupament i Cooperació. 

 
 
 

ALTRES ACCIONS 

 

PROJECCCIÓ LOCAL 

 Col·laboració i assessorament amb l’Ajuntament de Lleida 

En en el marc del conveni signat amb l’Ajuntament de Lleida, la Unitat de  

Desenvolupament i Cooperació hi col·labora de dues maneres. Per una banda, 

s’encarrega de la valoració de les convocatòries tant de projectes d’emergència com de 

cooperació de l’Ajuntament. Per altra banda, DEC participa també del Consell mixt de 

Cooperació de la Paeria que durant aquest curs s’ha celebrat en format online els dies 

19 d’octubre i 3 de desembre de 2020, 25 de febrer i xxx de juny de 2021. 

També s’han iniciat els treballs per incorporar l’Enfocament de Gènere basat en Drets 

Humans dins les polítiques d’actuació de l’Ajuntament de Lleida. En aquest sentit s‘han 

fet canvis en la convocatòries de la Paeria d’ajuts a projectes i també de cara a la 

confecció del nou Pla Director que ha de tenir integrat aquest enfocament. Per fer tot 

això s’ha fet un seguit de reunions virtuals on l’equip de treball ha estat conformat per:  

dos membres de la Coordinadora d’ongd i aMS de Lleida, dos tècniques de l’Ajuntament 

de Lleida, la consultora de l’entitat Alternativa i relatora de la tasca Natàlia Navarro 

Oliván i tres tècniques de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació. 

 

 Valoració de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida  

La convocatòria de projectes de cooperació de l’Ajuntament de Lleida en aquesta edició 

va comptar amb 11 propostes presentades que la UDEC va avaluar realitzant un acurat 

informe de cada entitat en particular i de la convocatòria en general. Tal i com marca la 

prioritat geogràfica de les bases d’aquesta convocatòria, els projectes presentats es 

duen a terme als campaments de refugiats sahrauís, a la regió de l’Amèrica Central i 

del Sud i a la regió de l’Àfrica subsahariana. 

Pel que fa a entitats sol·licitants, en aquesta convocatòria 2020 s’han presentat un total 

de 15 ONGD, tres més de les que ho van fer l’any passat, amb un únic projecte 

cadascuna, tal com establia la convocatòria. Totes les propostes eren de cooperació al 

desenvolupament i igual que en l’edició anterior, no hi havia cap projecte de 

codesenvolupament i una de les propostes era d’emergències, tot i que es va decidir 



recomanar a l’Ajuntament  desestimar-lo d’aquesta modalitat passant-lo a la línia 1 de 

cooperació pel desenvolupament cosa que, dit sigui de passada, el va afavorir en la 

valoració tant quantitativa com qualitativa ja que el projecte en sí no contenia els 

elements bàsics d’un projecte d’emergència i ajut humanitari. En total es van repartir 

65.003 € als 15 projectes que es van presentar.  

En relació al sistema de puntuació dels projectes on sempre s’havia puntuat la part 

entitat per un costat amb un màxim de 30 punts i la part projecte per un altre amb 70 

punts com a límit, cal dir que en aquesta edició això ha canviat.  

Ara s’ha valorat sobre 100 tenint en compte sis apartats amb una nota màxima cadascun 

sense que el fet de no superar la meitat de cada apartat sigui excloent. Així s’han valorat 

els apartats següents: entitat sol·licitant (fins a 18 punts), entitat sòcia local (fins a 12 

punts), prioritats (fins a 10 punts), qualitat tècnica (fins a 20 punts), transversalitat de 

l’EGiBDH (fins a 30 punts) i valoració de la sostenibilitat mediambiental (fins a 10 punts). 

Això és fruit de la voluntat expressada per l’Ajuntament de fer un canvi de rumb i aplicar 

l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) com a base de tota la 

cooperació que es faci des de Lleida. Tot i que és una metodologia relativament recent 

en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, no resulta del tot desconeguda per 

les entitats atès que en el sí de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida ja s’han 

realitzat algunes formacions al respecte per part de l’Agència Catalana de Cooperació 

per al Desenvolupament (ACCD). Ara bé, sí que representa un repte per l’Ajuntament 

que n’agafa el relleu ja que mai abans s’havia fet un canvi tan positiu en clau feminista i 

de qualitat. 

 

 Participació a la Coordinadora d'ONGD i Altres Moviments Solidaris de 
Lleida 

La Universitat de Lleida a través de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació és una 

de les més de 35 entitats participants de la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments 

Solidaris de Lleida. Com a tal, la Unitat participa activament de les comissions de treball; 

en les activitats de sensibilització, mobilització i educació per al desenvolupament; i en 

les assembles mensuals realitzades els dies 17 de setembre, 1 d’octubre, 5 de 

novembre, 10 de desembre  de 2018 i 14 de gener, 4 de febrer, 3 de març, 4 d’abril, 6 

de maig, 3 de juny de 2019. 

 

 Participació al projecte REDES Lleida ciutat Educadora 

Durant aquest curs s’ha participat a la xarxa temàtica “Els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible amb la implicació de la infància (RECE 2018-2019). 

Aquesta participació forma part de la segona fase que ja va dur a terme 

l’Ajuntament de Lleida des de la Regidoria d’Educació i en la que van prendre part 



14 Ajuntaments de ciutats de l’estat espanyol. En aquesta fase es van debatre i 

compartir reflexions per elaborar una eina de recollida d’informació per dur a terme 

una revisió exhaustiva de les accions que es van fer l’any passat relacionades amb 

els ODS i la infancia a les Ciutats Educadores participants. 

Des de la UDEC vam donar assessorament sobre els ODS i també vam moderar 

dos dels tallers que es van fer a les jornades virtuals dels dies 6 i 13 de novembre 

de 2020 i 18 i 25 de març de 2021 de les ciutats educadores on hi van participar 

més de 15 ciutats de l’estat español. També es va participar en els tallers amb joves 

de Lleida durant els divendres 9 i 13 d’octubre, 20 de novembre i 4 de desembre 

de 2020 per iniciar un projecte que es va batejar com a “Freesbe, do something for 

nothing” per incentivar la participació del jovent en els ODS i amb metolodogia APS. 

En el marc d’aquesta participació el 30 de desembre es va celebrar el dia de les 

ciutats educadores i la UdL s’hi va sumar a través de l’acció simbòlica que la Paeria 

va proposar i que va consistir en un canvi de nom d’un carrer relacionat amb 

l’educació. Així el carrer Jaume II es va convertir per un dia en el carrer de “Lleida, 

ciutat democrática”. 

 

PROJECCIÓ EXTERIOR 

 Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) 
La UDEC ha participat en les reunions de l’ACUP tot fomentant el treball en xarxa a la 

comissió de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) en relació a 

l'estratègia de difusió dels ODS i també d’un protocol per accions per fer front a la 

pandèmia i a altres temes relacionats amb la cooperació universitària catalana. 

 

 Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) 
La CRUE internacionals i Cooperació està integrada pels màxims responsables de 

política d'internacionalització i cooperació al desenvolupament de les universitat de 

l'Estat Espanyol i la seva finalitat principal és la de liderar i coordinar les actuacions de 

les universitat en aquestes matèries a fi de potenciar una col·laboració més estreta entre 

elles. 

DEC forma part del grup de treball de cooperació que s'encarrega de vetllar pel codi de 

conducta, les bones pràctiques en cooperació, l'avaluació de la qualitat de la CUD i la 

difusió i suport de les activitats CUD. Dins d’aquesta participació es va assistir en format 

virtual a les VI Jornades OCUD els dies 20 i 21 de gener de 2021 que es van fer online 

i on es van tractar temes relacionats amb la cooperació universitària i també relacionats 

amb l’impacte de la covid als països empobrits.  

 

 



 

 

 Agenda 2030 i ODS 
Dins del Pla Agenda 2030-ODS es va crear una comissió impulsora de composició 

transversal en la qual participen varies unitats, vicerectorats i coordinacions per 

implantar els ODS dins de la comunitat universitària. 

Entre el curs passat l’actual s’està creant una pàgina web específica a la UdL sobre 

l’agenda2030 i els ODS. Per tirar endavant aquest projecte es compta amb el suport de 

la Coordinadora de Transformació digital, el Coordinador de Comunicació, Difusió i 

Premsa i el personal tècnic adscrit a la mateixa. En aquest pàgina web s’ha publicat un 

mapeig dels ODS a la UdL. 

L’any 2020 la UdL es va presentar al THE The Times Higher Education Impact Rankings 

Sustainable Development Goals (SDGs) que ha comptat amb el suport del Gabinet 

Tècnic d’Estudis de la UdL  on va puntuar en 5 ODS als quals es va presentar. 

La UdL va assolir la 21a posició del món en l’ODS número 4 relatiu a una educació de 

qualitat (es van presentar 601 universitats) i la 94a en polítiques d’igualtat de gènere, 

que compleixen amb l’ODS 5 (es van presentar 401 universitats). Va obtenir una 

valoració de 80,8 i 63,4 (sobre un màxim de 100), respectivament. 

En els objectius de reducció de desigualtats, ODS 10, (valoració de 59,0 i posició 101-

200), energia assequible i no contaminant, ODS 7, (valoració de 45,4 i posició 201-300), 

i aliances per a l’assoliment dels objectius, ODS 17, (valoració de 45,7 i posició 401-

600). Els resultats obtinguts posicionen la Universitat majoritàriament en llocs per 

damunt la mitjana entre les institucions del rànquing. 

Aquests resultats els podeu consultar a l’enllaç a la noticia de premsa on podreu veure 

els resultats del propi rànquing: 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/2

5/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 

Així com també algunes dades comparades amb altres universitats de l’Estat i de 

Catalunya: http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-21a-del-mon-en-

educacio-de-qualitat-al-THE-Impact-Ranking/  

 

 

 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (CDOCS) 
El Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS), traslladat del Servei 

de Biblioteca i Documentació del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida fa dos 

cursos, segueix oferint i difonent publicacions pròpies de DEC. A la vegada, el fons 

bibliogràfic es va nodrint cada curs més de monografies relacionades amb la cooperació 

i el desenvolupament. Des de la Unitat també s’ofereix assessorament bibliogràfic i 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-21a-del-mon-en-educacio-de-qualitat-al-THE-Impact-Ranking/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-21a-del-mon-en-educacio-de-qualitat-al-THE-Impact-Ranking/


documental a diferents grups d’estudiantat (universitari i de batxillerat) en els seus 

treballs de recerca. 

 

A més a més, el nombre d’usuaris del CDOCS segueix en la tendència creixent dels 

darrers anys. Concretament, aquest curs s’han realitzat un total de 213 préstecs més de 

la meitat provinents del servei de préstec interbibliotecari de les universitats catalanes i 

83 renovacions. 

 


