CURS DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
2017-18 - 2n semestre

Aquest curs es té en compte alhora d'atorgar els Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional
de la UdG.

Dies: 6, 13, 20 de març i 3, 10 i 17 d’abril de 2018
Horari: de 15.00 a 19.30 h
Aula: 5C Facultat de Dret, Campus de Montilivi

Estudiants de Grau:
2 crèdits. Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions teòriques, superar l’avaluació del curs
i realitzar 25 hores d’Activitats Solidàries en alguna de les entitats que ofereix l’Oficina de
Cooperació per al Desenvolupament.

Dimarts 6 de març
15.00 a 15.30 h

15.30 a 17.00 h

Presentació de la Unitat de Compromís

Sra. Gemma Ros, responsable de Cooperació i

Social de la UdG

Voluntariat de la Universitat de Girona

Els Objectius de Desenvolupament

Dr. Macià Serra, professor associat a l'àrea de Ciència

Sostenible i l’Agenda 2030

Política del Departament de Dret Públic de la UdG

17.00 a 17.30 h

Descans

17.30 a 19.30 h

Debat sobre els ODS

Dr. Macià Serra, professor de Ciència Política del
Departament de Dret Públic de la UdG

Dimarts 13 de març
15.00 a 16.00 h

Els projectes de cooperació de

Sra. Paula Ballells, tècnic del Servei Municipal de

l’Ajuntament de Girona

Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona

La Coordinadora d’ONG Solidàries de
16.00 a 17.00 h

les Comarques de Girona i l’Alt
Maresme

17.00 a 17.30 h

d’una nova biblioteca per l’escola
d’infermeria Insolafrica a Kribi
(Camerun)

18.30 a 19.30 h

Solidàries

Descans
Experiències de cooperació: Construcció

17.30 a 18.30 h

Sr. Carles Serra, tècnic de la Coordinadora d’ONG

Experiències de cooperació: La xarxa de
salut mental de Bluefields (Nicaragua)

Dra. Alícia Baltasar, professora del Departament
d’Infermeria i Sra. Anna Roca, cap de la biblioteca del
Campus Emili Grahit de la UdG
Dra. Cristina Bosch, professora del Departament
d'Infermeria de la UdG i estudiants que han participat en
el projecte

Dimarts 20 de març
15.00 a 17.00 h
17.00 a 17.30 h

Aspectes sanitaris que cal tenir en

Dr. Ramon Dalmau, del Servei de Malalties Tropicals a

compte: les malalties tropicals

IAS de Salt

Descans
La seguretat en projectes de cooperació
internacional: què és la seguretat?
Amenaça, vulnerabilitat i risc.

17.30 a 19.30 h

Estratègies per reduir el risc:
acceptació, protecció i dissuasió.
Evolució de l’entorn operatiu de les
ONG’s. Històric i perfil d’incidents

Sr. Diego Guerrero, expert en seguretat internacional.
Ha reballat com a consultor i observador en processos
electorals i conflictes humanitaris. Ha treballat per
Nacions Unides, Oxfam Int. i Metges Sense Fronteres,
entre d‘altres, i ha operat en regions com Nepal, Pakistan,
Síria o Afganistan

Dimarts 3 d’abril
Sr. Àlex Garcia, formador i consultor en l’àmbit de la
cooperació internacional des del 2001. Ha desenvolupat la
15.00 a 17.00 h

La Cooperació per al Desenvolupament:

seva trajectòria professional en l’àmbit de la sensibilització

marc conceptual, estratègies i reptes en

i l’educació per al desenvolupament. Treballa com a

l’actual context global de crisi

assessor i consultor en els àmbits de formació, avaluació i
enfortiment de capacitats per a diverses administracions
públiques, universitats i organismes internacionals

17.00 a 17.30 h

Descans
L’Educació per al Desenvolupament:

17.30 a 19.30 h

marc conceptual, estratègies i reptes en
l’actual context global i local

Sr. Àlex Garcia, formador i consultor en l’àmbit de la
cooperació internacional

Dimarts 10 d’abril
Videofòrum:
15.00 a 17.00 h

Un lugar en el mundo (1992)

Dr. Salvador Martí, professor de Ciència Política del
Departament de Dret Públic de la UdG

dir. Adolfo Aristarain
17.00 a 17.30 h

17.30 a 18.30 h

Descans
Experiències de cooperació: Proyecto

Dra. Neus Collado, doctora en tractaments d'aigua per la

Siempre Verde, centro de educación

UdG (ICRA) i Co-fundadora i gestora de projectes de la

ambiental San Rafael (Perú)

ONG EverGreen Institute

Visita a l’exposició: Consolidació
18.30 a 19.30 h

d’estratègies de desenvolupament

Sra. Alba Serrat, estudiant PhD de l’Institut d’Ecologia

sostenible i equitatiu a Thille Boubacar

Aquàtica de la UdG

(Senegal)

Dimarts 17 d’abril
15.00 a 17.00 h

La cooperació a la UdG

17.00 a 17.30 h

Descans

17.30 a 19.30 h

Taller: Elaboració d’un projecte de
cooperació al desenvolupament

Unitat de Compromís Social de la UdG

Unitat de Compromís Social de la UdG

