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INTRODUCCIÓ 
 
 
 

D’acord amb la filosofia del Programa UNITWIN i de les Càtedres UNESCO, i en 

coherència amb els objectius i les característiques de la Càtedra i de la Xarxa, el 

nostre Pla d'Activitats potencia perspectives acadèmiques transdisciplinàries sobre 

el Desenvolupament Humà Sostenible i sinèrgies transdisciplinàries entre 

docència, investigació, extensió i cooperació. A més, es tracta de salvar l'estèril 

separació entre teoria i investigació i d’evitar la fractura entre la teoria i la seva 

aplicació pràctica. Per aquest motiu els programes de formació (teòrica i pràctica) 

s’articulen amb programes de recerca (bàsica i aplicada) i amb plans d’acció, 

d’acord amb les necessitats específiques dels diferents entorns socials de les 

institucions membres de la Càtedra i de la Xarxa. Segons aquests criteris, el Pla 

d'Activitats té un caràcter integral amb interconnexions i sinèrgies entre les 

diferents activitats. 

 

A continuació oferim un llistat sintètic d’activitats classificades per grans capítols: 

docència; recerca; plans d’acció; congressos, seminaris i conferències; intercanvi 

de professors; documentació, publicacions, promoció i comunicació mediàtica; i, 

finalment, aspectes institucionals, convenis i beques.  En moltes activitats existeix 

algun tipus de cooperació (bilateral o multilateral, a escala nacional o 

internacional) entre les co-seus de la Càtedra Internacional i/o entre aquestes i la 

resta d’institucions membres de la Xarxa. En aquesta memòria es recullen les 

activitats desenvolupades a la Universitat de Girona i les realitzades en altres 

institucions de la Xarxa en les quals han participat membres de l’equip de la 

Càtedra de la Universitat de Girona. 

 

És molt important assenyalar el fet que, degut a la retallada del 50% de la 

subvenció atorgada pel Departament d’Economia i Coneixement, hem hagut de 
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reduir el nombre i l’abast de les nostres activitats com a Càtedra. Entre els 

projectes afectats podem destacar els següents: 

 

- Tancament provisional d’activitats de l’Observatori de Desenvolupament 

Humà Sostenible de Catalunya, fins a l’obtenció d’un nou finançament. 

 

- Reducció del nombre d’ajudes de matrícula per al màster. S’ha passat 

d’atorgar quatre mitges subvencions de matrícula (€5900) a donar per al 

curs 2011-2012 només una mitja subvenció (€1475) i per al curs 2012-

2013 només una mitja subvenció (€1475), una altra del 30% (€885) i tres 

ajudes de 10% (€295 cadascuna). 

 
 

- Reducció del nombre de conferències i seminaris organitzats o recolzats 

per la Càtedra.  

 

La Memòria 2012 presenta una important rebaixada de la nostra activitat com a 

Càtedra i, per tant, la seva lectura ha de tenir en compte el context econòmic 

abans descrit.  
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1. DOCÈNCIA  

 

El Programa de Formació inclou docència de grau, postgrau i extensió/formació 

contínua:  

 

1.1. Grau:  

 

1.1.1. Introducció de la temàtica del desenvolupament humà sostenible en 

els plans d’estudis dels nous graus, que es van començar a cursar a 

la Universitat de Girona el curs 2009/10. Concretament, en referència 

a la memòria 2012, la perspectiva de desenvolupament humà 

sostenible va ser introduïda als cursos  2011-2012 i 2012-2013 als 

següents estudis: Grau de Mestre/a en Educació i Grau de Mestre/a 

en Educació Infantil: al mòdul de Societat, Família i Escola; Grau  de 

Criminologia i Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració: a 

l’assignatura obligatòria de primer curs Introducció a la Sociologia; 

Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració: a l’assignatura 

optativa Desigualtats Socials i Polítiques Públiques; Grau d’Economia 

i Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: a l’assignatura 

obligatòria del primer curs Sociologia. 

 

1.2. Postgrau:  

 

1.2.1. Cinquena edició del Màster en “Desenvolupament Humà Sostenible, 

Globalització i Desenvolupament Local”, curs 2011/12. Direcció: Jordi 

de Cambra (UdG); coordinació: Ana Urmeneta (UdG). Hi ha participat 

professorat de les Universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona i 

Girona, i altres membres de la Càtedra Internacional i de la Xarxa, i 

s'ha organitzat amb la col·laboració del Centre UNESCO de 

Catalunya. Es va començar a impartir el setembre de 2011 i va 
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finalitzar el juny de 2012. Aquest Màster ha estat avaluat per la 

UNESCO com “low-cost high quality MSc in Sustainable 

Development”.  

 

1.2.2. Terceres edicions dels següents Diplomes i Cursos de Postgrau, curs 

2011/12 sota la direcció de Jordi de Cambra i la coordinació d’Ana 

Urmeneta:  

 (Aclariment: Els següents links corresponen a la quarta edició ja que la 

tercera ja no hi és disponible a la web. El contingut és el mateix). 

 

1.2.2.1. Diploma de Postgrau en Anàlisi Transdisciplinar del 

Desenvolupament Humà Sostenible i la Cooperació Internacional  

 

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-

postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-

sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-

en-barcelona.html  

 

1.2.2.2. Diploma de Postgrau en Aspectes Socioeconòmics i 

Mediambientals del Desenvolupament Humà Sostenible i la 

Cooperació Internacional. 

 

http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-

postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-

socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-

sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-

en-barcelona.html  

 

1.2.2.3. Diploma de Postgrau en Aspectes Socioculturals del 

Desenvolupament Humà Sostenible i la Globalització.  

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-

postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-

socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-

internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html   

   

1.2.2.4. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, 

Globalització Econòmica i Desigualtats Socials.  

 

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-

postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-

y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-

barcelona.html 

 

1.2.2.5. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, 

Globalització Econòmica i Medi Ambient. 

 

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-

postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-

y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html  

 

1.2.2.6. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, 

Desigualtats Socials, Cultura i Educació.  

 

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-

postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-

cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html   

  

1.2.2.7. Curs de Postgrau en Desenvolupament Humà Sostenible, 

Drets Humans i Cooperació Internacional.  

http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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http://www.fundacioudg.org/cursos-de-

postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-

humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-

semipresencial-realizacion-en-barcelona.html   

  

1.2.3. Sisena edició del Màster en “Desenvolupament Humà Sostenible Local 

i Alternatives a la Globalització Neoliberal” i de les quartes edicions 

dels Diplomes i Cursos de Postgrau enumerats als apartat 1.2.2 

d’aquesta memòria. Curs 2012/13. Direcció: Jordi de Cambra (UdG); 

coordinació: Ana Urmeneta (UdG). Hi participa professorat de les UAB, 

UB i UdG, i altres membres de la Càtedra Internacional i de la Xarxa. 

Organitza la Càtedra. Lloc d'impartició: Escola d'Estudis Superiors i 

Universitaris FORMATIC BARCELONA (centre adscrit a la Universitat 

de Girona), Barcelona. Es va començar a impartir l’octubre de 2012 i 

finalitzarà el juny de 2013. Aquest Màster ha estat avaluat per la 

UNESCO com “low-cost high quality MSc in Sustainable 

Development”. 

 

http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-

desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-

neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html  

 

Més informació a la Fundació UdG Innovació i Formació.  

(http://www.fundacioudg.org)    

 

1.2.4. Màster en “Globalització, Desenvolupament i Cooperació”. Dirigit per la 

Dra. Irene Maestro (Departament de Política Econòmica i Estructura 

Econòmica Mundial, Universitat de Barcelona, membre de la Xarxa). 

Ana Urmeneta imparteix el Mòdul “Desenvolupament Humà, 

http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/
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Participació Ciutadana i Desenvolupament Local”. Organitza: Món-3 i 

Universitat de Barcelona, cursos 2011/12 i 2012/13.  

 

1.2.5. Màster en Sociologia. Direcció: Teresa Muñoz (Departament de 

Sociologia). Seminario Internacional sobre el Desarrollo Humano 

Sostenible. Jordi de Cambra imparteix el curs “El paradigma del 

Desarrollo Humano Sostenible” (15 hores) i Ana Urmeneta imparteix el 

curs “Metodologías de la acción social” (15 hores). Organitza: 

Departament de Sociologia, Universidad de La Habana. Curs 2012/13. 

 

1.2.6. 12ena. edició del Màster Universitari de Cooperació Internacional, 

Gestió de Polítiques Públiques, Programes i Projectes de 

Desenvolupament de la Fundació Ortega y Gasset de Madrid. En 

Xavier Martí, Secretari Tècnic de la Càtedra i professor del nostre 

màster, imparteix el mòdul “Política de Cooperació al 

Desenvolupament de la UE”. Curs 2012/13. 

 

1.2.7. 6a edició del Màster Interuniversitari en Cooperació al 

Desenvolupament de la Universitat Jaume I de Castelló. En Xavier 

Martí, Secretari Tècnic de la Càtedra i professor del nostre màster, 

imparteix el mòdul “Geopolítica de l’Àsia”. Curs 2012/13. 

 
 

1.2.8. Elaboració i presentació de la proposta de la setena edició (curs 

2013/14) del Màster en “Màster en Desenvolupament Humà 

Sostenible Local i Alternatives a la Globalització Neoliberal” i de les 

cinquenes edicions dels Diplomes i Cursos de Postgrau enumerats als 

apartat 1.2.2 d’aquesta memòria. Direcció: Jordi de Cambra; 

coordinació: Ana Urmeneta. Hi participaran professors de les 

Universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona i Girona, i altres 

membres de la Càtedra Internacional i de la Xarxa. Organitza la 
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Càtedra. S'iniciarà a l'octubre 2013 i finalitzarà el juny de 2014. Lloc 

d'impartició: Escola d’Estudis Superiors i Universitaris FORMATIC 

Barcelona (centre adscrit a la UdG), Barcelona. Aquest Màster ha estat 

avaluat per la UNESCO com “low-cost high quality MSc in Sustainable 

Development”  

 

1.3. Extensió/formació contínua:  

 

1.3.1 Cinquena edició del Curs d’Especialització en Desenvolupament 

Humà Sostenible, curs 2012/13, sota la direcció de Jordi de Cambra.  

 

http://www.fundacioudg.org/cursos-

despecialitzacio/detallactivitat/7606/curso-de-especializacion-en-desarrollo-

humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html     

 

1.3.2. Participació d’en Marco Aparicio, professor del màster i col·laborador 

de la Càtedra, en la XXVII Edició del Curs d’Estiu de la Universitat 

Internacional de la Pau, amb la presentació “La socialización de los 

derechos: Comisiones de la Verdad y comprensión contrahegemónica de 

los derechos”, San Cugat, juliol de 2012. 

 

http://www.fundacioudg.org/cursos-despecialitzacio/detallactivitat/7606/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-despecialitzacio/detallactivitat/7606/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-despecialitzacio/detallactivitat/7606/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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2.  RECERCA  

 

Les línies fonamentals de recerca de la Càtedra i de la Xarxa són: 

 

- Problemes Teòric-Conceptuals i Pràctics del Desenvolupament Humà. 

- Polítiques Socials per al Desenvolupament Humà. 

- Aspectes Metodològics i Tècnics dels Indicadors de Desenvolupament 

Humà. 

 

El Programa de Recerca "Desenvolupament Humà: Reconceptualització i 

Elaboració d'Indicadors" inclou diferents Projectes de Recerca executats pel Grup 

Internacional d'Investigació del Desenvolupament Humà (GRINDESHU), el qual té 

un caràcter transdisciplinari, interuniversitari i internacional, es reuneix en Seminari 

de forma rotativa en diferents seus de la Xarxa i inclou el claustre de professors 

del Programa de Formació. 

 

Projectes de recerca corresponents a aquest memòria d’activitats: 

 

2.1 Projecte de recerca “Desenvolupament Humà a Catalunya”. UdG, curs 

2010/11 i 2011/12. Director: Jordi de Cambra. 

 

2.1.1. Observatori del Desenvolupament Humà Sostenible de Catalunya. 

Directora: Ana Urmeneta. Es continua amb la recerca de l’observatori. 

Es tracta de confeccionar un IDH a nivell comarcal que incorpori 

mesures de desigualtat social.  

 

2.1.2. Ana Urmeneta (directora de l’Observatori) coordina la recerca 

“Aspectes Qualitatius del Desenvolupament Humà a Catalunya”. 
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2.2 Projectes de desenvolupament local presentats pels estudiants de la 

cinquena edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal (curs 2011/12):  

 

2.2.1 Títol del projecte: “Plan integral de desarrollo humano sostenible en las 

comunidades rurales en Guanacaste, Costa Rica, utilizando las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, así como el 

periodismo social como herramienta para la transformación social”  

Autors: Raquel Hernández, Luis Moriano, Ana Sofía Ruiz i Shanti Valls  

Tutora: Ana Urmeneta 

 

2.2.2  Títol del projecte: Centro de recursos libres y comunidad participativa 

virtual para el empoderamiento tecnológico 

Autors: Ferran Civit i Martí, Karla Cordero i Alba Vidal 

Tutor: Xavier Martí 

 

2.2.3 Títol del projecte: “Desarrollo Humano Sostenible para la comunidad 

indígena de Sodzil: Capacitación de líderes y empoderamiento en 

salud y educación” 

Autors: Guadalupe Herrera Gómez, Scherezade Rivera Ruiz de 

Chávez i Francesc Gassó 

Tutors: Ana Urmeneta i Marc Aparicio 
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3. PLANS D’ACCIÓ, INVESTIGACIÓ APLICADA I INVESTIGACIÓ-ACCIÓ 

PARTICIPATIVA  

 

3.1 Participació com a investigadora per part de la professora Ana Urmeneta en 

el projecte “Amores transnacionales: constitución y desarrollo de parejas 

mixtas en España”. Investigador principal: Jordi Roca Girona. Ministerio de 

Ciencia e Innovación – Plan Nacional de I+D+I, projecte CSO2009-10187 

(subprograma SOCI). 

 

3.2 Coordinació i planificació d’activitats de recerca i plans d’acció a Uberlândia 

(Minas Gerais, Brasil) per l’any 2013. Durant el mes de novembre la Càtedra 

es va reunir amb el professor Benerval Santos, director de projectes del 

Grupo de Pesquisas em Educação e Culturas Populares (GPECPOP) de la 

Universidade Federal de Uberlândia. La reunió va tenir com a objectiu 

planificar las accions de recerca i acció social que portaran a terme en forma 

conjunta la Càtedra i el GPECPOP, amb la col·laboració de l’ONG Ação 

Moradia, a la perifèria de la ciutat d’Uberlândia durant el primer semestre del 

2013.  

 

3.3 Participació com a investigador i co-autor de l’estudi La cooperació 

descentralitzada a debat. Oportunitats i reptes de futur per part de Xavier 

Martí, Secretari Tècnic de la Càtedra i professor del Màster en 

Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la Globalització 

Neoliberal de la UdG. Estudi impulsat pel CIDOB i la Iniciativa ART del 

PNUD. Setembre 2012. Propera publicació. 
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4.   CONGRESSOS, SEMINARIS i CONFERÈNCIES 

 

4.1.  Organització d’activitats congressuals, seminaris i conferències: 

 

4.1.1. Desè Cicle de Conferències Agenda Política del Desenvolupament 

Humà Sostenible. Organitzat: Càtedra UNESCO de Desenvolupament 

Humà Sostenible de la Universitat de Girona amb la col·laboració de 

l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona. Al llarg de l’any 2012 es van 

desenvolupar les següents activitats: 

 

4.1.1.1. “De los movimientos sociales críticos al 15-M en Madrid: 

¿nada será como antes?” a càrrec del Professor Carlos Taibo. 

Barcelona, 29 de febrer de 2012.  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2539 (FEU CLICK per veure 

vídeo) 

 

4.1.1.2. “De les mobilitzacions dels anys 80 al 15-M de 2011 a 

Catalunya” a càrrec del Professor Arcadi Oliveras. Barcelona, 7 de 

març de 2012. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2540 (FEU CLICK per veure 

vídeo) 

 

4.1.1.3. “De la política institucional al combat social: de la militància en 

partits polítics a la cooperació internacional” a càrrec del Sr. Toni 

Guirao. Barcelona, 14 de març de 2012. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2541 (FEU CLICK per veure 

vídeo) 

 

4.1.1.4. Taula Rodona: “Moviments socials, partits anticapitalistes, 

sindicalisme llibertari i 15-M: L'esquerra anticapitalista avui” i 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2539
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2540
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2541
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“Sindicalismo libertario y 15-M: retos para una realidad compleja”, a 

càrrec del Sr. Àngel Calle i la Sra. Esther Vivas. Barcelona, 21 de març 

de 2012. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2542. (FEU CLICK per veure 

vídeo) 

 

4.1.2. Seminari Permanent de Criminologia: Universitat i Societat. Primer 

semestre del curs 2012-2013. Organitzat pel grup de recerca Seminari 

de Ciències Penals i Criminològiques (GRHCS59) de la UdG amb la 

col·laboració de la Càtedra. Direcció Gonzalo Escobar Marulanda. 

Cicle de conferències obert al públic. 

 

4.1.2.1. 23 de setembre de 2012. Dra. Ester Blay (Universitat Pompeu 

Fabra). Tema: Models Policials  

 

4.1.2.2 30 d’octubre de 2012. Dr. Juan José Medina (University of 

Manchester) Tema: Criminal Justice Statistcs  

 

4.1.2.3. 31 d’octubre de 2012. Dr. Juan José Medina (University of 

Manchester) Tema: Criminology in United Kingdom  

 

4.1.2.4. 12 de novembre de 2012. Dr. David White (University of 

Liverpool) Tema: State Corporate Crime  

 

4.1.2.5. 13 de novembre de 2012. Dr. David White (University of 

Liverpool) Tema: Victims of State Corporate Crime  

 

4.1.2.6. 19 de novembre de 2012. Dr. René van Swaaningen 

(University Erasmus of Rotterdam) Tema: Crime prevention (I)  

 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/2542
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4.1.2.7. 19 de novembre de 2012. Dr. René van Swaaningen 

(University Erasmus of Rotterdam) Tema: Crime prevention (II)  

 

4.1.2.8. 20 de novembre de 2012. Dr. René van Swaaningen 

(University Erasmus of Rotterdam) Tema: Comparative criminology 

 

4.1.2.9. 21 de novembre de 2012. Dr. René van Swaaningen 

(University Erasmus of Rotterdam) Tema: Local Crime Prevention  

 

4.1.2.10. 26 de novembre de 2012. Dr. Andrés di Masso (Universitat 

de Barcelona) Tema: Psicologització i control social 

 

4.1.2.11. 3 de desembre de 2012. Dra. Ester Blay (Universitat Pompeu 

Fabra) Tema: Penes comunitàries 

 

4.2. Participació en activitats congressuals: 

 

4.2.1 Participació de la Càtedra en la VI Trobada de Càtedres UNESCO 

d’Espanya, 9-10 de febrer de 2012. Jordi de Cambra i Ana Urmeneta 

participen a la taula de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 

4.2.2 Conferència de Jordi de Cambra “Codesenvolupament versus 

cooperació al subdesenvolupament i anticooperació. De quina 

cooperació i de quin desenvolupament estem parlant?” a les V 

Converses Pedagògiques organitzades pels Estudis de Pedagogia de 

la UdG, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya i la Fundació SERGI. 

Girona, 11-12 d’abril de 2012 

 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=mlfpm7e0SYs%3D&tabid

=1383&language=ca-ES  

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=mlfpm7e0SYs%3D&tabid=1383〈uage=ca-ES
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=mlfpm7e0SYs%3D&tabid=1383〈uage=ca-ES
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4.2.3. Participació de Jordi de Cambra a la Taula Rodona “Sostenibilitat a 

debat”, organitzada per la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO a 

Catalunya. A la taula rodona, que es va celebrar al Centre UNESCO 

de Catalunya, també van participar la Sra. Mª José Miranda 

(subdirectora de l'escola Virolai i responsable dels projectes de 

sostenibilitat de l'escola), la Sra. Sara Batet (del Centre UNESCO de 

Catalunya) i la Sra. Mireia Abril (de l’Agenda 21 de Barcelona), i va 

estar moderada pel Sr. Joan Carles Moreno coordinador de les 

escoles associades a la UNESCO a Catalunya. Barcelona, 11 d’abril 

de 2012. 

 

4.2.4. Participació d’Alfonso Conde, un antic estudiant del Màster de 

Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la 

Globalització Neoliberal (4a edició), en una sessió sobre 

responsabilitat social corporativa a la indústria minera en el marc d’un 

fòrum del Task Force d’APEC (Asia-Pacific Cooperation) sobre Mineria 

celebrat a Legaspi (Filipines) entre el 4 i el 8 de juny del 2012. En 

aquesta sessió va exposar els avenços de la seva recerca en temes 

de desenvolupament humà sostenible des de la perspectiva de la 

mineria, recerca que va iniciar com a projecte de tesina a l’esmentat 

màster.  

 

4.2.5. Participació de Marco Aparicio, professor del màster i col·laborador de 

la Càtedra, en les VI Jornades: Visions d’Amèrica Llatina. La força dels 

moviments socials, amb el curs “Moviments socials, pobles indígenes i 

descolonització de l’estat: el cas de Bolívia”. Jornades organitzades 

per: Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL, 

URV Solidària, Oficina de Cooperació per al Desenvolupament-UdG i 

la Universitat Pompeu Fabra. 
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4.2.6. Co-patrocini i suport de la Càtedra al 9è Congrés Espanyol de 

Criminologia: “Prevenir, Castigar, Reintegrar”, celebrat a Girona entre 

el 27 i 29 de juny de 2012 i organitzat per la UdG, la Societat 

Espanyola d’Investigació Criminològica i la Federació d’Associacions 

de Criminòlegs d’Espanya. El Congrés era obert a tot/es els i les 

estudiants i investigador/es del camp de la criminologia. El programa 

va consistir en: 

 

4.2.6.1. Conferències 

 

 Prof. Dr. NICK TILLEY, de la University College London: 

“Responsibility and competency in community crime 

prevention” 

 

 Prof. Dr. RENÉ VAN SWAANINGEN, de la Universitat 

Erasmus de Rotterdam (Holanda): “Revertint el gir punitiu” 

 

4.2.6.2. Comunicacions: 

 

 Presons, penes alternatives i rehabilitació I (12)  

 Victimologia I (7) 

 Crim i Societat I – Homenatge Daniel Wagman (8) 

 Violència contra la dona I (4) 

 Delinqüència juvenil I (12) 

 Prevenció (4) 

 El criminòleg com a professió (2) 

 Comunicacions d’estudiants del grau de criminologia (5) 
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4.2.6.3. Pòsters 

 

 Criminologia: Formació i professió (3) 

 Delinqüència juvenil I (8) 

 Presons i penes alternatives I (9) 

 Delinqüència organitzada I (4) 

 Violència contra la dona I (12) 

 Prevenció (4) 

 Crim i Societat (5)  

 

4.2.6.4. Simposis (7) 

 

4.2.6.5. Assemblees: 

 

 Societat Espanyola d’Investigació Criminològica 

 Federació d’Associacions de Criminòlegs d’Espanya 



20 

5.  INTERCANVI DE PROFESSORAT  

 

5.1. Estades de professors de la Xarxa a la UdG.  

 

5.1.1. Sr. Xavier Martí. Professor del Màster en Globalització, 

Desenvolupament i Cooperació de la UB, expert en temes de 

cooperació al desenvolupament, i membre del Foro de Investigación 

del Mundo Árabe y Musulmán. Febrer, abril i maig 2012 (corresponent 

a la cinquena edició), i novembre i desembre de 2012 (corresponent a 

la sisena edició).  

 

5.1.2. Dr. Javier Martínez Peinado. Professor Titular d’Economia Mundial i 

Desenvolupament i membre del Grup de Recerca d'Economia Mundial 

(GREM). Desembre de 2011 i gener  de 2012 (corresponent a la 

cinquena edició). 

 

5.1.3. Dra. Irene Maestro. professora titular d'Economia Mundial i 

Desenvolupament de la Universitat de Barcelona, especialista en 

cooperació internacional, membre del Grup de Recerca d'Economia 

Mundial (GREM) i presidenta de la Fundació MÓN-3. Març i abril de 

2012 (corresponent a la cinquena edició).  

 

5.1.4. Dr. Ramón Sánchez Tabarés. Catedràtic de Política Econòmica i 

Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona, 

especialista en comerç i finances internacionals i membre del Grup de 

Recerca d'Economia Mundial (GREM). Desembre de 2011 i gener  de 

2012 (corresponent a la cinquena edició). 

 

5.1.5. Dr. Arcadi Oliveres. Professor titular d'universitat d'Economia Aplicada 

de la UAB, president de Justícia i Pau, president de la Fundació 
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Universitat Internacional de la Pau, vicepresident de la Federació 

Catalana d'ONG per a la Pau, membre del Comitè Internacional de la 

Fundació per a la Pau i de la Societat Catalana d'Economia, i vocal del 

patronat de la Fundació Un Sol Món. Març de 2012 (corresponent a la 

cinquena edició).  

 

5.1.6. Dr. Benerval Santos Pinheiro. Professor de Matemàtica a la 

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil i cap de projectes del Grup 

de Recerca en Educació i Cultures Populars (GEPECPOP). Novembre 

de 2012 (corresponent a la sisena edició). 
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6. BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓ, PUBLICACIONS, PROMOCIÓ I 

COMUNICACIÓ MEDIÀTICA 

 

6.1. Fons de biblioteca i documentació de la Càtedra a la UdG. Coordinadors: 

Jordi de Cambra i Ana Urmeneta. 

 

6.2. Publicacions  

 
6.2.1. Ana Urmeneta i Armanda Gonçalves (ex-estudiant del màster), 

participen en el llibre “Educação e culturas populares em diferentes 

contextos educativos: pesquisas e intervenções” amb l’article “O 

Desenvolvimento Humano Sustentável e poder popular: um caminho 

para uma sociedade mais equitativa e justa”. El llibre es troba 

actualment en premsa. 

 

6.2.2. Marco Aparicio Wilhelmi, professor del màster i col·laborador de la 

Càtedra publica l’article “Inmigración y crisis econòmica: la fragilidad 

de los derechos y su incidència en las persones inmigradas”, en el 

llibre de M. A Presno Linera (Coord.) Crisis econòmica y atención a las 

persones y grupos vulnerables. Oviedo: Procura, 2012. 

 
6.2.3. Marco Aparicio Wilhelmi, professor del màster i col·laborador de la 

Càtedra publica l’article “Frozen river. Libertad de circulación y 

establecimiento. Espacios de exclusión. Situación de los pueblos 

indígenes”, en el llibre de García Vázquez (Coord.) El derecho 

constitucional en el cine. Materiales didácticos para un sistema ECTS, 

A Coruña: Universidade da Coruña, 2012. 
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6.3. Promoció i comunicació mediàtica: 

 

6.3.1. Lloc web de la Càtedra i de la Xarxa a la UdG. Coordinadors: Jordi de 

Cambra i Ana Urmeneta. Secretaria Tècnica: Soledad Segretín (de 

gener a agost) i Xavier Martí (de setembre a desembre).  

 

https://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/langua

ge/ca-ES/Default.aspx  

  

6.3.2. Intranet del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal (sisena i setena edició). 

Intranet de la Universitat de Girona. Coordinadors: Jordi de Cambra i 

Ana Urmeneta. Col·laboradors: professors i professores del Màster.  

 

6.3.3. Actes i reunions de presentació i promoció. Coordinen: Jordi de 

Cambra i Ana Urmeneta  

 

6.3.4. Notes de premsa, presència als mitjans de comunicació i a Internet. 

Coordinen: Jordi de Cambra i Ana Urmeneta. Secretària Tècnica: 

Soledad Segretín (de gener a agost) i Xavier Martí (de setembre a 

desembre). Entre d‟altres, podem remarcar els següents mitjans i 

llocs web: 

 

6.3.4.1. Diari de Girona. 

6.3.4.2. El Punt 

6.3.4.4. TV Girona 

6.3.4.5. Catalunya Ràdio 

6.3.4.6. TV3 

6.3.4.7. Ràdio Girona - Cadena SER. 

https://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx
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6.3.4.8. Agenda electrònica d‟activitats de la Xarxa UNESCO a 

Catalunya del Centre UNESCO de Catalunya:  

http://www.unescocat.org/ct/ 

6.3.4.9. Agenda de Canal Solidari: 

http://www.canalsolidari.org/web/agenda_events/ 

6.3.4.10. Butlletí electrònic i agenda d‟activitats del Col·legi de 

Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

6.3.4.11. Butlletí electrònic i agenda d‟activitats de la Coordinadora 

d‟ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l‟Alt Maresme: 

http://solidaries.org/ 

6.3.4.12. Red de Universidades Iberoamericanas “Universia”: 

http://universia.net/#mai 

6.3.4.13. Sostenible (revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la 

sostenibilitat): http://www.sostenible.es/pubportada/inici.asp 

6.3.4.14. Butlletí electrònic i agenda d‟activitats d‟ARS-Chile: 

http://www.arschile.cl/ed/ 

6.3.4.15. Agenda de la Casa de la Cultura de Girona. 

www.casadecultura.org 

6.3.4.16. Llista de distribució de l‟Associació Catalana de 

Comunicació Científica (ACCC): http://www.acccnet.net/ 

6.3.4.17. Butlletí electrònic “Redial-España”. Consejo Español de 

Estudios Iberoamericanos: http://americanismo.es 

6.3.4.18. Agenda de la Diputació de Girona www.ddgi.cat/ 

6.3.4.19. Ecologistes en acció www.ecologistasenaccion.org 

6.3.4.20. Enginyeria Sense Fronteres a Girona  

esfgirona.wordpress.com/ 

6.3.4.21. Diari digital d'economia domèstica i sostenible.  

www.jornal.cat 
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6.3.4.22. DUGi Media, el Repositori Digital d'Àudio i Vídeo de la 

Universitat de Girona diobma.udg.edu/ 

 

6.3.5. Butlletí de noticies de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació 

amb la UNESCO núm. 2 del 2012, on s’anuncia el 10è cicle de 

conferències-debat sobre l’agenda política del desenvolupament humà 

sostenible: alternatives a l’imperi del mercat capitalista (pg. 15). 

 

http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_de_la_Comisi

xn_Nacional_Espaxola_de_la_UNESCO_n_2_2012.pdf 

 

6.3.6. Butlletí de noticies de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació 

amb la UNESCO núm. 4 del 2012, on s’anuncia la 6a edició del Màster 

en Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la 

Globalització Neoliberal (pg. 16). 

 

http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_n4_2012_Co

misixn_Nacional_Espaxola_de_Cooperacixn_con_la_UNESCO.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_de_la_Comisixn_Nacional_Espaxola_de_la_UNESCO_n_2_2012.pdf
http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_de_la_Comisixn_Nacional_Espaxola_de_la_UNESCO_n_2_2012.pdf
http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_n4_2012_Comisixn_Nacional_Espaxola_de_Cooperacixn_con_la_UNESCO.pdf
http://www.aecid.es/galerias/unesco/descargas/Boletxn_n4_2012_Comisixn_Nacional_Espaxola_de_Cooperacixn_con_la_UNESCO.pdf
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7.  ASPECTES INSTITUCIONALS, CONVENIS I BEQUES 

 

7.1. Convenis 

 

7.1.1. Conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya (actualment Departament d’Economia i 

Coneixement) i la UdG per contribuir al finançament de la Càtedra.  

 

7.1.2. Conveni de col·laboració entre la UdG i la Fundació Privada: Girona, 

Universitat i Futur, relatiu al finançament de la Càtedra.  

 

7.1.3. Conveni de cooperació entre la UdG i la Universitat Federal 

d’Ubêrlandia del Brasil (UFU) per ser implementat respectivament per 

la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible i el Grup 

de Recerca en Educació i Cultura Populars (GPECPOP). Signat per la 

rectora de la Udg, Dra. Anna M. Geli i el rector de la UFU Dr. Alfredo 

Julio Fernandes Neto, 30 de novembre de 2012. Els àmbits de 

col·laboració són:  

 

 Promoció de les relacions de caràcter científic i tecnològic entre la 

UdG, per mitjà de la Càtedra UNESCO, i la UFU, mitjançant el 

GPECPOP. 

 

 Desenvolupament d’activitats de capacitació comunitària, recerca 

participativa i projectes de desenvolupament local en el camp del 

Desenvolupament Humà Sostenible, el desenvolupament local i 

l’autogestió comunitària. 

 



27 

 Foment de la relació entre els professors i els estudiants de la 

UdG, a través de la Càtedra, amb els estudiants i professor de la 

UFU, a través del GPECPOP. 

 
 Foment de l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes de 

recerca, llibres, publicacions, materials didàctics i altres materials 

d’interès per a totes dues institucions 

 
 Foment de les activitats de sensibilització sobre aquests temes en 

el marc dels diferents programes de formació de la càtedra a la 

UdG i de la ciutadania en general. 

 
 Intercanvi d’assessorament tècnic en les diferents àrees d’acció i 

àmbits de treball de la Càtedra i del GPECPOP. 

 
 Foment i facilitació de la participació dels professors i estudiants 

de la UFU en programes de formació de la Càtedra: màster, 

diplomes de postgrau, cursos de postgrau, cursos d’especialització 

i co-tuteles de tesines. 

 

7.1.4. Conveni de cooperació entre la Universitat de Girona i l’ONG Ação 

Moradia, per ser implementat per la càtedra. Signat el 15 de juny de 

2012, per la rectora, Dra. Ana Maria Geli, i el President d’Ação 

Moradia, Sr. Elci Filho de Oliveira. L'objecte d'aquest conveni és 

establir el marc de col·laboració entre la Universitat de Girona, 

mitjançant la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà 

Sostenible, i Ação Moradia en els aspectes de formació, debat, 

educació per al Desenvolupament Humà Sostenible, capacitació 

comunitària, autogestió i processos participatius, investigació acció 

participativa, promoció dels Drets Humans i cultura de la pau, lluita 

contra l’exclusió i les desigualtats socials i qualsevol forma de 
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discriminació, foment de la convivència i defensa de les persones 

emigrants, interculturalitat, educació i promoció de les cultures popular 

i àmbits afins. 

 

7.1.5. Conveni entre la FUdGIF, la Fundació InterArts per a la Cooperació 

Internacional i l’estudiant Sandra Cristina Mazo Zapata del Diploma de 

Postgrau en Aspectes Socioculturals del Desenvolupament Humà 

Sostenible i la Globalització, perquè l’estudiant realitzi pràctiques de 

formació al Departament de Projectes de Cooperació al 

Desenvolupament de l’entitat (signat el 1/10/2011), durant el primer 

semestre del 2012.  

 

7.1.6. Conveni entre la FUdGIF i l’estudiant Ruben Javier Mur Torrentó, pel 

qual la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 

atorga un ajut del 50% del cost de la matrícula (1.475€) a l’estudiant 

per cursar la 6a edició del Màster en Desenvolupament Humà 

Sostenible Local i Alternatives a la Globalització Neoliberal. 

 

7.1.7. Conveni entre la FUdGIF i l’estudiant Brenda Estella Durand Lira, pel 

qual la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 

atorga un ajut del 30% del cost de la matrícula (885€) a l’estudiant per 

cursar la 6a edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible 

Local i Alternatives a la Globalització Neoliberal. 

 

7.1.8. Conveni entre la FUdGIF i l’estudiant Judith Sala Morales, pel qual la 

Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible atorga un 

ajut del 10% del cost de la matrícula (295€) a l’estudiant per cursar la 

6a edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal. 
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7.1.9. Conveni entre la FUdGIF i l’estudiant Estel Malgosa Gasol, pel qual la 

Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible atorga un 

ajut del 10% del cost de la matrícula (295€) a l’estudiant per cursar la 

6a edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal. 

 

7.1.10. Conveni entre la FUdGIF i l’estudiant Gemma Calaf Bellver, pel qual 

la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible atorga un 

ajut del 10% del cost de la matrícula (295€) a l’estudiant per cursar la 

6a edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal. 

 

7.2. Relacions institucionals: 

 

 

7.2.1. Reunió de la Comissió de Direcció de la Càtedra Internacional i la 

xarxa, amb la participació de Jordi de Cambra (coordinador 

internacional), Ana Urmeneta (cap de projecte a la UdG), Ernel 

González (cap de projecte a la Universidad de La Habana) i professors 

del màster de sociologia de la UH i membres de la Càtedra, La 

Habana, 13 de desembre de 2012. 

 

7.2.2. Visita del Professor Benerval Pinheiro Santos, cap de projectes del 

Grup de Recerca en Educació i Cultura Populars (GPECPOP) de la 

Universitat Federal d’Uberlândia (Brasil) a la Universitat de Girona. 

Durant la seva visita es reuneix el 23 de novembre de 2012 amb la 

Vicerectora de Política Internacional, Dra. Maria Luisa Pérez Cabani, 

el vicerector de Relacions Institucional, Societat i Cultura, Dr. Joaquim 

Maria Puigvert, i la directora de la Càtedra, Ana Urmeneta, per acabar 
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de perfilar els detalls d'un conveni de col·laboració entre ambdues 

universitats (veure punt 7.1.3).  

 

7.2.3. Classe magistral del Dr. Benerval Santos (director del GPECPOP, 

UFU) al màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i 

Alternatives a la Globalització Neoliberal sobre experiències en 

educació popular i projectes de recerca acció a Uberlândia, Brasil.   

 

7.2.4. Participació de la Sra. Maria Elva Gonzales (presidenta) i la Sra. Marta 

Eugenia Tejada (tècnica), representants de l'associació AMSATI de 

dones camperoles i cooperativistes d'El Salvador, sobre experiència 

de treball en l'apoderament de les dones camperoles i la lluita pels 

seus drets, necessitats i interessos als i les estudiants del Màster en 

Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la 

Globalització. 17 d’octubre de 2012. 

 

7.3 Adhesió al Manifest “En defensa d’una Política Pública Catalana de 

Cooperació per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament”, emès per 

les Federacions i Coordinadores catalanes d'ONGD i entitats de pau i drets 

humans. Octubre 2012. 

 

7.4  Secretaria Tècnica de la Càtedra: María Soledad Segretin (de gener a l'agost 

de 2012) i Xavier Martí (de setembre a desembre de 2012). 

 

 

 


