
El vicepresident Gómez i el rector Llorenç Huguet han presentat els 
programes que durà a terme la Universitat de les Illes Balears en matèria de 

cooperació al desenvolupament durant el curs 2013-2014 
 
 
El vicepresident i conseller de Presidència, Antonio Gómez, juntament amb el 
rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat avui els 
programes que es duran a terme a la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament, emmarcats en el conveni de col·laboració subscrit entre 
ambdues institucions per un import de 150.000 euros. 
 
També han assistit a la presentació la directora general de Cooperació i 
Immigració, Antònia Maria Estarellas, i el vicerector de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable, Antoni Aguiló.  
 
El vicepresident Gómez ha explicat que “amb aquest tipus de convenis des del 
Govern expressam el compromís de consolidar les polítiques de cooperació”, tot 
destacant “l'aposta continuada per mantenir les línies de col·laboració amb la UIB 
amb un clar objectiu de fomentar la formació dels nostres joves no només en 
valors acadèmics sinó també en valors i en sensibilització, ja que seran ells els que 
ens prendran el relleu i contribuiran, en un futur, a millorar amb la seva solidaritat 
les condicions de vida”. 
 
Mitjançant aquest conveni de col·laboració, la Universitat de les Illes Balears durà a 
terme diferents actuacions formatives al llarg del curs 2013-14, que tenen un 
doble objectiu: d'una banda, formar persones especialitzades en cooperació al 
desenvolupament i solidaritat, i, de l'altra, sensibilitzar sobre la realitat que es viu 
als països empobrits i fomentar la solidaritat envers aquests països. 
 
Així, es donarà continuïtat al programa de beques de pràctiques en països 
empobrits, que ja ha complert 10 anys i del qual s'han beneficiat al voltant de 300 
estudiants.  
 
El conveni també inclou una convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació 
universitària al desenvolupament (CUD), i el manteniment del Centre de 
Documentació CD2, que es va crear l'any 2006 per donar suport documental i 
oferir tota la informació que puguin necessitar en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament les institucions, ONGD, personal investigador, i en general, totes 
les persones que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació.  
 
Així mateix, es duran a terme programes de sensibilització i voluntariat 
universitari, com també cursos i seminaris adreçats a la població en general 
interessada a adquirir coneixements bàsics en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament.  



 
D'entre els projectes d'investigació finançats a càrrec d'aquest conveni cal 
destacar el desenvolupament de projectes d'investigació en salut i capacitació 
avançada d'investigadors a Tarija, Bolívia; la formació en comunicació audiovisual 
per a titulats del Programa Manitos Creciendo-Proyecciones juveniles a Perú i 
Bolívia; i l'estratègia combinada de participació ciutadana i control d'insectes per 
combatre el dengue a l'Amazònia peruana. 


