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que, utilitzats correctament, poden ser molt positius per 
a la societat i per resoldre els conflictes. Les línies d’ac-
tuació per als anys vinents se centraran en la recerca, la 
divulgació i la formació.
Si una persona té ganes de col·laborar activament amb 
la Fundació, de quina manera ho pot fer?
La Fundació té un gran equip de professionals especialit-
zats. Amb tot, sempre estem oberts a la participació dels 
nostres socis, a les seves consultes i, sobretot, a les seves 
aportacions i suggeriments.
El Barça aposta pel foment dels valors i l’educació a tra-
vés de l’esport. Una mostra d’això és la XICS, una xarxa 
internacional de centres d’activitats extraescolars, 
estesos a molts països poc desenvolupats. S’obtenen 
bons resultats en centres com aquests?
Com que utilitzem eines com l’esport i el futbol, la 
nostra capacitat d’incidir en els nens i nenes dels centres 
augmenta considerablement. Els resultats son òptims, 
s’assoleixen objectius de gran interès per al futur desen-
volupament d’aquests infants, que es troben en situació 
crítica i d’exclusió social, ja que solen ser víctimes de la 
pobresa, les crisis humanitàries o l’explotació infantil. Els 
oferim reforç escolar, assistència sanitària, suport psicoso-
cial i accés al lleure, tenint en compte l’equitat de gènere. 
Gràcies a l’esport, els donem oportunitats per a un futur 
digne. Treballem en molts indrets del món, com el Brasil, 
Burkina Faso, el Marroc o l’Índia, tot i que també tenim 
dos centres a Catalunya, al barri del Carmel i a Santa Colo-
ma de Gramenet.

El Barça destaca per ser un club esportiu de voluntat i 
esperit solidaris. Pensa que a Catalunya es té una sen-
sibilitat especial cap a aquests temes?
Sens dubte; la fortalesa de la societat civil catalana es 
trasllueix en el seu vessant solidari. Només cal observar, 
i perdoni que em repeteixi, la campanya “Enviem la fam 
a la porra”, en què no solament el barcelonisme, sinó tota 
la societat hi ha participat, incloent-hi les escoles, les em-
preses, les entitats i els col·lectius. La ciutadania catalana 
és conscient de la realitat que l’envolta i també de la seva 
capacitat per canviar les coses.

El nostre pal de paller 
és utilitzar l’esport com 
a eina de treball social”

Ja fa un any que la Fundació FC Barcelona va estrenar 
una nova etapa. Quin balanç en fa?
Molt positiu. Després d’un inici de reestructuració inter-
na, la Fundació ja avança a ple rendiment, com demostra 
l’èxit de les últimes campanyes com “Enviem la fam a 
la porra”. La Fundació té un paper molt rellevant dins 
del club, ja que és l’exponent de la nostra cara social i 
solidària. Estem molt contents d’aquest primer any i molt 
il·lusionats amb la feina que ens espera en el futur.
Cap a on apunten els reptes de la pròxima temporada?
Sens dubte hem de mantenir els programes esportius, 
d’educació, d’arts i lletres, d’investigació i innovació, i de 
solidaritat, que ja tenim i que disposen d’un gran arrela-
ment i èxit. Paral·lelament, la nostra feina mai no s’atura i 
sempre sorgeixen nous projectes. La utilització de l’esport 
i dels seus valors com a eina de treball social és el nostre 
pal de paller. Hem d’enfortir la nostra presència a prop de 
casa sense oblidar la presència internacional. 
Molts futbolistes del Barça tenen fama de solidaris, 
com Keita, Piqué o Messi. Què els motiva a col·laborar 
en els projectes de la Fundació?
La implicació dels jugadors ja és coneguda. Participen en 

la promoció de les campanyes, cosa que ens ajuda molt 
per difondre-les. Els jugadors són conscients de la seva 
posició i de l’efecte que tenen en els altres, sobretot en els 
més menuts, i per tant coneixen la importància de la seva 
participació i col·laboració en els projectes solidaris de la 
Fundació.
De quin projecte se sent més orgullós pels resultats?
D’aquesta nova etapa, cal destacar amb lletres majúscules 
l’“Enviem la fam a la porra”. És un projecte que ha nascut 
aquest any i que ha tingut una gran repercussió entre el 
barcelonisme, i ha aconseguit l’objectiu d’ajudar la Fun-
dació del Banc d’Aliments.
El Barça és pioner en el món de l’esport amb la càtedra 
Unesco que ha impulsat conjuntament amb la UOC. 
Quines línies d’actuació estan previstes engegar i quin 
és l’objectiu que persegueix la Fundació amb la Càte-
dra de l’Esport per la coexistència social i la resolució 
de conflictes? 
L’objectiu de la Càtedra UNESCO-FCB-UOC és crear una 
plataforma, tant didàctica com d’investigació, que difon-
gui l’esport com a eina de treball arreu del món. Nosaltres 
creiem en l’esport i en els valors que transmet. Creiem 

Ramon Pont
Vicepresident de la Fundació FC Barcelona

Per Guida Fullana

“

«ELS JUGADORS SÓN CONSCIENTS 

DE L’EFECTE QUE TENEN EN ELS ALTRES»

«LA CÀTEDRA SERÀ UNA PLATAFORMA 

DIDÀCTICA I D’INVESTIGACIÓ»

Avalat per l’experiència en administració 
d’empreses i com a professor mercantil, 
Ramon Pont, actual directiu del FC Barcelona i 
vicepresident de la seva Fundació, dedica esforços 
a fer de l’esport una eina de treball social arreu 
del món. Després d’un any de feina al capdavant 
de la institució esportiva, és hora de recapitular 
i començar a definir els projectes futurs per 
continuar recollint èxits.

Noves accions  
per al 2011
El Campus per la Pau i la Fundació FC Barcelona 
(FFCB) han definit les línies d’actuació per al 2011 de la 
Càtedra UNESCO-FCB-UOC de l’Esport per a la coexis-
tència social i la resolució de conflictes. Aquestes línies 
d’actuació se centren en quatre pilars bàsics: la creació 
de nous programes educatius, la recerca científica, les 
publicacions i la celebració d’un congrés internacional.

La pràctica esportiva és una poderosa eina per 
prevenir els conflictes. Promou la integració social, 
fomenta la tolerància i la reconciliació, i genera diàleg. 
Sota aquestes premisses, la UOC i la FFCB han previst 
engegar diferents iniciatives entre les quals hi ha la 
formació. Les dues institucions estan treballant en els 
pròxims projectes educatius i cursos en matèria de 
resolució de conflictes mitjançant l’esport. 

La Càtedra també estimularà la recerca en l’àmbit de 
l’esport com a instrument d’intervenció social a través 
del Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia de la 
UOC (CREC). En el mateix sentit, la Xarxa Internacio-
nal de Centres Solidaris de la FFCB (XICS) analitzarà 
l’impacte dels programes esportius que es porten a 
terme als centres extraescolars solidaris repartits en 
diversos continents. 

Entre el material de difusió, es preveu la publicació 
anual de les activitats en una memòria, i també l’edi-
ció d’un llibre col·lectiu amb els resultats de les investi-
gacions. El pla d’accions culminarà amb l’organització 
d’un congrés internacional, que està previst que tingui 
lloc a Suïssa el 2012. 

www.youtube.com/watch?v=aLpWOcCQdpg

Càtedra UNESCO-FCB-UOC
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Yaoundé 
s’emmiralla 
en la UOC
La universitat més important del Camerun 
–Yaoundé I– treballa conjuntament amb 
la UOC per crear els propers anys una 
universitat virtual. Un parell de cursos 
adreçats al personal docent seran 
l’embrió d’aquest ambiciós projecte al 
país centreafricà.

Per Jordi Rovira

La Universitat Politècnica de Yaoundé I, la més important 
del Camerun i una de les de més prestigi d’Àfrica, està im-
mersa en un projecte per disposar, a mitjà termini, d’una 
universitat virtual. La iniciativa compta amb el suport 
logístic de la UOC, amb qui s’emmirallen els dirigents 
d’aquest prestigiós centre que acolliria els futurs estudis 
virtuals. 

Aquest ambiciós projecte es va començar a gestar el 
2009, durant una reunió que van mantenir a Barcelona 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) –en-
titat que fomenta la cooperació amb organismes i institu-
cions nacionals i internacionals– i cinc universitats africa-
nes. Durant aquella trobada els responsables de Yaoundé 
van manifestar el seu interès pel model de la UOC, amb 
qui, des de llavors, treballen estretament. “Es tractaria de 
crear una universitat virtual camerunesa que es portaria 
des de la Universitat de Yaoundé mateix”, resumeix Edu-
ard Vinyamata, director del Campus per la Pau.

El projecte, que encara és en una fase molt embrionà-
ria, començaria amb dos cursos, el contingut dels quals 
s’ha elaborat des de la UOC. Tant el primer dels cursos 
(Ensenyant en la virtualitat) com el segon (Capacitació 
digital) s’adrecen al personal docent de la universitat amb 
l’objectiu que adquireixin els coneixements suficients 
per esdevenir el nucli de la universitat virtual. Segons les 
previsions actuals, en un parell d’anys podria començar el 
primer curs.

Des de la UOC, el contacte amb Yaoundé –capital admi-
nistrativa del Camerun– es du a terme tant amb el rector 
d’aquesta universitat africana, Oumarou Bouba, que al 
seu país té categoria de ministre, com amb Guy Tsala Ndzo-
mo, vicerector d’Investigació, Cooperació i Relacions amb 
les Empreses, i Mamadou Foupouagnigni, professor de 
matemàtiques que seria el responsable de l’execució de 
la iniciativa. Però la implicació dels seus responsables va 
més enllà del campus universitari. “El rector va consultar 
el projecte amb el president del país i aquest el va animar 
a tirar-lo endavant”, assegura Vinyamata.

Tal com ha explicat en més d’una ocasió el mateix 
rector, Yaoundé I està considerada al seu país com “la 
mare de totes les universitats”. En l’actualitat disposa de 
cinc campus i de 50.000 estudiants d’Art, Lletres i Ciències 
Humanes, Medicina i Ciències Biomèdiques. La meitat 
dels estudiants de Yaoundé I –que també acull l’Escola 
Nacional Politècnica– són dones.

El novembre de 2010 Imma Tubella, rectora de la UOC, i 
Eduard Vinyamata van poder constatar durant una visita 
a aquesta universitat africana que disposa de prou recur-
sos i potencial per portar a terme un projecte d’aquestes 
característiques. “Tenen capacitat per fer-ho perfecta-
ment”, subratlla el director del Campus per la Pau de la 
UOC. Aquesta universitat africana disposa actualment 
d’una versió virtual mitjançant un sistema de videocon-
ferència que anys enrere els va facilitar la Universitat de 

Madràs (l’Índia). Com afegeix Vinyamata, “és un sistema 
que els ha quedat una mica antiquat, de manera que els 
va interessar més el model de la UOC, que implicarà l’eli-
minació del model basat en les videoconferències”.

Paral·lelament a tota la feina destinada a posar les 
bases de la nova universitat virtual, a Yaoundé també 

estan millorant les aplicacions informàtiques del campus 
gràcies a la col·laboració catalana. Una reunió el juny de 
l’any passat del Consorci Interuniversitari de Gestió Uni-
versitària (CIGU) –organisme creat el gener del 2010 que 
aposta per la col·laboració interuniversitària i que engloba 
representants de les vuit universitats públiques catalanes 
de l’ACUP i de cinc universitats africanes– va servir per ini-
ciar un programa que fomenti l’intercanvi d’experiències, 
formació i desenvolupament professional de directius i 
gestors universitaris africans. 

El programa, que està previst que es desenvolupi al 
llarg d’aquest any, aposta per aplicacions informàtiques 
basades en programari lliure per a la gestió de la recer-
ca que potenciïn i visualitzin la feina que duen a terme 
les universitats africanes. La iniciativa, pionera a l’Estat 
espanyol, s’emmarca en el Pla de projecció internacional 
2010-2015 de les universitats públiques catalanes, que pri-
oritza la responsabilitat social, la cooperació i el desenvo-
lupament internacional. 

 
+ info: Universitat de Yaoundé I www.uy1.uninet.cm/

Enfortir Haití
Invertir en educació i en l’enfortiment de les institu
cions d’un país significa invertir en el seu futur. Per 
garantir el progrés d’Haití, és indispensable fomentar 
un sistema d’educació de qualitat i unes administra
cions públiques fortes i ben gestionades. Aquesta 
necessitat ha quedat encara més clara després del 
terratrèmol del gener de 2010, que ha deixat un país i 
unes institucions molt malmeses.
Per tal de donar suport al progrés d’Haití, les vuit 
universitats públiques que formen l’ACUP hi promo
uen un programa de cooperació universitària conjunt.  
Mitjançant el debat i la reflexió sobre la necessària 
reforma del sistema d’educació superior haitià i un 
curs de formació en temes de gestió universitària, el 
programa contribuirà a reforçar les capacitats insti
tucionals de les universitats. Igualment, contribuirà a 
enfortir les capacitats de les administracions públi
ques locals amb la formació de tècnics d’ajuntaments. 
De forma transversal, es fomentarà la introducció i 
l’ús de les TIC comptant amb l’expertesa de la UOC.
El programa té la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona i el suport de la Fundació “la Caixa”. Per 
garantir la coordinació i les sinergies amb altres 
iniciatives d’enfortiment institucional a Haití, impulsa
des en el marc del Consorci per a la Reconstrucció i la 
Millora de l’Educació Superior a Haití, es desenvolupa 
de forma coordinada amb d’altres universitats, com  
la Universitat de Harvard, la Universitat de Massa
chusetts de Boston, la Universitat de Sacramento i un 
consorci de quatre universitats del Canadà. 

Josep M. Vilalta, Nadja Gmelch, Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP)

«YAOUNDÉ I DISPOSA DE CINC CAMPUS 

I 50.000 ESTUDIANTS»
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Breus>
NOVES INCORPORACIONS

El Campus per la Pau ha incorporat durant aquest curs més professio
nals al seu equip. La doctora Nati Cabrera és la coordinadora acadè
mica de la nova Escola de Cooperació; la psiquiatra Xaro Sánchez ha 
assumit la coordinació del CREC, i la periodista Guida Fullana és la nova 
responsable de Comunicació. L’equip de cibervoluntaris de cooperació 
es reforçarà amb Maria Serrano.

EL WEB, RENOVAT 

El web del Campus per la Pau ha millorat en imatge i en continguts. 
El nou portal, en català, castellà i anglès, disposa de més seccions 
–entrevistes, opinió i recursos multimèdia– per difondre les seves 
activitats i donar a conèixer els seus experts i docents col·laboradors. 
També incorpora els enllaços per accedir a les seves publicacions i al 
nou portal de conflictologia. 
http://campusperlapau.uoc.edu/

FÒRUM INTERNACIONAL SOBRE L’ESPORT

La UOC va estar present al Fòrum Internacional de l’Esport, la Pau i el 
Desenvolupament que van organitzar el COI i l’ONU a Ginebra a principis 
de maig. A la trobada, que va reunir més de 350 experts, representants 
de governs, ONG i universitats d’un centenar de països, hi va assistir 
la coordinadora de l’Escola de Cooperació de la UOC, Carme Anguera. 
El Fòrum va instar els governs a utilitzar l’esport com a catalitzador 
per assolir els objectius de desenvolupament del mil·lenni.  
 www.olympic.org

Cal incloure 
els drets dels 
menors en  
la formació  
reglada”

Les juristes especialitzades en drets humans 
i drets dels infants Debora D’Alleva i Andrea 
Compagno són les responsables del nou curs 
propi del Campus per la Pau de Prevenció 
i protecció contra l’explotació sexual 
infantil. El programa s’adreça a funcionaris 
i responsables d’ONG que treballin en temes 
d’infància i drets humans i professionals del 
sector privat que vulguin implicar les seves 
empreses –turístiques, per exemple– en la 
lluita contra aquesta xacra.

Què entenem per explotació sexual comercial infantil? 
Andrea Compagno: L’ESCI és una violació dels drets dels 
infants i adolescents. Inclou la prostitució infantil, la porno-
grafia infantil, el tràfic de menors i la prostitució associada 
al turisme. Hi ha d’haver ànim de lucre, tot i que cada cop 
més la comunitat internacional i les ONG parlen d’explota-
ció sexual infantil sense que l’ànim de lucre sigui necessari. 
Debora D’Alleva: Per exemple, a vegades la simple difusió 
de pornografia no suposa un intercanvi comercial, que sí 
que haurà tingut lloc a l’hora d’enregistrar les imatges.
Qui hi està involucrat?
A.C.: Com a membres de la societat, hi estem tots involucrats, 
i tots hi podem fer alguna cosa. D.A.: Tenen un paper im-
portant l’administració i els polítics a l’hora de fer lleis més 
contundents. També destaca l’escola i l’educació no formal.
Es pot traçar un perfil de les persones que recorren a 
l’ESCI?
D.A.: S’ha de canviar la idea que només són pedòfils. La 
pedofília està considerada com un trastorn clínic i està 
poc estesa entre la població. És un perfil molt limitat, i 
s’enfoca exclusivament en impúbers. A.C.: No hi ha un 
perfil amb relació a l’edat, la classe social, la professió, 
l’estat civil, l’orientació sexual... En la demanda hi ha més 
homes, però també existeix l’explotador femení. 
Què es podria fer i no es fa en prevenció?
A.C.: Incloure a la formació reglada els drets dels menors; 
que ells mateixos rebin informació sobre els seus drets i 
com es poden protegir davant les violacions. D.A.: També 
s’haurien de formar en ESCI les persones que després tre-
ballaran amb infància. En el terreny legislatiu, es podria 
apujar l’edat de consentiment sexual, que a Espanya se 
situa en els 14 anys.
Hi ha països en què l’ESCI no estigui penalitzada?

D.A.: La Convenció dels Drets de la Infància està ratificada 
per la majoria dels països. L’article 34 diu que els països 
han de lluitar contra l’explotació i l’abús sexual, i se 
suposa que els qui s’hi han adherit ho han d’implemen-
tar. A.C.: L’ESCI com a tal no està recollida en molts codis 
penals, però sí algunes de les modalitats d’ESCI definides 
pels instruments internacionals.
I Espanya?
A.C.: Espanya ha signat tots els instruments internacio-
nals sobre l’ESCI, però no es plasmen de manera immedi-
ata en lleis estatals. A més, les competències en matèria 
d’infància estan traspassades a les comunitats autònomes, 
i no hi ha una harmonització entre les normes internacio-
nals i les lleis autonòmiques. 

+ info:  www.educoas.org

“

Debora D’Alleva 
Andrea Compagno

Per Maria Serrano

CURSOS

93
ESTUDIANTS

3.702
CONSULTORS

126
ENTITATS
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2010: El Campus  
per la Pau en xifres>

«L’EXPLOTACIÓ SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 

NO ESTÀ RECOLLIDA EN MOLTS CODIS PENALS»

CURSOSESTUDIANTS

73
84 90 93

3.081
3.342

3.031

3.702

2007 2008 2009 2010
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INSTITUT 
INTERNACIONAL 

DE POSTGRAU

CAMPUS 
PER LA PAU

ESCOLA DE 
COOPERACIÓ

 
2

Cooperació
>

La UOC ha fet un pas endavant per impulsar els estudis 
de cooperació al desenvolupament, pau i sostenibilitat 
i ha agrupat l’ampli ventall de formació i les activitats 
que desenvolupa en aquest àmbit sota el paraigües de 
la nova Escola de Cooperació, amb una entitat pròpia i 
definida. “Hem agrupat tota la formació de cooperació 
de la UOC, no ja per la manera com la duem a terme sinó 
per la finalitat que persegueix”, explica Carme Anguera, 
coordinadora d’aquest projecte. Així, l’Escola engloba tant 
l’Àrea de Postgrau –màsters, postgraus i especialitzacions 
que es poden cursar a través de l’Institut Internacional de 
Postgrau– com els programes i projectes propis i els que es 
fan amb altres institucions en resposta als seus interessos 
i necessitats formatives específiques.

El projecte és ambiciós i parteix de la idea que la 
universitat pot contribuir a fer un món més just i millor 
des de diferents vessants. L’Escola de Cooperació engloba 
quatre branques d’activitats diferents però relacionades. 
A més a més de la formació formal i els cursos propis del 
Campus per la Pau –Ensenyar en la virtualitat o Prevenció 
i protecció contra l’explotació sexual infantil–, inclou els 
programes formatius amb què es dóna suport a entitats 
externes, ONG i institucions –93 en total– i les activitats 
formatives que es desenvolupen conjuntament amb altres 
entitats i organitzacions, com és el cas de l’Organització 
d’Estats Americans (OEA), amb qui s’està posant en marxa 
un curs de prevenció de desastres naturals, o l’Internatio-
nal Peace Bureau (IPB), amb qui s’arrencarà un programa 
de desarmament. “En aquest cas, col·laborem també en el 
disseny i l’execució dels programes”, subratlla Anguera.

L’Escola de Cooperació du a terme també altres activi-
tats, que tot i que no són estrictament de formació, refor-
cen l’aposta de la UOC per posar el seu coneixement i el 
seu Campus Virtual al servei del desenvolupament, la pau 
i la sostenibilitat. Aquesta és la filosofia que hi ha al dar-
rere del repositori del Campus per la Pau –l’Escola Virtual 
de Cooperació–, la Càtedra UNESCO-FCB-UOC i el Congrés 
Internacional de Conflictologia, que s’organitza anual-
ment a Barcelona amb l’ajut de l’Escola de Cooperació.

Neix l’Escola  
de Cooperació

Formació en obert
L’Escola Virtual de Cooperació és el repositori de  
materials educatius que l’Escola de Cooperació de 
la UOC ofereix a tothom lliurement, en accés obert i 
en tres llengües, català, castellà i anglès. A aquesta 
iniciativa s’hi han sumat organitzacions com l’Orga
nització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i 
l’Alimentació (FAO) i la Universitat Nacional Autònoma 
de Mèxic (UNAM).
Segons subratlla Patrícia Peralta, responsable 
del projecte, l’objectiu d’aquesta eina innovadora 
és “donar més visibilitat als materials docents de 
qualitat propis i d’altres entitats que hi col·laboren, 
amb la intenció de difondre el coneixement i contri
buir, a partir de l’educació, a millorar la qualitat de 
vida de les persones”. L’Escola Virtual de Cooperació 
s’allotja dins del repositori institucional de la UOC, O2, 
l’Oberta en obert.

Ara, tota la cooperació de la UOC en un sol punt.  
La nova Escola de Cooperació reuneix tots els cursos  
i activitats de la UOC en aquest àmbit. Pots consultar els 
programes i projectes que ofereix a http://bit.ly/nrTQxP
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Obrir el coneixement
No deu ser casual que l’Escola Virtual de Cooperació 
s’inscrigui en una universitat oberta. La dimensió 
d’aquest terme és força elàstica, i les persones que 
treballem a la UOC sabem que un dels propòsits impor
tants de les nostres accions és fer que aquesta elasti
citat augmenti tant com el nivell de tensió ens permeti, 
sense arribar a un punt de fractura o de deformació.
Deu ser per això que l’Escola de Cooperació s’adhe
reix a la proposta de la UOC d’obrir els continguts dels 
seus cursos, dels seus materials docents i de la seva 
producció científica, i ho fa de forma tan àmplia com 
pot: donant accés lliure a qualsevol usuari a qui puguin 
interessar els materials en explotació a les activitats 
formatives que ofereix.
Aquests materials, que de moment són pocs però la 
voluntat és que acabin sent tots (tants com s’utilitzin 
com a suport a la formació a l’Escola), estan allotjats 
en accés obert i sota llicència Creative Commons. 
Però aquesta iniciativa no tan sols proposa l’accés 
lliure als materials formatius, sinó encara molt més: 
compartir el coneixement per ferlo créixer de forma 
cooperativa, tal com ens ensenya la xarxa que podem 
treure profit del coneixement distribuït. També es pre
tén identificar agents excel·lents en els camps de com
petència de l’Escola de Cooperació, i què millor que 
oferir la possibilitat de participar del nostre saber a 
qualsevol persona o organització competent en aquest 
àmbit. Per a un projecte que fonamenta part de la seva 
identitat en el si d’una àmplia xarxa d’organitzacions 
i persones arreu del món, és imprescindible trencar 
barreres que les TIC ens demostren que no beneficien 
l’intercanvi i la lliure circulació de coneixement. És 
per això que celebro la iniciativa de l’Escola Virtual de 
Cooperació, amb aquest pas envers el creixement en 
xarxa del seu potencial.

Pep Torn, director de la Biblioteca de la UOC

laborals; o el màster d’Acció humanitària. Esperem el 
mateix del nou postgrau de Disseny per a la sostenibili-
tat. La demanda és creixent i l’expectativa és que conti-
nuï així els propers anys.
Com es fa cooperació des de la universitat?
A l’Escola de Cooperació, el nostre esperit de “cooperants” 
ha anat evolucionant. Per exemple, portar aliments a un 
país pobre no és una bona solució a llarg termini contra la 
fam sinó que crea dependència. En canvi, si optem per coo-
perar a través de l’educació, donem a les persones l’eina més 
valuosa: el coneixement. Els veritables canvis en l’àmbit de 
la cooperació i que de debò ajudaran els països en desenvo-
lupament a tirar endavant, no passaran per enviar aliments 
ni medicaments. Això és necessari, però insuficient. 
Des de la universitat, podem ajudar els pobles a entendre 

que, per exemple, els acords pesquers del seu país amb els 
països que en teoria els assisteixen són els responsables que 
no tinguin peix i, el més greu encara, que no tinguin dret a 
pescar-lo. Des de la universitat, podem despertar conscièn-
cies i transformar realitats a través de les persones, que són 
el motor de qualsevol canvi. Aquesta manera d’entendre la 
cooperació ens compromet moltíssim. Potser seria més fàcil 
fer-ho diferent, però llavors no contribuiríem de veritat 
a construir un món més just, el món que ens agradaria 
deixar als nostres fills.

Les persones 
són el motor 
de qualsevol 
canvi”

Experta en e-learning i metodologia 
educativa, la doctora Nati Cabrera ha 
assumit la coordinació acadèmica de 
l’Escola de Cooperació de la UOC després de 
més de vint anys d’experiència dins l’àmbit 
universitari. A càrrec de l’Àrea de Postgrau, 
el seu objectiu principal és desenvolupar 
els programes de sostenibilitat, d’acció 
humanitària, de cooperació en el 
desenvolupament i de conflictologia.

Què suposa la creació de l’Escola de Cooperació? 
Aquest any hem reestructurat l’Àrea de Cooperació Huma-
nitària, Pau i Sostenibilitat de l’Institut Internacional de 
Postgrau (IIP). La creació de l’Escola de Cooperació ha estat 
un dels canvis més significatius, ja que suposa avantatges 
quant a gestió, estructura i aprofitament de recursos i 
sinergies. Hem agrupat els postgraus de l’IIP, els programes 
i projectes del Campus per la Pau, l’Escola Virtual de Coope-
ració (EVC) i la Càtedra UNESCO-FCB-UOC, que abans funci-
onaven com a ens independents. Estarem més cohesionats, 
assegurarem la coherència interna i esperem més projecció 
exterior dels nostres programes formatius, que fins ara són 
uns dels més sol·licitats a la UOC. 
Quins objectius es plantegen per als propers cursos 
des de l’Àrea de Postgrau? 
Tenim tres línies d’actuació. Augmentar la internacionalit-
zació dels programes, promovent la mobilitat i l’intercanvi 
de professors i d’estudiants amb altres entitats profes-
sionals i universitàries de prestigi a l’estranger. Invertir 
esforços en formació en e-learning i estratègies docents del 
professorat per millorar el procés educatiu. I, finalment, 
actualitzar els processos de gestió acadèmica per incre-
mentar la satisfacció dels usuaris. Entre les novetats més 
destacades, hi ha el llançament del postgrau de Disseny per 
a la sostenibilitat amb Gaia Education. Hem oficialitzat el 
màster de Conflictologia i, més endavant, el 2012, també 
serà oficial el màster d’Acció humanitària que fem con-
juntament amb la Creu Roja. I estem projectant els futurs 
postgraus d’Estudis africans. 
A l’hora de capacitar per a l’exercici professional, es té 
en compte la formació pràctica sobre el terreny? 
Un dels avantatges de la UOC és que els estudiants també 
obtenen el coneixement aplicat de manera virtual. El fet 
de desenvolupar programes de temàtiques com l’acció 
humanitària, la cooperació o la sostenibilitat amb referents 
internacionals de màxim prestigi, com la Creu Roja o Gaia 
Education, fa que la nostra formació tingui un vessant pràc-
tic molt remarcat i, per tant, que siguin programes molt 
més atractius. A partir d’aquest curs, oferim pràctiques 
sobre el terreny en els estudis de Conflictologia. Teníem 
l’experiència de Guayaquil (l’Equador), on uns quants 
estudiants van treballar amb les tribus urbanes. Pròxima-
ment, establirem un conveni amb la Universitat de Chiapas 
per a aquest tipus de pràctiques. D’altra banda, molts dels 
nostres estudiants són cooperants en algun país i tenen la 
possibilitat de fer les pràctiques en el seu centre de treball. 
Només cal la tutorització de l’Escola de Cooperació.   
Quins són els programes formatius que tenen més èxit i 
més sortida professional? 
La demanda en general és alta perquè a l’Escola de 
Cooperació toquem àmbits professionals emergents o 
que s’estan professionalitzant. És el cas, per exemple, del 
màster en Conflictologia, en l’especialitat de conflictes 
familiars i educatius, i en l’especialitat de conflictes 

“

«OFERIM L’EINA MÉS VALUOSA, EL CONEIXEMENT, 

I PRÀCTIQUES SOBRE EL TERRENY»

«LA DEMANDA DELS NOSTRES PROGRAMES 

ÉS CREIXENT»

Nati Cabrera
Coordinadora acadèmica de l’Escola  
de Cooperació

Per Guida Fullana
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El mercat laboral i el món universitari estan 
immersos en una societat cada cop més 
conscienciada i globalitzada. Per això, el 
màster en Cooperació internacional i acció 
humanitària està posant en marxa canvis que 
li donaran més projecció.

El màster en Gestió del cicle de projectes en cooperació 
internacional i acció humanitària, que ofereixen la UOC i 
la Creu Roja, és el màster propi de la Universitat amb més 
acceptació dels estudiants gràcies a una oferta acadèmica 
en línia que aposta per un sentit operatiu de treball actua-
litzat, tant en el terreny com a la seu, ja que qui vol treba-
llar de cooperant necessita alguna cosa més que teoria. 

Enguany, però, el màster viu canvis importants que 
s’aplicaran progressivament en els dos postgraus (Des-
envolupament i Acció humanitària) que el formen. Així, 
es reordenaran les temàtiques per adaptar-les als nous 
perfils de l’espai Bolonya. I és que cada vegada hi ha més 
demanda per treballar en cooperació de persones que no 
tenen prou coneixements. Malgrat les retallades pressu-
postàries en el sector, el màster no ha patit una davallada 
de matrícules.

En un futur pròxim el màster tindrà noves assignatu-
res que incidiran en temes com la intervenció en salut, 
l’aigua, el gènere, l’educació o la planificació estratègica 
en cooperació. A més, cada postgrau disposarà de dues 
especialitzacions, cosa que reduirà les cinc actuals a 
quatre. Tots aquests canvis ja es posen en marxa aquesta 
tardor en el postgrau de Desenvolupament, mentre que 
en el d’Acció humanitària no començaran fins a la tardor 
del 2012. Inicialment estaven previstos per al curs actual, 

aprofitant la unificació d’estudis que implica el procés de 
Bolonya, però raons de caràcter logístic n’han ajornat la 
introducció fins al curs pròxim. 

També s’està treballant en paral·lel perquè el màster tin-
gui reconeixement oficial, seguint el camí del de Conflic-
tologia. L’oficialització aportarà una projecció nacional i 
internacional més gran i més facilitats per a la promoció i 
la inserció laboral. Tot plegat s’està fent tenint en compte 
el Pla directori de la cooperació espanyola que marca les 
pautes generals de la cooperació a tot Espanya. A diferèn-
cia dels anteriors, el pla actual (2009-2012) prioritza molt 
més la formació professional. 

El que no està previst que canviï són els perfils d’estu-
diants del màster. El més important és el de joves amb 
formació universitària que resideixen a Espanya. El segon 
grup és el de professionals de la cooperació que busquen 
una titulació o aprofundir coneixements. Hi ha altres per-
fils, més minoritaris, com el dels joves llatinoamericans 
que treballen en la intervenció social en els seus països 
respectius, així com el d’europeus. A grans trets estem 
parlant de joves ben preparats amb les idees molt clares, 
que volen reduir vulnerabilitats des d’una consciència 
ciutadana global i habituats a les TIC. Un perfil del segle 
XXI al qual el màster intenta adaptar-se al màxim.

«CADA VEGADA HI HA MÉS DEMANDA 

PER TREBALLAR EN COOPERACIÓ»

De camí al reconeixement oficial 

Més cooperants 
i més professionals
Per Jordi Rovira

Les claus del màster
Des que el màster Gestió del cicle de projectes i acció 
humanitària va començar la seva singladura, amb 
les primeres especialitzacions l’any 2004, un gran 
nombre d’alumnes han passat per les seves aules i 
s’ha consolidat com un referent a la UOC. Quines han 
estat les claus d’aquest èxit? Podríem descobrirne 
unes quantes, però ens quedem amb tres que poden 
ajudarnos a conèixer més el perfil d’aquest màster.
Alumnes La cooperació internacional és una de les 
cares positives d’un món globalitzat. Si bé és cert que 
té més de cinquanta anys d’història, és a partir de la 
primera dècada del segle XXI quan s’entén com un 
àmbit proper i de compromís amb grups de persones 
que no formen part de mons diferents sinó d’un mateix 
espai sense fronteres. El màster s’aprofita d’aquest 
nou torrent de persones amb aquesta cosmovisió de 
proximitat i que entenen la cooperació com una forma 
més de lluitar contra l’exclusió social en qualsevol lloc.
Temes La cooperació internacional és un camp per
fecte per al debat i el discurs, però també és una ma
nera tècnica d’intervenció que ha de buscar la qualitat. 
És per això que el màster ha prioritzat des del primer 
moment el caràcter pràctic, i ha donat eines i mètodes 
amb vista a un treball professional i responsable.
Consultors/es Des del principi, aquest màster ha 
tingut un grup de consultors que s’han caracteritzat 
per la seva trajectòria professional en el terreny de 
la cooperació. A això s’hi ha unit l’interès per oferir la 
seva experiència de manera pedagògica mitjançant 
els continguts i les activitats del màster. Amb la nova 
adaptació del màster s’inicia una nova etapa. Mantenir 
les claus que es descriuen aquí és el repte tant de la 
UOC com de la Creu Roja Espanyola. I és que darrere 
aquest repte hi ha senzillament prioritzar les persones.

José Antonio Morales Rodríguez, coordinador 
del màster Gestió del cicle de projectes i acció 
humanitària UOCCRE

NOU PROGRAMA AMB EL FONS 

CATALÀ DE COOPERACIÓ  

L’Ajuntament de Barcelona i el Campus per la Pau de la UOC col·laboren 
en el nou programa de formació en línia adreçat a càrrecs electes i 
tècnics municipals de cooperació que el Fons Català de Cooperació 
posarà en marxa durant el curs 20112012. L’agència de cooperació 
de les administracions locals de Catalunya incorpora l’ús de les noves 
tecnologies per poder incrementar la qualitat de la formació i capacitar 
més especialistes en cooperació municipal que amb els cursos presen
cials que oferia fins ara. Segons subratlla Cristina Amenta, coordina
dora tècnica del Fons Català, la formació virtual “permet connectar tot 
Catalunya, treballar en xarxa i compartir el coneixement”. 
www.fonscatala.org

L’ESCOLA DE COOPERACIÓ FA XARXA

Representants de les quinze entitats que col·laboren en l’Escola de 
Cooperació de la UOC es van reunir a l’abril a la seu del Campus per 
la Pau per posar en comú les diferents iniciatives que duen a terme 
i coordinarse per treballar en xarxa. Entre d’altres entitats, hi van 
assistir la Creu Roja Espanyola, la Federació Catalana del Voluntariat 
Social, l’Oficina Internacional de la Pau (IPB) o Amnistia Internacional 
Catalunya. El director del Campus per la Pau va animar els assistents 
a compartir en obert els seus materials i continguts de formació a 
l’Escola Virtual de Cooperació.

BARCELONA IMPULSA L’EDUCACIÓ 

PER AL DESENVOLUPAMENT

El Campus per la Pau forma part des d’aquest any del grup de tre
ball d’educació per al desenvolupament (EPD) que impulsa el Consell 
Municipal de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’objectiu és crear un espai de debat entre tots els agents implicats i 
coordinar i aprofitar millor les plataformes i xarxes existents per tenir 
més incidència en la societat. A més del Campus per la Pau, hi partici
pen un total de 32 entitats, entre les quals la Federació Catalana d’ONG, 
Intermón Oxfam o Acnur.

Breus
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“L’educació 
 ha d’estar  
a l’abast 

 de tothom”

Com va iniciar-se la col·laboració amb la UOC  
i el Campus per la Pau?
Aquesta col·laboració té els seus orígens en el projecte 
Viure, conviure i sobreviure, amb l’objectiu de facilitar a 
poblacions i persones desafavorides l’accés a formació 
bàsica i pràctica per valer-se per ells mateixos en àmbits 
com el de la salut o el laboral. En definitiva, es tracta 
de produir, conjuntament, materials educatius digitals 
d’autoaprenentatge adequats per a col·lectius en risc 
d’exclusió. 
Quines són les línies genèriques d’aquesta  
col·laboració? 
Com en totes les iniciatives impulsades per l’Obra Social 
“la Caixa”, l’objectiu és donar resposta a les necessitats 
de les persones, especialment d’aquelles que es troben 
en situació de desavantatge social. I creiem en el poder 
de l’educació per aconseguir-ho. Per això, com a entitat 
financera i com a obra social, un dels nostres objectius 
primordials és que la formació estigui a l’abast de tot-
hom. Una voluntat compartida amb la UOC. 
Com valora aquesta col·laboració?
Creiem que són sinergies com aquesta les que perme-
ten actuar de forma més eficient i arribar encara a més 
persones. Aquesta és la nostra raó de ser, la finalitat 
última d’una entitat financera com “la Caixa”. I seria 
impossible fer-ho realitat sense companys de viatge 
com la UOC. 
Quins projectes destacaria dels que s’han dut a terme 
entre l’Obra Social “la Caixa” i la UOC? Ens els pot 
explicar una mica? 
A banda del Campus per la Pau, hem impulsat diverses 
iniciatives al llarg dels últims anys. Plegats, per exemple, 
vam promoure la campanya d’acció humanitària “Nadal, 
temps per compartir”, dirigida a facilitar material edu-
catiu per a nens afganesos. “la Caixa” col·labora, a més, 
en la internacionalització de la UOC. I en la conjuntura 
actual també em sembla de rigor ressaltar RecerCaixa, 
un programa d’ajudes a la investigació que inclou ajuts a 
la investigació en universitats públiques catalanes.
Com enllaça aquesta col·laboració amb la filosofia  
de la Fundació?
El compromís amb l’educació és l’eix vertebrador de la 
majoria d’iniciatives desenvolupades per l’Obra Social, 
des del programa d’atenció a infants en risc d’exclusió 
fins al projecte d’integració laboral de col·lectius desfa-
vorits, passant per les exposicions organitzades en els 
centres CaixaForum. El vessant educatiu és present a tots 
els nostres projectes d’una perspectiva o una altra. Bé si-
gui en l’àmbit social, científic, mediambiental o cultural. 
Així doncs, la col·laboració amb institucions educatives 
forma part de les nostres aliances naturals. 
Com s’integra en la resta de projectes de cooperació  
i educació que té la Fundació?
Des de l’Obra Social promovem la transversalitat entre 

tots els projectes que impulsem, entenent que de forma 
conjunta sumen més que de forma aïllada. Per tant, 
tots els projectes estan interrelacionats d’una manera 
o d’una altra. Això permet dur a terme una acció social 
coordinada, cohesionada i coherent. 
Com definiria la contribució que fa l’educació  
i l’ús de les noves tecnologies en els objectius socials  
de la Fundació?
Progressivament, aquests dos àmbits han anat prenent 
protagonisme en els últims anys, fins al punt que actu-
alment moltes de les iniciatives que impulsem serien 
inconcebibles sense tenir-ho present. Els posaré un 
exemple: una de les apostes de l’Obra Social “la Caixa” 
per al 2011 és el projecte Gent 3.0, que té com a objectiu 

fomentar una nova generació de gent gran a partir de 
l’ús de les noves tecnologies. 
Què aporta la Fundació al projecte educatiu de la 
UOC?
El bagatge acumulat al llarg dels anys a partir de la seva 
implicació en diferents projectes científics, alguns de 
relleu internacional, com ara l’Institut de Recerca de 
la Sida, IrsiCaixa, o el Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars (CNIC). 
Feia referència a RecerCaixa, la col·laboració  
amb l’ACUP. S’emmarca en les mateixes línies  
de col·laboració? Ens les pot explicar?
Exactament, forma part de la nostra voluntat de promou-
re el progrés educatiu i científic, i la recerca, tal com es 
fa palès amb iniciatives tan consolidades com les beques 
que facilitem per cursar postgraus a l’estranger i a 
l’Estat. L’any vinent celebrarem la 30a edició. En aquesta 
mateixa línia, impulsem el programa de beques de bio-
medicina, que permeten cursar, tant a estudiants d’aquí 
com a estrangers, un doctorat internacional en biomedi-
cina a quatre dels centres d’investigació més destacats de 
l’Estat en aquest camp.

Jaume Lanaspa
Director general  
de la Fundació “la Caixa”

Jaume Lanaspa és director general de la Fundació 
“la Caixa” i director executiu de l’Obra Social “la 
Caixa” des de 2008. En aquesta entrevista explica 
que l’educació és l’eix vertebrador de la majoria 
d’iniciatives que desenvolupen. La col·laboració 
amb la UOC els permet treballar per donar resposta 
a les necessitats de les persones, especialment 
d’aquelles que es troben en desavantatge social. 

Per Isabel Muntané 

«NO PODRÍEM ARRIBAR A TANTA 

GENT SENSE COMPANYS DE VIATGE 

COM LA UOC»

«VOLEM PROMOURE EL PROGRÉS 

EDUCATIU I CIENTÍFIC, I LA RECERCA»
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