
• Participants:

5 universitats africanes
i 8 universitats catalanes

• Primera trobada:

Intercanvi entre 15 directius de
les universitats africanes i 25 directius
de les universitats catalanes

• Segona trobada:

Al voltant de 50 participants en cada
seminari organitzat a 4 països africans

• Tercera trobada:

Conferència de cloenda amb
representats de totes les universitats
i els organismes implicats

Algunes xifres
del Projecte DIGU

Programa de
cooperació universitària
amb Àfrica

www.acup.cat
Per a més informació:



L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), formada
per les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona
(UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF),
Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de
Catalunya (UOC), impulsa un programa de cooperació estratègica
amb les universitats, les associacions i les xarxes d’universitats
així com els centres de recerca de l'Àfrica sub-sahariana. Aquest
Programa s’inscriu dins del “Pla de projecció internacional de
les universitats públiques catalanes 2010-2015” aprovat per
l’ACUP l’any 2009.

L’objectiu principal d’aquesta cooperació és crear aliances
estables de llarga durada en els tres àmbits principals de la
universitat: la formació, la recerca i la transferència de coneixement.
A més a més, es treballa amb un enfocament especial en la
gestió universitària, àmbit indispensable per garantir el bon
funcionament de les universitats.

D'acord amb els esforços de coordinació i concentració de les
activitats de cooperació, s’impulsa una estratègia de treball
comuna entre les vuit universitats públiques catalanes i un seguit
d’universitats africanes. Dins d'aquest marc de treball, es duran
a terme projectes conjunts entre les universitats públiques
catalanes així com projectes bilaterals entre universitats africanes
i catalanes.

Per assentar les bases per a la cooperació estratègica amb Àfrica,
al llarg de l’any 2009 s’organitzà la primera edició del Projecte
DIGU en el que van participar les vuit universitats catalanes que
formen l’ACUP i cinc universitats africanes:

• Universitat d’Antananarivo, Madagascar

• Universitat Cheikh Anta Diop, Senegal

• Universitat Eduardo Mondlane, Moçambic

• Universitat Nacional de Guinea Equatorial

• Universitat de Yaoundé I, Camerun

El projecte ha estat finançat per l’Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID) i l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i ha comptat amb el
suport de Casa Àfrica i l’Institut Catalunya Àfrica (ICA).

Objectius:

El Projecte DIGU es basa en els següents objectius:

• establir relacions estables amb les universitats africanes

• reforçar les capacitats institucionals de les universitats participants
a través de la formació i mobilitat de directius i gestors

• intercanviar experiències i bones pràctiques

• crear una xarxa de coneixement entre els participants

EL PROJECTE ES VA ESTRUCTURAR EN 4 FASES

Fase preparatòria:

A través de viatges identificatius a les universitats participants
en el Projecte DIGU es van conèixer les realitats de les universitats
africanes i identificar les seves necessitats específiques en
el terreny de la gestió universitària.

Primera trobada: Barcelona - Catalunya

Durant una setmana, 15 directius i gestors universitaris de les
universitats africanes, conjuntament amb 25 directius i gestors de
les universitats catalanes, van treballar diversos temes identificats
com a prioritaris en l’àmbit de la gestió universitària a Àfrica. A més,
els participants van tenir l’oportunitat de conèixer les universitats
catalanes in situ.

Projecte de Desenvolupament Institucional
i Formació en Gestió Universitària - Projecte DIGU

Tercera trobada: Dakar

La primera edició del Projecte DIGU es va clausurar amb una
tercera trobada entre els directius i gestors de les universitats que
es va celebrar a la Universitat Cheikh Anta Diop a Dakar, Senegal.
Aquesta trobada es va dedicar, sobretot, a formalitzar la
col·laboració futura entre les universitats i a concretar diversos
projectes futurs de col·laboració interuniversitària tant en l’àmbit
de la gestió universitària com en l’àmbit de la formació i la recerca.

• Per als anys 2010 - 2011, el programa de cooperació universitària
amb Àfrica se centrarà en els següents eixos principals:

Gestió universitària:

• Plataforma Àfrica – Espanya per a la Gestió Universitària:
procés de treball i reflexió conjunt amb les universitats africanes
sobre els temes més rellevants de la gestió universitària per
crear nous coneixements, per intercanviar experiències
i bones pràctiques i per formar directius i gestors universitaris.

• Projectes de col·laboració interuniversitària per a la gestió
universitària: El procés de reflexió estratègic anirà acompanyat
de diversos projectes concrets que posaran a la pràctica els
resultats més importants obtinguts a través del debat i l’intercanvi
d’idees, amb èmfasi especial en les noves tecnologies de la
informació i comunicació.

Formació i recerca:

• Plataformes de referència: creació de plataformes de referència
entre les diferents universitats africanes i les universitats de
l’ACUP per reforçar les capacitats de recerca i formació amb
un alt impacte sobre el desenvolupament regional.
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La gestió i els processos
d’avaluació de la qualitat
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Segona trobada: Àfrica

Cada universitat participant en el Programa DIGU va organitzar
un seminari sobre un tema d’especial interès per a la seva
universitat per al que va convidar diferents experts catalans
i nacionals. Aquests seminaris van permetre involucrar un públic
més ampli de cada universitat africana i fins i tot d’altres universitats
del país. En aquesta segona trobada es van iniciar, a més, els
treballs per concretar projectes futurs de col·laboració entre les
universitats africanes i les universitats catalanes.


