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Estratègia catalana de cooperació universitària amb Moçambic 

Seminari de reflexió i definició de línies de treball 

2 de març 
9:30 – 14:00 hores 

Sala Tony Bates, Rectorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); 
Avinguda Tibidabo 39 – 43, Barcelona 

Context 

Amb la signatura d’un acord de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) l’ACCD 
expressa la seva voluntat de donar un nou impuls a la cooperació universitària per al 
desenvolupament (CUD). Per tal d’emmarcar aquesta cooperació s’acorda definir estratègies 
de CUD amb els països prioritaris de l’ACCD. Amb l’objectiu de garantir la coherència i la 
coordinació de les activitats de cooperació universitària del sistema universitari català així com 
per aprofitar sinergies i augmentar l’impacte d’aquestes activitats, des de les universitats 
públiques catalanes, agrupades en l’ACUP, s’està elaborant una proposta comuna de 
cooperació universitària amb els països prioritaris de la cooperació catalana. Un dels dos 
països prioritaris de l’ACCD per al què s’acorda elaborar una proposta comuna, país on les 
universitats públiques catalanes compten amb una llarga i diversa experiència de col·laboració, 
és Moçambic. 

La proposta comuna estarà basada en les experiències prèvies de les universitats públiques 
catalanes, i comptarà amb recomanacions de com enfortir la cooperació acadèmica i científica 
entre les universitats catalanes i els països prioritaris de la cooperació catalana en els propers 
anys. El document serà el resultat d’un procés d’identificació, per una banda, dels interessos 
de la comunitat acadèmica de Catalunya per treballar amb el país prioritari i, per altra banda, 
de les necessitats (temàtiques, regionals i institucionals) del país prioritari. Estarà enfocada en 
les necessitats acadèmiques i socials del país prioritari que corresponen als interessos i 
l’expertesa que ofereix el sistema universitari català. El document identificarà els àmbits 
temàtics principals així com temes transversals per a futures intervencions. Igualment, el 
document proposarà activitats concretes de portar a terme durant els propers anys.  

L’elaboració de l’estratègia país es basa en un procés participatiu de tots els actors interessats. 
Després de la primera fase d’identificació de les experiències de cooperació entre les 
universitats catalanes i institucions d’educació superior de Moçambic s’organitza un seminari 
de debat i reflexió. El seminari té tres objectius principals: 

• Tenint en compte el context actual de desenvolupament i de l’educació superior de 
Moçambic, contextualitzar les relacions de cooperació acadèmica i científica entre 
Catalunya i Moçambic. 
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• Identificar els interessos principals de la comunitat acadèmica i científica catalana per 
col·laborar amb Moçambic. 

• Definir les modalitats de cooperació, en el context del Pla Director 2015 – 2018 de 
Cooperació al Desenvolupament, tenint en compte l’enfocament de gènere i basat en 
drets humans i el valor afegit de treball en xarxa. 

Programa 

9:30 Paraules de benvinguda 

Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’ACUP  

Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  

Helena Vicente, cap d’Àrea d’Incidència i Educació, Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 

9:50 Introducció, programa i objectius del seminari 

  Nadja Gmelch, cap de projectes, ACUP 

10:00 Context: Situació actual de desenvolupament i de l’educació superior i la recerca a 
Moçambic 

Albert Farré, investigador de la Universitat de Brasília i soci del Centre 
d’Estudis Africans  

10:20 Exposició d’experiències i reflexions sobre la cooperació universitària entre Catalunya 
i Moçambic: Debat entre tots els participants del seminari 

Gemma Xarles, directora de l’àrea de cooperació, Universitat Oberta de 
Catalunya – Presentació del resum del mapa de relacions entre les universitats 
de l’ACUP i les institucions d’educació superior de Moçambic i dinamitzadora 
de la sessió 

11:30 Pausa cafè 

12:00 Mirem cap al futur: la cooperació universitària que volem amb Moçambic: Grups de 
treball: 

Dinamitzadora: Nadja Gmelch, cap de projectes, ACUP 

• Què volem fer en el futur? – Identificació d’àmbits temàtics i àrees de 
treball  

• Amb qui volem treballar? – Identificació de regions o actors clau  
• Com volem col·laborar? – Identificació de modalitats de cooperació  

14:00  Fi del seminari 


