
Bibl ioteca  del  Campus  Univers i tar i  de  Manresa   
BCUM 

Escola  Pol i tècnica  Super ior  d 'Enginyer ia  de  Manresa  
EPSEM 

 

La aventura de cooperar desde  
la universidad 

                                                                                                                                                                                                       Seminario RECIDA, CAE, Zaragoza, 17-19 octubre 2018 

Roser Gómez 
con la colaboración de:  
Gemma Mujal-BCUM   
Marc Bascompta-EPSEM 

Moderador
Notas de la presentación
Soc la Roser Gómez, bibliotecària de la UPC des de fa 27 anys, i a la biblioteca del campus de Manresa des de en fa 5. Voldria donar gràcies a la Montserrat Grabolosa i a l'organització d'aquestes jornades per convidar-me a participar-hi. Intentaré presentar-vos una mostra de què es fa a la universitat pel desenvolupament sostenible, i què fem a les biblioteques per fer-ne difusió. Aquest any les jornades giren al voltant dels 17 Objetius per al Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Un dels objectius, el 4, estableix en la seva meta 4.7, aconseguir que “tots els estudiants adquireixin els coneixements i les habilitats necesaris per promoure el desenvolupament sostenible, incloen l'educació, la ciutadania global i la diversitat cultural". I la UPC diu a la seva web que té com a valors : La responsabilitat social, la igualtat d'oportunitats, la sostenibilitat i la cooperació i la solidariat. 
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https://www.upc.edu/ccd 
 

Moderador
Notas de la presentación
Hi ha un portal interessant per saber el paper de les universitats públiques catalanes a l’hora de contribuir a la transformació social i al desenvolupament sostenible a través de la formació, la recerca i la innovació. El portal ODS.cat és una iniciativa de l'Associació catalana d'universitat públiques en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Des d'aquest portal es poden consultar algunes de les activitats que cada una de les universitats duen a terme en relació a cada un dels objectius.A la UPC, el Centre de cooperació per al desenvolupament   és el motor que genera oportunitats i coordina persones, projectes i recursos en l'àmbit universitari relacionats amb la cooperació i el desenvolupament sostenible. ��
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"Por una minería responsable con el medio y las personas" 
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Moderador
Notas de la presentación
L'EPSEM va neixer ara fa 75 anys, el 1942 es funda l'Escola de Capataços facultatius de Manresa, al 1972 s'incorpora a la UPB, i al 1984 passa a ser UPC. Els estudis d'enginyeria Minera han estat doncs el motor promotor de l'escola. Tot i que ara la devallada d'estudiants és notòria, actualment es cursen estudis de Grau i de Màster, i hi ha també 1 línia d'estudis de Doctorat.La recerca a la UPC s'organitza en grups de recerca, en molts casos multidisciplinaris i fins i tot de diferents universitats. Alguns tenen per objectiu explícit el treball per al desenvolupament. En altres casos la recerca per al desenvolupament forma part d'algun dels eixos de treball, com és el cas del Grup de Recerca en Mineria sostenible . Les principals línies de recerca del GREMS son : caracterització de dipòsits minerals, optimització en el processament de minerals, seguretat i condicions ambientals en mineria subterrània, control de subsidència i preservació del patrimoni geològic i miner. El treball d'estudiants i professorat en aquests projectes  va portar a la creació l'any 2008 de l'ONG Mineria per al desenvolupament/Mineria para el desarrollo. Duen a terme projectes de cooperació  dins el camp de la mineria en els llocs més desfavorits per aquesta activitat, col.laborant en el desenvolupament de comunitats mineres a diversos països de lamèrica llatina i l'Àfrica. 
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Moderador
Notas de la presentación
Els voluntaris de Mineria pel desenvolpuament son estudiants i professors que aporten el seu coneixement tècnic i la seva experiència a millorar les condicions de treball, social i ambientals de comunitats mineres.Només Bolívia aporta el 35% de la producció de minerals, però els guanys que això aporta estan molt mal repartits. Es treballa molt en la petita mineria i la mineria artesanal, la massa treballadora està formanda en molts casos per grups familiars sense formació de cap mena, ni tècnica ni de prevenció de riscos, treballen molts cops en la ilegalitat, viuen en condicions de pobresa extrema i generen un impacte ambiental molt considerable. Es duen a terme anàlisis de recursos geològics, avaluació de l'impacte ambiental i pràctiques per reduir-lo amb noves tècniques de processament de minerals, es fan cursos de formació en seguretat laboral i implantació de mesures preventives, i s'intenta donar suport per combatre el treball infantil, canviar el rol de la dona en les comunitats mineres i recolzar noves iniaciatives de les parts locals.Els projectes neixen des del territori on es desenvolupen i no des de l'observació que es pugui fer des d'aquí.  Per tots els projectes hi ha una part local: una empresa, universitat, o ong, la contrapart,  que un cop finalitza el projecte i els voluntaris marxen, seguirà vetllant perquè les actuacions de millora continuin. 
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Moderador
Notas de la presentación
Els projectes de cooperació generen oportunitats tant per a la contrapart com per a l'estudiant que hi participa:Oportunitat per als estudiants: 	abordar problemes reals a partir del coneixement adquirit a l’aula.	formació a nivell tècnic i humà	contacte amb realitats diferents	treballar en un context internacional	esdevenir agents de canviOportunitat per a la contrapart: 	transferència de coneixement	realització d'estudis i diagnòstics	elaboració de projectes tècnics	proposta de sol.lucions tecnològiques	formació del personal local, millora de les condicions laborals	desenvolupament de les tecnologies apropiades 	millorar la col·laboració entre universitats tècniques i cooperatives de miners	Exemple: l’obtenció de la certifiació de comerç just de l’or en diverses mines artesanals. 
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Moderador
Notas de la presentación
I el que fem des de les biblioteques per difondre aquestes activitats?Doncs sempre hem fet exposicions i hem organitzat xerrades sobre diferents activitats de recerca i acadèmiques de la universitat. Durant aquesta setmana tenim una exposició de Mineria per al desenvolupament, que és a més una de les Efemèrides Ambientals de les biblioteques públiques catalanes. 
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Moderador
Notas de la presentación
I fem també difusió de les publicacions de la universitat, a través del catàleg i del repositori institucional, UPCommons. UPCommons  és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. La seva missió és preservar la producció docent i d'investigació de la universitat, maximitzar la seva visibilitat i incrementar l'impacte en el món.Está format pel conjunt de dipòsits institucionals de la UPC. Utiliza majoritàriament DSpace , un programa de codi obert desenvolupat pel MIT i HP. UPCommons s' integra amb altres sistemes d'informació de la UPC:Prisma - Sistema de gestió d'estudisDRAC (Descriptor de la Investigació i de l'Activitat Acadèmica de la UPC) - CRIS de la UPC: Sistema de gestió de currículum del PDI, evaluació  de l'activitat docent i d'investigació, etc.Futur - Portal de la producció científica de la UPC www.futur.upc.eduI del CSUC-CBUC: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), MDC (Memoria Digital de Catalunya) -
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Moderador
Notas de la presentación
UPCommons disposa de diferents opcions de cerca:1. Cercador general2 . Filtrar per: Àmbit de coneixement, Tipus de document, Idioma, Condició d'accés, Dipòsit3. Listar por índexs: Autor , Data, Títols , MateriesPer poder unificar en una sola cerca tots els treballs relacionats amb els projectes de mineria per al desenvolupament, independentment del seu autor o el dipòsit on es troba, el que hem fet ha estat crear noves metadades per a tots ells.  Hem creat una entrada d'autoria per a la ONG Mineria per al desenvolupament i l'hem afegit a tots els treballs. A més hem revisat les Metadades de matèries que ja existien, afegint les que calien. Estándar de metadades Dublin Core y el protocol d'interoperabilitat OAI-PMH que permet a altres aplicacions recollir metadates (Recolecta, Recercat, Openaire, etc.)Generació de handle per als documents dipositats, i DOI per a alguns dipòsits. 
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http://geocommons.upc.edu/ 
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Moderador
Notas de la presentación
GeoCommons neix d'un PFC  “Creación de un S.I.G de levantamientos  topográficos realizados en proyectos de fin de carrera en la EPSEB con leaflet. JS, geodjango y postgis’  de la titulació d'Enginyeria Tècnica de Topografia [http://hdl.handle.net/2099.1/24821]L'objectiu era crear una aplicació per mostrar mitjançant un mapa interactiu els PFC elaborados pels estudiants de l'Escola.A partir de la presentació d'aquest projecte neix la idea d'ampliar el concepte a qualsevol publicació dipositada a UPCommons amb l'objectiu de  georeferenciar i geolocalizar en una mapa tots aquells documents que fan referència a una part del territori.En  paral·lel també es geolocalitzen les entitats, organizacions acadèmiques i empreses amb les que la UPC té acords de col·laboració per als documents dipositats, en aquest cas les contraparts dels projectes. Problema amb l'arbre de matèries, només primer nivell. I amb les institucions contraparts que no apareixen citades al document. 



Proyectos 2018 
Bolívia 

2018U017 
Optimización en la 
recuperación de In, Sn y Ag 
en las actividades de mineria 
cooperativa y artesanal en 
Bolívia.  
Con la Uníversidad Técnica 
de Oruro y la Universidad 
S.XX de Llallagua. 

Sesiones de formación para 
estudiantes e investigadores 
de las dos universidades 
sobre la búsqueda de 
documentación científica.  



Proyectos 2018 
Bolívia 

2018O026 
Mejoras para la recuperación 
de oro en el río Mapiri, 
mediante la eliminación del 
uso de mercurio. 
Con la consultora 
Especialistas Ambientales Srl 

Toma de muestras de 
materiales para el estudio de 
la optimización del proceso 
de extracción de oro, y 
muestras de cabello de los 
cooperativistas para estudiar 
el nivel de mercurio en 
sangre.  

 



ro s e r. go m e z @ u p c . e d u  
B i b l i o te c a  d e l  C a m p u s  U n i v e rs i t a r i  d e  M a n re s a - B C U M  

U P C .  S e r v e i  d e  B i b l i o t e q u e s ,  P u b l i c a c i o n s  i  A r x i u s  
h t t p : / / b i b l i o te c n i c a . u p c . e d u  

Muchas gracias!! 
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