
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria 

d’activitats 

2013 
 

  

 

  



                  Memòria d’activitats 2013     

 

 
1 

 
Fundació Solidaritat UB 
 

La Fundació Solidaritat UB es una fundació creada 
per la Universitat de Barcelona el 1996 amb la 
finalitat de promoure l’acció social i la cooperació al 
desenvolupament des de la Univeristat. Forma part 
del Grup UB i el seu president és el Rector de la UB.  
 

 
 
Els grans eixos de treball de la Fundació Solidaritat 
són: 
  

 L’educació per a la pau i la ciutadania 
global 

 La promoció i defensa dels Drets 
Humans, la Cultura de Pau i la Memòria 
Democràtica 

 La cooperació universitària per al 
desenvolupament 

 L’acció social i el voluntariat. 

 La formació en els àmbits anteriors 
 
 

Educació per a la pau 
 

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de 
l’Educació, la Fundació desenvolupa el programa 
PAULA, adreçat a potenciar l’àmbit de l’educació per 
la pau, els drets humans i la ciutadania global en les 
diferents etapes educatives, a través del suport a 
mestres i professorat. Amb aquesta finalitat, es 
manté el portal PAULA d’educació per a la pau, on els 
docents poden trobar recursos didàctics 
especialitzats en cultura de la pau disponibles 
íntegrament per internet.  El programa integra també 
d’altres iniciatives adreçades a posar en relleu les 
possibilitats del currículum reglat per a l’educació per 
la pau, com ara el Premi de Recerca per la Pau per a 
treballs de batxillerat, de la Universitat de Barcelona, 
o les activitats de formació permanent i d’intercanvi 
per al professorat. 

 

 
 

Portal PAULA  

Actualment, el portal PAULA inclou més de 500 
recursos didàctics adients per desenvolupar 
l’educació per a la pau des de les programacions 
d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Universitat i Educació de Persones 
Adultes.  

 

En el periode 2011-2013 s’ha elaborat una guia que 
analitza els continguts d’aprenentatge presents en la 
legislació curricular d’àmbit estatal, que afavoreixen 
el desenvolupament de la ciutadania global en cada 
etapa educativa, des d’infantil fins a batxillerat. 
Aquests continguts s’agrupen en quatre dimensions 
inherents a aquest enfoc educatiu: valors, 
coneixement dels reptes globals, sentiment de 
pertinença a una comunitat global i capacitat de part 
icipació transformadora.  

 

            

http://www.ub.edu/ice/
http://www.ub.edu/ice/
http://www.portalpaula.org/
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D’altra banda, el portal PAULA és una eina per la 
difusió, en català i castellà, de la resta d’activitats del 
programa.   

Premi de Recerca per a la Pau 

El treball L’horreur des enfants roumains, de 
l’estudiant Iona Lafont Amado, de l’Institut Pere 
Borrell, de Puigcerdà (Baixa Cerdanya), assoleix la 
màxima distinció en la vuitena edició del Premi de 
Recerca per a la Pau per a treballs de batxillerat, que 
convoca anualment la Universitat de Barcelona, en el 
marc del programa PAULA d’educació per a la pau. El 
jurat, format íntegrament per professorat de la 
Universitat, ha decidit atorgar el guardó a aquest 
treball que «aborda un tema delicat que ha vertebrat 
la història recent de Romania i del qual encara es 
poden constatar les ferides». 

El lliurament d’aquest guardó, així com de les sis 
mencions especials del jurat i del premi especial del 
Garraf, es va dur a terme el dimarts, 28 de maig de 
2013, en un acte que va presidir la vicerectora 
d’Administració i Organització de la UB, Carme 
Panchón, i en què també van intervenir el director de 
Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de 
l’Ajuntament de Barcelona, Felip Roca; la consellera 
de Joventut del Consell Comarcal del Garraf, Montse 
Santafé; el director de l’ICE, Antoni Sans; el director 
de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López, i el 
professor titular de Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals de la UB David Bondia, en 
representació del jurat. 

 

El Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de 
recerca d’estudiants de batxillerat es convoca cada  

 

any amb l’objectiu de promoure l’educació per a la 
pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir 
la cultura de la pau des de la recerca. Enguany s’hi 
han presentat 51 treballs elaborats per 52 estudiants, 
procedents de 46 centres d’ensenyament de 28 
municipis d’arreu de Catalunya. Podien optar al 
guardó els treballs de recerca que tractessin alguna 
qüestió relacionada amb la cultura de la pau, entesa 
com una situació social que permet el 
desenvolupament ple de les persones i l’eradicació de 
la violència en totes les seves formes. 

Per a l’elecció del treball premiat s’ha tingut en 
compte la vinculació i la coherència del treball amb la 
cultura de la pau, el raonament crític i el rigor 
metodològic en el desenvolupament de la recerca, la 
integració de les dimensions local i global de la 
temàtica, l’originalitat del treball i la contribució de la 
recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de la 
pau. Tant l’estudiant guardonada, Iona Lafont 
Amado, com l’Institut Pere Borrell, han rebut, 
cadascun, un xec per valor de 500 euros. La tutora del 
treball, Maria Morente Gutiérrez, al seu torn, ha estat 
reconeguda amb un diploma.  

Així mateix, en conveni amb el Consell Comarcal del 
Garraf, s’ha lliurat el premi especial al millor treball 
de recerca d’aquesta comarca a Llibertàries, ahir i 
avui: dones anarquistes i feministes durant la Guerra 
Civil i en l’actualitat, de l’estudiant Nadia Merroun 
Sierra, de l’IES Dolors Mallafrè i Ros, de Vilanova i la 
Geltrú, amb tutoria d’Isabel Pérez Molina. Aquest 
premi comarcal té una dotació econòmica de 300 
euros per a l’estudiant i de 300 euros per al centre 
educatiu. 

Finalment, el jurat també ha atorgat sis mencions 
especials als treballs:  

 Conflicte nuclear a Iran: nova Guerra Freda del 
segle XXI?, de l’estudiant Gemma Sagrera Ruiz 
(Escola Sagrat Cor Diputació, de Barcelona); 

 Creació d’un curtmetratge, de Pere Miralles i 
Mestre (Escola Cervetó, de Granollers); 

 El somriure d’Àfrica, de Júlia Moreno Montes (IES 
Samuel Gili i Gaya, de Lleida); 

 L’economia del bé comú, de Minerva Estruch-
Rectoret Blanch (IES La Llauna, de Badalona); 
 

 

http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/2013/www.portalpaula.org/catala/
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 Los olvidados, d’Alaine Farias Taveira (Escola 

Tècnico Professional Xavier, de Barcelona); 
 The mobile phone industry and its 

social/environmental costs, de Paula Navarro 
Sarmiento (Oak House School, de Barcelona). 

Els treballs destacats de la convocatòria han estat 
afegits a la col·lecció Premi de Recerca per la Pau, del 
Dipòsit Digital de la UB. 

El 19 de juny de 2013 vam participar en el lliurament 
del Premi especial del Garraf, en un edifici 
emblemàtic de la comarca, la Masia d’en Cabanyes. A 
l’acte van intervenir representants de la Fundació 
Solidaritat UB i del Consell Comarcal del Garraf, així 
com les estudiants participants i el seu professorat.  

 

A l’octubre de 2013 s’han publicat les bases de la 
novena edició i s’ha iniciat la difusió de la 
convocatòria als centres educatius. 

Programa Recerca per a la Pau 

El treball de recerca de batxillerat manté un gran 
potencial per incidir en la cultura de pau i de 
violència dels estudiants, de forma que constitueix 
una oportunitat d’integració de l’educació en drets 
humans i per a la ciutadania global en el currículum 
d’aquesta etapa educativa. Alhora, els temes de pau i 
de violència potencien l’assoliment de la 
competència en recerca, doncs suposen una 
oportunitat de connexió d’un treball acadèmic amb 
l’entorn pròxim i els interessos de l’alumnat. 

Des de la primera edició al curs 2005/2006, la 
convocatòria del premi ens ha mostrat que: 

 

 els temes de drets humans i desenvolupament 
interessen una part de l’alumnat de batxillerat; 

 en l’elecció del tema influeixen els mitjans de 
comunicació, però també la tasca de 
sensibilització de les ONG; 

 hi ha dificultats en l’ensenyament secundari per a 
l’enfocament metodològic de les qüestions de 
drets humans i de globalització: temes de recerca 
factibles per a l’alumne, estat de la qüestió, 
metodologies qualitatives, accés a fonts primàries 
d’informació, etc.; 

 alhora, el jurat del premi ha manifestat la gran 
qualitat d’algunes de les recerques participants. 

 

En el curs 2009/2010, publiquem en el portal PAULA 
un material per donar resposta a les dificultats que hi 
detectàvem i, durant el curs 2010/2011, mantenim 
una trobada amb el professorat per debatre sobre 
aquest enfocament de la recerca. La trobada, en 
forma de seminari, ens va permetre aprofundir en el 
potencial didàctic del treball de recerca per, mentre 
es desenvolupa la competència en recerca, incidir en 
una competència ciutadana coherent amb la cultura 
de pau. La seva organització va permetre començar a 
desenvolupar una xarxa entorn de la recerca per a la 
pau. Vam assessorar quatre ONG per tal que 
presentessin propostes de recerca, algunes de les 
quals s’han implementat als centres. Dues d’aquestes 
propostes (sobre banca ètica i monedes socials) van 
obtenir menció especial del jurat en la setena edició 
del Premi de Recerca per a la Pau. 

En les successives edicions del premi, comprovem 
com les recerques destacades han comptat amb una 
xarxa de suport en l’elaboració del treball. De 
vegades, és el tutor o tutora qui proporciona aquest 
suport, posant en contacte amb experts, tant 
d’universitat com d’ONGs, però sovint es tracta d’una 
xarxa personal, principalment de familiars que 
orienten i informen la recerca. 
 
Tot plegat ha portat a posar en marxa diversos 
projectes de suport a la recerca de batxillerat que 
volen donar resposta a dues necessitats: 
 La necessitat d’assessorament expert per part 

dels centres, tant a nivell de contingut com 
metodològic. 

 La necessitat de suport per part de les ONG per 
atendre les consultes de l’alumnat. 
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Alhora, el projecte respon a les oportunitats 
educatives que presenta la recerca de Secundària: 
 
 L’oportunitat de reforçar les iniciatives de 

solidaritat dels municipis i, especialment, les 
iniciatives educatives de les ONG, a través de la 
recerca realitzada per l’alumnat de Secundària. 

 L’oportunitat d’inserir l’educació pel 
desenvolupament en la programació de 
Secundària, a través dels projectes (E.S.O.) i 
treballs (Batxillerat) de recerca que desenvolupa 
l’alumnat. 

 L’oportunitat d’inserir l’educació pel 
desenvolupament en els estudis universitaris, a 
través de l’assessorament a l’alumnat de 
Secundària. 

Per tal de promoure aquesta dimensió educativa 
inherent al procés de recerca, hem impulsat diversos 
projectes que es desenvolupen en col·laboració amb 
diverses administracions locals. 

L’Hospitalet de Llobregat i Sant 

Feliu de Llobregat 

Aquests dos municipis han suscrit un conveni de 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona per al 
desenvolupament d’un projecte conjunt d’educació 
pel desenvolupament, que ha comptat amb el 
finançament d’AECID. El projecte s’adreça a 
promoure la integració curricular de l’educació pel 
desenvolupament en els centres de secundària 
d’ambdós municipis, així com els plans d’estudi dels 
ensenyaments ofertats per la Universitat de 
Barcelona.En el marc d’aquest projecte, s’han ofert 
als instituts de secundària les següents activitats: 

Activitats de sensibilització a l’E.S.O. 

S’ofereixen diferents activitats de sensibilització, que 
el professorat pot inserir en la seva programació 
d’aula. Les activitats s’adrecen a la sensibilització de 
l’alumnat i a motivar la recerca per a la pau, 
especialment en el treball de Batxillerat, alhora que 
es reforcen objectius d’aprenentatge de l’etapa. 
 
A partir del Pla de Sensibilització propi de cada 
municipi, s’han realitzat les següents activitats: 
 Cicle d’exposicions. 
 Xerrades. 
 Taller de còmic per a la ciutadania global. 
 

 

Suport a la recerca de Batxillerat 

S’ofereixen diferents activitats de suport de la 
recerca en temes de pau, drets humans i 
desenvolupament sostenible. Les activitats s’adrecen 
a facilitar la realització de recerques en aquests 
àmbits, que promoguin processos d’educació per a la 
ciutadania global. 

 Presentació de propostes de recerca. 
 Assessorament presencial i virtual, amb la 

col·laboració d’alumnat de la UB. 
 Recursos per a la recerca. 

 
Formació del professorat 

Durant el 2013, s’ha ofert un taller de centre que 
aprofundeixen en el potencial didàctic de la recerca 
com a metodologia activa i les seves implicacions en 
l’educació per a la ciutadania global i en drets 
humans de l’alumnat. D’altra banda, aquestes 
activitats es plantegen com un espai de trobada i 
intercanvi de recursos pràctics amb el professorat. 
 

Barcelona 
 
La Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Solidaritat UB impulsen una xarxa 
d’educació pel desenvolupament entre la Universitat 

de Barcelona, els centres de Secundària i les 
ONGs de la ciutat. 

Aquesta xarxa ha de servir de suport a la recerca que 
desenvolupen els alumnes de Secundària de la ciutat 
en temes de desenvolupament, pau i drets humans. 

Alhora es vol reforçar les iniciatives d’educació pel 
desenvolupament que es realitzen a la ciutat, 
especialment aquelles a les que l’Ajuntament dóna 
suport a través de la convocatòria Barcelona 
Solidària. 

En el marc d’aquest projecte oferim suport a la 
recerca en temes de ciutadania global i drets humans, 
als centres públics de la ciutat. 

 Presentació de propostes de recerca, moltes 
basades en necessitats de recerca aportades 
per les ONGs de la ciutat. 

 

http://www.bcn.cat/cooperacio/
http://www.bcn.cat/cooperacio/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://recercapau.ub.edu/suport-a-la-recerca/
http://recercapau.ub.edu/suport-a-la-recerca/
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 Taller de recerca, els continguts del qual 
s’adapten a la fase de recerca en què es trobi 
el grup. 

 Assessorament, que permet una orientació 
dduepersonalitzada de cada alumne. 

 Consultes, per necessitats d’informació molt 
específiques que poden resoldre’s per telèfon 
o correu-e. 

Xarxa educativa 

Aquest suport és possible gràcies a la col·laboració de 
centres educatius, facultats universitàries i entitats 
de la ciutat. Així, al llarg del 2013 hem mantingut 
reunions de coordinació amb el professorat tutor de 
la recerca i hem comptat amb la col·laboració 
d’estudiants i professorat universitari de tres 
facultats. A més, hem recollit necessitats reals de 
recerca d’entitats de la ciutat, a l’abast d’estudiants 
de batxillerat. 

 

Garraf 

Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, s’ha iniciat un projecte de foment 
de la recerca en pau, drets humans i ciutadania global 
en els centres educatius del Garraf, que abastarà el 
curs 2013/2014. 

S’ofereixen diverses activitats als centres de 
batxillerat públics i concertats de la comarca del 
Garraf per promoure l’elecció d’aquest àmbit de 
recerca per part de l’alumnat (taller de còmic i cicle 
d’exposicions), proporcionar orientacions pràctiques 
per investigar aquestes qüestions (presentació de 
propostes i taller de recerca) i incrementar la 
capacitació del professorat per a la tutoria de 
recerques per a la pau.  

 

 

Les activitats compten amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Garraf i es desenvolupa en 
coordinació amb els Serveis Educatius de la comarca. 

Taller per professorat de Secundària 

En el marc del programa, s’ofereix al professorat de 
Secundària d’aquests municipis la possibilitat de 
desenvolupar el taller “La recerca en drets humans i 
ciutadania global a Secundària”, de 5 hores de durada 
i certificat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
UB. 

El taller s’adreça a realitzar una primera trobada 
formativa amb el professorat encarregat de la tutoria 
de treballs i projectes de recerca a l’E.S.O. i el 
Batxillerat, que permeti establir vincles de 
col·laboració amb el professorat interessat en 

aquestenfocament de la recerca i ampliar la xarxa 
de suport a la recerca. Els continguts que es 
tracten són: 
 La recerca, més enllà del treball monogràfic? 
 Què aporta la recerca per a la pau a la 

competència en recerca? Quins continguts 
curriculars s’hi desenvolupen? 

 Com investigar la globalització? Tècniques i fonts 
d’informació a l’abast. 

 Què investigar? Propostes de recerca per a la pau 
a l’abast del jovent. 
 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

S’ha acordat la signatura d’un conveni conjunt entre 
la Fundació Solidaritat UB, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els següents ajuntaments: 

 Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 Ajuntament de Molins de Rei. 
 Ajuntament de Montcada i Reixac. 
 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 
Aquest acord de col·laboració permetrà ampliar 
l’abast territorial del programa als principals 
municipis del nostre entorn i, especialment, aquells 
on la Universitat de Barcelona disposa de centres i 
facultats.  

 

http://www.ccgarraf.cat/
http://segarraf.com/
http://recercapau.ub.edu/wp-content/uploads/2013/12/Taller_Recerca_Drets_Humans.pdf
http://recercapau.ub.edu/wp-content/uploads/2013/12/Taller_Recerca_Drets_Humans.pdf
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Aprenentatge-Servei a la UB 

A nivell universitari, l’assessorament a estudiants de 
Secundària per part d’estudiants de la UB contribueix 
a la seva formació universitària. L’acompanyament 
d’aquests projectes de recerca constitueix una 
oportunitat per:  

 Veure l’aplicació dels temes tractats en la facultat 
a través dels casos que representen les qüestions 
investigades per l’alumnat de batxillerat; 

 Indagar en les problemàtiques de drets humans 
que afecten els seus estudis universitaris. 

 Conèixer àmpliament les entitats, programes i 
iniciatives vinculades als seus estudis que 
treballen per la transformació social, tant a nivell 
local com internacional; 

 Contribuir a l’educació en drets humans de 
l’alumnat de batxillerat i a la divulgació dels drets 
humans. 
 

Durant el 2013, han col·laborat en el projecte 
estudiants de les següents facultats: 

 Dret, a través del projecte Dret al Dret; 
 Pedagogia, a través de l’Oficina d’Aprenentatge-

Servei; 
 Economia i Empresa, a través d’un conveni de 

pràctiques. 
 

Bloc de Recerca per a la Pau 

http://recercapau.ub.edu/ 

L’espai web del projecte aglutina tots els recursos, 
materials i activitats que desenvolupem entorn a la 
recerca de batxillerat. Al bloc, estudiants i docents de 
Secundària poden trobar-hi: 

 
 Propostes de recerca editades per les entitats 

participants en aquest primer seminari, 
propostes elaborades per a la trobada de 
professorat de filosofia i propostes elaborades en 
col·laboració amb el projecte “Dret al Dret”.  

 Guies de recursos sobre temes clau de recerca 
per a la pau: drets humans, immigració, gènere, 
moviments socials, mitjans de comunicació 
alternatius... 

 Accessos directes a l’espai web del Premi de 
Recerca per a la Pau, la col·lecció pròpia en el 
Dipòsit Digital, recursos d’interés del portal 
PAULA, així com d’altres recursos de suport a la 
recerca de la Universitat de Barcelona. 

 I molt més. 
Així mateix, el programa disposa de perfils propis a 
Twitter, Delicious i Pinterest.  

Taller de còmic pels drets 
humans i la ciutadania global 

Durant el 2013, hem continuat programant aquest 
taller en diversos municipis barcelonins, emmarcat en 
projectes d’educació pel desenvolupament dels 
ajuntaments. Tot aprenent el llenguatge del còmic i 
les seves tècniques d’elaboració, el taller permet a 
infants i joves apropar-se a la diversitat d’iniciatives 
de solidaritat i en drets humans presents al nostre 
entorn. Es tracta d’una activitat de sensibilització de 4 
hores de durada, que s’insereix fàcilment en la 
programació educativa ja que reforça continguts 
curriculars de diverses àrees i matèries. 

Primària  Educació per a la ciutadania.  
 Coneixement del medi.  
 Educació artística. 
 Llengües. 

 

E.S.O.  Educació per a la ciutadania i drets 
humans. Educació ètico-cívica. 

 Ciències socials.  
 Educació visual i plàstica. 
 Llengües 

 

Batxillerat  Ciències per al món contemporani. 
 Filosofia i ciutadania. 
 Història del món contemporani.  
 Dibuix artístic. 
 Tècniques d’expressió gràfico-

plàstica. 
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Enguany, el taller ha format part del Catàleg 
d’Accions de Sensibilització de la Diputació de 
Barcelona, adreçat a municipis de menys de 50.000 
habitants, havent estat contractat pels següents 
ajuntaments: 

 Ajuntament de Montcada i Reixac. 
 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.  
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

 
A més, tres ajuntaments més han programat el taller 
en el marc de projectes municipals propis.  

Ajuntament de L’Hospitalet 

S’han desenvolupat tallers en vuit centres de primària 
de la ciutat, adreçats a infants de 9 a 12 anys. 
L’Ajuntament atorgarà un premi a la millor tira de 
còmic sorgida d’aquests tallers. Les millors tires de 
còmic es recullen en una publicació que es distribuirà 
als centres educatius i biblioteques de la ciutat. La 
Fundació Solidaritat UB ha participat en el jurat 
d’aquest certamen, així com en l’acte de lliurament 
previst pel gener de 2014. 

Ajuntament de Manresa 

S’han realitzat tallers en els centres de secundària de 
la ciutat, coordinats per la Casa Flors Sirera. Es tracta 
del quart any consecutiu que els centres educatius 
programen aquesta activitat, en el marc 
d’assignatures d’E.S.O. i Batxillerat. 

Ajuntament de Santa Margarida de 

Montbuí 

Enguany, el projecte d’educació pel 
desenvolupament del municipi  ha tingut el taller de 
còmic com acció central, adreçada als tres grups de 
batxillerat del municipi. D’altra banda, l’ajuntament 
s’ha mostrat molt interessat en el programa de 
Recerca per a la Pau, de forma que s’esta explorant 
amb l’institut la possibilitat de desenvolupar accions 
de suport a la recerca de batxillerat que puguin 
esdevenir l’eix de futurs projectes educatius.  

 

 

 

Competències i Educació pel 
Desenvolupament 

El programa PAULA col·labora en aquest programa, 
impulsat per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, 
que té per finalitat elaborar de forma participativa, 
junt a ONGs, professorat i altres actors de l’Educació 
pel Desenvolupament, una guia de continguts 
seqüenciats, prenent com a referència el currículum 
d’educació bàsica, des de la perspectiva de les 
competències bàsiques i incorporant els eixos de 
treball de l’educación pel desenvolupament i 
l’educació per a la pau. 

En concret, la Fundació s’encarrega de la gestió i 
dinamització del grup del projecte dins la xarxa social 
“Internet en el Aula”, integrada per docents d’arreu 
de l’Estat. 

 

Màster i postgraus en Educació, 
Globalització i Transformació 
Social

http://www.ub.edu/educaglob/ 

http://www.ub.edu/educaglob/
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Des del programa PAULA hem impulsat el màster en 
Educació, globalització i transformació social, títol 
propi de la Universitat de Barcelona que s’imparteix 
en modalitat en línia des del curs 2012/2013. A més, 
el màster integra tres títols de postgrau que poden 
cursar-se independenment: 

 Introducció a l’educació i el desenvolupament 
en un món globalitzat 

 Estratègies didàctiques per a la ciutadania global 
 Recursos, materials i projectes d’educació pel 

desenvolupament 
 
El Màster pretén oferir eines conceptuals i 
metodològiques a professionals de l’educació de 
diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació. En 
concret, el Màster orienta la seva acció al professorat 
d’educació primària i secundària, a educadors i 
educadores d’entitats socials i ONGs, a personal 
tècnic i de suport de l’administració educativa, així 
com totes aquelles persones que vulguin ampliar els 
seus coneixements en aquest àmbit.  
El Màster s’imparteix en llengua castellana a través 
dels Campus Obert de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta formació especialitzada ha estat impulsada 
per la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Ciències 
de l’Educació, amb la col·laboració de la Fundació 
Món-3 i la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament.  

 

Durant el 2013, s’ha realitzat la primera edició dels 
postgraus, així com una campanya de difusió en línia 
que permetrà desenvolupar una segona edició del 
títol al llarg de 2014.  

 

Aquesta experiència ha estat recollida en la 
publicació Buenas prácticas de colaboración entre 
ONGD y Universidad, editada per la Fundació ETEA i 
la Universidad Loyola de Andalucía, que presenta una 
selecció d’experiències universitàries de referència en 
l’àmbit de l’educació pel desenvolupament. 

La promoció i defensa dels 
Drets Humans, la Cultura de 
Pau i la Memòria 
Democràtica 
 
Observatori de Conflictes i Drets 
Humans 

L’Observatori Solidaritat (www.observatori.org) és un 
dels programes de la Fundació Solidaritat de la 
Universitat de Barcelona (FSUB). L’Observatori recull, 
descriu, analitza i denuncia situacions a tot el món en 
les quals es violen els Drets Humans, com a 
conseqüència de conflictes oberts o encoberts, tot 
aportant elements d’anàlisi sobre qüestions 
transversals que hi són presents gairebé sempre: la 
lluita pel control dels recursos, la dualitat centre-
perifèria, el model imperant de globalització. La 
presentació de realitats concretes i conflictes es 
materialitza en un espai Web, i es caracteritza pel 
predomini d’una actitud crítica davant la situació 
actual de violència arreu del planeta. 

   

Molts dels conflictes que avui s’estan donant són poc 
coneguts. A més, la informació que d’ells s’ofereix als 
mitjans de comunicació és insuficient i només es 
dóna quan es produeix una escalada de violència que 
pugui generar un titular. A l’Observatori Solidaritat es 
treballa partint de la base que la creació de les 
condicions per una pau positiva i l’eliminació de la 
violència estructural, passa necessàriament pel 
coneixement i l’anàlisi crítica dels conflictes que són 
presents en els nostres dies a tot el planeta. Es fa 
necessària la creació de punts de trobada entre 
l’anàlisi de conflictes i situacions de violació de Drets  
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Humans amb la voluntat ferma de fomentar una 
consciència global i un comportament col·lectiu 
favorable a un món en pau. És en aquest context en 
què es presenta l’Observatori Solidaritat per al 
desenvolupament de coneixements i actituds que 
puguin canviar la legitimitat del militarisme i la 
violència, i que permetin entendre la guerra com un 
mètode inútil i irracional en la resolució dels 
conflictes socials.    

L’Observatori és un projecte fet en i per a Internet, 
dissenyat com un instrument útil per a totes aquelles 
persones interessades en la situació internacional, la 
pau i els drets humans. Aquest espai Web és una eina 
interessant i útil per a periodistes, acadèmics, 
cooperants, educadors i, en general, per a totes 
aquelles persones que treballen per donar a conèixer 
i per sensibilitzar a la població sobre les situacions de 
violència i les vulneracions dels Drets Humans que 
existeixen al món. 

 

Durant tot el 2013 l’Observatori Solidaritat ha 
continuat portant a terme la seva tasca d’anàlisi i 
estudi al voltant dels vuit Conflictes principals que 
tracta de forma més intensiva, és a dir, Algèria, 
Chiapas, Colòmbia, Grans Llacs, Iraq, Kosovo, 
Palestina i el Sàhara Occidental, per poder oferir en 
tot moment una informació actualitzada, precisa i 
crítica, a totes aquelles persones interessades en el 
tema. 

Aquest treball suposa el manteniment, l’enriquiment 
i l’actualització dels diferents apartats en què es 
divideix la presentació de cada conflicte. Aquests són:  

- Fitxa, amb informació política, geogràfica i de 
població de cada país i dels Estats involucrats en el 
conflicte; 

 

- Introducció, on es presenta el conflicte de forma 
resumida per començar a contextualitzar-lo i apuntar 
els elements claus del mateix; 

- Enllaços, on podem trobar un apartat de Moviments 
Cívics amb un recull de totes les iniciatives de  pau 
que són portades a terme en cada conflicte pels 
actors civils; i un altre de  Recursos, on disposem d’un 
ampli llistat d’enllaços sobre dades i informació 
general, actors, diaris, economia, Drets Humans, 
bibliografia, etc. 

- Cronologia que serveix de  marc de referència per 
situar els principals esdeveniments que s’han donat 
en el conflicte armat estudiat. 

D’altra banda, disposem d’una secció de documents 
sobre els conflictes que es divideixen en quatre grans 
grups:  

- Documents bàsics;  

- Història;  

- Societat i política; 

- Drets Humans i processos de pau.  

Dintre d’aquests apartats trobem tota una sèrie de 
documents que poden ajudar-nos a aprofundir en 
l’estudi i l’anàlisi del conflicte i, a més, serveixen per 
actualitzar-nos de forma constant i ràpida. 

“La memòria democràtica europea: 
més enllà del nazisme i de 
l'estalinisme “ 
 
Projecte per a la creació d'una política 
europea de memoria democràtica al segle 
XXI societat civil, drets humans i 
responsabilitat política 

 
Objectius del projecte:  
 
Generar un debat europeu on participen diferents 
socis (associacions, fundacions, entitats memorials, 
etc.) Per tal de tractar les diverses realitats, 
necessitats, mancances i també bones pràctiques dels  
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diferents països de la UE en matèria de memòria 
democràtica.  
2. Fer palesa, mitjançant la figura del testimoni, que 
els diversos pobles d'Europa tenen una història 
comuna tot i les peculiaritats de cada un d'ells.  
3. Recollir les conclusions dels debats entre els 
diversos socis per a la creació d'un informe final.  
4. Elevar aquest informe a la Comissió Europea, al 
Parlament Europeu i fer-lo circular entre la societat 
civil com a full de ruta per fomentar l'aprovació i 
l'aplicació d'una política comuna per les diverses 
memòries democràtiques d'Europa. 
 
Activitat 1: Kick off meeting a Barcelona, març 2013 
 
En aquesta primera trobada es va parlar sobre la 
metodología de treball. Es va acordar que que els 
diferents tipus d'entrevistes es gravin en vídeo a 
cada país soci. D’altra banda es va elaborar el 
qüestionari per a les entrevistes, es van programar  
les gravacions i es va establir quins serien els articles 
que presentarien cadascun dels socis. 

  

Activitat 2: viatge a Rhône-Alps, juliol 2013  
 
Durant aquest viatge es van gravar sis entrevistes en 
video;  es van dur a terme  tres reunions de treball 
amb els socis  actuals i futurs i es van visitar diferents 
llocs de la memòria. 
Finalment es van poder resvisar els continguts 
d’alguns articles. 
 
Activitats en curs 
 

 Nou lloc web amb les conclusions i propostes 
de projectes. 

 Tres viatges de treball a Irlanda, Alemanya, 
Finlàndia i Estònia. 

 Documental DVD 

 

 La publicació final 

 Conferència final a Barcelona, maig 2014 
 

 El director del projecte, Jordi Guixé, en la gravació d’una de les 
entrevistes. 

 

La Cooperació 
Universitària per al  
desenvolupament 
 
Programa de Cooperació 
Interuniversitària de la AECID entre 
la Universitat de Barcelona i la 
Universidad Javeriana de Cali sobre 
comunitats indígenes, 
afrodescendents i dones per la 
construcció de pau, la 
interculturalitat i els Drets Humans 

s drets humans 
L’any 2013 ha estat l’any de tancament d’un projecte 
de cinc anys de durada en el marc del qual s’ha 
treballat tres qüestions principals: 
 

a) Accions de pau de dones davant el conflicte 
armat en Colòmbia. 

b) El dret indígena i la defensa dels seus drets. 
c) La creació d’un centre d’estudis interculturals 

per a indígenes i afrodescendents a Cali. 
 
Aquest projecte ha estat coordinat per David Bondia, 
profesor de Dret Internacional Públic de la UB, en 
col·laboració amb en Toni Jiménez, coordinador de  
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l’Observatori de Conflictes i Drets Humans de la 
Fundació Solidaritat UB . La interculturalitat, els drets 
humans, el dret internacional públic i l’educació per a  
la pau han estat els àmbits principals que han 
focalitzat el treball de cooperació durant aquests 
anys. 
  
Mitjançant aquest projecte, s’ha pogut articular 
el Centre d’Estudis Interculturals (CEI) a la PUJC, una 
eina de formació i suport per a les comunitats 
indígenes i afrodescendents, els col·lectius més 
vulnerables de la societat colombiana. Enguany, el 
CEI ha estat nominat al Premi Nacional de la Pau a 
Colòmbia. 
 

 
Imatges del Centre d’Estudis Interculturals 

 
Durant aquest periode s’han organitzat diversos 
seminaris, tant a la Universitat Javeriana com a la 
Universitat de Barcelona, amb l’objectiu obrir un 
espais de debat i reflexió acadèmica sobre el 
concepte de la interculturalitat, les diverses 
problemàtiques i els desafiaments que afronten els 
pobles afrocolombians i indígenes al sud-occident 
colombià, i, en general, sobre els drets humans i el 
procés de pau obert a Colòmbia.  
 
 

 
 
 

 
També s’han organitzat cursos, tant presencials com 
on line. El curs virtual “Educación, desarrollo y 
participación”va començar a finals del 2012 i s’ha 
allargat fins el juliol de 2013. S’ha adreçat a alumnes 
del municipi d’Itagüí, a Colòmbia, i de la UB. 
L’objectiu central ha estat enfortir capacitats d’actors 
polítics lligats al desenvolupament d’aquest municipi 
del sud de la Vall d’Aburrá. 
 

 
 

  
La iniciativa va sorgir de l’esforç conjunt entre la 
Fundació Solidaritat UB, el Consell d’Itagüí i l’Institut 
Popular de Capacitació de Medellín. Les institucions 
colombianes es van proposar ampliar el seu treball 
formatiu, per la via de l'educació virtual, aprofitant el 
suport i l'experiència que els ofereix la Universitat de  
Barcelona. En total, s’hi han inscrit 40 alumnes 
d’Itagüí, entre universitaris, líders socials, funcionaris  
públics i regidors, i 10 alumnes de Barcelona, des 
d’estudiants de la UB fins a professionals en els 
àmbits dels drets humans, el desenvolupament i 
l’economia solidària. 
  
El curs que constava de cinc mòduls ha ofert una visió 
internacional dels drets humans i la democràcia, ha 
introduït els conceptes d’interculturalitat, 
desenvolupament i economia solidària. També s’ha 
abordat la realitat colombiana per aprofundir en 
qüestions com ara la transparència política, la 
rendició de comptes i l’ordenament territorial de la 
regió. 
  
Aquestes i altres temàtiques van ser guiades per 
docents colombians i per quatre especialistes de la 
UB: David Bondia, professor de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals; Toni Jiménez,  

http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/centro_estudios_interculturales.pdf
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coordinador de l’Observatori de Conflictes i Drets 
Humans de la Fundació Solidaritat UB; Natalia Pagán, 
investigadora i tècnica de projectes de cooperació  
internacional de la Fundació Solidaritat UB, i Carmen 
Ibarguen, editora i dissenyadora del curs. 
  
El 90 % del procés de formació s’ha desenvolupat a 
través de la plataforma virtual de la UB. A banda dels 
continguts del curs, els estudiants han pogut trobar 
espais de xat i fòrums per intercanviar reflexions, 
propostes i experiències entre Colòmbia i Europa. 
 
Es tracta, en definitiva, de sumar, intercanviar i crear 
xarxes socials en un moment clau a Colòmbia i a 
Europa. 
 

 
 

El municipi d’Itagüí està situat al sud de la Vall d’Aburrá, a 
Colòmbia. 

 
Finalment cal destacar tres publicacions en llengua 
castellana que s’han vist la llum durant aquests cinc 
anys. Aquestes han estat presentades tant a les 
Universitats de Barcelona, a la Javeriana de Cali i a 
Cartagena d’Indies. 
 

 
 

 
L’any 2013 s’ha publicat un darrer llibre en llengua 
anglesa “The Colombian Enigma”, els autors del qual 
han estat David Bondia i Toni Jiménez. Aquesta 
publicació s’ha distribuït per diverses univeristats dels 
Estats Units. 
  

Projecte “Creación del Centro de 

Formación Integral a nivel 

económico, social y  cultural para 

los y las jóvenes del resguardo 

indígena de La María,  Cauca. 

El projecte de Centre de formació integral per a joves 
del resguard indígena de La Maria – finançat per 
l’Agència Espanyola de Cooperació al 
Desenvolupament - és un projecte productiu que 
forma a la comunitat en gestió ramadera, de 
processament i comercialització d’aliments, i en artes 
anies. 

L’objectiu d d’aquest projecte ha estat millorar les 
condicions socioeconòmiques de les comunitats 
indígenes i recuperar les tradicions culturals 
ancestrals en ramaderia i transformació de productes 
derivats per evitar l’allistament als grups armats i la 
pèrdua dels valors culturals propis. 

S’ha creat la infraestructura necessària per a la 
producció de llet i la fabricació de derivats (iogurts, 
formatges i mantega) per a la seva comercialització. 

 

 

Membres de la Comunitat del Resguargo de la Maria de 
celebració. 
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Projecte de cooperació amb la 

Universitat Nacional del Vietnam 

per protegir el medi ambient 
 
El 25 de febrer, la Fundació Solidaritat UB en 
representació de la Universitat de Barcelona, en 
col·laboració amb la Fundació Món-3,i la Universitat 
Nacional del Vietnam (HANU), va organitzar a Hanoi 
el seminari internacional «Advanced and 
Environment-Friendly Wastewater Treatment 
Technologies». Aquest seminari ha culminat un 
projecte de més de dos anys de cooperació 
interuniversitària per divulgar les tecnologies 
sostenibles en el tractament d’aigües residuals i la 
protecció del medi ambient. 
  
El projecte de cooperació interuniversitària Gestió 
sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i 
periurbanes de les províncies de Quang Ninh i Hanoi, 
al Vietnam, ha estat desenvolupat pel Grup de 
Recerca d’Hidrologia de la UB, que dirigeix Miquel 
Salgot, del Departament de Productes Naturals, 
Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de 
Farmàcia. La finalitat d’aquest projecte, finançat per 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament (AECID), ha estat contribuir a la 
sostenibilitat ambiental i al desenvolupament 
harmònic de les províncies esmentades mitjançant  

 
 
l’ús de sistemes de gestió dels recursos hídrics que 
assegurin la viabilitat i la protecció del medi ambient. 
En aquest sentit, el projecte ha inclòs la construcció 
d’una planta de tractament d’aigües residuals 
d’origen industrial a la badia de Halong, a la província  
de Quang Ninh, declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. 
  
La Fundació Solidaritat UB va encapçalar la delegació 
espanyola que va participar en aquest seminari i que 
estava formada per Xavier López, director de la 
Fundació; Antonina Torrens, investigadora del Grup 
de Recerca d’Hidrologia de la UB i responsable del 
projecte per part de la Fundació; Irene Maestro, 
presidenta de la Fundació Món-3 i professora 
d’Economia Mundial de la UB; Antoni Alarcón, 
director adjunt de l’Agència de Desenvolupament 
Urbà Barcelona Regional, i Ignasi Rodríguez-Roda, 
investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua. 
  
El seminari es va emmarcar en una visita de treball a 
la seu de Hanoi de la Universitat Nacional del 
Vietnam, que va incloure una reunió amb el 
governador de la província de Quang Ninh, per tal de 
fixar les línies per mantenir la col·laboració entre la 
UB i la Universitat Nacional del Vietnam en aquesta 
província del nord-est del Vietnam, amb força 
activitat turística i, alhora, greus problemes 
mediambientals relacionats amb la contaminació 
atmosfèrica i de les aigües fluvials i marines. 
  
 

 
 

Imatge del seminari internacional celebrat a Hanoi (Vietnam) 
 

També en el marc del seminari, es va fer una visita a 
la planta construïda a Halong per tractar les aigües 
residuals derivades del processament de productes 
pesquers d’una fàbrica local. Amb una capacitat de 
tractament de 20 metres cúbics d’aigua per dia, 
aquesta planta utilitza sistemes sostenibles basats en  

http://www.ub.edu/mon3/
http://vnu.edu.vn/eng/
http://vnu.edu.vn/eng/
http://www.aecid.es/es/
http://www.aecid.es/es/
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la tecnologia de les zones humides construïdes 
(wetlands), que permet tractar les aigües residuals de 
manera natural sense la necessitat d’elements 
mecànics i amb un consum energètic mínim. Es tracta 
de la primera d’aquest tipus del sud-est asiàtic que 
està catalogada al registre internacional de zones 
humides construïdes. 
 

 
 

La Fundació Solidaritat UB va encapçalar la delegació   espanyola 
que va participar en aquest seminari 

 
Creació d’un espai de formació i 
difusió, tècnica superior, i 
investigació agro-silvo-pastoral 
sota la perspectiva d’un 
desenvolupament regional 
sostenible. 
 

Projecte en col.laboració amb la Fundació  
Món-3  
 
La col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la 
Fundació Món-3, organització no governamental de 
caràcter universitari creada el 1986, ha permès la 
incorporació de docents i investigadors en projectes 
de cooperació sobre el terreny en els països del 
Magrib, en termes fonamentals com: la gestió dels 
recursos hídrics, la gestió de residus i la protecció 
mediambiental, la promoció econòmica en relació 
amb els recursos propis de cada territori, el 
desenvolupament agrícola sostenible, la formació 
especialitzada en relació amb aquests, la dotació 
d'infraestructures per a la investigació . La Fundació 
Solidaritat UB és l'àmbit comú en el marc del qual 
s'han articulat aquestes col · laboracions, acreditant, 
un cop més, que la col.laboració entre els diferents 
agents de la cooperació és la millor fórmula per a  

 
l'optimització dels recursos que es dirigeixen a la 
realització de projectes per al desenvolupament 
sostenible dels pobles.  

 
Serveis d’assessorament i suport 
tècnic a actors de cooperació en 
l’àmbit local i autonòmic  
 

La Fundació té una experiència de més de deu anys 
de col·laboració amb administracions públiques com 
ara la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, diversos 
consells comarcals, algunes universitats i altres 
administracions locals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diputació de Barcelona  
 
Any 2010 i 2011: 

 Realització de 3 treballs d’assitència tècnica en 

relació amb l’avaluació ex-ante, seguiment, ex-post, 

etc. de projectes projectes de cooperació directa. 

Ajuntament de Barcelona  

De l’any 2001 fins el 2011:  

 Avaluació de la Convocatòria del Programa de 
subvencions de cooperació Barcelona Solidària. 

 Avaluació de la Convocatòria del Programa de 
subvencions d’Educació pel Desenvolupament 
Barcelona Solidària.  

De l’any 2008 fins el 2011:  

• Avaluació dels informes de seguiment dels 
programes plurianuals subvencionats en la 
convocatòria Barcelona Solidària.  

Any 2013: 

• Avaluació dels informes de seguiment dels 

programes plurianuals subvencionats en la 

convocatòria Barcelona Solidària. 

Ajuntament de Rubí  

De l’any 2008 fins el 2013:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de Rubí.  

Any 2010:  

• Sessió formativa sobre la justificació de subvencions 

de projectes de cooperació internacional.  
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Acció Social i 
Voluntariat 
 
 
Recentment, atesa l’obligació legal per a totes les 
fundacions catalanes d’adaptar-se a allò que disposa 
el Llibre III del Codi Civil Català, es van reformar els 
estatuts de la FSUB. En l’article 5.1.c d’aquests nous 
estatuts s’estableix que, entre les finalitats de la 
Fundació es troba  
“Promoure, emparar, ampliar i dur a terme 
iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la 
nostra societat en situació de vulnerabilitat 
econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, 
mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui 
actuant de manera singular o en col.laboració amb 
altres institucions, organitzacions de la societat civil 
o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social 
el valor afegit que pot aportar la institució 
universitària, especialment en Implementació d’un 
espai de formació i aprenentatge-servei en 
agricultura social i urbana, comerç de proximitat i 
consum de productes “quilòmetre zero”, els àmbits 
de la recerca, la formació, la transferència de 
coneixements i la promoció del debat entorn de la 
realitat social existent.”  
 
I afegeix el punt següent del mateix article:  
“Promoure, emparar, ampliar i dur a terme 
iniciatives de sensibilització de la comunitat 
universitària entorn dels valors de solidaritat, 
tolerància, diàleg intercultural, respecte a la 
diversitat, cooperació al desenvolupament, 
sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció  

Generalitat de Catalunya Direcció general de 

polítiques ambientals del departament de 

territori i sostenibilitat.  

Any 2012:  

• Assistència tècnica per a la definició i posada en 

marxa del procés de participació per a l’elaboració 

de les directrius de sostenibilitat de la cooperació al 

desenvolupament.  

 

 

 

Ajuntament de Castellar del Vallès  

Any 2012:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

Castellar.  

 

 

Ajuntament de Manresa  

De l’any 2002 fins el 2013:  

• Avaluació de la Convocatòria de projectes de 

cooperació de Manresa. 

• Avaluació de projectes de cooperació presentats 

per ONG de Manresa a la Convocatòria de 

subvencions de L’Ajuntament.  

• Anàlisi individualitzats dels diferents projectes i 

mesura del grau d’acompliment segons els criteris 

d’avaluació seleccionats.  

• Informe tècnic global d’avaluació de la qualitat dels 

projectes de cooperació presentats. 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat   

Any 2009:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat.  

• Elaboració de l’esborrany del Pla Director de 

Cooperació de l’Hospitalet de Llobregat 2009-2012.  

Anys 2010 a 2013:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat.  

 

 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  

Des de l’any 2005 fins el 2013:  

• Assessorament i recolzament en els programes:  

- Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts. 

- Prevenció de conflictes interculturals en els centres 

escolars.  

- Mediació social amb persones immigrades. 

- Educació en valors de la solidaritat.  

- Processos de participació i cohesió social i 

territorial.  

- Cooperació al Desenvolupament.  
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social i totes les que puguin contribuir a la formació 
dels components dels diferents estaments de la 
comunitat universitària de la Universitat de 
Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i 
responsables”.  
 
Tot això en el marc d’una línia de compromís de la 
pròpia Universitat de Barcelona amb la seva 
responsabilitat social d’insertar-se en el teixit social 
de la ciutat, obrir-s’hi i implicar-se en totes aquelles 
accions que tinguin a veure amb la millora de les 
condicions de vida de les persones, la protecció de 
l’entorn, el respecte als drets humans i socials, 
personals i col.lectius, especialment el d’aquelles 
persones i sectors socials en situació de major 
vulnerabilitat. A tall d’exemple d’aquesta voluntat i 
de les accions que es porten a terme, es podrien 
esmentar les promogudes (en alguns casos 
conjuntament amb la Fundació Solidaritat) pel servei 
de Voluntariat UB (www.ub.edu/voluntariat) o la 
recent signatura d’un conveni de col.laboració amb la 
Fundació Formació i Treball, o el programa Dret al 
Dret, per a donar atenció jurídica a col.lectius 
especialment vulnerables amb dificultats d’accés als 
serveis jurídics, en conveni amb la Fundació 
Solidaritat.  

 

Programa d’agricultura urbana i 
horts socials a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona 
 

Es tracta d’un programa que pretén posar en marxa 
cultius d’horta dirigits a persones en risc d’exclusió 
social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 
programa s’ha iniciat l’any 2013, amb el finançament 
de la Fundació “la Caixa” al municipi de Sant Feliu de  
Llobregat on està prevista la creació d’una setantena 
d’ horts, i continuarà als municipis de Rubí, Santa 
Coloma de Gramenet, Esplugues i El Prat de 
Llobregat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
El projecte contempla la posada en marxa de 70 horts socials 

d'aproximadament 100 m2 , en un terreny agrícola (1 ha) del Parc 
Agrari del Baix Llobregat proper al núcli urbà de Sant Feliu de 
Llobregat. Els beneficiaris del projecte seran persones derivades de 

serveis socials de l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb un 
perfil principalment d'aturats de llarga durada, sense cobertura i 
amb famílies a càrrec. 
 

 

Convocatoria d’ajuts per al 
personal de la Universitat amb 
menors a càrrec 
 
Al febrer de 2013 es van convocar unes ajudes per al 
personal d’administració i serveis de la Universitat de 
Barcelona amb menors a càrrec amb un determinat 
grau de discapacitat. S’han atorgat una trentena 
d’ajuts amb un valor total de 50.000 euros. 
 

Gestió d’habitatges socials objecte 
de cessió per part de l’ajuntament 
de Barcelona a la UB 
 
 L’Ajuntament de Barcelona va impulsar un acord 
amb la societat pública Regesa i amb la Universitat de 
Barcelona que permetrà donar ús a 32 habitatges que 
actualment estan buits al barri de Torre Baró.  
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A qui va adreçat?
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Aquests habitatges seran gestionats per la Fundació 
Solidaritat UB i es posaran  a disposició de docents, 
investigadors i estudiants, fet que també contribuirà 
a la dinamització de la zona. 
 
A finals del 2013 es va signar l’acord i es va elaborar 

un pla d’usos de l’edifici objecte de cessió. 

 

Durant el 2014 es preveu fer una convocatoria 
seguint uns criteris d’adjudicació pels diferents usos: 

 10 habitatges per a emergències socials entre 
membres del PAS i PDI de la UB, que es 
posarien a disposició de les persones que en 
tinguessin necessitat en règim de lloguer 
social; 

 10 habitatges per a estudiants de la UB 
quines famílies es trobessin en situació de 
risc social; 

 10 habitatges per a professors visitants, 
estudiants ERASMUS i d’altres tipologies de 
membres de la comunitat universitària de la 
UB provinents de fora de Catalunya;  

 2 habitatges per a reforçar puntualment 
necessitats en alguns dels apartats anteriors, 
dels quals, provisionalment, un es dedicaria a 
oficina per a la gestió de l’edifici i de les 
activitats socials que es durien a terme, 
mentre tant no estiguessin disponibles els 
locals dels baixos. 
 

Els dos locals que constitueixen els baixos de l’edifici 

está previst que siguin gestionats directament per la 

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, 

amb l’objectiu de dinamitzar l’entorn social del barri i 

el districte a nivell cultural, social i ciutadà. En aquest 

sentit, es donarà prioritat a la coordinació amb els 

serveis del districte de Nou Barris i amb el teixit  

 

associatiu (associacions de veïns, associacions de 

joves, associacions d’immigrants, AMPAS, etc.). 

 

Formació en cooperació i 
desenvolupament 
 
S’engloben en aquest apartat cursos i seminaris sobre 
l’estat del Món i la manera de treballar per a canviar-
lo: la cooperació, el voluntariat, etc. Es desenvolupen 
a diferents nivells, des del Màster de Globalització, 
Desenvolupament i Cooperació, pioner en l’Estat 
Espanyol i reconegut com a un dels més prestigiosos 
de l’Estat, fins els cursos presentats com a crèdits de 
lliure elecció al llarg del curs acadèmic, o dels cursos 
on-line, en colaboració amb l’IL3, o en el marc dels 
Juliols a la UB. En general, tota l’activitat formativa, 
excepte el Màster, que té objectius específics més 
delimitats, respon als següents objectius:  
 

 Reflexionar sobre les realitats que ens 
envolten i el replantejament de les diferents 
posibilitats d’acció.  

 Implicar a la comunitat universitària en les 
problemàtiques i conflictes que afecten a la 
societat.  

 Fomentar l’acció colectiva com a forma de 
participació democràtica efectiva en 
l’esdevenir social.  

 Orientar sobre el sentit de l’acció social 
voluntària i les diferents formes i àmbits de 
participació.  
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Els cursos es realitzen en colaboració amb la Fundació 
Món-3, membre del Patronat de la Fundació 
Solidaritat, en tractar-se de les activitats formatives  
que tradicionalment venia realitzant Món-3 des de 
1989. En aquest sentit, representen una aportació 
d’un dels patrons a l’activitat fundacional quotidiana. 
També es realitzen en col·laboració amb diferents 
instàncies de la pròpia Universitat: diversos 
departaments, CEHI, IL3, Juliols, etc. A nivell 
metodològic, s’intenta fomentar el contacte amb 
associacions a través de la realització de pràctiques, 
participació d’ONGs en sessions dels cursos, visites 
individuals a les entitats, etc. 
 
Tardor Solidària a la UB i 
altres activitats 
 

 
 

Un any més, la Fundació Solidaritat ha posat en 

marxa una nova edició de la Tardor Solidària a la UB. 

En el marc d’aquesta iniciativa, s’han programat 

exposicions, projeccions, cursos, debats i 

conferències en diferents facultats de la UB amb 

l’objectiu de promoure en el si de la comunitat 

universitària els valors de la solidaritat, el compromís, 

el voluntariat i l’empatia envers els problemes dels 

altres. 

L’acte que va obrir l’edició d’enguany va ser la 

presentació del llibre ¿Por qué no debemos pagar la 

deuda? Razones y alternativas (Icaria), organitzat  

 

conjuntament amb la Plataforma Auditoria Ciutadana 

del Deute (PACD) i l’Observatori del Deute en la 

Globalització. Es tracta d’un treball col·lectiu, 

coordinat per la PACD, que s’inscriu en el debat 

engegat sobre la legitimitat o il·legitimitat del deute i 

que aborda, entre altres qüestions, la conversió del 

deute privat —especialment el del sistema financer— 

en deute públic, la desregulació del sistema financer 

internacional o el component ideològic de l’austeritat 

fiscal. 

La presentació va tenir lloc el 16 d’octubre, a les 19 h, 

a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB. La 

periodista Merche Negro va estar l’encarregada de 

conduir l’acte, en què també ven intervenir Carlos 

Sánchez Mato, professor d’Economia Aplicada de la 

Universitat Complutense de Madrid; Jaume Asens, 

membre de la Comissió de Defensa del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i de l’Observatori DESC 

(Drets Econòmics Socials i Culturals), i Itziar González, 

experta en participació ciutadana i exregidora de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 L’acte s'inscriu en la Setmana contra la Pobresa (el 
17 d’octubre se celebra el Dia Internacional per a 
l'Eradicació de la Pobresa), la Campanya Pobresa Zero 
a Catalunya (engegada per les ONG catalanes) i la 
Setmana d’Acció Global contra el Deute. 

 

 

 

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1416
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1416
http://auditoriaciudadana.net/
http://auditoriaciudadana.net/
http://www.odg.cat/ct/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
http://www.odg.cat/ct/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
http://auditoriaciudadana.net/2013/10/12/presentacio-del-llibre-de-la-pacd-perque-no-hem-de-pagar-el-deute/
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Una altra de les activitats de la Tardor Solidària que 
va tenir lloc durant aquesta setmana va ser la 
conferència «Balance socioeconómico de la agenda 
de La Habana», a càrrec d’un dels economistes més 
importants de Colòmbia, Luis Jorge Garay. En el 
decurs de la conferència, Garay va analitzar des d’una 
perspectiva socioeconòmica en quin estat es troben 
les negociacions de pau entre el govern colombià i la 
guerrilla de les FARC, que fa tot just un any es van 
iniciar oficialment a l’Havana, a Cuba. 

 La conferència organitzada conjuntament amb 
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
i Colòmbia en Pau, va tenir lloc el 17 d’octubre, a les 
17 h, a la sala Gabriel Oliver de la Facultat de 
Filologia de la UB. Juntament amb Garay, ven fer les 
seves intervencionsen l’acte David Bondia, professor 
de Dret Internacional Públic de la UB; Tica Font, 
directora de l’ICIP, i Nelly Palacios, de Colòmbia en 
Pau. 
 

Exposicions 

 “Les malaties de la pobresa”          

Campus Bellvitge                             

Del 16 al 30 de setembre de 2013 

 

Exposició sobre la relació existent entre salut i 

desenvolupament, i les anomenades "malalties de la 

pobresa" que pateixen milions de persones al món, 

veient vulnerat el seu dret a la salut. Presenta 

exemples concrets d'Angola i Moçambic, dos dels 10  

 

països més pobres del món, així com dades generals 

dels països en vies de desenvolupament.  

 

 

 

 

 

      Imatge de l’exposició al vestíbul de la Facultat d’Infermeria. 

 

 “Srebrenica, memòria d’un 
genocidi”                               
Facultat d’Economia i Empresa                 
Del 14 al 31 d’octubre  

 

L’exposició és un recull d’instantànies d’Alfons 

Rodríguez sobre la marxa que es va organitzar l’any 

2010 per commemorar el 15è aniversari del genocidi 

de Srebrenica, on van ser assessinades més de 8.000 

persones.  

Les fotografies són el testimoni de les ferides d’una 

guerra que encara no s’han tancat i volen servir 

perquè es prengui consciència de la necessitat que 

Europa s’impliqui en la defensa dels drets humans 

d’una manera activa allà on es vulnerin i, 

especialment, al seu territori.  

 

 

http://colombiaenpau.files.wordpress.com/2013/10/invitacio_conferencia_lj_garay.jpg
http://www.gencat.cat/icip/
http://colombiaenpau.wordpress.com/
http://www.ub.edu/filologia/
http://www.ub.edu/filologia/
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Organitzada per la Fundació Solidaritat UB i la Fundació Pau i 

Solidaritat, de Comissions Obreres, amb el suport de l’Institut 

Català Internacional per la Pau, l’exposició ha itinerat pels 

municipis de Sant Feliu de Llobregat i l'Hospitalet en el marc 

d'un projecte de col·laboració signat entre aquestes dues 

poblacions i la Universitat de Barcelona, finançat per l'AECID. 

 

“Aigua de tothom, un dret i no una 

mercaderia” Facultat de Química    

Del 4 al 20 de novembre 

 

Amb l’exposició, que forma part de la campanya 

d’ESF “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia” 

es pretén incidir en la societat i les administracions 

públiques per aconseguir que s’apliqui el  

 

reconeixement de l’accés a l’aigua com un dret humà 

universal. 

Avui al món 1.200 milions de persones no tenen 

accés a aigua potable i 2.400 milions no disposen de 

sistemes de sanejament, fet que causa el 80% de les 

malalties i la mort de 5.000 infants cada dia. Tot i que 

Nacions Unides reconeix el dret humà a l’aigua com 

un factor indispensable per viure dignament i com 

una condició prèvia per a la realització d’altres drets, 

actualment no només no hi ha progressos 

significatius, sinó que el problema s’agreuja amb el 

procés de mercantilització de l’aigua. 

     

  

“Afganistan, mujeres contra el 

olvido y la impunidad”                                     

   Facultat d’Economia i Empresa       

De l’1 a l’11 d’octubre 

La Fundació Solidaritat ha prestés, portant aquesta 

exposició a Barcelona, donar a conèixer el projecte 

conjunt que estan portant a terme el Coleutivu 

Milenta Muyeres i l’Associació pels Drets Humans a 

l’Afganistan (ASDHA). L’objectiu fonamental 

d’aquesta exposició és visibilitzar la realitat de les 

dónes afganeses a través d’imatges que mostren la 

seva vida quotidiana.  
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“Què s’amaga darrera el teu 

mòbil” Facultat de geología                        

Del 18 al 29 de novembre 

L’objectiu d’aquesta exposició ha estat  sensibilitzar 

sobre els diferents minerals utilitzats per a la 

fabricació dels telèfons mòbils –i majoria d’aparells 

electrònics-, la seva procedència i el context 

socioeconòmic i ambiental sota el qual s’extreuen.  

Es mostren els exemples de 9 minerals que 

compleixen una funció concreta en el funcionament 

habitual dels telèfons mòbils  i com cadascun d’ells, 

també, porta associat un conflicte a les zones on 

s’extreu, ja sigui a Rússia, al Congo, a Perú, a Xile, a la  

Xina, a Zàmbia, a Sud-Àfrica, a Indonèsia o en altres 

parts del globus. 

 

 

 

“Escoles d’altres mons”                    

Campus Mundet                                

Del 4 de novembre al 2 de desembre 

  

L’educació es una de les prioritats de la Fundació 

Solidaritat UB i pensem que també ho de ser per a les 

administracions públiques i dels organismes 

internacionals, per tal que totes les persones puguin 

gaudir del dret a l’educació. 
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Amb aquesta exposició, que durant un mes s’ha 

pogut visitar al Campus Mundet,  hem pretés que els 

estudiants de Formació del Professorat i Pedagogia 

puguessin fer una reflexió sobre les possibilitats 

educatives de què gaudim en el primer món i les 

dificultats d’accés a l’educació i la qualitat de la 

mateixa en altres punts del planeta, tal com es 

reflexa en les 50 fotografies que conformen la 

mostra. 

“Comerç just és....”                                

Facultat de Biblioteconomi               

Del 18 al 29 de novembre 

Amb aquesta exposició hem volgut promoure la 

reflexió sobre l’actual model de producció, de 

distribució i de consum tant al sud com al nord. Té 

com a objectiu donar a conèixer els principis i 

fonaments del comerç just de manera paral·lela al 

concepte de sobirania alimentària.  

 

 

“Mirades de futur" exposició 
fotogràfica de dones immigrades 

Campus Mundet                                

Del 16 al 25 de setembre 

És una exposició de fotos realitzades per un grup 

de dones marroquines que van mostrar un interès per 

la fotografia com a eina d’expressió. Amb aquestes 

fotos volien fer arribar missatges que puguin 

substituir les paraules i presentar una petita 

descripció del seu procés de fer-se un lloc en la nova 

societat. 

 

 

“Las mujeres alimentan el mundo   

Facultat de Medicina”                      

Del 23 de setembre al 10 d’octubre 

Amb aquesta exposició  hem volgut destacar el paper 

que juguen les dones en diversos aspectes de la 

agricultura i la sobirania alimentària. El descobriment 

de l’agricultura i la seva evolució ha estat un procés 

històricament encapcelat per les dónes. 

Actualment  camperoles i indígenes proveeixen en 

entre el 60% i el 80% de la producció alimentaria dels 

paísos més empobrits i al voltant del 50% de tot el 

món. 

  

L’exposició “Las mujeres alimentan al mundo”al passadís sud de la 

Facultat de Medicina 

 

Congo, la guerra eterna                    

Facultat d’Història                           

Del 4 al 18 de novembre 

 

Catàleg de l’exposició 
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Aquesta exposició sobre el conflicte que es pateix des 

de fa dècades a la Reública Democràtica del Congo és 

fruit del viatge que va realitzar l’Alfons Rodriguez al 

Congo, on deixa palés en aquestes imatges les 

injustícies que es pateixen en aquest país en el que, 

malgrat totes les riqueses naturals de les que disposa, 

la major part dels seus habitants viuen en condicions 

extremes de pobresa i de violència. Amb aquesta 

mostra es posa de manisfest la denúncia de la 

violació constant dels drets humans a través de la 

mirada solidària de l’Alfons, que en col·laboració amb 

la Fundació Món-3, un cop més ens acosta a altres 

realitats tan diferents a la nostra, i en aquest cas, 

extremadament injusta. 

Les fotografies es van exposar al vestíbul de la quarta 

planta de les Facultats de Geografia i Història i 

Filosofia durant la primera quinzena del més de 

novembre. 

         

 Mitjançant aquestes activitats que s’emmarquen 

dins la Tardor Solidària 2013, la Fundació Solidaritat 

UB pretén contribuir a analitzar els fenòmens i les 

conjuntures que s’estan produint en la situació actual 

de convulsió econòmica i política que vivim, posar en 

relleu les estructures profundes que els produeixen i, 

conjuntament, cercar-hi solucions. D’aquesta manera 

es facilita l’obertura de la Universitat cap a la societat 

i, alhora, es completa el sentit de la funció docent i 

formadora de la institució universitària. 

El final de la Tardor Solidària coincidirà, com cada 

any, amb la Campanya de Recollida de Joguines a  

 

totes les Facultats, organitzada conjuntament amb el 

Comissionat de Societat i Envelliment de la UB i Creu 

Roja Catalunya  

 

 

Altres Activitats i 

Col·laboracions de la 

Fundació Solidaritat UB 

l’any 2013 

Suport de la Fundació Solidaritat a 

la Mesa Europea de Pau a Barcelona 

Del 23 al 25 de maig de 2013 

Objectius 

Oferir la possibilitat que l'àmplia població colombiana 

emigrada i exiliada pugui participar activament en el 

procés de pau. 

Promoure el diàleg i la reconciliació entre els diversos 

sectors de la població colombiana. 

Identificar i construir noves formes de participació 

ciutadana en la construcció de pau, més enllà de les 

meses de negociació. 
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Seminari sobre “Víctimas y proceso 
de Paz en Colombia” 
5 d'abril de 2013  
 
Seminari  obert per a la reflexió i elaboració de 
propostes sobre el problema de les víctimes del 
conflicte armat que va comptar  amb el suport de la 
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. 
 

 
 

Setmana de la Malària a la UB       

Del 22 al 28 d’abril a la Facultat de Biologia 

de la UB 

Una iniciativa organitzada per la UB, la Fundació 

Solidaritat UB i l’entitat Àfrica Stop Malària, sota la 

coordinació de Noemí Fuster, professora del 

Departament de Microbiologia de la UB i fundadora 

d’aquesta l’entitat. 

 

 Durant la Setmana, l’àgora de l’edifici Ramon 

Margalef de la Facultat de Biologia va acollir una 

exposició fotogràfica i projeccions contínues de 

vídeos sobre el projecte de l’entitat Àfrica, Stop 

Malària, a Gàmbia i el Senegal. 

El 25 d’abril,  l’Aula Magna de la Facultat de Biologia 

va tenir lloc la jornada «Malària: aspectes científics, 

mèdics i socials». La sessió, que coincidia amb el Dia 

Mundial contra la Malària, la va presentar la Dra. 

Mercè Durfort i va comptar amb la participación dels 

experts Josep Vives Rego (Departament de 

Microbiologia de la UB), Lluís Serra (Departament de 

Genètica de la UB), Quique Bassat, pediatre i 

investigador del Centre de Recerca en Salut 

Internacional de Barcelona (CRESIB), i Mercè Vidal, 

directora gerent de l’ONG Nutrició sense Fronteres. 

Durant la semana un grup de voluntaris van atendre 

punt d’informació sobre la malària i sobre les accions 

en què es pot col·laborar per combatre-la.  

 

Conferència Arabo Europea        

Acords de col·laboració amb universitats de 

Mauritània i Palestina 

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, es va reunir al 
dia 31 de maig,  en el marc de la Conferència Arabo 
Europea,  amb els rectors de les universitats 
mauritanes de Nouakchott, Sidi O. Mohamed 
Abdellahi, i de la Universitat Islàmica d’Aïoune,  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/agenda/2013/04/25_5.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/agenda/2013/04/25_5.html
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Mohamed Ould Amar, i amb el delegat del rector de 
la Universitat de Ciències, Tecnologia i Medicina  de 
Nouakchott, El Ghadi Ould Ahmed, així com amb el 
vicerector de la universitat palestina d’Al-Quds, 
Hanna Abdel Nour. Amb totes quatre universitats 
s’han firmat acords de col·laboració. 
 

 
Moment de la trobada amb universitats de Mauritània. 
 

 
El conveni signat amb les tres universitats públiques 
que actualment existeixen a Mauritània, continua un 
treball de més de quinze anys de la UB, a través de la 
Fundació Solidaritat UB i la Fundació Món-3, amb el 
sistema universitari del país, per exemple en 
l’ensenyament de postgraus, recerques conjuntes i 
l’edició de publicacions. Aquesta col·laboració, que 
en els darrers anys ha estat finançada per 
l’Ajuntament de Barcelona, té lloc principalment en 
l’àmbit de l’agricultura i el treball per aconseguir 
garantir la sobirania alimentària. 
 
L’acord entre la UB i la Universitat d’Al-Quds abastarà 
aquests mateixos àmbits, i molt especialment la 
defensa dels drets humans i la construcció d’una 
cultura de pau. D’aquesta manera, se segueix una 
línia de treball iniciada per la Fundació Solidaritat UB, 
amb l’organització d’una jornada sobre la qüestió de  

l’aigua a la Universitat de Birzeit i la presentació de 
l’exposició “Medi ambient, canvi climàtic i conflictes 
internacionals: la qüestió de l’aigua” que ha estat 
itinerant per diverses universitats palestines. 

 Un dels objectius de l’AECHE és enfortir les relacions 
de veïnatge entre Europa i el món àrab, així com 
contribuir a la pau i la solidaritat internacionals. Per 
aquest motiu, Solidaritat UB  ha tingut una presència 
destacada en la conferència. Es vol que la trobada  

 

signifiqui un avenç pel que fa a la col·laboració entre 
les societats civils i el desenvolupament social. 

 
 
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, i el vicerector de la 

Universitat de Al-Quds, Hanna Abdel Nour. 
 
 

 
TEDx 

BarcelonaChange 
 
Suport de la Fundació Solidaritat a l’event 
TEDxChange, creat a partir de la colaboració de la 
Fundació Bill & Melinda Gates amb el programa TEDx. 
Es tracta d’una iniciativa dirigida a difondre idees 
inspiradores en les àrees de salut global i 
desenvolupament. Concretament es van tractar 
temes com la polio, la malaria, VIH, salud materno 
infantil i desenvolupament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
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IX Fira de la  
Solidaritat  
“Pel dret a una vida digna”  
Dissabte 1 de juny de 2013 
 
Suport i participació de la Fundació Solidaritat a la 
Fira de la Solidaritat de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Amb el tema ‘Pel dret a una vida digna', es va 
celebrar el passat 1 de juny la IX Fira de la Solidaritat 
de Sant Feliu de Llobregat, centrada en el dret a 
l'alimentació. L'esdeveniment va permetre oferir 
informació sobre els projectes de cooperació i 
sensibilització que s'estan desenvolupant a diferents 
indrets del món de totes les entitats participants. 
 

 
 

Colaboració de la Fundació Solidaritat 
amb:  
 
XVII TROBADA SOCIOESPORTIVA  
UB – CENTRES PENITENCIARIS QUATRE 
CAMNIS I JOVES  

 
Campus Mundet de la Universitat de 
Barcelona, Abril de 2013 
XIV TROBADA SOCIOESPORTIVA  
alumnat UB –persones amb trastorn mental  
FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions 
de Familiars i  
Persones amb problemes de Salut Mental) 
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