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FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB 
 

La Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la Universitat 

de Barcelona, amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al desenvolupament, i així 

promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat, en el marc de les accions de responsabilitat 

que té envers la societat. 

Amb aquesta finalitat, la Fundació Solidaritat UB impulsa, empara i duu a terme diverses iniciatives, com 

ara projectes i programes, destinades a ampliar i enfortir la cooperació al desenvolupament, especialment 

en l’àmbit de les relacions interuniversitàries. 

La Fundació també promou els drets humans, de diferents maneres: aplicant accions sobre el terreny en 

col·laboració amb individus o institucions locals, creant instruments de divulgació —com ara 

l’Observatori Solidaritat— o treballant en l’educació per a la ciutadania global. 

A més, organitza activitats per orientar la comunitat universitària cap al voluntariat social, de manera 

que contribueix a la seva formació humana global en els valors de solidaritat i compromís envers els altres. 

 

Els grans eixos de treball de la Fundació Solidaritat 
són: 
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PROGRAMA PAULA D’EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 
GLOBAL 

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació, la Fundació Solidaritat UB desenvolupa el programa 

PAULA adreçat a promoure la integració curricular de l’educació en drets humans i ciutadania global, a través del 

suport a mestres i professorat de les diferents etapes educatives. 

 

 
 

http://www.ub.edu/ice/


5  

Amb aquesta finalitat, des del 2005 s’edita el portal PAULA, on el professorat pot 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 a la pau, com ara 

el Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona per a treballs de batxillerat, activitats de formació 

permanent del professorat o la xarxa de suport a la recerca de batxillerat. 

 

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, ESO, Batxillerat, Universitat i Educació de Persones Adultes.  A 

banda de l’apartat de recursos didàctics, el portal inclou una guia curricular (que analitza el potencial de la 

legislació educativa per a l’educació en drets humans), així com propostes educatives per a l’aula. Igualment, el 

web disposa d’un apartat propi per al projecte Investigació formativa per la ciutadania global, que recopila recursos 

i materials per a la tutoria de projectes de recerca, i d’una vintena de guies temàtiques amb enllaços a fonts 

d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global. 

 

 

http://www.portalpaula.org/ 

http://www.portalpaula.org/
http://www.portalpaula.org/
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Premi de Recerca per a la Pau 

El 31 de maig de 2017 va tenir lloc l’acte de lliurament de la XXII edició del Premi de Recerca per a la 

Pau, que anualment convoca la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació 

(ICE) i la Fundació Solidaritat UB. El premi s’adreça a estudiants de batxillerat i guardona treballs de 

recerca que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de la pau, entesa com a sistema social 

que permet el desenvolupament ple de les persones i l’eradicació de la violència en totes les seves formes. 

 
Enguany, s’hi han presentat 68 treballs, elaborats per 77 estudiants de batxillerat de 59 centres educatius de 

35 municipis d’arreu de Catalunya. 

 
L’acte de lliurament del Premi presidit pel rector, Joan Elias, va arrençar amb l’espectacle “Refugi”, 

del festival itinerant “Circuit Solidari”, que alumnes de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell han 

creat en solidaritat amb les persones refugiades. 

 

Moment de l’espectacle Refugi, a càrrec de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell de 

Barcelona. 
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La presentació de l’acte va anar a càrrec del realitzador del programa “Solidaris” de Catalunya 

Ràdio, Adrià Bas. 

El jurat interdisciplinari del Premi, format íntegrament per professorat universitari, va distingir un 

treball guanyador, un accèssit i set mencions especials d’acord amb criteris com ara: la vinculació i 

coherència del treball amb la cultura de pau; el raonament crític i el rigor metodològic en el 

desenvolupament de la recerca, i la integració de les dimensions local i global en el tractament de la 

temàtica. 

Igualment, el jurat va determinar el Premi especial Joan Gomis de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, destinat al millor treball de recerca procedent d’aquest municipi, i el Premi especial que 

atorga el Consell Comarcal del Garraf, destinat al millor treball provinent d’algun centre educatiu de 

la comarca. 

Amb el seu veredicte, el jurat vol posar de relleu com el treball de recerca de batxillerat pot 

contribuir a la denúncia i la millora de situacions problemàtiques de l’entorn. 

El treball El auge de los partidos de la ultraderecha en Europa, de l’estudiant Adrián Agenjo, de l’Institut 

Montjuïc de Barcelona, ha guanyat la dotzena edició del Premi de Recerca per a la Pau. Segons el veredicte 

del premi, «el treball destaca per la seva originalitat i és un bon representant dels valors de  la cultura de 

pau». El jurat també ha subratllat la valentia de l’estudiant d’endinsar-se en un fenomen  que es considera 

difícil d’abordar i ha emfatitzat la seva capacitat per a la crítica social. 

 

 

Adrián Agenjo, de l’Institut Montjuïc de Barcelona, 
guanyador de la dotzena edició del premi, amb la seva 
tutora. 

L’acte va estar presidit pel rector Joan Elias, i conduït pel 

realitzador del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, Adrià 

Bas. 

http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/
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Investigació formativa per la ciutadania global 

El treball de recerca de batxillerat té un gran potencial didàctic per (mentre es desenvolupa la competència en 

recerca) incidir en una competència ciutadana coherent amb la cultura de pau, que contribueixi a la protecció 

i defensa dels drets humans. 

 
Per això, coordinem diversos projectes de suport a la recerca de batxillerat que volen donar resposta a dues 

necessitats: 

 La necessitat d’assessorament (metodològic i de contingut) per part dels centres.
 La necessitat de suport per part de les ONG per atendre les consultes de l’alumnat.

 

Alhora, els projectes responen a les oportunitats educatives que presenta la recerca de Secundària: 

 L’oportunitat de reforçar les iniciatives de solidaritat dels municipis i les seves ONG, a través de la recerca 

realitzada per l’alumnat de Secundària.

 L’oportunitat de potenciar l’educació per la ciutadania global en la programació de Secundària, a través 
de la recerca de l’alumnat.

 L’oportunitat d’integrar l’educació per la ciutadania global en els estudis universitaris, a través de 

l’assessorament per part d’estudiants d’universitat a l’alumnat de Secundària i les trobades d’intercanvi entre 

estudiants.

Dins d’aquesta línia de treball, duem a terme dues iniciatives en consorci amb la Fundació Món-3 i el finançament 

de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID). 

 

Educació pel Desenvolupament basada en investigació i avaluació formativa 
 

Es tracta d’un projecte adreçat a la sistematització teòrica i d’experiències d’educació per la ciutadania global 

basada en la investigació. 
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Xarxes d’Investigació per la Ciutadania Global 
 

Amb aquest projecte es vol divulgar la investigació científica com estratègia didàctica per la ciutadania global. 

La comunicació en xarxes socials permet, d’una banda, nodrir els aspectes didàctics de l’educació per la ciutadania 

global i, d’altra, divulgar la contribució de la recerca científica a la protecció i defensa dels drets humans. 

 
Amb aquests objectius, l’estratègia de xarxes socials del projecte se centra en la interacció permanent amb la 

comunitat educativa, la curació de continguts sobre investigació per la ciutadania global i la producció 

d’audiovisuals i infografies d’aquesta temàtica que siguin pràctics i atractius per al professorat. 
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En el mateix àmbit de la investigació com a estratègia d’educació en ciutadania global, desenvolupem altres 

projectes de suport a la recerca de batxillerat que es realitzen en col·laboració amb diverses administracions locals. 

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 per la ciutadania global entre la Universitat de Barcelona, els 

centres de Secundària i les ONG de la ciutat. 

 

Suport a la recerca per la ciutadania global en els estudis de batxillerat 
 

Donem suport a la recerca que desenvolupen els alumnes de Secundària de la ciutat, posant en relleu la vinculació 

de les seves inquietuds i interessos de recerca amb la protecció i defensa dels drets humans, així com la dimensió 

global dels fenòmens. 

 
Alhora, promovem les connexions de la recerca amb entitats i iniciatives de la ciutat, especialment aquelles a què 

l’Ajuntament dóna suport a través de la convocatòria Barcelona Solidària. 

 
Durant el 2017, hem donat suport a 21 instituts públics dels seixanta que imparteixen batxillerat en la ciutat. En 

total, s’han realitzat 40 tallers de recerca en els que han participat 978 alumnes de batxillerat. Un 59% d’aquests 

alumnes han mostrat interès en rebre assessorament per desenvolupar el seu treball amb una perspectiva de drets 

humans i 257 alumnes d’instituts públics han participat en trobades d’assessorament i 48 treballs de recerca de 

batxillerat han estat assessorats al llarg de tot el procés, des de la fase inicial de concreció de l’objectiu fins a la 

comunicació de la recerca. A més, s’han realitzat sessions puntuals d’assessorament amb estudiants procedents de 

centres concertats. 

 

http://www.bcn.cat/cooperacio/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.solidaritat.ub.edu/
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L’assessorament de l’alumnat requereix la coordinació amb l’institut i, especialment, amb el professorat 

responsable de la tutoria de cada treball. Així, s’han realitzat 21 reunions de coordinació en instituts de la ciutat, en 

les que han participat 85 docents de les diferents modalitats del batxillerat. 

 

Divulgació de propostes de recerca sobre justícia global 
 

Editem un espai web per la divulgació de propostes de recerca per la justícia global, específicament adreçat a 

l’alumnat. 
 

 

http://recercapau.ub.edu/ 
 

En el Portal PAULA, professorat i estudiants disposen de guies a fonts d’informació pel desenvolupament de 

recerques en l’àmbit de la justícia global, que faciliten el desenvolupament d’aquestes propostes. 
 

 

Per la divulgació de la recerca en justícia global s’ha editat un full divulgatiu que es distribueix en els tallers de 

recerca i s’envia als instituts públics a inicis de curs, per tal d’incentivar la realització de treballs de recerca pels 

drets humans. 

http://recercapau.ub.edu/
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Una exposició complementa la divulgació d’aquest enfocament de la recerca en els instituts de la ciutat. 
 

 

Formació del professorat de secundària 
 

Paral·lelament a l’assessorament de l’alumnat, hem desenvolupat dos seminaris adreçat al professorat de secundària 

responsable de la tutoria d’aquests treballs. Aquestes formacions se centraven en la tutoria i avaluació formativa de 

la recerca de batxillerat, mostrant l’enfoc de drets humans com un facilitador de la recerca  i destacant com els 

continguts de ciutadania global emergeix durant el procés de recerca. Les formacions s’han realitzat en modalitat 

de seminari semi presencial i han estat certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació. 

 
El segon seminari d’Investigació per la ciutadania global en batxillerat, de 40 hores de durada, s’ha 

desenvolupat d’octubre de 2016 a gener de 2017 per abordar la segona part de la investigació: des del disseny 

metodològic a la comunicació i transferència. En aquest segon seminari, s’ha emfatitzat la dimensió ètica i social 

inherent a la recerca científica, així com la necessitat d’integrar l’avaluació formativa en la tutoria a partir de criteris 

i indicadors d’aprenentatge. N’han participat 23 docents d’11 centres de batxillerat. 
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Publicacions 

Elaboració de criteris d’avaluació de la investigació formativa per la ciutadania global 
 

Els resultats d’aquests seminaris s’han recollit en un document de publicacat en el Dipòsit Digital de la UB. En el 

document s’exposen els plantejaments bàsics d’aquest enfocament de la recerca, materials de suport a la tutoria del 

treball de batxillerat, així com els criteris i indicadors d’avaluació formativa durant la tutoria. 
 

 

 

 

Educació per la ciutadania global en la Universitat de Barcelona 
 

Dins la Universitat de Barcelona, hem comptat amb la col·laboració de: 

 

 EU Sant Joan de Déu 

 Facultat de Dret: programa Dret al Dret. 

 Facultat d’Educació: Oficina d’ApS i màster Entorns Digitals 

 Facultat d’Història: màster Història del Món Contemporani i Món Actual 

 La UB divulga 

 Observatori Europeu de Memòries 

 Servei d’Atenció a l’Estudiant: Futurs UB 

 Unitat d’Igualtat de la UB 

 
En  fases  determinades  de  la  recerca,  s’ha  facilitat  el  contacte  d’aquests alumnes amb personal docent i 

investigador de la Universitat de Barcelona, així com ONG especialitzades en el seu àmbit de recerca. 

 
A més, les recerques de batxillerat poden generar recursos i continguts d’interès per la comunitat universitària, 

que contribueixin a promoure l’educació per la ciutadania global en la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, 

2016 Investigar educa en ciudadanía 

2017 

González Floriano,  Nuria; Barriga 
Ubed, Elvira; Campillo Muñoz, 

Joan; Carrillo Reyes, Jesús; García 
Saiz, Lorena; Martín Caballero, 

Teresa; Martínez Sánchez, Joaquín 
José; Palau Roig, Francisco Javier; 
Pérez Jerez, Daniel; Roig Marles, 
Cinta; Ruiz Morales, Jorge; Sans 

Fons, Gloria; Torrealba i Gas, Laia 

González, Nuria 

2017 

Investigació per la ciutadania global en 
batxillerat               

Mare Nostrum: Europa davant la crisi 

del refugi 

Fundació Solidaritat UB; 
Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat 
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es promouen activitats de divulgació de les recerques en les facultats universitàries, oferint espais d’intercanvi 

amb alumnat universitari o bé en exposicions programades en la Tardor Solidària de la UB. 

 

Comunicació i transferència de les recerques 
 

A partir de treballs de recerca assessorats en el marc del programa, s’ha editat una exposició sobre la guerra a Síria 

i la crisi humanitària de les persones refugiades, a partir d’investigacions elaborades per estudiants de batxillerat, i 

també propostes d'estudi en aquest camp. 
 

 

L’exposició, que es va inaugurar durant la Setmana d’Accions Educatives pel Dret a Migrar (desembre 2016) 

promoguda per la Xarxa educativa Obrim Fronteres, al llarg del 2017, s’ha pogut veure veure a diferents centres 

educatius de la ciutat de Barcelona, així com algunes facultats de la UB. 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

S’ha mantingut el contacte i col·laboració amb 5 instituts públics de l’Àrea Metropolitana, participants en un 
projecte ja finalitzat desenvolupat en conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les següents institucions: 

 
 Ajuntament de Molins de Rei
 Ajuntament de Montcada i Reixac
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 Ajuntament de Viladecans

 
 
 
 
 
 

En aquests instituts, durant el 2017, s’han realitzat 9 tallers de recerca en els que han participat prop de 250 

estudiants, dels que més de la meitat han sol·licitat participar en una primera trobada d’assessorament. La 

col·laboració amb aquests instituts s’ha centrat en l’assessorament d’alguns treballs de recerca, complementada amb 

la formació del professorat tutor de la recerca. 
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El conflicte de Síria en la recerca de batxillerat 

A finals de 2016, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, hem iniciat un projecte 

de suport a treballs de recerca de batxillerat d’arreu de Catalunya que abordin el conflicte de Síria i els 

desplaçaments forçosos que ha provocat. 

 
Es pretén generar un grup de recerca entre aquests estudiants, que enriqueixi la seva formació a través de l’intercanvi 

de reflexions i experiències, així com promoure la seva interrelació amb el teixit social compromès amb la crisi de 

persones refugiades. 

 
Per això, s’han editat propostes de recerca específiques sobre el conflicte, s’ha editat una guia de recursos per 

aquests treballs i s’està reforçant la comunicació de recerques prèviament assessorades pel programa. 
 

 

 

 

Estudiants de batxillerat formen un 
grup de recerca sobre la crisi del refugi 

 
Una quinzena d’estudiants de batxillerat han 

participat el 8 de març de 2017, a la Trobada 

d’assessorament de recerques sobre el 

conflicte de Síria i la crisi del refugi, que la 

Fundació Solidaritat UB ha organitzat en el 

marc del projecte “El conflicte de Síria en la 

recerca de batxillerat”, que compta amb el 

suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament (ACCD). 
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Interdependents, corresponsables 

A finals del 2016, es va iniciar aquest projecte adreçat a promoure el coneixement dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) i el seu potencial educatiu per l’educació en drets humans i ciutadania global. 

Es planteja l’edició de propostes per l’aula al voltant dels, que facilitin la programació de projectes d’aprenentatge 

per part del professorat, integrades en les matèries d’E.S.O. i batxillerat. Un taller adreçat a l’alumnat junt amb la 

instal·lació de l’exposició Mapamundi dels drets humans, editada amb un finançament previ de la Diputació, 

donarà suport a les activitats que desenvolupi el professorat. 
 

 

Finalment, els treballs de l’alumnat es publicaran en un mapamundi interactiu que mostrarà les seves vivències 

dels reptes globals de l’Agenda 2030, la interdependència dels objectius i la nostra coresponsabilitat en el seu 

assoliment. 

 

Taller de còmic pels drets humans i la ciutadania global 

Durant el 2017, s’ha continuat programant el taller de còmic, en el marc de projectes d’educació pel 

desenvolupament d’àmbit municipal. 

 
Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, el taller permet a infants i joves apropar-

se tant a la realitat quotidiana de països del sud com a problemàtiques properes derivades de les desigualtats. 

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. 

 

Exposició Mapamundi dels drets humans 

 

 

Editada l’any 2014 amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, l’any 2017 se n’ha 
publicat una versió interactiva. 
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Primària  Educació per a la ciutadania. 
 Coneixement del medi. 
 Educació artística. 
 Llengües. 

ESO  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. 

 

 

 

 

Tallers de còmic pels Drets Humans 2017 

 
22 tallers realitzats a escoles de 
l’Hospitalet de LLobregat 

14 tallers a escoles de sant Feliu de 
Llobrega

t 
 

7 Tallers a Manresa 

 
4 tallers a Sta. Margarida de Montbui 

4 tallers a Sant Adrià del Besòs 
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A l’Hospitalet de Llobregat el dia 12 de desembre s’ha fet el lliurament de la 4a edició del Premi de 
Còmic pels Drets Humans 

 
 

Màster i postgraus en Educació, Globalització i Transformació 
Social 

www.ub.edu/educaglob 

En el marc del programa PAULA, la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Ciències de l’Educació, amb la 

col·laboració de la Fundació Món-3, han convocat la quarta edició del 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 i que integra tres títols de postgrau que poden cursar-se independentment: 

http://www.ub.edu/educaglob/
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 Introducció a l’educació i el desenvolupament en un món globalitzat
 Estratègies educatives 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, la formació orienta la seva acció al professorat d’educació Primària i 

Secundària, a educadors i educadores d’entitats socials i ONG, a personal tècnic i de suport de l’administració 

educativa, així com a totes aquelles persones que vulguin ampliar els seus coneixements en aquest camp. 
 

           PAULA en xifres... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte Prometeus 

Aquest projecte té per finalitat promoure que el màxim nombre de joves del Raval accedeixin i completin est udis 

universitaris. Per això, es planteja: 

 

 Accions de motivació i suport durant l’educació secundària 

 Accés a beques 

 Acompanyament i suport durant l’etapa de secundària 

El projecte ha estat promogut per dues entitats del Raval, El Periódico El Raval i l’Associació Educativa Integral 

del Raval, i compta amb la participació dels dos instituts públics del barri –INS Milà i Fontanals, i INS Miquel 

Tarradell-, el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal de Barcelona. 

 
La Fundació Solidaritat UB ha participat en les reunions del Grup Motor, per delegació de la Universitat de 

Barcelona, junt amb representants de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Entre 

d’altres, s’ha donat a conèixer els recursos que la Universitat de Barcelona disposa actualment per un projecte 

d’aquest tipus, i s’ha iniciat la participació del Programa Política Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la 

Facultat d’Educació en el projecte. 

 51 tallers de còmic pels drets humans. 

 46 tallers de recerca per a la pau. 

 6 projectes en execució, en conveni amb 5 administracions locals. 

 216 estudiants assessorats per elaborar el seu treball de recerca. 

 28 estudiants participants en un grup de recerca de batxillerat sobre el conflicte  

sirià i la crisi dels refugiats. 

 4 noves exposicions, 6 vídeos i 6 infografies sobre investigació per a la ciutadania 

global.  

 1 Mapamundi interactiu entorn a l’Agenda 20130 de desenvolupament sostenible. 

 96 docents de secundària participants en formacions. 

 71 centres de batxillerat participants en el Premi de Recerca per la Pau. 

 13 estudiants de màster o postgrau. 

 5 exposicions direrents itinerants en 18 instituts públics d’11 municipis. 
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Educació per al Desenvolupament: EpD 
 

 
Títol del Projecte 

 

Cost total 

 

Subvenció 

rebuda 

 

Data 

d’inici 

 

Data de 

finalització 

 

Finançadors 

Entitats 

col·laboradores, 

socis, universitats 

implicades, etc. 

 

"Recerca per a la ciutadania 
global: Programa de suport al 
treball de batxillerat" 

 
106.000,00 € 

 
53.000,00 € 

 
01/01/17 

 
31/12/17 

 

Ajunt. de 

Barcelona 

Instituts de 

Barcelona i Àrea 

Metropolitana 

Interdependents, 
Corresponsables 

 
25.000,00 € 

 
18.000,00 € 

 
01/12/16 

 
28/02/18 

 
Diputació BCN 

Instituts de 
Barcelona i Àrea 
Metropolitana 

Taller de Còmic pels drets 
humans 

 
10.640,00 € 

 
8.470,00 € 

 
15/12/16 

 
31/11/2017 

 
Diputació BCN 

Instituts de 
Barcelona i Àrea 
Metropolitana 

La Universitat al Carrer: 
intervenció social a través del 
Còmic 

  

1.000,00 € 
12/10/15 11/10/16 

Ajuntament de 
BCN 

 

 

Recerca pel desenvolupament 

sostenible global 

 
15.340,00 € 

 
8.900,00 € 

 
01/12/16 

 
30/04/2017 

 
AMB 16 

 
Aj.Viladecans 

 

“Sant Feliu pel 

desenvolupament sostenible 

global”, 

 

25.450,00 € 

 

17.350,00 € 

 

01/12/16 

 

30/09/17 

 

AMB 16 

 

Aj.Sant Feliu 

 

Redes de investigación para la 

ciudadanía global 

 
127.100,00 € 

 
47.120,00 € 

 
20/03/15 

 
20/03/17 

 
AECID 14 

 
Fundació Món-3 

Interdependents, 
Corresponsables: L'Agenda 2030 

com a recurs per la recerca 
50.000,00 € 50.000,00 € 01/12/2017 30/11/2019  

Diputació de 
Barcelona 
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Instituts públics participants en activitats de suport a la recerca 
 

Barcelona: 

 EA La Industrial 

 INS Escola del Treball 

 INS Fort Pius 

 INS Poeta Maragall 

 INS Joan Coromines 

 INS Lluís Vives 

 INS Montjuïc 

 IE Costa i Llobera 

 INS Josep Serrat i Bonastre 

 INS Montserrat 

 INS Joan Brossa 

 IE Oriol Martorell 

 INS Flos i Calcat 

 INS La Guineueta 

 INS Manuel Carrasco i Formiguera 

 INS Sant Andreu 

 INS L’Alzina 

 INS Juan Manuel Zafra 

 INS Vila de Gràcia 

 INS Joan Fuster 

 INS Barri Besòs 

Altres municipis: 

 INS El Cairat (Esparreguera) 

 INS Bernat El Ferrer (Molins de Rei) 

 INS Olorda (Sant Feliu de Llobregat) 

 INS La Ribera (Montcada i Reixac) 

 INS Numància (Santa Coloma de Gramenet) 
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 INS Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) 

Col·laboracions UB 
 

 EU d’Infermeria Sant Joan de Déu 

 Facultat de Dret: Dret al Dret. 

 Facultat d’Educació: Oficina d’ApS i màster Entorns Digitals 

 Facultat d’Història: màster Història del Món Contemporani i Món Actual 

 Institut de Ciències de l’Educació 

 La UB divulga 

 Observatori Europeu de Memòries 

 Servei d’Atenció a l’Estudiant: Futurs UB 

 Unitat d’Igualtat de la UB 
 

Administracions públiques 

 Ajuntament de Barcelona 

 Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 Ajuntament de Manresa 

 Ajuntament de Molins de Rei 

 Ajuntament de Montcada i Reixac 

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 Ajuntament de Santa Margarida de Montbuí 

 Consell Comarcal del Garraf 
 

Amb el suport de: 
 

 Direcció de Relacions Internacionals, de la Diputació de Barcelona 
 

 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
 

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 
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PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS, LA 

CULTURA DE PAU I LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

Programa UB de suport a les persones refugiades i 
provinents de zones en conflicte1 

 
El Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la UB es va posar en marxa el 

setembre del 2015, i va ser presentat públicament pel Rector Dr. Ramírez en roda de premsa el dia 17 del mateix 

mes. El passat 20 de juny de 2016, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, es va fer un primer 

balanç d’aquest programa, coordinat per la Fundació Solidaritat UB . 

Durant els primers nou mesos, el programa havia rebut 64 sol·licituds de suport (un 71 % d’homes i un 29 % de 

dones). Del total de casos atesos, un 22 % se centraven en l’accés a la formació universitària (graus, postgraus o 

màsters); un 17 % corresponien a l’accés a la formació d’idiomes, i un altre 17 % eren persones candidates a fer el 

curs preparatori d’accés a la universitat organitzat per la Fundació Solidaritat UB (que inclou una branca de 

coneixements cientificotècnics, una altra d’idiomes i diversitat cultural, i una tercera de drets humans i resolució de 

conflictes). La resta de sol·licituds rebudes pel programa (un 44 %) continuen en tràmit, a l’espera de documentació 

acadèmica o legal, o s’han derivat cap a d’altres recursos d’atenció a aquestes persones. 

El conjunt de casos que han arribat a la Universitat de Barcelona ho han fet tant a través d’entitats especialitzades 

en l’atenció a persones refugiades com d’entitats socials i de persones a títol individual. Els països de procedència 

de la majoria de sol·licitants són: Síria (75 %), l’Afganistan (9 %) la Federació Russa (8 %), i Egipte, Kènia, el 

Marroc i l’Iraq (2 % de cada país). 

El programa de suport a les persones refugiades de la Universitat de Barcelona desenvolupa la responsabilitat social 

de la universitat, que, en el context d’un món globalitzat, té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, 

instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la 

solidaritat. 

Amb aquest objectiu, els dos principals àmbits d’actuació del programa de suport han estat fins ara la resposta 

humanitària en les primeres fases de l’acollida, i la resposta acadèmica. En concret, tres pisos de l’edifici que 

gestiona la Fundació Solidaritat UB, a Torre Baró, s’han posat a disposició de les entitats reconegudes oficialment 

per a l’acollida de persones refugiades, mitjançant sengles convenis amb ACCEM i CCAR (Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat). En total són 18 places d’allotjament. A banda d’això, la UB ha reservat 15 places en els seus 

col·legis majors per a acollir estudiants refugiats. En la vessant acadèmica, el Consell Social de la UB ha aprovat 

l’exempció del pagament de les matrícules als estudiants acollits a aquest programa. 

El programa ha generat també projectes específics: el projecte “Mare Nostrum”, el curs d’extensió universitària de 

“Transició als estudis de grau i formació en drets humans”, el projecte “InHere” i el projecte “Rescue”. 

 

1 
Parlem de persones refugiades i provinents de zones en conflicte perquè, malgrat totes les persones a les que donem suport 

–com els estudiants que participen en el curs de transició als estudis de grau- responen a la definició de refugiat que fa 

l’ACNUR –Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats-, jurídicament no totes són demandants d’asil o han 

estat reconegudes pel govern espanyol com a refugiats. 
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La Fundació Solidaritat 

UB, en representació de 

la Universitat de 

Barcelona, ha assistit 

durant del 2017, de 

forma puntual o 

permanent, a grups de 

treball específics que 

treballen en l’àmbit de 

les persones refugiades. 
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S’ha dut a terme 

un intens treball 

en xarxa, els 

principals 

resultats del qual 

són: 



28  

 



29  

Projecte Mare Nostrum 

 
En la línia del programa de suport, i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar l’abril del 

2016 el projecte Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili, d’un any de 

durada, que té com a objectiu contribuir a incorporar la visió multidimensional de les persones refugiades en les 

entitats locals com a actors que legitimen el dret a la pau i a construir-la. 

El projecte inclou tres àmbits d’actuació: 
 

 
 
 

Mare Nostrum té el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el finançament del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de 

sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada 

en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 

El marc de 2017 es va inaugurar l’exposició al Municipi de Sant Feliu de Llobregat en un acte que va comptar amb 

la presència de la regidora de representants de l’Ajuntament de Sant Feliu i del director de la Fundació Solidaritat 

UB. 

Després la mostra ha itinerat per diversos municipis de la província de Barcelona i vàries facultats de la UB. 
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Curs preparatori d’accés a la universitat adreçat a 
estudiants refugiats i provinents de zones en conflicte 

 
El curs és un itinerari formatiu preparatori per a l’accés a la universitat. L’alumnat està format per  quinze persones 

—onze homes i quatre dones— d’edats compreses majoritàriament entre 18 i 24 anys, procedents de diferents 

indrets de Síria i, en un cas, d’Afganistan . L’objectiu és facilitar-los el trànsit des de l’ensenyament secundari fins 

als estudis universitaris de grau, com a única possibilitat per a aquestes persones de continuar la seva trajectòria 

acadèmica. La iniciativa, pionera a l’Estat espanyol, té el suport de l’Ajuntament de Barcelona. La idea d’organitzar 

aquest curs va sorgir arran del coneixement de l’existència d’un nombre important de joves sirians que, en acabar 

els estudis secundaris, en raó de la seva edat, corrien el risc de ser reclutats per l’exèrcit  sirià o alguna de les milícies 

actives en la guerra civil, i tenien en la continuació d’estudis a l’estranger la única sortida per a esquivar la implicació 

en el conflicte. 

La formació, s’ha dut a terme durà a terme en diferents facultats de la Universitat, fins al juny del 2017. El curs,  de 

300 hores, que té caràcter oficial com a curs d’extensió universitària, consta de tres parts: una primera d’aprenentatge 

intensiu de català i castellà alhora; una segona d’anivellament de coneixements dels alumnes amb els del batxillerat 

que es cursa a l’Estat espanyol, i una tercera de formació en drets humans i resolució de conflictes. El curs està 

dirigit per David Bondia, professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i president de 

l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Els Serveis Lingüístics i l’Àrea de Formació Complementària de la UB 

s’encarreguen d’impartir, respectivament, les parts corresponents a la formació en llengües i la d’anivellament de 

coneixements. 
 

 

 

Imatge de la reunió d’acollida als estudiants nouvinguts amb la vicerectora 
d’Administració  i Organització de la UB, Carme Panchón, i altres responsables 
i col·laboradors del programa. 
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Els 15 estudiants són de procedències diverses, gairebé per meitats són cristians i musulmans, tot i que aquesta 

circumstància no ha tingut cap rellevància en les relacions entre ells ni en la seva integració a la vida quotidiana a 

Barcelona. Dels quinze estudiants, dos procedeixen de camps de refugiats a Grècia –un d’ells és l’únic afganès-, tres 

feia pocs mesos que estaven a Turquia, un altre estava al Líban i la resta, nou, han vingut directament de  Síria. 

Provenen de les ciutats o regions de Damasc, Homs, Alep, Daraa i Tartus. 

Tots ells han estat seleccionats en base a demandes formulades per organitzacions humanitàries, de defensa dels 

Drets Humans, universitàries, etc., com la Mitja Lluna Roja, l’Observatori sirià dels Drets Humans, seccions locals 

de Càrites, etc., que han acreditat les seves circumstàncies personals. Les situacions que han viscut són diverses, de 

major o menor perill directe per a la seva integritat però, en tots els casos, s’ajusten a la definició de refugiat que en 

fa l’ACNUR. 

En dos casos, els nois procedents de camps de Grècia, són demandants d’asil. En els altres casos, tenen un visat 

d’estudis. Deu d’aquests visats d’estudis han estat expedits per l’Ambaixada espanyola a Beirut, quina ambaixadora, 

prèvies gestions del mateix Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Solidaritat UB, ha donat totes les facilitats 

per a lliurar-los. 

El curs està cofinançat per la Universitat de Barcelona, que aporta l’allotjament i manutenció dels estudiants en 

col·legis majors, l’Ajuntament de Barcelona, que financia les despeses de professorat i complementàries, i la 

Fundació Solidaritat UB, que assumeix les despeses de coordinació i una part de les despeses d’estada dels 

estudiants. 

Justament, és aquest projecte, pel seu caràcter original i proactiu, el que situa la UB al capdavant de les universitats 

catalanes i espanyoles pel que fa a les polítiques d’acollida a persones refugiades. I també la situa entre les 

universitats europees capdavanteres en l’aplicació d’aquestes polítiques d’acollida. 

 

 

Projectes europeus inHERE i RESCUE per facilitar l’accés a 
l’educació superior de les persones refugiades 

 

 

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del 

projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE), iniciat els dies 26 i 27 de setembre de 2016 

a Roma, que té com a objectiu principal facilitar la integració i l’accés a les universitats europees de les persones 

refugiades. Només en el darrer any, han arribat a Europa més d’un milió de persones refugiades, desplaçades i altres 

migrants. Moltes d’aquestes persones són estudiants, investigadors o personal universitari que, a l’hora d’intentar 

reprendre l’activitat que desenvolupaven al país d’origen, s’enfronten a obstacles i necessitats específiques. 

Més enllà del suport financer, es poden trobar amb manca d’informació, d'assessorament i d'orientació sensible a la 
seva realitat. També tenen dificultats perquè se'ls reconeguin els crèdits i les qualificacions sense documents o 
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els manquen cursos intensius d’idiomes amb finalitats acadèmiques. Per tal de respondre millor a aquestes i altres 

necessitats, el projecte inHERE facilitarà la formació del personal i l’intercanvi de bones pràctiques en institucions 

europees d’educació superior. 

En el marc del projecte, la Universitat de Barcelona –en concret, la Fundació Solidaritat- liderarà l’acció Living 

Lab, que pretén afavorir el coneixement, l’intercanvi, l’aprofundiment i l’avaluació d’iniciatives, activitats i 

projectes adreçats a promoure l’accés a l’ensenyament superior d’estudiants refugiats. Entre altres iniciatives, 

s’avaluaran les diverses activitats que duu a terme la Universitat de Barcelona en aquest àmbit i, especialment, el 

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones de conflicte, que coordina la Fundació Solidaritat 

UB. 

En conjunt, les iniciatives que formaran part del Living Lab són les que ha seleccionat l’eina d’identificació de bones 

pràctiques Refugees Welcome Map, de l'Associació Europea d'Universitats (EUA), que ja ha recollit més de 200 

iniciatives de 31 països. A partir de les bones pràctiques identificades i dels resultats del Living Lab, es farà una 

guia adreçada al personal universitari, que coordinarà la Universitat de la Sapienza de Roma, i també s’elaborarà un 

conjunt de recomanacions, que liderarà Campus France. 

El projecte inHERE, de dos anys de durada, està cofinançat per la Unió Europea, a través de l’Acció clau sobre 

associacions estratègiques del programa Erasmus+, i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània 

(UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte inclouen l'EUA, la 

Universitat de la Sapienza de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 

(ACNUR) n’és membre associat. 
 

 

 

 
La Universitat de Barcelona acull intercanvis de bones pràctiques en 
l’accés i integració de les persones refugiades a l’educació superior 

 

 
Els dies 5 i 6 de juliol 

la Universitat de Barcelona 

amfitriona d’una reunió de les 

institucions europees sòcies del 
projecte Higher Education 

Supporting Refugees in 

Europe (inHERE). En el 

marc de l’inHERE, el 

 

7 de juliol 

S’organitzarà un esdeveniment 

mutiplicador de bones 

pràctiques amb altres 

universitats de l’Estat. 
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Webinar sobre el 

reconeixement de 

l’aprenentatge previ 

d’estudiants refugiats 
 
 
 
 
 
 

 

Reconeixement de l’aprenentatge previ: obstacles, estratègies i idees per 

promoure l’accés a l’educació superior dels estudiants refugiats» és el 
títol del segon webinar organitzat per la Universitat de Barcelona dins 

del projecte HERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe). 

Dimecres 25 d’octubre. 

 
 
 

 
La Universitat de Barcelona, també a través de la Fundació Solidaritat, participa en un altre projecte europeu, amb 

l’acrònim de RESCUE, que es va iniciar el gener de 2017. Aquest projecte, també coordinat per UNIMED, compta 

com a socis amb universitats jordanes, libaneses i turques, a les quals es posaran en marxa unes unitats de suport a 

estudiants refugiats provinents de Síria, per tal de facilitar-los, en origen, la informació sobre quines universitats 

europees poden acollir-los per a prosseguir els estudis universitaris, en funció de la disciplina acadèmica, la capacitat 

d ‘acollida, allotjament, etc. 

Val a dir que, com a conseqüència de la relació establerta per al tema de l’acollida de refugiats amb la Universitat 

de Bologna, estem treballant actualment amb aquesta universitat italiana i d’altres del Sud d’Europa per a posar en 

marxa un master centrat específicament en la qüestió de les polítiques migratòries i d’acollida. 
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Una delegació de la Universitat de Barcelona ha participat, del 8 al 12 de maig de 2017, en una visita de camp al 
Kurdistan iraquià per identificar les necessitats de la Universitat de Duhok i la Universitat Politècnica de Duhok 

en matèria de facilitació de l’accés de les persones desplaçades i refugiades a l’educació superior. 
 
 

 

Altres accions 

La Fundació Solidaritat UB forma part de l’Espai Social de Barcelona ciutat-refugi, promogut per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

La UB, a través de la Fundació Solidaritat, també coordina la Comissió de Cooperació de la Xarxa Vives 

d’Universitats, centrada actualment en la posada en marxa d ‘un projecte coordinat entre totes les universitats de la 

xarxa sobre la qüestió dels refugiats. 

Igualment, també participa en el grup de treball de solidaritat de la Comissió de Responsabilitat Social de la ACUP, 

grup que també s’està centrant actualment en la qüestió dels refugiats. 
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Durant la trobada, que va tenir lloc el 14 de juny a l’Institut Cervantes de Madrid, el director de 
la Fundació Solidaritat UB, Xavier López, i dos dels estudiants del Curs de transició van ser 
rebuts per Filippo Grandi, alt comissionat de l’ACNUR. 
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Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2017, la 

Universitat de Barcelona impulsa a través de les xarxes socials 

la campanya de sensibilització #UBRefugi, basada en els 

testimonis d’alguns dels i les joves que des d’octubre de 2016 

participen al Curs de transició a la universitat organitzat, en 

conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, dins del Programa de 

suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i 

provinents de zones en conflicte. 

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/09/036.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/09/036.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/09/036.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/09/036.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/09/036.html
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
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El 20 de juny, en commemoració del 

Dia Internacional de les Persones 

Refugiades, el pla “Barcelona, ciutat 

refugi” (Ajuntament de Barcelona) i 

la Fundació Solidaritat UB vam 

organitzar dos actes a la zona nord del 

districte barceloní de Nou Barris, on 

la Universitat de Barcelona 

desenvolupa, des de 2014, 

un programa d’intervenció 

socioeducativa amb activitats que 

dinamitzen la vida cultural i 

associativa dels barris. 

21 de juny, 

Biblioteca Zona Nord  

Xerrada “Què fem davant la 

crisi del refugi?”, amb Pablo 

Peralta, del pla “Barcelona, ciutat 

refugi”, i Cati Jerez, coordinadora 

del Programa de suport a 

persones refugiades i provinents 

de zones en conflicte de la 

Universitat de Barcelona. 

Del 27 de juny al 14 de juliol, 

Centre Cívic Zona Nord  

Exposició fotogràfica “Mare Nostrum. Europa davant la crisi del refugi“, formada per 

imatges dels fotoperiodistes Xavi Herrero i Raül Clemente, que analitza les causes i 

conseqüències de la violència (en termes de violació dels drets humans) que pateixen les 

persones refugiades i migrades que travessen el Mediterrani per arribar a Europa. 
 

 

http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://ciutatrefugi.barcelona/ca
http://ciutatrefugi.barcelona/ca
http://www.solidaritat.ub.edu/programa-dintervencio-socioeducativa-a-nou-barris/
http://www.solidaritat.ub.edu/programa-dintervencio-socioeducativa-a-nou-barris/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/una-exposicio-fotografica-analitza-la-resposta-deuropa-davant-la-crisi-del-refugi/
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Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
 
 

 

 

Definició i objectius 

L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) és el resultat d’un projecte iniciat per la FSUB l’any 2012 amb el 
suport i cofinançament de la Comissió Europea. El projecte inicial ha evolucionat, amb les aportacions rebudes de 
tots els socis i col·laboradors, i s’ha consolidat com un instrument per a l’anàlisi i la reflexió de les polítiques de 
memòria que es desenvolupen a Europa i a d'altres continents. Avui compta amb 41 socis de 16 països diferents. 

Europa té una pluralitat de memòries que donen forma al sistema democràtic actual i al seu mapa sociopolític. 
Aquestes memòries són diverses i la millor manera d'analitzar-les, gestionar-les i difondre-les és a través d'un 
treball transnacional. L'Observatori compta amb aquesta missió i per això ha creat una xarxa de socis 
internacionals per tractar aquestes memòries que es projecten en les polítiques públiques del segle XXI: les 
conseqüències del Nazisme i l’Stalinisme; la Guerra Civil espanyola i la lluita per la democràcia durant la dictadura 
de Franco; la reivindicació dels drets civils a Irlanda del Nord; els moviments pro-democràtics a Europa de l'Est 
durant la Guerra Freda; els moviments de resistència contra les dictadures a Grècia i Portugal; els processos de 
transició en diversos països europeus; els conflictes relacionats amb la descolonització del segle  XX; la neteja 
ètnica als Balcans; i altres. De la mateixa manera, l'Observatori té com a objectiu actuar com un pont entre Europa 
i Amèrica Llatina - on les polítiques commemoratives han tingut una presència molt 
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important en l'àmbit polític i social en les darreres dècades- , així com amb els països que no pertanyen 
formalment a la Unió Europea però que són part d'Europa, com Noruega, els països dels Balcans i altres. 

 

Els principals objectius de l'Observatori són: 

1 / Identificar i analitzar els diferents processos commemoratius a Europa i a d’altres continents des del punt de 
vista dels experts, els professionals i la societat civil. Les universitats, les institucions i les associacions són la  base 
dels socis de la xarxa. 

2 / Promoure un debat sobre quin tipus de política memorial europea o internacional és necessària. Crear un 
comitè científic per a aquest propòsit. 

 

3 / Treballar en xarxa amb tots els socis del projecte i altres col·laboradors que puguin tenir un paper temporal. 

4 / Dissenyar i implementar un programa de treball conjunt per als propers 6 anys. 

5 / Cercar finançament per desenvolupar projectes conjunts. 
 

6 / Feu una contribució a l'anàlisi i la gestió de les polítiques de memòria i per a la socialització d'iniciatives 
memorials. 

 

7 / Fomentar la recerca multidisciplinari en relació a la construcció de la memòria pública. 

8 / Fomentar el dret dels ciutadans a utilitzar i redefinir el patrimoni memorial. 

9 / Promoure una connexió real entre institucions, professionals i investigadors d'Europa i d'altres continents, 
amb especial atenció a l'Amèrica Llatina. 

 

Activitats 2017 
 
 

Debat sobre enfocaments i perspectives multidisciplinars 

respecte al fenomen de la construcció de la memòria i del 

parlar dels victimaris, per tal d’aprofundir en les seves 
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L’Observatori Europeu de Memòries 

(EUROM) de la Fundació Solidaritat de la 

Universitat de Barcelona i el Consell de la 

Diplomàcia Pública de Catalunya 

(DIPLOCAT) van organitzar, el 23 de 

maig de 2017 al Museu de la Guerra 

Imperial de Londres, el seminari “Els 

bombardejos de Barcelona i Londres. 

Records d’una història compartida“, que 

compta amb la col·laboració del Centre de 

Recerca en Memòria, Narrativa i Històries 

(CRMNH) de la Universitat de Brighton. 

http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
http://europeanmemories.net/activities/bombings-barcelona-london/
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El discurs d’obertura del seminari, The Bomber Will Always Get Through, va ser a càrrec de  Sir 

Antony Beevor, escriptor i historiador, qui va parlar sobre el desenvolupament dels bombardejos aeris 

durant la Guerra Civil espanyola. 

D’altra banda, el periodista Chris Bambery va presidir la taula rodona 80 years after the fascist 

bombings of Catalonia, en què membres del Parlament de Catalunya van debatre sobre la consciència 

dels governs actuals respecte a aquests atacs a la democràcia. 
 

 

 
 

 

 

Una jornada analitza a Navarra simbologia 

dictatorial, art i espai públic 

 
Va tenir lloc l’1 de juny al Museu de Navarra, 

amb la participació de Jordi Guixé (EUROM – 

Universitat de Barcelona), Alberto de 

Bernardo (UNIBO / Casa del Fascio de 

Predappio), Marije Hristova (CSIC), i els 

artistes Fernando Sánchez Castillo i Horst 

Hoheisel. 

 

 
Un seminari   sobre genocidis ofereix eines 
educatives per tractar història i memòries 

 

 
Organitzat per L’EUROM, el Memorial de la Shoah i 

el grup de recerca DHiGeCs de la Facultat d’Educació. 

Amb la participació de 14 ponents d’universitats de 

França i Espanya, els dies 11 i 12 de maig, a la 

Universitat de Barcelona i el Castell de Montjuïc. 

http://www.antonybeevor.com/
http://www.antonybeevor.com/
https://www.wikiwand.com/en/Chris_Bambery
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Presentació del llibre “Past and Power. Public policies on memory. Debates from global to local” a 
Solsona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

´ 
 
 
 
 
 

 
COL·LOQUI INTERNACIONAL WALTER BENJAMIN 2017 Intel·lectuals i compromisos en l’època 

contemporània. Cent anys després de la Revolució d’Octubre. 

 

Girona-Portbou 28/09 al 30/09 i 08/10  
Coincidint amb el centenari de la Revolució Russa, la 

Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili (Universitat de 

Girona) i el Museu Memorial de l'Exili (MUME), van 

organitzar el Col·loqui Internacional Walter Benjamin 

2017 amb el focus en les transformacions de la figura de 

l’intel·lectual, des de l’impacte de la revolució soviètica 

fins a la complexitat del món globalitzat. 

L'EUROM, entre altres institucions, va participar com a 

coorganitzador en el Col·loqui Internacional Walter 

Benjamin 2017. 

El Centre d’Estudis Lacetans promou a Solsona la presentació 

del llibre Past and Power. Public Policies on Memory. 

Debates from Global to Local (Passat i Poder. Polítiques 

Publiques sobre la Memòria. Debats, del Global al Local), 

publicat l’any 2016 per l’Observatori Europeu de 

Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la 

Universitat de Barcelona i Edicions UB. 

La presentació va tenir lloc el 21 d’abril, a la Biblioteca 

Carles Morató , en el marc de la programació de Sant Jordi 

de l’Ajuntament de Solsona. 

L’acte serà presentat per l’alcalde de Solsona, David 

Rodríguez, i hi intervindran l’editor de la publicació i director 

de l’EUROM, Jordi Guixé i Coromines, i la secretària del 

Centre d’Estudis Lacetans, Neus Mujal. La tertúlia serà 

moderada per l’historiador de l’EUROM Ricard Conesa. 

http://www.museuexili.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=39%3Adestacat-3&amp;catid=35%3Adestacat3&amp;lang=ca
http://www.museuexili.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=39%3Adestacat-3&amp;catid=35%3Adestacat3&amp;lang=ca
http://www.lacetans.org/
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08447
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08447
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://www.publicacions.ub.edu/
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Memory Lab 
 
 

 

 
 

El laboratori de Memòria, visita d'estudi i taller, va explorar la història, les conseqüències i els records 

de la Guerra Civil espanyola. Combinant les visites a llocs de memòria, les discussions amb experts i 

sessions de treball dins el grup de participants, el seminari va tenir com a objectiu permetre un 

enfocament diferenciat a la cultura (s) existent de la memòria a Espanya. 
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Jornades organitzades pel Govern de 

Navarra, mitjançant la Direcció general 

de Pau, Convivència i Drets Humans, 

en col·laboració amb l’Observatori 

Europeu de Memòria, amb motiu del 

25è aniversari de l’inici de la guerra de 

Bosnia-Herzegovina i l’asedi que va 

patir la seva capital, el 2 i el 9 de 

novembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Congrés internacional “La hibernació de la granota. 10 anys de lleis i polítiques de memòria a 

Espanya i Catalunya (2007-2017)“. 

 
El simposi, organitzat per l’EUROM, va tenir lloc del 28 al 30 de novembre a la Universitat de 

Barcelona. La ponència d’obertura serà va anar a càrrec de l’escriptor Manuel Rivas. 

L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona organitza, del 28 al 30 de novembre a l’Aula Magna de l’edifici històric, el congrés 

internacional “Al llarg d’aquestes jornades s’ha parlat sobre quins han estat els efectes de les lleis i les 

polítiques de memòria desenvolupades durant la darrera dècada, des de l’aprovació de la “llei de la 

memòria històrica” i la llei del Memorial Democràtic l’any 2007 fins als reptes de l’actualitat. 

http://www.europeanmemories.net/frog
http://www.europeanmemories.net/frog
http://europeanmemories.net/
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Han participat especialistes en polítiques de memòria a Europa, Espanya i Catalunya, representants 

d’associacions i responsables dels programes de memòria de diferents comunitats autònomes (como 

ara Navarra, Illes Balears, Andalusia, País Basc o Catalunya) i de ciutats com Madrid i Barcelona. 

També s’han presentat noves investigacions al voltant del desenvolupament de la legislació i les 

polítiques de memòria, i sobre els diferents canals de transmissió de la memòria (literatura, patrimoni, 

cinema, etc.). 
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Conferència de Michael Berenbaum, expert en estudis de l’Holocaust 

 
L’investigador Michael Berenbaum va fer una una conferència sobre la seva especialitat en l’Holocaust a la 

Universitat de Barcelona, convidat per l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat 

UB. La conferència s’ha organitzat amb motiu de l’estrena mundial de l’exposició itinerant «Auschwitz», que 

mostra més de 600 objectes originals del camp de concentració, i que s’inaugurarà l’1 de desembre al centre 

d’exposicions Arte Canal, de Madrid. L’acte va tenir lloc el 4 de desembre. 

 

 

 
 

Seminari internacional “La vida de les històries. El testimoni filmat” 

12 i 13 de desembre de 2017 

 
Comissariat per Marina Vinyes Albes i dirigit per Jordi Guixé, aquest programa s’inscriu en el debat 

estètic, filosòfic i polític actual entorn de la figura controvertida del testimoni i en proposa un 

apropament des de les pràctiques i les arts audiovisuals. 

El seminari es va plantejar com un espai de trobada i intercanvis entre investigadores i investigadors 

internacionals procedents de diferents àmbits – filosofia, art, cinema, història, literatura –, artistes 

visuals, cineastes i actors del món cultural. 

 

El programa també va incloure una visita comentada a l’exposició “Susan Meiselas. Mediacions” de 

la Fundació Tàpies i dues “Sessions golfes” a la Filmoteca de Catalunya, on es projectaran tres 

pel·lícules en presència de les cineastes Manuela Morgaine i Yael Perlov. 

http://europeanmemories.net/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://auschwitz.net/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2017/11/LA-VIDA-DE-LES-HISTOI%CC%80RIES_DOSSIER-FINAL-2.pdf
https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1528
http://www.fundaciotapies.org/
http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/la-vida-de-les-histories-el-testimoni-filmat
http://www.filmoteca.cat/web/
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Al llarg de les dues jornades, es van abordar una sèrie de qüestions fonamentals per pensar la producció 

i la circulació dels relats audiovisuals de testimonis – la vida de les històries – i la captació per la 

càmera del relat testimonial – el testimoni filmat. 

 

 

 
 

Al desembre de 2017 

s’ha publicat el nou 

butlletí on line de 

l’Observatori 

Europeu de 

Memories 
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PROJECTES DDHH, Observatori Europeu de Memòries 
 
 
 

 

Títol del Projecte 

 

 
Cost total 

 
Subvenció 

rebuda 

 
Data 

d’inici 

 
Data de 

finalització 

 

 
Finançadors 

Entitats 

col·laboradores, 

socis, 

universitats 

implicades, etc. 

 

Curs de transició als estudis 

de grau per a persones 

provinents de zones de 

conflicte 

 

 
238.013,04 € 

 

 
74.707,82 € 

 

 
18/11/16 

 

 
30/06/17 

 

 
Aj de BCN 16 

 

Defensar a qui Defensa- 
Suport als Defensors/es de 
Drets Humans per incidir en 
les polítiques de Seguretat 

Humana a Catalunya. 

 

 
97.390,00 € 

 

 
77.680,00 € 

 

 
01/12/15 

 

 
30/11/17 

 

 
Aj. De BCN 15 

Institut de Drets 

Humans de 

Catalunya, 

NOVACT 

Mare Nostrum: Solidaritat 
local, diàleg i construcció 

plural de la pau des de l’Exili 

 
 

38.953,50 € 

 
 

14.043,51 € 

 
 

01/04/16 

 
 

31/03/17 

Fons Català de 
Cooperació al 

Desenvolupam 
ent 

 

 

Operating Grant 16 
 

237.446,20 € 
 

165.466,20 € 
 

01/01/16 
 

31/12/16 
  

"Curs de transició als estudis 
de grau per a persones 
provinents de zones de 

conflicte" 

210.075,00 € 80.000,00 € 01/12/2017 31/07/2018 Aj. De Barcelona  

OPERATING GRANT (2017) 
"European Observatory on 

Memories" 
237.466,00 € 165.466,20 € 01/01/2017 31/012/2017 

Europe for 
Citizens 

Programme 
 

Desenvolupament comú de 
projectes en l'àmbit de la 
memòria democràtica a 

Barcelona 

134.800,00 € 60.000,00 € 13/07/2017 31/05/2018 ICUB  

Programa de 
Internacionalización de la 

educación ERASMUS + 
 151.960,00 € 01/09/2017 31/08/2019 SEPIE  

"SUPORT MUNICIPAL PER A 
L’ACOLLIDA DE PERSONES 

REFUGIADES I PROVINENTS DE 
ZONES DE CONFLICTE " 

59.404,45 € 29.520,00 € 01/07/2017 31/12/2017 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
 

 



 
Col·laboradors EUROM 

 

Nancy Berthier; Azun Candina; Josep Fontan; 

Elizabeth Jelin; Marie Claire Lavabre; Marta Marín 

Dòmine; Isabel Piper; Geneviève Erramuzpé; 

Thomas Lutz; Alessandro Portelli; Ricard Vinyes; 

Marcello Flores; Kristina Norman; Jon Reitan; 

Mirta Núñez; Georges Mink; David Bondia; 

Montserrat Duch; Martí Grau; Nicolas Marty; 

Núria Ricard; Joseba Achotegui; Maria Trinidad 

Bretones; José María Gutiérrez ; Irene Maestro ; 

Mariano Marzo ; Carme Panchon i Jaume Saura . 

Socis 
AMESDE – Asociación de la Memoria Social y Democrática; ASKI – Contemporary 

Social History Archives; Associació Conèixer Història; Bloody Sunday Trust – The 

Museum of Free Derry; Can Jonch; CNRS – Centre Max Weber et Lyon ; Columbia 

University – Institute for the Study of Human Rights; Comune di Predappio; 

Crossborder Factory; Falstadsenteret – Falstad Center; FINROSFORUM Finnish-Russian 

Civic Forum; Fondacija Lokalne Demokratije; Fundació Cipriano García – CCOO de 

Catalunya; Fundació Solidaritat – Universitat de Barcelona; Fundación Museo de la Paz 

de Gernika; ES, Gernika-Lumo; Gobierno de Navarra; Historijski Muzej Bosne i 

Hercegovine; Institute of Contemporary History of Slovenia; International Committee 

of Memorial Museums – ICMEMO; Istituto Nazionale  Ferruccio Parri; KZ-

Gedenkstätte Mauthausen; LINES – Leuven International and European Studies. KU 

Leuven; Maison d’Izieu; Museu do Aljube – Câmara Municipal de Lisboa; Museu 

Marítim de Barcelona; Okupatsioonade Muuseum – Museum of Occupations; 

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU); Shamir 

Association – Riga Ghetto and Latvia Holocaust Museum; Tallinn University- School of 

Humanities; Tartu Üskool – Institute of Philosophy and Semiotics of the University of 

Tartu; Topographie des Terrors; Universa v Ljubljani – The Scientific Research Institute 

Of The Faculty Of Arts; Universidad Carlos III de Madrid – HISMEDI; Universidad de 

Santiago de Compostela – Histagra; Universitat de Barcelona – CRPOLIS-GRC Art, 

Ciutat i Societat; Universitat Pompeu Fabra – Institut Universitari d’Història Jaume 

Vicens i Vives; Universitat Rovira i Virgili – ISOCAC; Université de Perpignan Via 

Domitia – CRESEM; University of Brighton – Centre for Research in Memory, Narrative 

and Histories; University of Limerick – Ollscoil Luimnigh – MLAL; Yahad In Unum 
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LA COOPERACIÓ I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL 

DESENVOLUPAMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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, o en el 
marc dels Juliols a la UB. En general, tota l’activitat formativa, excepte el Màster, que té objectius específics més 
delimitats. 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments: 

Barcelona 

Sant Feliu de Llobregat 

L’Hospitalet de Llobregat 

Generalitat de  Catalunya: 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 

NOVA – Centre per la Innovació 
Social: Formació a organitzacions 
no governamentals del Magreb 
sobre drets humans. 

Serveis 
d’assessorament a 
actors de cooperació 
en l’ambit local i 
autonòmic 



50  

 

  
 
 

Un nou curs proposa 
entendre la 

construcció del gènere 
per abordar el binomi 
dones i desigualtats 

 

 

La Universitat de 
Barcelona reconeix com a 

diploma d’extensió 
universitària un curs 

adreçat a persones sense 
llar 

Es consolida el curs de manteniment d’horts 

urbans, centres de compostatge i jardineria 

El Centre d’Acollida ASSÍS i la Fundació Solidaritat 

UB convoquem la V edició del curs 

prelaboral Tècnic en manteniment d’horts urbans, 

centres de compostatge i jardineria. 

Prioritàriament, la formació s’adreça a persones 

en situació de sense llar ateses al Centre 

d’Acollida ASSÍS i/o a altres entitats socials que 

tinguin a partir de 20 anys i disposin de permís de 

residència i de treball. També hi ha algunes places 

per a estudiants de la Universitat de Barcelona 

http://www.assis.cat/
http://www.assis.cat/
http://www.assis.cat/
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ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT 

Definició i objectius 

el curs Economia global. Reptes i 

certeses proposa «parlar 

d’economia, explicar, conèixer i 

donar raons per a les economies 

del segle XXI, sempre des de 

diferents punts de vista crítics 

amb l’ordre econòmic actual». 

 

Una de les finalitats primordials de l’entitat és la de 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 també promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat 

http://www.solidaritat.ub.edu/wp-content/uploads/2017/10/Curs-ECONOMIA-GLOBAL.pdf
http://www.solidaritat.ub.edu/wp-content/uploads/2017/10/Curs-ECONOMIA-GLOBAL.pdf
http://www.solidaritat.ub.edu/wp-content/uploads/2017/10/Curs-ECONOMIA-GLOBAL.pdf
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universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al 

desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció 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 responsables2. 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. 

 

Activitats 2017 
 
 

Continuitat de la gestió de l’edifici “Eucaliptus” a 
Torre Baró i activitats en el districte de Nou Barris 

http://www.ub.edu/voluntariat)
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Commemoració del dia de la dona a Torre Baró 
 

Un any més vam organitzar una xerrada col·loqui a la Biblioteca Zona Vord a Nou Barris per commemorar el dia 
de la dona treballadora. L’acte va tenir lloc el 16 de març de 2017 amb una xerrada a càrrec de Remei Sipi, activista 
pels drets dels immigrants, presidenta de l’associació de dones E’Waiso Ipola 
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BENVINGUDA I INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL 

• Sr. José Luís Castellanos. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Subdirector General 

d’Infància. 

• Sra. Pepa Arqué. Presidenta de FEPA. 

• Sr. Ricard Calvo. Generalitat de Catalunya. Director 

General d’Atenció a la infància i l’Adolescència. 

• Sra. Maite Vilalta. Delegada Universitat de Barcelona 

per l’Acció Social. 

 
 

 
 
 



55  

És una breu compilació de la diversitat 
africana. 

 

 
 

 

 

 

Tribunal Permanent dels 
Pobles (TPP) sobre la violació 

dels drets humans 
de les persones migrants i 

refugiades i la seva impunitat 
8 de juliol de 2017 
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La Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona 
acollirà, els dies 4 i 5 d’octubre de 2017 a les 16 hores, 
les dues primeres sessions del programa ‘Dones de 
cinema: reconstruir identitat, arxiu i memòria’, que 
OVNI i Cine Migrante han planificat dins de la 4a mostra 
internacional de Cinema i Formació en Drets Humans 
de les persones migrants 

Formació pràctica gratuïta sobre resposta 

col·lectiva davant de vulneracions de drets en 

situacions de protesta. 
 

Organitza: Defender a Quien Defiende, el 24 i 25 

de febrer a la Facultat de Filologia UB 
 

La formació inclou el suport virtual de 

l’AulaIDHC, oberta el 13 de febrer. 

http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
http://www.cinemigrante.org/bcn2017/
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El 23 de novembre va tenir lloc el lliurament del premi a l’espai Caixa 

Forum de Madrid 

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a 
les persones refugiades, guardonat amb el Premi 
Magisterio 



58  

“Experiències de governança i gestió sostenible de l’aigua en el context de la Mediterrània 
(Catalunya-Marroc)” 

 

La Facultat d’Economia i Empresa de la UB ha acollit, el 29 de novembre de 2017, la 
segona part del seminari “Experiències de governança i gestió sostenible de l’aigua en 
el context de la Mediterrània (Catalunya-Marroc)”, la primera part del qual va tenir lloc 

el 27 de novembre a la ciutat marroquina d’Oujda. 
Organitzat conjuntament per la Fundació Món-3, la Fundació Solidaritat UB i el grup de 
recerca HIDROSEC de la UB, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell 

Regional de l’Oriental. 
 

 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/un-seminari-compartira-experiencies-sobre-la-governanca-i-la-gestio-sostenible-de-laigua-en-el-context-de-la-mediterrania/
http://www.solidaritat.ub.edu/un-seminari-compartira-experiencies-sobre-la-governanca-i-la-gestio-sostenible-de-laigua-en-el-context-de-la-mediterrania/
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http://www.solidaritat.ub.edu/un-seminari-compartira-experiencies-sobre-la-governanca-i-la-gestio-sostenible-de-laigua-en-el-context-de-la-mediterrania/
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http://www.mon-3.org/
http://www.mon-3.org/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/H/HIDROSEC/index.html
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La Fundació Solidaritat UB i el Festival de 

Cinema i Drets Humans de Barcelona han 

programat una taula rodona i quatre tallers a 

diverses facultats de la Universitat de Barcelona 

en el marc de la Tardor Solidària 2017. 

  
 
 

La Fundació Solidaritat UB i el Festival de Cinema i 

Drets Humans de Barcelona han programat una 

taula rodona i quatre tallers a diverses facultats 

de la Universitat de Barcelona en el marc de la 

Tardor Solidària 2017. 

 
EDIFICI HISTÒRIC 

DIMECRES 15 DE 

NOVEMBRE 

18 hores, Aula Magna 

 

FACULTAT DE FARMÀCIA I 

CIÈNCIES DE 

L’ALIMENTACIÓ 

DILLUNS 20 DE NOVEMBRE 

FACULTAT DE 

BIBLIOTECONOMIA I 

DOCUMENTACIÓ 

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE 

FACULTAT 

D’EDUCACIÓ 

DILLUNS 20 DE 

NOVEMBRE 

FACULTAT D’ECONOMIA 

I EMPRESA 

DIMARTS 21 DE 

NOVEMBRE 
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26 de setembre xerrada de Sara Lizia 

d'Mello en el marc de l'assignatura Treball 

Social Comunitari del Grau de Treball 

Social. 

 

F. undadora de Committed Communities 

Development Trust, dedicada al 

desenvolupament comunitari dels barris 

marginals de Bombay, vinculada a 

Barcelona amb l’entitat Amics de Mumbai 

 
 

26 de setembre xerrada de Sara Lizia 

d'Mello en el marc de l'assignatura 

Treball Social Comunitari del Grau de 

Treball Social. 

Fundadora de Committed Communities 

Development Trust, dedicada al 

desenvolupament comunitari dels barris 

marginals de Bombay, vinculada a 

Barcelona amb l’entitat Amics de 

Mumbai 
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Organigrama 

Patronat 
President 

Dr. Joan Elias i Garcia – Rector de la UB 

 
Secretària 

Dra. Belen Noguera de la Muela – Secretària General de la UB 

 
Membres nats 

Dr. Oriol Escardíbul Ferrà – Vicerector del Grup UB 

Dr. Àlex Aguilar Vila – Vicerector de Projecció i Internacionalització 

Sr. Francisco Sánchez Montero – Gerent de la UB 

Dra. Irene Maestro Yarza – Representant de la Fundació Món-3 

Sr. Joan Coromines Guerin – President en funcions del Consell Social 

 
Patrons designats 

Dra. Alba Ambròs Pallarès – Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística (Designada pel Rector) 

Dra. Núria Casamitjana Badia – Dept. Farmacologia i Química Terapèutica (Designada pel Rector) 

Sra. Marta Segarra Beitia – Personal d’Administració i Serveis (Designada pel Rector) 

Dr. Antoni Sans Martín – Director de l’Institut de Ciències de l’Educació (Designat pel Consell de 

Govern) 

Dra. Maria Teresa Vilalta Ferrer – Dept. Economia (Designada pel Consell de Govern) 

Dr. David Bondia Garcia – Dept. Dret i Economia Internacionals (Designat per la Fundació Món-3) 

Sra. Núria Aymerich Rocavert – Membre del Consell Social (Designada pel Consell Social) 

Equip 
Director 

Sr. Xavier López i Arnabat 

Administració  

Àngels Cerdà i Castelló  

Adriana Peonia Iwasita Rodríguez  

Observatori Europeu de Memòries (EUROM)  



62  

Jordi Guixé i Corominas– Director  

Oriol López Badell  

Ricard Conesa Sánchez  

Programa d’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global  

Nuria González – Responsable de programes educatius  

Alba Conesa Simó  

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte  

Cati Jerez Paredero – Coordinadora  

Sara Carmona Benito  

Pau Cantos Perea  

Cooperació, inclusió social i polítiques publiques de solidaritat  

Marta Ruíz – Coordinadora  

Laia Sanmartín Pons  

Cristina Oliveros Masakoy  

Antonina Torrents Armengol 


