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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. 

 

 

http://mon-3.org/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://observatori.org/
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PROJECTES / PROGRAMES EN CURS 
IMPORT 

SUBVENCIONAT 
DATA INICI 

DATA 
FINALITZACIÓ 

FINANÇADOR 

"Contribució a la gestió durable dels Recursos 
Hídrics de Saint Louis" 

              138.832,45 €  01/12/2016 30/11/2018 Ajuntament de Barcelona  

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

                80.000,00 €  01/12/2017 31/07/2018 Ajuntament de Barcelona  

Interdependents, Corresponsables: L'Agenda 2030 
com a recurs per la recerca.   

                50.000,00 €  01/12/2017 30/11/2019 Diputació de Barcelona 

Desenvolupament comú de projectes en l’àmbit de 
la memòria democràtica a Barcelona  

                60.000,00 €  13/07/2017 31/05/2018 
Institut de Cultura de 

Barcelona (ICUB) 
Ajuntament de Barcelona  

Programa d'internacionalizació de l’educació “OUR 
MEMORIES AND I”  

              151.960,00 €  01/09/2017 31/08/2019 

Comissió Europea a través 
de la seva Agència 

Executiva en l’àmbit 
Educatiu, Audiovisual i 
Cultural (EACEA) SEPIE 

Suport municipal per a l'acollida de persones 
refugiades i provinents de zones de conflicte 

                60.000,00 €  01/06/2017 31/05/2018 Diputació de Barcelona 

Present Pasts: A European Observatory on 
Memories  

              100.000,00 €  15/09/2017 14/03/2019 
Europe for Citizens 

Programme 

Implementació de la fase d'explotació i divulgació 
dels resultats de la recerca sobre sistemes 
d'estabilització de preus i millores en les cadenes 
de valor en produccions agropecuàries a la Vall del 
riu Senegal. 

27.500,00 € 01/06/2017 31/05/2018 Universitat de Barcelona 

El conflicte de Síria en la recerca de Batxillerat 17.000,00 € 30/10/2016 30/04/2018 
Agència Catalana de 

Cooperació al 
Desenvolupament 

Societats en post-conflicte als Balcans  21.320,00 € 01/02/2017 30/01/2018 
Agència Catalana de 

Cooperació al 
Desenvolupament 

Servei d’avaluació i seguiment de projectes de 
cooperació, sensibilització i ajuda humanitària 

                60.000,00 €  2016 2018 
Ajuntament de 

l'Hospitalet de Llobregat 

Edible Cities Network: Integrating edible city 
solutions for socially resilient and sustainably 
productive cities 

78.565,00 € 31/09/18 01/10/2023 
Comissió Europea Horizon 

2020  

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

                53.000,00 €  01/01/2018 31/12/2018 Ajuntament de Barcelona 

Activitats en col·laboració entre FSUB i l’Institut de 
Cultura de Barcelona  

                60.000,00 €  10/10/2018 31/12/2018 
Institut de Cultura de 

Barcelona (ICUB) 
Ajuntament de Barcelona  

Suport municipal a l'acollida de persones 
refugiades i provinents de zones de conflicte  

                27.000,00 €  01/10/2018 30/09/2019 Ajuntament de Viladecans 

Projecte VISA X ESTUDIANTS REFUGIATS. Vies 
segures i alternatives X estudiants refugiats/des 

              160.000,00 €  2018 2020 Ajuntament de Barcelona 
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PROGRAMA PAULA D’EDUCACIÓ PER A 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/
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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  

El portal PAULA inclou més de 500 recursos didàctics, que s’estan reestructurant en base 

als ODS, adients per desenvolupar l’educació per a la pau. També inclou una guia curricular 

(que analitza el potencial de la legislació educativa per a l’educació en drets humans), i 

propostes educatives per a l’aula. Igualment, disposa de 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. 

 

http://www.portalpaula.org/ 

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

El 4 de juny de 2018 va tenir lloc l’acte de lliurament de la XIII 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.  

 

 

 

El treball Human Rights: fiction or reality? Refugees’ right to education, de l’estudiant 

Elena Musa, de l’Institut Santa Eulàlia de L’Hospitalet, va guanyar aquesta tretzena edició. 
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El jurat, format íntegrament per professorat de la Universitat, va decidir atorgar el guardó a 

aquesta investigació, basada en l’observació sobre el terreny, en què l’estudiant compara 

la situació del dret a l’educació de dues poblacions refugiades a Jordània: la població 

palestina refugiada al camp d’Al Baqa’a i la població siriana refugiada al camp d’Al 

Zaatari. 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
   
 
 

El jurat també ha concedit cinc mencions especials als treballs La nena africana, d’Arcadi 

Martín, del Col·legi Salesià Sant Antoni de Pàdua de Mataró; Història d’una vida estroncada 

per la Guerra Civil, de Georgina Boix, de l’Institut Joan Brudieu de La Seu d’Urgell; Les 

segones oportunitats. Les persones amb antecedents penals i el món laboral, de Maria 

Vidal, del Col·legi Claret de Barcelona; Viu i deixa viure, d’Íngrid Carbonell, de l’Institut Pere 

Ribot de Vilassar de Mar, i La crisi dels refugiats sirians a Palamós, de Míriam Fernàndez, de 

l’Institut Palamós de Palamós. 
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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 
realitzada per l’alumnat de Secundària: 
 L’oportunitat de reforçar les iniciatives de solidaritat dels municipis i les seves ONG. 
 L’oportunitat de potenciar l’educació per la ciutadania global en la programació de 

Secundària. 
 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.  

Xarxes d’Investigació per la Ciutadania Global  

Amb aquest projecte es vol difondre la investigació científica com a estratègia didàctica per 
educar en ciutadania global. La comunicació en xarxes socials permet, d’una banda, nodrir 
els aspectes didàctics de l’educació per la ciutadania global i, de l’altra, difondre 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 Justícia Global 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 a 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 amb 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 2018, hem donat suport a 11 instituts públics dels seixanta que imparteixen 
batxillerat a la ciutat. En total, s’han realitzat 19 tallers de recerca, en què han participat 437 
alumnes de batxillerat, dels quals un 42% ha sol·licitat assessorament per desenvolupar el 
seu treball amb una perspectiva de drets humans. Un total de 257 alumnes d’instituts públics 
han participat en trobades d’assessorament per a l’elaboració del seu treball de recerca, 
especialment en la fase de concreció de l’objectiu. A més, s’han realitzat sessions puntuals 
d’assessorament amb estudiants procedents de centres concertats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 reunions de coordinació 
en instituts de la ciutat, en què han participat 85 docents de les diferents modalitats del batxillerat. 

Divulgació de propostes de recerca per a la justícia global 

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

 

 
                                                                           http://recercapau.ub.edu/ 

Igualment, al Portal PAULA, professorat i estudiants disposen de guies temàtiques amb fonts 
d’informació per al desenvolupament de recerques en l’àmbit de la justícia global, que faciliten el 
desenvolupament d’aquestes propostes.  

 

D’altra banda, per a 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.  
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Una exposició complementa la divulgació d’aquest enfocament de la recerca en els instituts de la 
ciutat. 

 

 

Educació per a la ciutadania global a la Universitat de Barcelona 

En fases determinades de la recerca, s’ha facilitat el contacte de l’alumnat amb personal docent i 
investigador de la Universitat de Barcelona, així com amb ONG especialitzades en el seu àmbit de 
recerca.  

Dins de 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 

A més, les recerques de batxillerat poden generar recursos i continguts d’interès per a la comunitat 
universitària, que contribueixin a promoure l’educació per a la ciutadania global a la Universitat de 
Barcelona. En aquest sentit, es promouen activitats de divulgació de les recerques a les facultats 
universitàries, oferint espais d’intercanvi amb alumnat universitari o bé en exposicions programades 
dins de la Tardor Solidària de la UB. 
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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, es va iniciar 
un projecte de suport a treballs de recerca de batxillerat d’arreu de Catalunya que abordessin el 
conflicte de Síria i els desplaçaments forçosos que ha provocat.  

El projecte incloïa la creació d’un grup de recerca entre l’alumnat autor dels treballs, que enriquís la 
seva formació a través de l’intercanvi de reflexions i experiències, així com la promoció de la 
interrelació de l’alumnat amb el teixit social compromès amb la crisi de persones refugiades.  

Es van editar propostes de recerca específiques sobre el conflicte, es va elaborar una guia de recursos 
per a aquests treballs i es va reforçar la comunicació de recerques ja assessorades pel programa.  

Fruit del projecte ha estat l’exposició “La CRISI del REFUGI”  

 

Inaugurada el 3 de juny de 2018 a l’edifici Històric de la UB, després de passar per la Facultat de Dret, 
ha itinerat per instituts i centres cívics i culturals, i està previst que ho continuï fent durant el 2019. 
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Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a 

recurs per la recerca de Batxillerat (2017-2019) 

L’objectiu principal de la iniciativa és fomentar la coresponsabilitat de l’alumnat i professorat de 

secundària amb la construcció d’un món més just i la defensa dels drets humans i la pau, per mitjà 

de la comprensió de l’Agenda 2030 i les seves possibilitats com a recurs educatiu.  Les activitats (1 

de desembre de 2017 - 1 de desembre de 2019) s’adrecen als centres de Batxillerat públics de la 

província de Barcelona, amb excepció de la capital catalana. 

TALLER DE RECERCA 

Activitat d’1 hora de durada que es realitza 

habitualment en horari de tutoria per a cada 

grup de 1r de batxillerat.  

L’objectiu és comprendre el procés de recerca i 

promoure la realització de treballs de recerca al 

voltant de l’Agenda 2030. 

 

 

GRUP DE RECERCA 

En el taller de recerca, s’ofereix a l’alumnat la 

possibilitat de participar en aquest grup de 

recerca sobre l’Agenda 2030 (format per 

estudiants de batxillerat de diferents centres), 

en què poden intercanviar recursos i rebre 

assessorament sobre la recerca. 
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CURS SEMIPRESENCIAL DE 

FORMACIÓ DEL 

PROFESSORAT 

S’adreça a professorat que estigui tutoritzant 

treballs de recerca de batxillerat i vulgui 

aprofundir en el potencial de la investigació 

com a estratègia didàctica per educar en 

ciutadania global. 

MAPAMUNDI DELS DRETS 

HUMANS 

Recurs educatiu per posar en relleu la 

interdependència de problemàtiques aparentment 

llunyanes i, per tant, la corresponsabilitat de totes 

les persones que habitem el planeta en la seva 

resolució. 

1a ed. (abril 2018 - juny 2018): Recerca de batxillerat pel desenvolupament sostenible 
global: De l'objectiu al disseny metodològic

• 17 docents inscrits, dels quals 10 (de 5 comarques) completen el curs.

• El 87,5% expressen satisfacció amb el curs i transferència a la tasca 
educativa.

2a ed. (octubre 2018 - gener 2019): Recerca de batxillerat pel desenvolupament 
sostenible global: Del disseny metodològic a la comunicació de resultats

• 10 docents (de 4 comarques) estan participant al curs.

A inicis del curs 
2018-19, 

s'acompanyen 

12 treballs 
de recerca

ODS 3. 
Salut

ODS 5. 
Gènere

ODS 7. 
Energia

ODS 10.

Des-
igualtats

ODS 11. 
Sosteni-
bilitat

A inicis del curs 
2018-19, 

s'acompanyen 

12 treballs 
de recerca

ODS 3. 
Salut

ODS 5. 
Gènere

ODS 7. 
Energia

ODS 10.

Des-
igualtats

ODS 11. 
Sosteni-
bilitat
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Taller de còmic pels drets humans i la ciutadania global 

Durant el 2018, s’ha continuat programant el taller de còmic, en el marc de projectes 
d’educació pel desenvolupament d’àmbit municipal.  

A través del còmic, treballem la divulgació de l’Agenda 2030 pel desenvolupament 
sostenible: tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, es 
reflexiona sobre les accions que des de l’àmbit local es poden realitzar per a l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i les possibilitats de participació ciutadana 
d’infants i joves. 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. 

 

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. 

 

Durant el 2018, s’han fet tallers a Manresa, Sant Feliu de Llobregat i Castelldefels i s’ha 
presentat el llibre “Vinyetes a l’escola per la Solidaritat”, que recull les tires de còmic 
guardonades a la quarta edició dels tallers de Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global 
de L’Hospitalet de Llobregat, en què van participar més de 560 alumnes de 5è de primària 
de la ciutat, durant el curs anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat premiat a la 4a ed. dels tallers de Còmic pels Drets 

Humans, amb els dibuixants que col·laboren a la publicació i 

els impulsors del projecte 
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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 conflicte 

Introducció 

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a les persones refugiades i provinents 

de zones en conflicte (d’ara endavant, el Programa) 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. 

El Programa va néixer el setembre de 2015 i és la resposta de la Universitat de Barcelona a 

la crisi humanitària que, en aquell moment, arriba a un moment crític a la zona de la 

Mediterrània. Una crisi desencadenada pel moviment massiu de centenars de milers de 

persones que es van veure obligades a fugir dels conflictes armats i de la violència als seus 

llocs de residència. Més d'1 milió de persones procedents de Síria, però també de països com 

l'Afganistan, Mali, el Marroc, Tunísia o Costa d'Ivori, van arriscar les seves vides per creuar el 

Mediterrani. Moltes d'elles van morir intentant-ho. Però totes elles tenien el mateix objectiu: 

arribar a un lloc segur i refer les seves vides. 

En aquest escenari de crisi humanitària i de crisi de l'acció dels estats, la Universitat de 

Barcelona es planteja -juntament amb administracions locals, ONG i societat civil- aportar el 

seu gra de sorra en l'àmbit de la defensa dels drets humans i la difusió i conscienciació de les 

vulneracions d'aquests drets. Tot i que la UB ja havia desenvolupat accions puntuals de 

suport a estudiants durant la guerra dels Balcans en la dècada dels noranta del segle passat, 

en aquesta ocasió, es planteja una acció més estructurada. En aquest sentit, la Universitat 

de Barcelona s'alinea amb les recomanacions de Nacions Unides, la seva Agenda 2030 i, 

concretament, amb dos elements de la mateixa: 

• El compromís "que ningú quedarà enrere". Per tant, l’establiment d’un marc d'acció 

inclusiu, que tingui en compte, òbviament, les persones refugiades, desplaçades i apàtrides, 

i també les persones migrades, entre d'altres col·lectius. 

• La meta 4.3., que es proposa: "D'aquí a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes 

i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament 

universitari". 

D'aquesta manera, d'acord amb l'Agenda 2030, part de les accions de responsabilitat social 

de la Universitat de Barcelona es dirigeixen a promoure l'accés de les persones refugiades 
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amb major vulnerabilitat a l'educació superior. I, en aquest marc d'acció, es llança el 

Programa; que, en els seus inicis, ofereix: 

 

El moviment forçat de persones no és un problema puntual. És un problema greu, permanent 

i global, davant el qual les institucions polítiques, i també les educatives, han de donar 

resposta tant des del punt de vista de la denúncia com de l'acció.  

Línies d’acció del Programa de suport de la UB a persones refugiades i 

provinents de zones en conflicte 

A continuació, es poden observar les 7 línies d’acció desenvolupades al llarg del 2018. 

 

100 matrícules gratuïtes per cursar estudis de grau, postgrau o màster

Allotjament

Atenció psicològica

Assessorament legal

Assistència sanitària: odontologia i podològica
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Seguint la tendència dels primers mesos d’inici del programa, durant l’any 2018 s’han 
continuat rebent sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades1, 
principalment de la zona d’Orient Mitjà i d’Amèrica del Sud (concretament de Veneçuela). 
Durant el 2018, el Programa ha rebut prop de 70 sol·licituds de suport que han arribat de 
forma espontània o bé mitjançant informació proporcionada pel SAIER (Servei d’Atenció a 
Immigrants, Emigrants i Refugiats). Un 53% de les sol·licituds rebudes procedien de persones 
que ja es trobaven a Catalunya i el 47% restant, de persones que estaven en llocs de conflicte 
i que sol·licitaven la beca per cursar el Curs de transició a la Universitat. 
 

Línia 1. Suport a estudiants amb estatut de refugiat o situacions afins 
 

Als inicis del Programa es va concretar l’allotjament com un dels elements claus de suport a 
persones refugiades, a part del suport acadèmic. Per aquest motiu, es van signar convenis 
amb CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), CCAR (Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat) i ACCEM per a la utilització de tres pisos de l’edifici de Torre Baró, que gestiona la 
Fundació Solidaritat UB. Les entitats esmentades estan reconegudes oficialment per a 
l’acollida de persones refugiades. Així, les 18 places d’allotjament que comprenen aquests 
tres pisos han entrat a formar part del dispositiu d’allotjament que aquestes entitats posen 
a disposició de les persones que sol·liciten entrar al Sistema d’Acollida i Integració Social per 
a sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional.   
 
En relació a la resposta acadèmica, 2 persones han desenvolupat estudis de Màster durant 
l’any 2018; concretament, a les Facultats de Farmàcia i d’Economia i Empresa. Les demandes 
de suport en aquesta línia (exempció de matrícula sense suport en matèria d’allotjament ni 
manutenció), sol·licitades per part de persones que ja resideixen a Barcelona o fins i tot a la 
resta de l’Estat, són molt elevades. La majoria d’elles provenen de persones demandants 
d’asil que ja es troben en el Sistema d’Acollida i Integració Social i que, en el moment de 
sol·licitud del suport, tenen cobertes les necessitats d’allotjament. Un percentatge molt 
elevat de sol·licituds provenen de persones amb nacionalitat veneçolana i, de forma més 
puntual, salvadorenya. 
 
El Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als 
ensenyaments de la UB, els esborranys del qual es van treballar de forma conjunta entre la 
FSUB i Gestió Acadèmica, es va aprovar el mes de maig de 2018 per Consell de Govern. El 
Protocol és una de les accions més importants que, a nivell acadèmic, pot realitzar la 
Universitat, ja que permet superar un dels obstacles més importants de les persones 
refugiades que volen accedir als estudis superiors: el reconeixement d’estudis previs. L’any 
2018, a l’Estat espanyol, únicament la Universitat Complutense de Madrid i la UB disposen 
d’un protocol d’aquest tipus. En el cas de la UB, l’any 2018 i, més concretament el 2019, 
seran períodes de prova pilot del Protocol. 

 
 
 

                                                           
1 Com a persona refugiada, s’entén aquella persona que s’ha vist forçada a marxar del seu país o lloc de 
residència com a conseqüència de la violència o la guerra o per amenaces contra la seva vida. 
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Línia 2. Curs de transició a la Universitat   

 
 

El curs d’extensió universitària “Transició als estudis de grau i formació en drets 
humans i cultura de pau” (d’ara endavant, Curs de transició) permet que persones que 

encara es troben en llocs de conflicte (Síria, Jordània, Líban, Afganistan...) puguin accedir a 
una beca integral d’estudis, que inclou matrícula gratuïta al Curs de transició, allotjament 
amb pensió completa, diners de butxaca i la possibilitat de continuar els seus estudis 
universitaris de grau o bé ensenyaments oficials de màster i doctorat amb l’exempció del 
pagament de la matrícula i en les mateixes condicions d’allotjament i manutenció 

esmentades. Compta amb dues edicions (2016-2017 i 2017-2018).  
 

La formació té caràcter oficial com a curs d’extensió universitària i consta de dues parts: 
una primera part d’aprenentatge intensiu i simultani de les llengües catalana i castellana, i 
una segona part centrada en els drets humans i la resolució pacífica de conflictes. El curs està 
dirigit pel Dr. 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, la 
formació en llengües i l’anivellament de coneixements. 
 

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 finança 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. 

 

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 de persones refugiades. Així mateix, la situa entre les universitats 
europees capdavanteres en l’aplicació d’aquestes polítiques. 

 
 

El desembre de 2018, 28 persones estan estudiant en el marc d'aquest programa, i més d'un 

centenar han pogut beneficiar-se de mesures relacionades amb l'allotjament. Durant el 
curs 2019-2020, 15 persones més s’incorporaran al programa d'estudis i, 
concretament, al Curs de transició.  
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El 14 de maig de 2018 es va realitzar l’entrega de diplomes als alumnes de la 

primera edició del Curs de transició a la Universitat.  
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Durant l’any 2018, en el marc del Programa: 
 

 S’han activat plans d’acció tutorial a diferents facultats (Economia i Empresa i 
Matemàtiques, especialment). 
 

 S’ha proporcionat assessorament legal (mitjançant el conveni amb CITE i Fundació 
ACSAR) i assistència psicològica. 
 

 S’han desenvolupat accions per a l’acompanyament i suport lingüístic (amb 
Voluntariat UB) i suport psicosocial (en conveni amb la Facultat de Psicologia). 
 

 S’ha continuat amb els cursos a Estudis Hispànics (que, des de setembre de 2018, 
incorporen 3 estudiants del Programa). 
 

 S’ha avançat en la concreció de la segona fase del Curs de transició, amb acords en 
matèria d’allotjament amb els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat i 
Viladecans, i amb la Diputació de Barcelona. 
 

 S’ha avançat en la concreció de la tercera fase del Curs de transició, que és la 
inserció sociolaboral, amb un acord entre la Fundació Solidaritat UB i l’empresa 
Nestlé, pel qual Nestlé ofereix dues places (1 per semestre) per a la realització de 
pràctiques a la seva seu d’Esplugues de Llobregat per a participants del Programa. 
 

 S’ha procedit a la signatura d’un conveni amb el Campus CETT-UB i la Fundació 
Gaspar Espuña-CETT per a la concessió d’una beca per realitzar estudis en el marc 
de la seva oferta formativa. 
 

 S’ha aprovat el projecte “VISA x estudiants refugiats” (Vies Segures Alternatives per 
a estudiants refugiats/des) per part de l’Ajuntament de Barcelona, per al període 
2018-2020, que permetrà dur a terme una avaluació del Programa de la UB, realitzar 
la tercera edició del Curs de transició i avançar en els processos d’inserció laboral 
de les persones participants. 
 

 
La Residència Ramon Llull compta amb 15 places que es reserven a les persones participants 
al Curs de transició. I la Residència Àgora de la Fundació Gaspar Espuña-CETT cobreix les 
necessitats d’allotjament dels participants del Curs durant els períodes de tancament de la 
Residència Ramon Llull, per Setmana Santa i Nadal. 

 
Les accions que es desenvolupen en el marc d’aquesta línia són possibles gràcies a 
l’articulació d’una xarxa de treball intern de la Universitat de Barcelona i d’una xarxa de 
treball extern amb administracions locals, supramunicipals i autonòmiques, així com amb 
ONGs especialitzades. 
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Xarxa de treball intern de la UB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la xarxa de treball extern, destaquen les col·laboracions amb : 
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Línia 3. Productes del projecte Mare Nostrum 

 

Tot i la finalització del projecte “Mare 
Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció 
plural de la pau des de l’exili”, l’exposició 
realitzada en el marc d’aquesta iniciativa ha 
continuat itinerant per Montcada i Reixac (on 
se’n va realitzar una presentació formal al 
Casal de la Vila), Sant Adrià del Besós i el 
Campus Mundet de la UB. 
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Línia 4. Projecte inHERE 

 
El projecte europeu inHERE (Higher Education Supporting Refugees 

in Europe), en què participa la Universitat de Barcelona, pretén 

facilitar l’accés i integració de les persones refugiades a les 

universitats europees, tot visibilitzant les estratègies i experiències 

existents en aquesta matèria, així com enfortint l’intercanvi de 

coneixements i pràctiques, el suport mutu i el compromís 

acadèmic. És un projecte coordinat per la Unió d’Universitats de la 

Mediterrània (UNIMED), en què, a més de la Universitat de 

Barcelona, hi participen l'Associació Europea d'Universitats (EUA), la Universitat de Roma La 

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

(ACNUR) n’és membre associat. 

En el marc del projecte, la Universitat de Barcelona –en concret, la Fundació Solidaritat UB– 

ha liderat l’acció Living Lab, que pretenia afavorir el coneixement, l’intercanvi, 

l’aprofundiment i l’avaluació d’iniciatives, activitats i projectes adreçats a promoure l’accés 

d’estudiants refugiats a l’educació superior. 

Durant l’any 2018, s’han coordinat 4 webinars que han permès desenvolupar el producte 

intel·lectual número 2 del projecte, del qual la Universitat de Barcelona n’era entitat 

responsable. 

 

 

  

4 webinars:
- 11 ponents

- Més d’un centenar de 
participants

d’universitats
europees, nord-

americanes així com
investigadors/es
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Així mateix, en representació de la UB, una 
delegació de la Fundació Solidaritat UB i de 
Gestió Acadèmica ha participat, del 16 al 20 
d’abril, en una setmana de formació del 
projecte a la Universitat de Roma La Sapienza. 

 

Durant la trobada, institucions d’educació 
superior i entitats que treballen amb persones 
refugiades han intercanviat experiències, 
testimonis i diferents recursos en matèria 
d’accés a la universitat i integració 
socioeconòmica de les persones refugiades. 

 

Entre els recursos que s'han presentat hi ha les propostes que ha desenvolupat la Universitat 
de Barcelona: el “Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en 
conflicte” i el “Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de protecció 
internacional als ensenyaments de grau, màster i títol propi de màster o postgrau”. 

 

El maig de 2018, una representació de la Universitat de Barcelona ha presentat el Programa 
de suport de la UB a la Policy Dialogue Conference: How national and European policies can 
support refugee students and researchers in European Higher Education, a París. 

 

Finalment, el setembre de 2018 també s’ha participat a la conferència de cloenda del 
projecte inHERE, a Brussel·les, en què s’han presentat les recomanacions finals.   

 

Línia 5. Projecte RESCUE 

 
La Universitat de Barcelona, també a través de la Fundació Solidaritat UB, forma part d’un 
altre projecte europeu, amb l’acrònim RESCUE (Refugee Education Support in MENA 
Countries), que es va iniciar el gener de 2017. Aquest projecte, coordinat per UNIMED, té 
com a sòcies un conjunt d’universitats jordanes, libaneses i del Kurdistan iraquià, en les quals 
es posaran en marxa les anomenades R-SOS Units, que són 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 prosseguir els seus estudis universitaris, 
en funció de la disciplina acadèmica, la capacitat d’acollida, allotjament, etc. Les R-SOS Units 
també donaran suport a estudiants locals amb l’objectiu de mantenir el delicat equilibri i 
cohesió social existents. 

Durant els mesos de juny i juliol de 2018, professorat de la Universitat de Barcelona ha 
realitzat diverses formacions al Líban i a Jordània per als equips tècnics que posaran en marxa 
les R-SOS Units. Les formacions s’han centrat en 3 àmbits:   

 

 Desenvolupament de capacitats d'avaluació (screening) relacionades amb els elements  
d’"alerta" o que cal tenir en consideració quan es tracta amb persones que han viscut 
situacions de guerra i/o vulneració de drets humans (falta d'accés a l'educació, 

https://www.inhereproject.eu/training/training-resources
https://www.inhereproject.eu/training/training-resources
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discriminació en l'àmbit laboral, discriminació en l'àmbit social...) i que es troben en un 
país estranger, amb febles xarxes de contactes i suport. 
 

 Habilitats comunicatives (escolta activa, empatia...) 
 

 Habilitats per a la vida (life skills), concretament, aquelles relacionades amb: 

 sol·licituds per escrit: CV, cartes de motivació 

 estratègies de recerca de feina, procediments de sol·licitud de feina, 
realització d’entrevistes... 

Així mateix, durant els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2018 la Universitat de Barcelona ha 
rebut una delegació de representants de les universitats sòcies del projecte RESCUE, que han 
realitzat una visita d’estudis amb l’objectiu de conèixer el Programa, els serveis que 
s’ofereixen, les aliances establertes i els reptes de futur.   
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En la visita d’estudis s’han presentat, entre d’altres, les línies generals del Programa, les 
seves accions de seguiment i suport emocional, la metodologia d’ensenyament de llengües 
en el marc del Curs de transició, i les col·laboracions amb la Facultat de Psicologia, amb 
Gestió Acadèmica, amb la Facultat d’Economia i Empresa (Plans d’acció tutorial) i amb 
l’OMPI. També s’ha comptat amb el testimoni d’estudiants del Programa, així com amb 
visites al col·legi major on s’allotja l’alumnat i al Centre d’Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE), on s’ha explicat l’assessorament legal i les dinàmiques de la llei d’asil a 
Espanya. Igualment, hi ha hagut reunions amb entitats col·laboradores, com ACATHI o 
l’Ajuntament de Barcelona, concretament amb Ignasi Calbó, coordinador del programa 
Barcelona Ciutat Refugi. 

Línia 6. Iniciatives solidàries 
 

S’han continuat recollint, encara que no de forma sistematitzada, totes les iniciatives de què 
es tenia coneixement en el marc de la Universitat de Barcelona.  

 

Línia 7. Espais de participació 
 

La participació en els espais de difusió, discussió i intercanvi ha estat constant al llarg de 
l’any. A continuació, s’esmenten els més rellevants: 
 

Març 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació del Programa de Suport de la UB i de l’experiència al Congrés 

d’Educació Inclusiva de Granada. S’hi va presentar una ponència escrita per la Dra. 

Carme Panchón i per Cati Jerez, coordinadora del Programa 

(https://www.congresoinclusiva2018.es/objetivos/) 

Presentació del projecte RESCUE a la Third International Conference for Refugee in 

the Middle East. Realitzada per Cati Jerez, coordinadora del Programa de Suport 

de la UB i responsable tècnica del projecte UB-RESCUE (http://refugees-

me.yu.edu.jo/) 
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Abril 2018 

 

 

 

 

 

 
Maig 2018 

 

 

 

Juny 2018 

 

 
Novembre 2018 

 

 

 

 

 

Altres accions 

 

Participació a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-

2019. Una de les estudiants del Programa, Eliana Sabreen, va 

participar –en representació dels estudiants– a l’acte 

d’inauguració del curs acadèmic 2018-2019, realitzat al 

paranimf de la Universitat de Barcelona, el 4 d’octubre de 2018. 

L’Eliana, que va realitzar el curs de transició i actualment estudia 2n 

d’Odontologia a la UB, va subratllar «Espero que, quan acabi el 

grau, pugui ajudar les persones que ho necessitin a tenir un gran 

somriure, així com m’han ajudat a mi».  

Presentació del Programa de Suport de la UB a la Staff Training Week organitzada 

per La Sapienza en el marc del projecte inHERE 

(https://www.inhereproject.eu/training/staff-training-week). Resources: 

https://www.inhereproject.eu/training/training-resources. 

Presentació de la FSUB i del Programa de Suport de la UB en el marc de la Staff 

Training Week organitzada per l’OMPI a Barcelona, el 26 d’abril de 2018. 

 

La FSUB acull a Valentina Seri de la Universitá degli Strangieri de Perugia, 

interessada a conèixer el Programa de Suport de la UB. 

 

Participació al Policy Dialogue Conference: How national and European policies can 

support refugee students and researchers in European Higher Education, París. 

 Participació en el Seminari Final de HE4U2  (Integrating cultural diversity in 

Higher Education), realitzat a Barcelona i coordinat per EUCEN 

 Participació al curs interuniversitari Drets Humans, Migració i Asil. 
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Signatura de quatre acords de col·laboració entre la UB i l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Viladecans, Nestlé España, el Campus CETT-UB i 
la Fundació Gaspar Espuña-CETT. 

Coincidint amb el Dia dels Drets Humans i el 70è aniversari de la Declaració Universal, el 10 
de desembre de 2018, la Universitat de Barcelona va signar quatre acords de col·laboració 
en el marc del seu Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en 
conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, per promoure l’accés d’aquest col·lectiu 
a l’educació superior.  

 

L’acte de signatura va tenir lloc a la sala Puig Salellas de l’Edifici Històric de la Universitat. 
Presidit per la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, hi van participar la 
regidora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez; la regidora 
de Solidaritat i Agermanaments i de Processos Participatius de l’Ajuntament de Viladecans, 
Maria Àvila; la directora de Recursos Humans de Nestlé España, Bárbara Arimont; la patrona 
de la Fundació Gaspar Espuña-CETT i directora general del Campus CETT-UB, Maria 
Abellanet, i la gerent d’Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, Elisabet Ferrer. 
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Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
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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 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’EUROM són:  

 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. 

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

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

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

 Cercar finançament per desenvolupar projectes conjunts. 

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

 Fomentar la recerca multidisciplinària en relació a la construcció de la memòria 
pública. 

 Fomentar el dret de la ciutadania a utilitzar i redefinir el patrimoni memorial.  

 Promoure una connexió real entre institucions, professionals i investigadors d'Europa 
i d'altres continents, amb especial atenció a l'Amèrica Llatina. 
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Activitats 2018  

1. Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust a 

Barcelona 

Plaça del Rei - Muhba - Universitat de Barcelona. Del 23 al 25 de gener, i del 5 al 22 de 

març  

L'EUROM va organitzar dues activitats en el marc de les commemoracions del Dia 

Internacional de les Víctimes de l’Holocaust a Barcelona dins la programació gestionada pel 

Comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament.  

 

Mural col·laboratiu en homenatge a les víctimes de l’Holocaust 

Entre els dies 23 i 25 de gener, la plaça del Rei es va convertir en el taller de realització d’un 

gran mural col·laboratiu dedicat als deportats i deportades als camps nazi. L’obra va ser 

ideada per l’artista urbà Roc Blackblock, i desenvolupada amb la col·laboració de 12 

estudiants i professorat del Batxillerat de Belles Arts de l’Institut Moisès Broggi. La seva 

participació va ser coordinada mitjançant dos tallers realitzats per Jordi Guixé i Roc 

Blackblock a l’escola, durant els mesos de novembre i desembre de 2017. 

 

http://europeanmemories.net/activities/international-day-commemoration-memory-victims-holocaust-barcelona/
http://europeanmemories.net/activities/international-day-commemoration-memory-victims-holocaust-barcelona/
http://europeanmemories.net/activities/graffiti-remembrance-victims-holocaust/
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El mural va ser exposat a la Capella de Santa Àgata del Museu d’Història de Barcelona entre 

els dies 27 de gener i 12 de febrer, i a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, del 5 al 

22 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europeanmemories.net/activities/graffiti-remembrance-victims-holocaust/
http://europeanmemories.net/activities/graffiti-remembrance-victims-holocaust-2/
http://europeanmemories.net/activities/graffiti-remembrance-victims-holocaust-2/
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Auschwitz: entre la memòria i la responsabilitat 

Conferència amb Piotr Cywiński, director del Museu i Memorial Auschwitz-

Birkenau 

Museu d’Història de Barcelona, 23 de gener 

 

 

El director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, va aprofitar la seva 

conferència a Barcelona per alertar sobre la relació entre el creixement dels populismes i de 

la xenofòbia i les repeticions de crims contra la humanitat en l’actualitat. “Tots els genocidis 

del segle XX tenen en comú la frustració d’una part de la població, el populisme com a 

resposta política i la definició d’un enemic comú”, va destacar Cywiński durant la conferència 

“Auschwitz. Entre la memòria i la responsabilitat”. Més de 120 persones van omplir la sala 

de conferències Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) per assistir la 

xerrada, organitzada per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la 
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Universitat de Barcelona (EUROM) en el marc de la programació del Dia Internacional en 

Memòria de les Víctimes de l’Holocaust del Comissionat de Programes de Memòria de 

l’Ajuntament.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fSbV4DavkzA&feature=youtu.be 

Dossier informatiu: http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2017/12/2018_DIA-

INTERNACIONAL-DE-LHOLOCAUST-2018_DOSSIER-EUROM.pdf 

Notes de premsa:  

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/01/NP_20181901_EUROM-BCN_Dia-

Internacional-Victimes-Holocaust-2018-2.pdf 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/01/NP_20182701_Piotr-Cywinski.pdf 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSbV4DavkzA&feature=youtu.be
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2017/12/2018_DIA-INTERNACIONAL-DE-LHOLOCAUST-2018_DOSSIER-EUROM.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2017/12/2018_DIA-INTERNACIONAL-DE-LHOLOCAUST-2018_DOSSIER-EUROM.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/01/NP_20181901_EUROM-BCN_Dia-Internacional-Victimes-Holocaust-2018-2.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/01/NP_20181901_EUROM-BCN_Dia-Internacional-Victimes-Holocaust-2018-2.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/01/NP_20182701_Piotr-Cywinski.pdf
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2. Jornada sobre les revolucions del 68 a la Universitat de Barcelona 

Universitat de Barcelona, 19 de abril de 2018 

L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona 

(EUROM) va organitzar una jornada al voltant dels esdeveniments del 1968 a Europa, dels 

quals enguany s’ha commemorat el 50è aniversari. L’activitat va tenir lloc el dijous 19 d’abril 

a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via, 585), i va prendre com a punt de 

partida les particularitats de les protestes i els moviments socials a diferents països 

europeus. El matí es va dedicar a les protestes estudiantils a l’ex-Iugoslàvia i a Polònia, i a la 

seva comparació amb el que es vivia llavors a Espanya. A la tarda, una taula rodona va 

destacar els moviments socials i les esquerres al sud d’Europa. La jornada va tancar amb la 

projecció de la pel·lícula Spagna 1968 (Helena Lumbreras, 1968), seguida de debat. 

 

     

Nota de premsa: 

http://europeanmemories.net/wp-

content/uploads/2018/04/NP_EUROM_Actes_Maig1968_16042018.pdf 

 

 

 

http://europeanmemories.net/activities/1968-search-freedom%e2%80%a8/
http://europeanmemories.net/activities/1968-1982-left-southern-europe/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/04/NP_EUROM_Actes_Maig1968_16042018.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/04/NP_EUROM_Actes_Maig1968_16042018.pdf
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3. Bus memòria i tribut a Isabel Vicente 

Camp de la Bota - Les Corts - Gràcia. 12 d’abril de 2018 

 

En el marc de les activitats de la Primavera Republicana de l'Ajuntament de Barcelona, 

l’EUROM i la conselleria Dona i Memòria del Districte de Gràcia van organitzar un homenatge 

a l’activista antifranquista Isabel Vicente, amb la col·laboració de la Comissió Memòria i 

Gènere i de la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts. L'acte va culminar 

amb la inauguració del Passatge Isabel Vicente i va comptar amb la participació de la seva 

companya de lluita i amiga Maria Salvo, i de l’historiador Fernando Hernández Holgado. El 

grup de dones de la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts va tancar 

l’activitat amb una lectura coral de cartes de preses polítiques del franquisme. 

                  

Nota de premsa: http://europeanmemories.net/press/la-plataforma-pel-futur-monument-la-preso-

de-dones-les-corts-ret-homenatge-la-lluitadora-antifranquista-isabel-vicente/ 

 

http://europeanmemories.net/activities/tribute-isabel-vicente/
http://europeanmemories.net/activities/tribute-isabel-vicente/
http://europeanmemories.net/press/la-plataforma-pel-futur-monument-la-preso-de-dones-les-corts-ret-homenatge-la-lluitadora-antifranquista-isabel-vicente/
http://europeanmemories.net/press/la-plataforma-pel-futur-monument-la-preso-de-dones-les-corts-ret-homenatge-la-lluitadora-antifranquista-isabel-vicente/
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4. Jornada de la xarxa EUROM a la Casa de la Història Europea  

Brussel·les, 6 de juny de 2018 

      

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

Barcelona i la Casa de la Història Europea (HEH) van coorganitzar una jornada a Brussel·les 

per debatre sobre el paper de les polítiques del passat per a la millora democràtica de les 

societats europees. La trobada va reunir al voltant de 50 acadèmics, representants 

d'organitzacions i xarxes transeuropees de memòria, a més de responsables de les polítiques 

de memòria a nivell europeu. També va destacar el treball desenvolupat pels diferents actors 

actius de la societat civil en el camp de la memòria. 

 

Nota de premsa: 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/06/2018_0605_EUROM-Network-

meeting_PR_CAT-2.pdf 

Informe final: 

http://europeanmemories.net/press/eurom-network-meeting-2018/ 

 

http://europeanmemories.net/activities/taking-stock-european-memory-policies/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/06/2018_0605_EUROM-Network-meeting_PR_CAT-2.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/06/2018_0605_EUROM-Network-meeting_PR_CAT-2.pdf
http://europeanmemories.net/press/eurom-network-meeting-2018/
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5. Segona conferència de l'Alliance Montpellier-Barcelona Plus (AMB +) 

Montpellier, 4 i 5 de juliol de 2018 

La segona conferència de l'Alliance Montpellier-Barcelona Plus (AMB +) va tenir lloc els dies 

4 i 5 de juliol a Montpellier, on es van reunir representants institucionals, professors i equips 

de recerca de les Universitats Montpellier 1, Montpellier 2 sciences et techniques, Paul-

Valéry Montpellier 3 i Universitat de Barcelona. Creada el juliol de 2014, l'AMB + té com a 

objectiu promoure col·laboracions científiques, la mobilitat d'estudiants, professors i 

investigadors i l'intercanvi de coneixements. Aquesta segona reunió va incloure keynotes 

d'interès general en els camps de les Ciències, les Arts i les Humanitats. El director de 

l’EUROM, Jordi Guixé, va pronunciar el discurs plenari, destacant els principals debats i 

conflictes de memòries a Europa en l'actualitat a través d'exemples i models. L'equip de 

l’EUROM també va impartir un taller per explorar línies de recerca comunes sobre història i 

memòria del segle XX, inclosos els llocs de memòria, el patrimoni i el turisme memorial.  

 

6. 6è Congrés Internacional d’Història i Cinema (coorganització)                    

Universitat de Barcelona, del 18 al 20 de juliol de 2018 

L’EUROM va col·laborar amb el centre de recerca Film-Història de la Facultat d'Història i 

Geografia de la Universitat de Barcelona en l’organització del 6è Congrés Internacional 

d'Història i Cinema. El programa va abordar les imatges de les revolucions de 1968 i va tenir 

lloc a la Universitat de Barcelona del 18 al 20 de juliol de 2018. L’objectiu del congrés va ser 

reunir les perspectives i opinions d’investigadors dels camps més diversos, com ara Història, 

Comunicacions, Cinema, Periodisme, Música, Arts Visuals, Filosofia, Literatura, Fotografia i 

Ciències Socials, entre d'altres, amb especial èmfasi en la documentació fílmica d’aquests 

esdeveniments que, en gran part, van contribuir a conformar el món actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europeanmemories.net/activities-and-events/
http://europeanmemories.net/activities/images-revolutions-1968/
http://europeanmemories.net/activities/images-revolutions-1968/
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7. Acció FARS                                                                                                                        

Presó Model, diverses dates entre els dies 18 de setembre i 7 d’octubre de 2018 

Les set torres de vigilància de la presó Model van ser objecte d'una acció de senyalització i 

il·luminació temporal promoguda per l’EUROM en col·laboració amb la Plataforma Fem 

Nostre l’Espai de la Model, de cara a la Festa Major LGTBI de l'Esquerra de l'Eixample. 

L'objectiu va ser donar més visibilitat al procés participatiu promogut per la Plataforma i 

destacar les reivindicacions ciutadanes sobre els usos d'aquest espai. L'acció parteix d'una 

idea original proposada per la professora Nuria Ricart, de la Facultat de Belles Arts de la UB, 

i el director de l'EUROM, Jordi Guixé. El projecte gràfic és de l'artista urbà Roc Blackblock. La 

pintada va tenir lloc entre els dies 18 i 20 de setembre i la il·luminació temporal es va dur a 

terme durant el pregó i la cloenda de la Festa Major, els dies 28 de setembre i 7 d'octubre, 

de 19 a 24 hores. 

        

    

8. Intercanvi de joves a Bòsnia i Hercegovina                                                     

Sarajevo, Mostar, Srebrenica-Potocati. Del 5 a l’11 de setembre de 2018 

Un grup de 16 joves de Catalunya i Bòsnia i Hercegovina van compartir un programa de sis 

dies a Sarajevo, Mostar i Srebrenica-Potocari per debatre i reflexionar sobre l'educació, la 

memorialització i la museïtzació del passat recent als seus respectius països. Prenent com a 

punt de partida una sèrie de visites guiades i reunions amb socis locals del projecte, el 

programa també va reflexionar sobre l'augment dels feixismes, els nacionalismes i 

l'antisemitisme a Europa. Organitzat pel Consell de la Joventut de Barcelona, la Iniciativa de 

Joventut per als Drets Humans a Bòsnia i Hercegovina i l'EUROM, el programa va incloure 

http://europeanmemories.net/activities/fars-headlights/
http://europeanmemories.net/activities/fars-headlights/
https://www.facebook.com/rocblackblock.one/
https://www.facebook.com/rocblackblock.one/
http://europeanmemories.net/activities/youth-exchange-bosnia-herzegovina/
http://europeanmemories.net/activities/youth-exchange-bosnia-herzegovina/
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col·laboracions amb les mares de Srebrenica, l'Associació "Education Builds BiH" i el Museu 

Històric de Bòsnia i Hercegovina. 

 

 

9. Col·loqui Internacional Walter 

Benjamin 2018                                   
Girona, Portbou, Banyuls-sur-Mer, del 4 al 6 

d’octubre de 2018 

El col·loqui Vies de record i reparació en la 

sobremodernitat: memòria, postmemòria i 

història crítica va ser organitzat pel Museu 

Memorial de l’Exili (MUME) i la Càtedra 

Walter Benjamin de la Universitat de Girona 

en col·laboració amb l'Observatori Europeu 

de Memòries, el Memorial Democràtic i 

l'Institut Internacional Català per la Pau. Els 

eixos centrals van ser les narratives 

memorialistes i els canals de compromís per a 

la restitució de les víctimes, els vençuts i els 

resistents.   

Programa: 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/07/Programa_colloqui_WB-2018-2.pdf 

 

 

 

 

http://www.museuexili.cat/images/llibret_%20programa_colloqui_wb%202018.pdf
http://www.museuexili.cat/images/llibret_%20programa_colloqui_wb%202018.pdf
http://www.museuexili.cat/images/llibret_%20programa_colloqui_wb%202018.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/07/Programa_colloqui_WB-2018-2.pdf
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10. All along the watchtower                                                                                 

Presentació del projecte commemoratiu per recordar el 30 aniversari de la caiguda del 

mur de Berlin. 13 i 14 de setembre de 2018 

     

L'Observatori Europeu de Memòries i la Fundació Wall de Berlín promouen conjuntament 

un projecte memorial, artístic i cívic per commemorar el 30 aniversari de la caiguda del mur 

de Berlín, que es celebrarà l’any 2019. Inspirat en la cançó de Bob Dylan "All along the 

watchtower", és un projecte multimèdia que està sent desenvolupat per artistes i gestors 

culturals que han viscut a l'antiga RDA. El 14 de setembre de 2018 es va presentar un 

espectacle de mostra al teatre "Die Andere Welt Bühne" d’Strausberg com a part del treball 

preparatori de l'acció pública. El projecte pretén connectar els records de la ciutadania amb 

una visió afilada de l'actualitat, combinant la commemoració pública de la revolució pacífica 

a la RDA de 1989 amb una reflexió sobre temes mundials actuals. 

 

11. Exposició: Una infància sota les bombes 

El Born Centre de Cultura i Memòria, del 27 de setembre de 2018 al 31 de març de 2019 

El director de l’EUROM, Jordi Guixé, és el comissari 

de la mostra Una infància sota les bombes, que 

l’Ajuntament de Barcelona va presentar el 27 de 

setembre al Born Centre de Cultura i Memòria. 

Des de Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona es va col·laborar en la recerca per a la 

realització de l’exposició, estructurada en tres 

àmbits. El primer evoca la Barcelona de 1938 i 

l’impacte dels bombardejos sobre la ciutat i les 

persones. El segon fa presents els nens i les nenes 

que van ser testimonis directes del conflicte 

bèl·lic, a través de dibuixos on representaren allò 

que van veure i viure. El darrer àmbit penetra en 

l’univers dels adults que van patir els bombardejos 

quan eren infants i en els llenguatges que poden 

http://europeanmemories.net/activities/all-along-the-watchtower/
http://europeanmemories.net/activities/all-along-the-watchtower/
http://europeanmemories.net/activities/a-childhood-under-the-bombs/
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ser explorats al llarg de la vida per expressar, com una necessitat i un compromís, allò que 

es viu en haver escapat de les bombes.  

  

             

12. Jornada Barcelona: gènere, memòria i espai públic                                       
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 18 d’octubre de 2018 
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Un debat sobre la ciutat viscuda de Barcelona com una oportunitat per recrear aquells llocs i 

experiències de records col·lectius i conflictius que afavoreixen la transmissió del passat des d'una 

perspectiva feminista. Organitzat en el marc del projecte "Art públic i memòria" de la Facultat de 

Belles Arts de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb l'EUROM i la Comissió Gènere i 

Memòria i d'altres entitats locals. 

Programa:                                                                                                            

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/09/ART-MEMORIA-GENERE-ESPAI-

PUBLIC-2018-PROGRAMA-1.pdf 

 

13. Seminari internacional: Història i memòria de les Brigades 

Internacionals. Una mirada est-oest.                                                                     
Universitat de Barcelona, 26 d’octubre de 2018. 

La Universitat de Barcelona va recordar el 80 

aniversari del comiat de les Brigades 

Internacionals (1938-2018) amb el seminari 

internacional Història i memòria de les 

Brigades Internacionals. Una mirada est-oest. 

Organitzat per l’Observatori Europeu de 

Memòries de la Fundació Solidaritat UB 

(EUROM) i el CRAI Biblioteca del Pavelló́ de la 

República, amb la col·laboració́ del 

Consortium for International Studies Abroad 

(CASA), el col·loqui va comptar amb 

l’assistència de prop de 200 persones. Les 3 

taules rodones i la ponència inaugural van 

transmetre el paper dels voluntaris estrangers 

durant la Guerra Civil espanyola, centrant-se 

en la manera en què aquells homes i dones es 

recorden actualment a tot el món. Així ́mateix, 

es va destacar la participació́ de les dones a les 

Brigades Internacionals i el paper dels 

voluntaris en la resistència francesa i en la 

lluita contra el nazisme a Europa un cop 

finalitzat el conflicte a Espanya, incloent-hi el 

paper que van tenir alguns brigadistes en els 

governs de la postguerra en països de l’Europa 

de l’Est. Durant la jornada, també ́es va poder 

visitar una exposició́ amb cartells, revistes i documentació́ de les Brigades Internacionals, organitzada 

pel CRAI Biblioteca del Pavelló́ de la República de la UB.   

http://europeanmemories.net/activities/memory-gender-public-space/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/09/ART-MEMORIA-GENERE-ESPAI-PUBLIC-2018-PROGRAMA-1.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/09/ART-MEMORIA-GENERE-ESPAI-PUBLIC-2018-PROGRAMA-1.pdf
http://europeanmemories.net/activities/history-memory-international-brigades-1938-2018/
http://europeanmemories.net/activities/history-memory-international-brigades-1938-2018/
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Nota de premsa:                                                                                             

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/10/NP_EUROM_CRAI_UB_COMIAT-

BBII_23102018.pdf 

Vídeos: http://europeanmemories.net/videos/playlist-es-historia-y-memoria-de-las-brigadas-

internacionales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/10/NP_EUROM_CRAI_UB_COMIAT-BBII_23102018.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/10/NP_EUROM_CRAI_UB_COMIAT-BBII_23102018.pdf
http://europeanmemories.net/videos/playlist-es-historia-y-memoria-de-las-brigadas-internacionales/
http://europeanmemories.net/videos/playlist-es-historia-y-memoria-de-las-brigadas-internacionales/
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14. Art, memòria i espai públic al festival Barcelona Pensa                                

Presó Model i Fossar de la Pedrera, 14 i 15 de novembre de 2018 

L’EUROM va reunir prop de 200 persones en les dues activitats organitzades en el marc del 

festival Barcelona Pensa 2018 amb l’objectiu de debatre les formes de transmissió de la 

memòria. El dia 14 de novembre la presó Model va acollir la taula rodona “Donar forma a 

l’oblit” amb la participació de Núria Ricart (Facultat de Belles Arts UB), Jordi Guixé (EUROM), 

Josemi Gastón (Instituto Navarro de la Memoria) i Ricard Conesa (EUROM). El debat va ser 

precedit per una visita guiada a l’antiga presó i seguit d’un concert comentat amb la 

guitarrista Nora Buschmann. El dia 15 de novembre, un bus memòria va portar un grup de 

20 persones a una visita guiada al Fossar de la Pedrera. 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/328770994349174/  

 

 

https://www.facebook.com/events/328770994349174/
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15. Ensenyant els 

genocidis a l’aula. 

Seminari de formació 

de professors en 

col·laboració amb el 

Memorial de la 

Shoah, segona edició. 

Universitat de Barcelona, 

15 i 16 de novembre de 

2018 

 

Els dies 15 i 16 de novembre de 2018 va tenir lloc la segona edició del seminari de formació 

de professors promogut per l'EUROM i el Memorial de la Shoah, centrat en compartir visions 

sobre els genocidis i les atrocitats massives en una perspectiva comparada des de Catalunya 

i Portugal. El seminari va reunir 45 professors de secundària de Catalunya i Portugal i experts 

de França, Països Baixos, Portugal i Espanya. Aquesta segona edició va ser coorganitzada per 

l’ICE UB i l’associació Memoshoa, de Portugal. 

Programa: 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/Teaching-Genocides-2018-

Programme.pdf 

http://europeanmemories.net/activities/teaching-about-genocides/
http://europeanmemories.net/activities/teaching-about-genocides/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/Teaching-Genocides-2018-Programme.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/Teaching-Genocides-2018-Programme.pdf
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16. Llocs de violència: llocs de memòria i amnèsia. Itineraris per la violència 

copista del 1936 i les seves conseqüències a Galícia. Seminari itinerant.           

Galícia, del 20 al 22 de novembre 

Durant tres dies, un grup de 12 investigadors i experts organitzats per l’EUROM i el grup de 

recerca Histagra, de la Universitat de Santiago de Compostela, van recórrer alguns dels 

principals llocs de la repressió franquista a Galícia. L’activitat va recordar el 43è aniversari de 

la mort del dictador Francisco Franco amb la presentació del llibre “Golpistas e Verdugos de 

1936. Historia dun pasado incómodo” (Galaxia, 2018), a Ferrol.  

 

Dossier informatiu:                                                                                                 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/Programa_Galicia-2018.pdf 

Nota de premsa: http://europeanmemories.net/wp-

content/uploads/2018/11/NP_20181120_EUROM-Histagra_20N.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/NP_20181120_EUROM-Histagra_20N.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/NP_20181120_EUROM-Histagra_20N.pdf
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17. Exposició Cercant la llibertat: 1968-2018                                                         

Castell de Montjuïc, del 27 de novembre de 2018 al 31 de març de 2019 

 

 

      

“Cercant la llibertat: 1968-2018” es proposa ampliar la comprensió històrica i contemporània 

de les protestes dels anys 60 i 70 a Europa, emfatitzant les particularitats de les lluites 

viscudes al territori espanyol, a Polònia i a l’antiga Iugoslàvia. El material seleccionat inclou 

31 fotografies de fons catalans, espanyols, eslovens i polonesos, a més de reproduccions de 

diaris, pancartes i un document audiovisual que recull algunes de les manifestacions de 

l’època en els tres territoris. També en formen part un conjunt de 43 imatges que il·lustren 

la recerca de la llibertat en l’actualitat i que 

han estat seleccionades mitjançant un 

concurs promogut a Instagram en el marc del 

projecte “In Search of Freedom”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europeanmemories.net/press/the-montjuic-castle-in-barcelona-hosts-the-exhibition-in-search-of-freedom/
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Els textos de la mostra han estat elaborats a partir d’articles signats pels investigadors Hrvoje 

Klasic (Universitat de Zagreb) i Piotr Osenka (Acadèmia Polonesa de Ciències Polítiques), i 

per la doctora Mary Nash, cap de la Unitat de Recerca en Multiculturalisme i Gènere de la 

Universitat de Barcelona. La mostra itinerant forma part del projecte europeu “In Search of 

Freedom: 1968-2018”, en el qual participa l’EUROM. L’apartat de l’exposició dedicat a 

Espanya va ser íntegrament elaborat per l’equip de l’Observatori Europeu de Memòries. 

 

 

Nota de premsa                                                                                       

http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/NP_20181126_EUROM-

Cercant-la-llibertat-1.pdf 

 

18. Projecte Erasmus Plus: “Our Memories and I”. La joventut, el record i la 

creativitat davant la crisi d'identitat de la societat. El paper dels llocs 

memorials a Europa 

 

El projecte Erasmus plus “Our Memories and I”,  liderat per l’EUROM, va reunir un grup de 

32 estudiants i professors/es d’instituts de Catalunya, França, Itàlia i Alemanya en una sèrie 

d'activitats de mobilitat per explorar metodologies pedagògiques innovadores per a 

l’adquisició de la història i la memòria. El projecte, dut a terme al llarg de 2018, es va centrar 

en el desenvolupament de noves habilitats i eines de comunicació que permetin anar més 

enllà de les escoles i els entorns locals. La inclusió social, la promoció de la diversitat i la 

comprensió mútua són els objectius i reptes més importants per a les institucions educatives 

implicades en aquest projecte, que conclourà el març del 2019.  

 

 

http://europeanmemories.net/projects/search-freedom-1968-2018/
http://europeanmemories.net/projects/search-freedom-1968-2018/
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/NP_20181126_EUROM-Cercant-la-llibertat-1.pdf
http://europeanmemories.net/wp-content/uploads/2018/11/NP_20181126_EUROM-Cercant-la-llibertat-1.pdf
http://europeanmemories.net/projects/our-memories-and-i/
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Perpinyà i Figueres 

  

 

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i/ 

Berlín 

 

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i-berlin/ 

 

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i/
http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i-berlin/
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Barcelona 

   

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i-2/ 

Grosseto 

   

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i-grosseto/ 

19.Revista Observing Memories, segona edició.                                                  

Publicació: Desembre 2018 

La segona edició de la revista Observing Memories 

destaca la memòria dels perpetradors i dels seus llegats.  

La publicació incorpora dues noves sessions - Expert’s 

view i Europe insight - i inclou 13 articles signats per 

experts en diferents àrees de coneixement relacionades 

amb la memòria i la història, i dues entrevistes.  

A més de la versió online, se n’imprimeixen 200 

exemplars de distribució gratuïta.  

 

 

http://europeanmemories.net/activities/our-memories-and-i-grosseto/
http://europeanmemories.net/magazine/
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VOLUNTARIAT UB- 2018 

A llarg de l’any 2018, el programa Voluntariat UB ha gestionat més d'un centenar de crides 

procedents d’una quarantena d'entitats i ha col·laborat en diferents campanyes anuals com: 

 Campanya Solidària “Posem-li pebrots al Càncer” – Oncolliga 
 Barcelona Magic Line: 5 equips de la UB. 4.311€ recaptats. 
 Projecte “Somnis Compartits” – AIS, Ayuda a la Infancia Sin Recursos.  
 Campanya de Donació de Sang – Banc de Sang i Teixits. 
 Acció contra la Fam - Catalunya – Cursa contra la Fam: projecte pedagògic, solidari i 

esportiu que té l’objectiu d’informar i sensibilitzar a infants i joves sobre el problema de la 
desnutrició al món.  

 Campanya solidària “Recicla Cultura” – Servei Solidari. Sant Jordi 
 Campanya La Fam no fa vacances 
 Cursa de la dona 
 Fira d’entitats 
 Passaport a la professió 
 Curs de formació de voluntariat en l’atenció a les persones amb malalties neurològiques. 

AVAN 

Des del nou curs 2018-2019 s’han gestionat prop de 60 crides (59) de 28 entitats col·laboradores 

diferents d’àmbits diversos: acompanyament a gent gran, a persones amb dificultats d'inserció 

laboral; reforç educatiu; mentoria; lleure... i s’ha participat en campanyes de recollida de fons per a 

gent gran, infància, adolescència, famílies, persones amb discapacitat, persones en situació de 

vulnerabilitat, persones que pateixen exclusió social... 

 

 

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  

 

SOCIS 
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COOPERACIÓ I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL 

DESENVOLUPAMENT 

 

 

 

 

 

Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics a Senegal 

Coordinador: FSUB 

Finançat per: Ajuntament de Barcelona                               2016-2019 
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Tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües 
residuals en àrees rurals i periurbanes al Senegal 

 

Coordinador: FSUB 

Finançat per: AECID                                                                               2017-2019 
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Integrant solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores 

d’aliments, sostenibles i socialment resilients - Integrating Edible 
City Solutions for social resilient and sustainably 

productive cities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EdiCitNEt - Edible Cities Network                                                      
Xarxa de ciutats comestibles 

Coordinador: TUB 

Finançat per: UE                             2017-2021 
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La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona va participar en la 
reunió de llançament del projecte els dies 19, 20 i 21 de setembre a Berlin 
 

La Fundació Solidaritat UB forma part 
de la xarxa mundial de ciutats, 
universitats i institucions que aposten 
per la implementació de solucions 
basades en la natura per a la 
producció d’aliments, amb l’objectiu 
de crear ciutats més sostenibles i 
sanes, i potenciar el creixement de 
l’economia verda local. Aquesta xarxa 
s’ha creat en el marc del projecte de 
recerca europeu Edicitnet, que es va 
iniciar el 19 de setembre a Berlín, i en 
què la FSUB va participar amb la 
representació de dos tècnics. 

EdiCitNEt – (Edible Cities Network) "Integrating Edible City Solutions for social resilient and 
sustainably productive cities” (Integrant solucions basades en la natura per a la transició cap 
a ciutats productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients) és un projecte europeu 
del programa Horizon 2020. 

El projecte, finançat per la Unió Europea amb gairebé 12 milions d’euros, i amb una durada 
prevista de 5 anys, pretén demostrar que la implementació d’infraestructures verdes a la 
ciutat no només permet augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, sinó que 
alhora facilita la regeneració d’espais urbans, potencia l’economia verda, i afavoreix la 
cohesió social mitjançant la creació de llocs de treball i la integració dels sectors més 
vulnerables de la població.  

Coordinat per la Universitat Tècnica de Berlín, compta amb la participació de 35 socis, entre 
els quals cal destacar 13 ciutats d’arreu del món (Sant Feliu de Llobregat, Berlín, Heidelberg, 
Andernach, Rotterdam, Oslo, Letchworth, Šempeter pri Gorici, Cartago, Lomé, l‘Havana, 
Montevideo i Wenquan) i un conjunt interdisciplinari d’autoritats locals, universitats i 
centres de recerca, PIMEs i ONGs. Les ciutats participants permeten estudiar el 
funcionament d’aquests tipus de solucions en ambients molt diversos i n’asseguren la 
divulgació arreu del món. A la iniciativa també hi participen l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (ICRA), i el Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona. 

L’objectiu final del projecte és la implementació i avaluació d’aquestes solucions basades en 
la natura per fer les ciutats més “comestibles” en el futur, i el desenvolupament de plans 
urbans estratègics que incloguin els vectors socials i ambientals. En aquest sentit, la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona col·labora amb Sant Feliu de Llobregat en el  
desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic que integri aquestes “solucions naturals 
comestibles”(ECS). Així mateix, la Fundació Solidaritat assessora tècnicament l’Ajuntament 
de Sant Feliu per tal d’impulsar projectes d’agricultura urbana social explorant la creació de 
microempreses (SME), les possibilitats d’ampliació de les àrees d’horts, la implicació de 
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diferents col·lectius (persones amb altres capacitats, menors no acompanyats, persones 
refugiades, aturats de llarga durada), la millora en la gestió de l’aigua per irrigació i la 
implementació de solucions més innovadores (terrats vius, horts verticals...). La Fundació 
Solidaritat col·labora també amb l’ICRA en el desenvolupament d’eines que facilitin la 
planificació urbana incorporant aquest tipus de solucions, i participa en les activitats de 
difusió del projecte. 
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Formació en Cooperació al Desenvolupament 
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Curs «Mites, èxits i fracassos de les polítiques migratòries i els models 
d’integració» 

 

 

La formació va tenir lloc del 5 al 19 d’abril de 2018, de 18 a 21 hores, a l’Aula de Drets Humans 

de L’Hospitalet, organitzada per l’Espai de Progrés Tres Quarts per Cinc Quarts (Club UNESCO 

de L’Hospitalet) i la Fundació Solidaritat UB, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

l’Hospitalet, L’Hospitalet pels Drets Humans, la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3. 

 
Curs interuniversitari «Destapem les transnacionals, impactes i projectes 
transformadors» 

 
Curs organitzat per La Fundació Solidaritat UB, la 

Fundació Món-3, SETEM Catalunya i el Centre de 

Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, 

que va tenir lloc els dimarts 30 d’octubre i 6, 13, 20 

i 27 de novembre a la Facultat d’Economia i 

Empresa UB. 

El 30 d’octubre, la sessió inaugural (sessió oberta) 

va comptar amb la participació de l’activista pels 

drets laborals de la Xina Pak Kin Wan, qui va 

contextualitzar, a partir de la seva experiència, la 

importància d’abordar les vulneracions de drets 

humans per part de transnacionals. També es va 

parlar de la globalització econòmica i dels impactes 

de les entitats financeres al Sud. 

 

http://lhespaidebat.com/tres-quarts-per-cinc-quarts/
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Un curs analitza l’estat d’aplicació de la Declaració Universal de Drets 
Humans, en el seu 70 aniversari 

 

Formació oberta a tots els públics, desenvolupada en sis sessions, que va tenir lloc del 14 de 

novembre al 10 de desembre de 2018, a L’Hospitalet de Llobregat. La sessió de cloenda, 

d’accés gratuït, va anar a càrrec de Federico Mayor Zaragoza. 

 

Taller interuniversitari «Drets humans, migracions i asil» 
 

L’objectiu principal del curs va ser sensibilitzar i 

formar les persones participants en les causes 

dels desplaçaments forçosos i les vulneracions 

de drets humans que van associades als 

fenòmens migratoris globals.  

A més, es va buscar ampliar les capacitats d’anàlisi 

i reflexió crítica de l’alumnat respecte a les 

polítiques migratòries, i plantejar possibles 

solucions o alternatives a la problemàtica.  

Igualment, el taller va oferir eines d’acció 

transformadores, tant individuals com 

col·lectives, d’incidència social i política. 
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ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participació a la Fira de la 
Solidaritat de Sant Feliu de 
Llobregat
• 24 de maig de 2018

• Jardins del Palau Falguera

 

Xerrada a càrrec de Silvia Irene 
Berrocal, defensora dels DDHH a 
Colòmbia 

14 de març de 2018 

Facultat d’Educació 
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Una quarantena de persones van compartir el 19 de març de 2018 l’activitat «Un te a la 

menta…» amb la presidenta de l’associació intercultural Diàlegs de Dona, Fàtima Ahmed, en 

l’últim acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones inclòs dins de la 

programació de la Universitat de Barcelona. 

Cada any, al voltant del 8 de març, la Fundació Solidaritat UB i Biblioteques de Barcelona 

ofereixen una sessió del cicle «Un te a la menta…» a la Biblioteca Zona Nord del districte de 

Nou Barris. La sessió inclou una xerrada al voltant de la situació de les dones, enguany 

protagonitzada per Fàtima Ahmed; i, posteriorment, una trobada distesa amb te i pastes que 

preparen les veïnes del barri de Torre Baró. 

Xerrada a càrrec de la presidenta de 
Diàlegs de Dona, Fàtima Ahmed 
 

 19 de març de 2018 

 Biblioteca Zona Nord (Torre Baró) 
 

 

 

http://dialegsdona.org/
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Al llarg de l’any 2018, el programa Voluntariat UB ha gestionat més d'un centenar de crides 

de voluntariat procedents d’una quarantena d'entitats i ha col·laborat en diferents 

campanyes anuals com: 

 Campanya Solidària “Posem-li pebrots al Càncer” – Oncolliga 
 Barcelona Magic Line: 5 equips de la UB. 4.311€ recaptats. 
 Projecte “Somnis Compartits” – AIS, Ayuda a la Infància Sin Recursos.  
 Campanya de Donació de Sang – Banc de Sang i Teixits. 
 Acció contra la Fam - Catalunya – Cursa contra la Fam: projecte pedagògic, solidari i 

esportiu que té l’objectiu d’informar i sensibilitzar a infants i joves sobre el problema 
de la desnutrició al món.  

 Campanya solidària “Recicla Cultura” – Servei Solidari. Sant Jordi 
 Campanya La Fam no fa vacances 
 Cursa de la dona 
 Fira d’entitats 
 Passaport a la professió 
 Curs de formació de voluntariat en l’atenció a les persones amb malalties 

neurològiques. AVAN 

Des de l’inici del curs 2018-2019 s’han gestionat prop de 60 crides de voluntariat (59) de 28 

entitats col·laboradores d’àmbits diversos: acompanyament a gent gran o a persones amb 

dificultats d'inserció laboral; reforç educatiu; mentoria; lleure... i s’ha participat en 

campanyes de recollida de fons per a gent gran, infància, adolescència, famílies, persones 

amb discapacitat, persones en situació de vulnerabilitat, persones que pateixen exclusió 

social... 
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Entitats actives: 
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Fira d’entitats, 

Facultat d’Educació 

(06/11/2018) 

La Universitat de Barcelona 

se suma a la Barcelona 

Magic Line per cinquè any 

consecutiu 
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La Facultat d’Història UB acull tres sessions de la 5a mostra internacional 
CineMigrante 
 
La Universitat de Barcelona col·labora amb CineMigrante a través de la Fundació 

Solidaritat UB, en el marc de la Tardor Solidària 2018. 

 

La Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona va acollir, els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 

2018 a les 16 hores, tres sessions de la secció central de CineMigrante: ‘Las vidas negras 

importan’. 

 

La 5a mostra internacional de Cinema i 

Formació en Drets Humans de les persones 

migrants es va prolongar del 2 al 7 

d’octubre en diferents espais de 

Barcelona, amb entrada lliure i gratuïta. 

 
 

 

 

 

La Tardor a la UB s’omple de 

solidaritat 
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UNRWA Catalunya va oferir a 
Educació UB un taller sobre la 
situació de la població refugiada 
palestina 

 
L’activitat va tenir lloc el 18 d’octubre, de 

8:30 a 10:30 hores, a la Facultat de Ciències 

de l’Educació de la Universitat de 

Barcelona, dins d’una assignatura de la 

professora Sara Carmona. 

 

La delegació a Catalunya de l’UNRWA 

(l’agència de l’ONU que treballa per a les 

persones refugiades palestines) va oferir 

un taller per augmentar les capacitats 

d’anàlisi de l’alumnat sobre la situació de la 

població refugiada palestina des d’un 

enfocament de gènere i basat en els drets 

humans. 

 

 

Conferència internacional: Confrontant la privatització de la guerra i la 
seguretat 
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L’Observatori ShockMonitor, impulsat per NOVACT; el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la 

Fundació Solidaritat UB van organitzar, el 22 de novembre a l’Aula Capella de l’Edifici Històric 

de la Universitat de Barcelona, la conferència internacional “Confrontant la privatització de 

la guerra i la seguretat”. 

L’objectiu de l’acte ha estat conscienciar sobre les implicacions que té la creixent participació 

d’empreses militars i de seguretat privada (EMSP) en contextos de conflicte armat, 

ocupacions i seguretat nacional. 

 

Exposició Mare Nostrum 

Biblioteca CRAI Campus Mundet, del 13 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019 
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Projecció del documental Colis Suspect  

Facultat de Dret 

18 de desembre  

 
El documental Colis Suspect (paquet sospitós) 
vol respondre a la pregunta ‘Què hi ha darrere de 
l’Europa Fortalesa?’. Per això, posa el focus en 
les fronteres de la Unió Europea, on 
convergeixen les polítiques d’immigració i 
seguretat.   
El film compta amb deu entrevistes a experts en 
dret, migracions, seguretat, indústria d’armes i 
relacions internacionals. Les seves anàlisis 
s’articulen amb la història de Mohammed, poeta 
i activista pels drets de les persones sense 
papers.  
Les diferents fonts exploren com es redefineix la 
idea de seguretat en l’actual context de crisi 
econòmica i alerta terrorista. Per què es fortifica 
Europa? A qui beneficia i a qui perjudica?  

 

Campanya de recollida de Joguines 

 
La campanya s’ha dut a terme del 17 al 19 de desembre als punts habilitats a totes les 

administracions de centre de la Universitat. 

 

El Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social, juntament amb 

la Fundació Solidaritat UB i Creu Roja Joventut, 

organitza la dotzena edició de la campanya de recollida 

de joguines a la UB. 
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EQUIP HUMÀ 

Patronat 

Membres nats del Patronat 
 
President   Dr. Joan Elias i Garcia – Rector de la UB 

 
Secretària  Dra. Belen Noguera de la Muela – Secretària General de la UB 
 
Dr. Ernest Pons Fanals – Vicerector del Grup UB 
Dr. Àlex Aguilar Vila – Vicerector de Projecció i Internacionalització 
Sr. Oriol Escardibul Ferrà – 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. Núria Casamitjana Badia –  Designada pel Rector (Dept. Farmacologia i Química Terapèutica) 
Dr. David Bondia Garcia – Designat per la Fundació Món-3 (Dept. Dret Internacional Públic i RRII) 
Dr. Antoni Sans Martín – Designat pel Consell Govern  
Sra. Marta Segarra Beitia – Designada pel Rector (Personal d’Administració i Serveis de la UB) 
Sra. Núria Aymerich Rocavert – Designada pel Consell Social 
Dra. Maria Teresa Vilalta Ferrer – Designada pel Consell de Govern (Vicerectora d’Igualtat i Acció Social) 
Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona -  Designada pel Rector (Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística) 
Sra. Mª José Muñoz Quintana – Designada pel Consell Social 

 

Direcció 
                          
Sr. Xavier López i Arnabat 
 

Administració 
 
Adriana Peonia Iwasita Rodríguez 
Àngels Cerdà i Castelló 
 

Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
 
Jordi Guixé i Corominas – Director 
Oriol López Badell 
Ricard Conesa Sánchez 
David González Vázquez 
Fernanda Zanuzzi  
 

Programa d’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global 
 
Nuria González Floriano – Responsable 
Alba Conesa Simó 
 

Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones en 
conflicte 
 
Cati Jerez Paredero – Coordinadora 
Sara Carmona Benito 
 

Cooperació, inclusió social i polítiques publiques de solidaritat 
 
Pau Cantos Perea 
Laia Sanmartín Pons 
Antonina Torrens Armengol   


