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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. 

La Fundació Solidaritat UB s’ha marcat com a prioritat alinear la seva activitat amb 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les 
Nacions Unides a través de l’Agenda 2030. 

Fundació SOLIDARITAT UB 
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EDUCACIÓ PER A LA PAU I LA 
CIUTADANIA GLOBAL

PROMOCIÓ I DEFENSA DELS 
DRETS HUMANS, LA 

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I 
LA CULTURA DE PAU

ACCIÓ SOCIAL I 
VOLUNTARIAT 

COOPERACIÓ I FORMACIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER AL 
DESENVOLUPAMENT

.

 Eixos de treball 
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Programa PAULA 

Ciutat de Barcelona  

Província de Barcelona

Catalunya

Recerca per a la 
ciutadania 

global 
01/01/2019- 
31/12/2019 

Interdependents 
corresponsables 

01/12/2017- 
01/12/2019 

XIV Premi de 
Recerca per a la 

Pau 
29/05/2019 

RESULTATS: 

1. Suport a 10 instituts públics de la ciutat per 
assolir recerques que eduquin en drets 
humans

2. Formació de 51 docents de secundària
3. Desplegament curricular de l’educació en 

ciutadania global
4. Comunicació de la recerca per a la justícia 

global 

RESULTATS: 

1. Estudiants de batxillerat de 6 comarques
barcelonines vinculen el seu treball a metes
de l’Agenda 2030

2. Formació del professorat en recerca forma-
tiva per a la ciutadania global

3. Instituts públics de batxillerat participen en
la divulgació de l’Agenda 2030 al seu entorn

RESULTATS: 

58 treballs participants, elaborats per 70 estudi-
ants de 50 centres de batxillerat de 26 
municipis d’arreu de Catalunya. 
El Premi ha estat per a la recerca La música 
dels catalans deportats als camps de 
concentra-ció nazis, i s’han atorgat 7 mencions 
especials. 
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Portal PAULA (des de 2005) 
Espai web de suport a la tasca educativa del professorat 

des de la mirada de la cultura de pau

• Més de 600 recursos didàctics especialitzats en cultura de la pau disponibles íntegrament per internet.
• Guia curricular que analitza el potencial de la legislació educativa per a l’educació en drets humans.
• Propostes educatives per a l’aula.
• Recursos i materials per a la tutoria de projectes de recerca.
• Guies temàtiques amb enllaços a fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans.
• Classificació dels recursos segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
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Recerca per a la ciutadania global 
  Programa de suport a la recerca de batxillerat

        Curs 2018/19

Objectiu general Objectiu específic

Promoure el desplegament curri-
cular de l’educació en drets hu-
mans i ciutadania global en el 
batxillerat.

Mantenir una xarxa de suport a la 
recerca de batxillerat en l’àmbit dels 

drets humans i la justícia
global, en què hi participi de forma 

sostenible la UB, els centres públics 
de secundària, i entitats i serveis de 

la ciutat de Barcelona.

Promou el desenvolupament de treballs de recerca que 
eduquin en drets humans i ciutadania global, donant res

posta als objectius de l’etapa.
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RESULTATS 
1. Suport a 10 instituts públics de la ciutat per assolir

recerques que eduquin en drets humans
2. Formació de 51 docents de secundària
3. Desplegament curricular de l’educació en ciutadania

global
4. Comunicació de la recerca per a la justícia global

Taller 
“Recerca 
pels drets 
humans”

Assessorament de 
treballs de recerca

Cooperació 
amb 

professorat

Exposició 
final de 

recerques

R1. Suport als instituts 
públics per assolir re-
cerques que eduquin 
en drets humans 

 10 centres participants en el curs
2018/19.

 17 tallers de recerca en 9 instituts
amb 361 alumnes de 1r de batxi-
llerat. Un 51% d’estudiants s’apun-
ten a trobades d’assessorament per
enfocar la recerca envers drets hu-
mans.

 93 estudiants de primer de batxi-
llerat assessorats.

 L’INS Pau Claris prepara una expo-
sició col·lectiva d’aquests projectes
al Casal de Joves Palau Alòs, de
Ciutat Vella.
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R2. Formació de 51 docents de secundària 
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El programa s’ha integrat a la convocatòria unificada de programes del Consorci d’Educació. A 
partir del curs 2019/20, la participació en el programa requerirà que els centres programin 
formació del professorat en forma de taller o assessorament. 

El desplegament curricular inclou també la confecció i divulgació de propostes de recerca-
servei per a la justícia global, a l’abast d’alumnes de batxillerat. 

R3. Desplegament curricular de l’educació en ciutadania global 
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R4. Comunicació de la recerca per a la justícia global 

Exposició “LA CRISI DEL REFUGI” 
Una exposició basada en treballs de 
recerca de batxillerat” 

Entre d’altres, inclou recerques 
assessorades des del programa i 
participants al XIII Premi, així com el 
treball premiat en aquella edició 
sobre el dret a l’educació en dos 
camps de refugi a Jordània. 

Instal·lada en centres de batxillerat (públics i privats), així com espais 
comunitaris: 

 Casal de Joves Palau Alòs, de l’1 al 22 d’octubre.
 Facultat de Dret de la UB, del 23 d’octubre al 2 de novembre.
 Institut Juan Manuel Zafra, del 5 al 18 de novembre.
 Institut Manuel Carrasco i Formiguera, del 19 al 25 de novembre.
 Seu de la Xarxa 9 Barris Acull, del 26 de novembre al 10 de

desembre.
 Punt infoJOVE de Nou Barris, de l’11 de desembre al 8 de gener.
 Institut Escola Artístic Oriol Martorell, del 22 al 31 de gener de

2019.
 Institut Joan Pelegrí, de l’1 al 15 de febrer de 2019.
 Institut Joan Fuster, de l’1 al 15 de març de 2019.

Publicació de recursos de recerca formativa 
en justícia global. 
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XIV Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona (lliurat el 29/05/2019), que 
busca promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la 
cultura de pau des de la recerca. 

• S’hi han presentat 58 treballs elaborats per 70 estudiants de 50 centres de batxillerat de
26 municipis de Catalunya.

• El treball guardonat ha estat «La música dels catalans deportats als camps de
concentració nazis. Buscant la llum dins la barbàrie», d’una estudiant de l’IEA Oriol
Martorell de Barcelona.

• S’han atorgat set mencions especials a treballs sobre la LGBTfòbia (Institut Can Jofresa
de Terrassa), l’impacte de la regularització en la salut d’immigrants veneçolans (Institut
Juan Manuel Zafra de Barcelona), la intolerància davant la diversitat d’orientacions
sexuals (Institut Guinovarda de Piera), els paral·lelismes entre la Guerra Civil espanyola i
l’actual guerra de Síria amb èmfasi en els desplaçaments humans forçats (La Salle
Manlleu de Manlleu i l’Institut Joan Mercader d’Igualada), els sistemes de comunicació
amb persones amb discapacitat intel·lectual i la fragilitat dels ecosistemes (ambdós de
l’Institut Montserrat Miró i Vilà de Montcada i Reixac).

Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona
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El Projecte «Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de 
batxillerat» (01/12/2017 - 01/12/2019),  busca difondre les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs 
educatiu per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i promoure la 
corresponsabilitat en la seva resolució. 

 

 

 

 

Interdependents, corresponsables 

L’Agenda 2030 ens ofereix un marc estable per formar 
el professorat en la concreció curricular de la dimen-

sió cognitiva: la comprensió dels reptes globals que 
compartim. Els temes de treball que s’identifiquen facili-
ten l’establiment de connexions amb el currículum reglat 

de les diferents matèries. 
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RESULTATS 

1. Estudiants de batxillerat de 6 comarques barcelonines
vinculen el seu treball a metes de l’Agenda 2030

2. Formació del professorat en recerca formativa per a la
ciutadania global

3. Instituts públics de batxillerat participen en la divulgació
de l’Agenda 2030 al seu entorn

 

258 instituts públics de batxillerat reben informació i 
materials impresos del projecte

• 7 instituts de 4 comarques barcelonines diferents
realitzen tallers de recerca pel desenvolupament

sostenible global

228 estudiants participen en aquests tallers de recerca 

• 89 estudiants continuen l’assessorament de la seva
recerca pel desenvolupament sostenible global

R1. Estudiants de batxillerat de 6 comarques barcelonines 
       vinculen el seu treball a metes de l’Agenda 2030 

L’assessorament de treballs de 
recerca a aules d’informàtica del 

Centre UB Sants.
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R2. Formació del professorat en recerca formativa per a la 
ciutadania global 

CURS SEMIPRESENCIAL Recerca de bat-
xillerat per a la ciutadania global: del 
disseny metodològic a la comunicació de 
resultats. Del 8 d’octubre al 31 de gener 
de 2019, Centre UB Sants (30 hores) 
10 docents  

GRUP DE TREBALL Evidències de ciutadania global. Vers una avaluació forma-
tiva de la recerca de batxillerat, Centre UB Sants (30h) 5 docents 
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R3. Instituts públics de batxillerat participen en la divulgació      
de l’Agenda 2030 al seu entorn 

15 treballs d’estudiants publi-
cats al Mapamundi dels Drets 
Humans
Més de 3.500 visites al Mapa-
mundi de Drets Humans des 
de l’inici de 2019
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Durant el curs 2018/19, el taller es dedica a 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 es poden realitzar des de l’àmbit local per l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i les possibilitats de participació ciutadana d’infants i joves. 

Des de l’inici del curs s’han realitzat 25 tallers a diferents municipis de la província de Barcelona. 

El 19 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament de la 5a edició del premi del “Còmics pels 
Drets Humans” de L’Hospitalet, als millors còmics elaborats per alumnes de primària de la ciutat, 
amb la participació de més de 500 alumnes, de 13 escoles d’aquesta ciutat. 

EL CÒMIC COM A EINA D’EDUCACIÓ PER A LA 
 CIUTADANIA. 
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Continua el programa iniciat en setembre de 2015, especialment en relació a la posada 
en marxa de la segona edició del Curs de transició als estudis de grau i formació en Drets 
Humans per a estudiants refugiats i provinents de zones en conflicte. El programa inclou 
també el desplegament de la segona fase d’acollida que implica la sortida dels estudiants 
del Col·legi Major on passen els primers mesos cap a pisos, dels quals ja està en marxa 
des del mes de gener un pis a L’Hospitalet de Llobregat per a quatre estudiants. 

Promoció i defensa dels Drets Humans, 
Cultura de Pau i Memòria Democràtica 

Programa d’acollida de persones refugiades i provinents 
de zones en conflicte 
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 Accions principals del Programa UB de suport a persones   
refugiades

Millora suport psicològic: 
• Inici de la col·laboració amb l’entitat

EXIL, especialitzada en la gestió
emocional de traumes associats
amb la violència.
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Àmbit d’accés al mercat laboral: 
• Realització de formacions específiques en l’àmbit

de les habilitats per a la recerca de feina:
• Nestlé. Realització d’una formació a mida (febrer

2019).
• SAE. Col·laboració amb el SAE amb dues sessions

de 3 hores cadascuna sobre preparació de CV i en-
trevistes (març 2019)

• Seguiment incorporació a pràctiques professionals
per part de Nestlé. 1 alumne realitza des de juny
pràctiques a aquesta empresa, a la factoria de Gi-
rona.

Millora suport legal: 
• Converses per col·laborar amb Dret al Dret.
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Durant el primer semestre de 2019 s’ha iniciat la preparació de la tercera 
edició del Curs de transició als estudis universitaris, en base al conveni biennal
signat amb l’Ajuntament de Barcelona, i amb un acord amb ACNUR Líban per a la difusió de la 

convocatòria de les beques i per a la sel Al mes de setembre s’ha dut a terme la 
selecció de candidats de la tercera edició del Curs de transició als estudis
universitaris, en base al conveni biennal signat amb l’Ajuntament de Barcelona, en base a la 
vulnerabilitat en termes de Drets. Posteriorment es passarà a la implementació de la tercera 
edició del curs de transició, que aquest incorporarà elements d’aprenentatge dels idiomes 
castellà i català, drets humans i coneixement de l’entorn laboral. Elecció dels candidats en base 
a la vulnerabilitat en termes de Drets Humans. 

Programa 
Suport 

Acollida 

Conveni 
Ajuntament de 

Barcelona

Subvenció 
Ajuntament 

Hospitalet de 
Llobregat

Subvenció 
Diputació 
Barcelona

Conveni Nestlé 
per acollir 

estudiants en 
pràctiques

Conveni CETT i 
Fundació Gaspar 
Espuña per a la 
dotació d'una 

beca anual

Subvenció 
Ajuntament de 

Viladecans

SUPORTS I FINANÇAMENT 

ACTIVITATS 2019 
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Implementació de les fases prèvies (disseny, avaluació sobre el terreny i formació) per a 

l’Execució d’un projecte d’integració social de menors refugiats 
no acompanyats a través de l’esport a Lesbos, Grècia. L’activitat es

desenvolupa en partenariat amb la Aegean University, i amb estudiants del Màster d’activitat 
física i educació de la Facultat d’Educació de la UB, i està liderada per la Fundació Solidaritat UB. 

Del 17 al 23 de novembre s’ha realitzat l’activitat en la que ha participat una representació de la 
comunitat universitària de la University of the Aegean, menors refugiats no acompanyats 
residents a Lesbos, personal de la FSUB, professorat UB. L’activitat està liderada per la Fundació 
Solidaritat UB. 
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• Participació en el programa engegat per la Generalitat de Catalunya per a l’acollida
d’estudiants refugiats sirians provinents del Líban.

• Presentació del Programa d’acollida de persones refugiades de la UB i de propostes
d’actuacions concretes en el camp de l’acollida d’estudiants refugiats a la reunió anual
de la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de la CRUE al febrer de 2019 a La
Laguna.

• Presentació de l’experiència del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a
persones refugiades i provinents de zones en conflicte, que coordina la Fundació
Solidaritat UB, a la taula rodona “El paper de les universitats en la integració de les
persones refugiades: experiències i reptes”

• En paral.lel continuen també altres iniciatives vinculades al programa, com per exemple
la nostra participació en els programes europeus inHere i Rescue, finançats pel programa 
Erasmus+, incloent una reunió de formació del programa a la UB durant el mes de juny.
En concret:

• En el marc del projecte Rescue, participació en la inauguració de les R-SOS Units (unitats
de suport a estudiants i professors refugiats) a les universitats de Duhok i Politècnica de
Duhok (Kurdistan iraquià), i a la Lebanese Unversity i la USEK del Líban. Realització
d’informe de monitoratge sobre l’acció de les R-SOS Units d’Iraq al mes de maig.
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Avenç en acords amb institucions vinculades a la UB (com l’EIM o el SAE) per millorar l’accés a 
la formació i instrucció d’estudiants participants en el Programa 

Avenç en la consolidació d’acords existents i en l’articulació de nous acords amb agents socials i 
locals amb l’objectiu d’afavorir la inserció socioeducativa de les persones participants en el Pro-
grama. 

Cooperació internacional en el marc del colectiu de persones refugiades i migrades  

En el marc del projecte RESCUE, participació en la inauguració de les R-SOS Units (unitats de 
suport a estudiants i professors refugiats) a les universitats de Duhok i Politècnica de Duhok 
(Kurdistan iraquià), i a la Lebanese Unversity i la USEK del Líban. Realització d’informe de moni-
toratge sobre l’acció de les R-SOS Units d’Iraq al mes de maig i visita d’estudi al mes de setem-
bre de 2019. 

Finalització del projecte inHere, avaluat per l’Autoritat Nacional Italiana responsable dels pro-
grames Erasmus+ amb un 95 sobre 100. 

La participació en projectes europeus continuarà en els propers dos anys, ja que s’ha aprovat el 
projecte europeu Uni(Di)versity que té com a objectiu desenvolupar la responsabilitat social de 
les institucions d’educació superior europees en l’àmbit de les migracions, amb la idea de pro-
moure la inclusió social de persones migrades i refugiades 

Cooperació internacional en el marc del colectiu de per-
sones refugiades i migrades 
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Presentació del Programa d’acollida de persones refugiades de la UB i de propostes d’actua-
cions concretes en el camp de l’acollida d’estudiants refugiats a la reunió anual de la Comissió 
d’Internacionalització i Cooperació de la CRUE al febrer de 2019 a la Laguna. 

UNIRUN 2019. Apadrinada per un del estudiants del Programa de Suport de la UB a persones 
refugiades. Els fons recollits a la carrera es dedicarien al Programa (març 2019) 

Participació a la Migrant Enterpreneurship Conference (Abril de 2019) 

Congreso CUD. PROPUESTA DE TRABAJO. GRUPO ACCIONES CUD CON POBLACIÓN REFUGIADA. 
Universidad Autónoma de Madrid. 13 de Setembre 
Objetius: 

Avaluar l'impacte i execució d'II Jornada Universitat i Refugi. 
Presentar el procés de sistematització: "Universitats espanyoles i refugi". 
Avaluar l'estat de propostes que el SubGT ha presentat a la direcció del Grup de Cooperació 
CRUE-Internacionalització. 
Projectar noves línies d'acció i traçar un pla d'execució 2019-2020. 

 

 

Línies de finançament: 

• AK2. Cooperation for innovation and the exchange of good practicesCapacity Building in
Higher Education. Projecte CHANcE (CoHesion in educAtioN for rEfugees). Coordinat per
UNIMED amb els mateixos partners del projecte RESCUE. Paraules clau: Plans d’estudi,
refugiats, accés a la universitat. Partner UB

• AK2. Strategic Partnership in the field of Higher Education. Projecte UNI(di)VERSITY.
Coordinat per La Sapienza di Roma. Paraules clau:  Resonsabilitat social, Universitat, Migració,

El Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones 
refugiades rep el Premi Diversitat 

El guardó, que lliura l’associació ACATHI, va-
lora la inclusió de persones refugiades LGTBI+ 
dins el programa. 

Presentacions i presència institucional 
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Formació Partner FSUB 

• AK3. Support for policy reform. ADVANCE (Activating Diversity Values And Community
Engagement through universities in Europe). Coordinat per EUCEN. Paraules clau:  Migració,
diversitat funcional, gènere, comunitat, eines de treball Partner FSUB

• H2020. SIM (Supporting Integration of Migrants) Coordinat per European University
Foundation Paraules clau: Refugiats, Migrants, Noves tecnologies, inclusió drets civils. Partner
FSUB
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l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) és una xarxa internacional

d’institucions i organitzacions compromeses amb l’anàlisi i la promoció de polítiques públiques 
de memòria. Creat l’any 2012, l’EUROM compta des de l’inici amb el suport del programa Europa 
per a la Ciutadania de la Comissió Europea i actualment conforma una xarxa de 50 afiliats de 21 
països, que inclou, per exemple, els museus i memorials d’Auschwitz (Polònia) i Mauthausen 
(Àustria), la Universitat de Columbia (Estats Units), la Fundació Mur de Berlin (Alemanya), el 

Promoció i defensa dels Drets Humans, 
Cultura de Pau i Memòria Democràtica 

Observatori Europeu de Memòria 
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Museu de les Ocupacions (Estònia), el Mémorial de la Shoah (França), el Govern de Navarra 
(Espanya) o la Câmara Municipal de Lisboa (Portugal). 

El seu objectiu principal és promoure la reflexió sobre la història recent de la lluita per la demo-
cràcia i les llibertats a Europa, defensant la pluralitat de les memòries. Entre les accions promo-
gudes destaquen la investigació interdisciplinària, les activitats acadèmiques i culturals relacio-
nades amb la construcció de la memòria col·lectiva i la memòria històrica, l’anàlisi i la gestió de 
les polítiques de la memòria, i la promoció del dret ciutadà a utilitzar i interpretar el patrimoni 
commemoratiu. 

e el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant la promoció d’una cultura de 
pau i no-violència. 

Entre els anys 2012 i 2019, l’EUROM ha promogut més de 120 activitats i projectes involucrant 
al voltant de 5.000 participants directes (xerrades i activitats de participació) i prop de 500.000 
participants indirectes (exposicions, xarxes socials). El seu butlletí mensual compta amb 2.500 
subscriptors/es, i les seves xarxes socials sumen prop de 3.000 usuaris/es.    
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Gener 2019: 

• Workshop i reunió amb Mémorial de la Shoah a Belgrad
• Programació del Dia Internacional en Record de les Víctimes de l’Holocaust 2019:

Conferència amb Valentina Pisanti i presentació del projecte documental de Carolina
Astudillo “Canción a una dama en la sombra”

Gener a març 2019: cicle de diàlegs “Una infància sota les bombes”, al Born Centre de Cultura i 
Memòria 
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Gener a juny 2019: seminari permanent “Memòries Històriques, memòries incòmodes”, 
col·laboració amb el grup d’estudis de les institucions i les cultures polítiques de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Febrer 2019: 
• Participació al Fòrum Catalunya Mediterrània (#MEDCAT)
• Acte commemoratiu de l'exili republicà amb els instituts de la comarca de l'Alt

Empordà
• Inici del projecte de recerca “Online memòries. Els conflictes de memòria a les

xarxes socials a partir d’una anàlisi de dades de Twitter”, en col·laboració amb
Hismedi-Universidad Carlos III de Madrid.

  Març 2019: 
• Timeline 8 de març, dia de la dona (acció online)
• Travelling seminar a Romania, amb la participació d’estudiants de la Facultat

d’Història de la Universitat de Barcelona

• Col·laboració amb la pintada del Mural en homenatge a la Vaga de la Canadenca
a l’espai autogestionat de Can Batlló
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• Mostra “Deconstruir el Franquisme. Símbols de la Dictadura a Barcelona”, a la
presó Model de Barcelona. Fins el 15 de juny.

• Presentació del llibre “Diez años de leyes y políticas de memòria (2007-2017) al
Centre Cultural Blanquerna de Madrid.

• Col·laboració amb el curs d’extensió universitària “La Guerra Civil espanyola i el
cinema: 80 anys d’històries”, organitzat pel Centre d’Investigacions Film-història
de la UB.
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Abril 2019: 
• Trobada de beneficiaris del programa Europe for Citizens a Brussel·les: “History

defines us”
• Presentació i inici de les obres del projecte guanyador “Futur Monument a la

presó de dones de les Corts” en el marc de la programació de la Primavera
Republicana a Barcelona

• “International Book Day”: campanya digital i sorteig de llibres. Presentació del
llibre digital “Along the wall stripe”

• Tercer seminari de formació de professors en col·laboració amb el Mémorial de
la Shoah. Realitzat a Lisboa amb la participació de professors portuguesos i
catalans.

Maig 2019: 

Setmana d’Europa: gira de l’obra “la idea d’Europa” de georges Steiner, dirigida i 
interpretada per Òscar Intente. En Col·laboració amb l’Oficina del Parlament Europeu i 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (Solsona, Banyoles, Valls i Vilanova 
i la Geltrú) 
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5 de maig 
19h Solsona

Teatre Comarcal de Solsona 
Carrer Vall Fred, 20 
973 48 21 02 

7 de maig 
20h Valls

Institut d’Estudis Vallencs 
C / Jaume Huguet, 1 
977 60 06 60 

9 de maig 
21h Banyoles 

Teatre de l'escola Baldiri Reixac 
Carrer de la Llibertat, 80 
Entrades estaran disponibles una hora abans a 
l'entrada del teatre 

10 de maig 
21h Vilanova i la Geltrú 

Foment Vilanoví 
Carrer de Santa Madrona, 1 
93 893 1010 

• Reunió de tancament del projecte Erasmus Plus “Our Memories and I” i
conferència “Joventut, memòria i creativitat”. Split, Croàcia.

http://solsonaturisme.com/agenda/teatre-la-idea-deuropa/
https://surtdecasa.cat/camp/agenda/2019/espectacle-teatral-la-idea-deuropa/135208
http://cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/16035-la-idea-deuropa-de-george-steiner.html
https://fomentvilanovi.wordpress.com/2019/05/02/teatre-la-idea-deuropa/
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• Promoció de l’obra de teatre “La Lola: Memorias de una mujer republicana” al
Centre Cívic Besòs en el marc de la Primavera Republicana.

• Participació en la conferència “Memory Laws in Europe and Beyond: Towards
Ethical Governance of Historical Narratives”, organitzada pel projecte MELA -
Asser Institute i Universitat de Kent. Brussel·les

• Co-organització del 8è congrés de la red ENRS a Paris.
• Co-organització del Col·loqui Internacional “De Munic a Paris” al MUME (La

Jonquera)
• Fins el 9 de juny de 2019: Exposició “Cercant la llibertat: 1968-2018” al Castell

de Montjuïc (pròrroga)
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• Presentació del llibre “Diez años de leyes y
políticas de memoria (2007-2017) al Centro
Documental de Memoria Histórica de Salamanca.

80è aniversari de l’exili republicà espanyol: col·laboració en l’organització del col·loqui 
internacional “Improntas en Amèrica Latina y el Caribe” (La Havana, Cuba) i en el simposi 
internacional “Rutas y experiències” (UNAM, Mèxic DF) 
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Juny 2019: 

• 5 i 6 / 06 Conferència "Memòria Cultural de la Guerra Civil espanyola". Facultat
d'Humanitats i Ciències Socials a Rijeka, Croàcia (Universitat de Rijeka), i el
Museu d'Història Marítima i de la costa croata.

Agost 2019: 

• Presentació de l’Inici de les obres del monument a la presó de dones de les Corts 
http://www.pearltrees.com/euromemories/monument-corts-women-
prison/id26013415

Setembre 2019: 

• 09 a 15/09 Intercanvi de joves a Bòsnia: Memòria, ciutadania i participació
http://europeanmemories.net/activities/youth-exchange-in-bosnia-and-
herzegovina/  Sarajevo, Srebrenica, Mostar

http://www.pearltrees.com/euromemories/monument-corts-women-prison/id26013415
http://www.pearltrees.com/euromemories/monument-corts-women-prison/id26013415
http://europeanmemories.net/activities/youth-exchange-in-bosnia-and-herzegovina/
http://europeanmemories.net/activities/youth-exchange-in-bosnia-and-herzegovina/
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Octubre 2019: 

• 16 a 18/10 Les dones a l'exili
republicà de 1939

• 23 a 25/10 Network Meeting: Balanç de les polítiques europees de memòria
http://europeanmemories.net/activities/taking-stock-on-european-memory-
policies-2019/  Paris, Casa Jean Monet.

http://europeanmemories.net/activities/taking-stock-on-european-memory-policies-2019/
http://europeanmemories.net/activities/taking-stock-on-european-memory-policies-2019/
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• 29/10 Conferència amb Jacques Fredj, director del Memorial de la Shoah de
Paris i Signatura del conveni FSUB-Memorial de la Shoah de Paris “Antisemitisme
i impunitat” Universitat de Barcelona

 Novembre 2019: 

• Data per definir Publicació de la tercera edició de la Revista “Observing
Memories”, dedicada al turisme de memòria

• 08/11 All along the watchtower Concert en el marc de les commemoracions del
30è aniversari de la Revolució Pacífica - caiguda del mur de Berlín Zion Church,
Berlin
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• 14/11 La idea d’Europa, de George Steiner Monòleg amb Òscar Intente seguit
de col·loqui sobre els orígens d’Europa Barcelona

• 20/11 Barcelona Pensa: Memòries digitals Taula rodona + visita guiada Presó
Model, Barcelona.

• 21/11 Dones, art i memòria colonial Taula rodona Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona.

• 27 a 29/11 El món d'avui. Dels feixismes històrics als reaccionarismes
postmoderns i els nous populismes. Els reptes de les polítiques de memòria
Col·loqui Internacional de la Càtedra Walter Benjamin – Universitat de
Girona/Memorial Democràtic.
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/5e-
Colloqui-Internacional-Memorial-Democratic-Catedra-Walter-Benjamin

http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/5e-Colloqui-Internacional-Memorial-Democratic-Catedra-Walter-Benjamin
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/5e-Colloqui-Internacional-Memorial-Democratic-Catedra-Walter-Benjamin
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• 29/11 All Along the Watchtower Concert en el marc de les commemoracions del
30è aniversari de la Revolució Pacífica - caiguda del mur de Berlín El Born Centre
de Cultura i Memòria, Barcelona
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 Desembre 2019: 

• 12/12 Jornada sobre memòria industrial i obrera a Barcelona Can Batlló,
Barcelona13/12/2019 Pedres d’altres memòries. Recuperació d’espais i processos
memorials a Almería, Bustarviejo, Cehegín, Segovi, Solsona i Barcelona. Taula rodona amb
motiu de la inauguració del Monument a la Presó de les Corts

• 14/12/2019 Inauguració del Monument a la Presó de Dones les Corts

• 22/12 Winnipeg: el barco de Neruda Teatre Barcelona

Totes aquestes activitats s’articulen en torn als següents finançaments: 

• Europe for Citizens – Remembrance 2017 (EACEA)
• Erasmus+ 2017. Projecte “Our Memories and I”
• Operating Grant 2019. European Observatory on

Memories
• Conveni anual amb l’Ajuntament de Barcelona
• Participació en projectes europeus d’altres socis

(Beletrina)
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• Elaboració del Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat 2019-2023, finançat per la Diputació de Barcelona. Sessions
formatives, participatives i informatives, amb els actors implicats i redacció del contingut
del Pla.

• Suport tècnic al Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet en
el marc de la convocatòria de subvencions 2018. Elaboració d’informes d’avaluació,
reformulacions, justificacions, seguiment d’entitats i assessorament tècnic.

Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics a Senegal    

Cooperació i Formació Universitària   
per al Desenvolupament 

Activitats de Cooperació al Desenvolupament 
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• Inauguració d’una planta pilot de tractament d’aigües residuals amb sistemes ecològics
a la Université Gaston Berger de Saint-Louis de Senegal, cofinançat per l’Ajuntament de
Barcelona i l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

• Curs de formació sobre disseny de sistemes ecològics a la Université Gaston Berger de
Saint-Louis de Senegal, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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• Acollida d’una delegació de la Vietnam National University, de Hanoi, per a la
continuació i ampliació de la relació de cooperació engegada amb aquesta universitat en 
2010.

• Participació en les reunions del Comité de Direcció del Instituto de Estudios
Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Trobada del comitè per a la
implementació dels acords de pau del departament del Cauca, octubre de 2019 a la
Universitat de Barcelona

• En el marc del Projecte, finançat per l’Ajuntament de Barcelona, “Desiciones
inteligentes: Investigación de Inteligencia Artificial en debates y presupuestos
participatives”, participació en el 22è Congrés Internacional de l'Associació Catalana
d'Intel·ligència Artificial que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2019 al Centre
d’interpretació del Parc Nacional de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi.

• En el marc del projecte Edibles Cities Networks: Integrating Edible City Solutions for social 
resilient and sustainably productive cities, corresponent a una convocatòria Horizon
2020, participació al Kick-off Meeting i al First City Team Meeting, a Andernacht,
Alemanya, del 7 al 10 de maig, com a experts assessorant les ciutats de Sant Feliu de
Llobregat i Lomé, Togo.
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MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
(XXVIII ed.).Gener 2020 - setembre 2021.

HI SOM A TEMPS? CANVI CLIMÀTIC. DEL 2 AL 16 DE MAIG

CONSTRUÏM SOBIRANIES (25-26 d’abril de 2019)

CURS DE TÈCNIC EN MANTENIMENT D’HORTS URBANS, CENTRES 
DE COMPOSTATGE I JARDINERIA

CURS AUXILIAR DE SERVEIS (conveni signat entre 
la Universitat de Barcelona i la Fundació Catalana Síndrome de 

Down)

CURS DE CUINA SOCIAL I COMUNITÁRIA

TALLER INTERUNIVERSITARI “DRETS HUMANS, MIGRACIONS 
I ASIL” del 18 de novembre al 9 de desembre

CURS “VIOLÈNCIA DE GÈNERE: APUNTS PER ENTENDRE LES 
VIOÈNCIES MASCLISTES” del  7 al 21 de novembre

  Cooperació i Formació Universitària     
per al Desenvolupament 

Formació 
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ACTIVITATS VINCULADES AL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIO-EDUCATIVA A LA 
ZONA NORD DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

Gestió de l’edifici Eucaliptus durant tot 2019, actualment a plena ocupació, tant dels pisos d’alta 
rotació (10), com dels d’acollida de refugiats (3, en conveni amb CCAR, CEAR i ACCEM), com dels 
de lloguers de llarga durada (19)  

Prestació de serveis des dels locals de l’edifici, tant del punt d’atenció de la Clínica Odontològica 
de la Fundació Josep Finestres, com del local de la Fundació Solidaritat, on s’hi ubiquen el punt 
focal de Nou Barris del programa “Labora” d’inserció laboral (gestionat per la Fundació Formació 
i Treball) i el programa d’intervenció comunitària de l’associació “El torrent”.  

Acte: “Un te a la menta” amb Salwa El Gharbi, amb motiu de la celebració del Dia internacional 
de la dona. Biblioteca Zona Nord. Dilluns, 19 de març de 2019. 

Campus internacional de cuina. Curs adreçat a joves de 18 a 25 anys, amb manca de formació 
tècnica i amb especials dificultats d’inserció sociolaboral, procedents dels barris que integren 
Zona Nord de Barcelona. En col·laboració amb el Centre Cruïlla. 

  Acció Social i Voluntariat 

Programa d’intervenció socio-educativa a la zona nord del 
districte de nou barris     
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Funcionament de la unitat de Voluntariat UB, incorporada a 
la Fundació Solidaritat UB a partir del mes de maig de 2018, 
amb la perspectiva de reestructurar-la tot mantenint el nivell 
i qualitat de l’activitat desplegada durant els darrers anys. 

Pel que fa específicament al programa de VOLUNTARIAT UB: 

Enguany és el primer curs que el programa està sent gestionat 
per la Fundació. Amb la intenció d’actualitzar el programa, 
s’han portat a terme una sèrie de canvis amb la intenció 
d’aconseguir més visibilitat i eficàcia 

Canvis i funcionament 

• Nova pàgina web: la pàgina antiga, que segueix
existint, recull totes les activitats, notícies i memòries
des del 2011 fins al 2017. Actualment, la pàgina web
del programa de Voluntariat es troba dins del lloc
web de la Fundació Solidaritat. S’ha canviat el format
de les crides, fent-les més clares i visuals, adoptant un formulari en format de taula. A
les crides, se’ls ha adjuntat un formulari perquè les persones interessades s’hi puguin
inscriure fàcilment, formulari que arriba al correu en forma de sol·licitud de crida. A part
de la publicació de crides, a la nova pàgina web també s’hi pot trobar informació pels
voluntaris/es, informació per les entitats, subscripció al butlletí informatiu setmanal del
Voluntariat i un apartat de testimonis en el qual aquelles persones que ho vulguin, poden 
deixar i compartir la seva experiència fent de voluntari/a.

Pel que fa a les crides, aquestes estan categoritzades en 4 grans àmbits: acompanyament, 
educació, lleure i altres. 

S’ha creat un mapa interactiu on apareixen totes les crides, que s’actualitza cada divendres, 
i que fins al moment ha rebut 5.801 visites. http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/ 

  Voluntariat   

http://www.ub.edu/voluntariat-2011-2017/index.html
http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/
http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/
http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/
http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/
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• Fitxa de l’entitat: Aquelles entitats amb les quals hem establert una col·laboració, han
hagut de facilitar les dades de contacte per a poder gestionar correctament la
col·laboració. Aquestes dades es troben recollides en un Excel de respostes. Des del mes
de gener s’han incorporat 12 noves entitats al programa

• Foment del treball en xarxa: des del programa es fomenta, tant en les entrevistes de
presentació com a través de les xarxes socials, la col·laboració entre aquelles entitats
que es troben en una mateixa zona i/o que el seu objecte sigui similar. Amb l’ajut del
mapa interactiu, podem localitzar entitats que podrien treballar conjuntament.

• Elaboració i revisions dels Convenis de Col·laboració així com de la documentació
complementària (consentiment pel tractament de dades de la persona de referència de
l’entitat col·laboradora i contracte d’encàrrec pel tractament de dades de les persones
voluntàries).

• Creació d’un formulari que s’ha annexat a cada crida per poder recopilar les dades de
les persones interessades en el voluntariat i demanar el consentiment per recollir, tractar 
i cedir les seves dades, així com el consentiment per rebre butlletins.

En quant a les campanyes de col·laboració: 

• Col·laboració i suport amb la Campanya de donació de sang #sangfluencer

• Col·laboració i suport a la Campanya de Promoció del Voluntariat Internacional
#tornacanviada

• Col·laboració i suport al Dia Mundial Contra el Càncer

• Col·laboració i suport a la V Festa de la Ciència de la UB

Activitats on hem tingut una participació activa: 
• Barcelona Magic Line (BML 2019) el dia 24/02/2019

https://docs.google.com/forms/d/14BVkbKsdqsoECT9aHNRcseaIL7kQPbu4mZSpBMhn2b8/viewform?edit_requested=true
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• Els equips de la UB per a la Magic Line organitzen activitats solidàries per assolir
el seu repte
• La Magic Line San Juan de Dios vuelve a congregar a miles de personas en
Barcelona

http://www.solidaritat.ub.edu/els-equips-de-la-ub-per-a-la-magic-line-organitzen-activitats-solidaries/
http://www.solidaritat.ub.edu/els-equips-de-la-ub-per-a-la-magic-line-organitzen-activitats-solidaries/
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• #ReciclaCultura els dies 10 i 11 d’abril/2019

Es van recollir llibres a tots els CRAIS de la UB 

Es van posar paradetes a l’Edifici Històric, Facultat de Dret, Facultat d’Història, 
Geografia i Filosofia, Campus Mundet i Campus Bellvitge 

• Hem realitzat varies xerrades en col·laboració amb el SAE dins del cicle de xerrades
PASSAPORT A LA PROFESSIÓ

• 12/03/2019 a la Facultat de Biologia

• 14/03/2019 a Relacions Internacional

• 30/04/2019 a la Facultat de Filosofia, Història i Geografia

Activitats transversals: 

• Reunions de presentació amb entitats que ja col·laboraven amb el programa de
Voluntariat UB així com amb aquelles entitats noves que tenen interès en establir un
vincle de col·laboració en matèria de voluntariat.

• Gestió del correu i de les crides

• Manteniment de les xarxes socials

• Difusió de les crides
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• Difusió de campanyes puntuals.

• Difusió d’iniciatives solidàries d’interès pel Voluntariat.

• Manteniment de la pàgina web i mapa interactiu

• Elaboració de butlletins informatius setmanals.

• Creació i actualització d’un document que registra les activitats de voluntariat.

• Creació d’una llista de contactes d’entitats col·laboradores en el correu per facilitar les
comunicacions genèriques.
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En diferents espais de la universitat, Solidaritat UB organitza activitats destinades a promoure i 
defensar els drets humans, la memòria democràtica i la cultura de pau. 

Apropar la comunitat universitària i el públic en general a situacions d’exclusió, de desigualtat i 
d’injustícia presents arreu del món és l’objectiu de la Tardor Solidària de la Universitat de 
Barcelona: un conjunt d’activitats (exposicions, xerrades, projeccions, conferències…) que la 
Fundació Solidaritat UB organitza cada any, d’octubre a gener, en diversos espais de la 
universitat. 

 

 

 

 

 

Tardor Solidària a la UB   

Projeccions de CineMigrante Barcelona 

6a mostra internacional de Cinema i 
Formació en Drets Humans de les 
persones migrants      
 2, 3 i 4 d’octubre 

Facultat d’Història UB

Exposició “Turisme rural al 
Món. Una mirada des de la 
sobirania alimentària”
Del 7 a l’11 d’octubre 
Vestíbul Ramon Margalef, 
Facultat de Biologia UB 

http://www.solidaritat.ub.edu/la-facultat-historia-ub-acollira-tres-projeccions-de-cinemigrante-2019/
http://www.solidaritat.ub.edu/la-facultat-historia-ub-acollira-tres-projeccions-de-cinemigrante-2019/
http://www.solidaritat.ub.edu/la-facultat-historia-ub-acollira-tres-projeccions-de-cinemigrante-2019/
http://www.solidaritat.ub.edu/la-facultat-historia-ub-acollira-tres-projeccions-de-cinemigrante-2019/
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Conferència 
 «Antisemitisme, nova resposta a un repte sense fi» 

A càrrec del director del Mémorial de la Shoah de París, Jacques Fredj 
29 d’octubre a la Universitat de Barcelona en el marc de la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre el Mémorial de la Shoah i l’Observatori Europeu de Memòries (EU-

ROM) de la Fundació Solidaritat UB. 

Taula rodona «Dones, art i 
memòria colonial a l’Àfrica»,  21 
de novembre,  Facultat de Geo-
grafia i Història UB. 

http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.memorialdelashoah.org/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
http://europeanmemories.net/
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Exposició “Treball Digne?” Del 4 al 15 de novembre. Facultat 
d’Econòmia i Empresa  

Exposició “Malbaratament d’aliments?” Recinte Torribera, del 9 
al 21 d’octubre 

Exposició  “Turisme Rural, una mirada des de la sobirania alimentària” Del 7 al 14 d’octubre 
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Programa d'Internacionalizació de la 
educació “OUR MEMORIES AND I” 2017-1-
ES01-KA201-038119 

151.960,00 € 01/09/2017 31/08/19 

Comisió Europea a través
de la seva Agència

ecutiva en l'ámbit Educatiu, 
Audiovisual i Cultural

(EACEA) SEP 

Interdependents, Corresponsables: 
L'Agenda 2030 com a recurs per la recerca.  
Expedient 2017/5916 

50.000,00 € 1/12/2017 30/11/2019 Diputació de Barcelona 

Edible Cities Network Integrrating Edible 
City Solucitons for social resilient and 
sustainably productive cities 

78.565,00 € 31/09/18 1/10/2023 Comissió Europea    
Horizon 2020 

Suport Municipal a l'Acollida de persones 
refugiades i provinents de zones de 
conflicte (Exp. 485/ASC/SO/2018) 

27.000,00 € 1/10/2018 30/9/2019 Ajuntament 
de Viladecans 

PROJECTE VISA X ESTUDIANTS REFUGIATS. 
VIES SEGURES I ALTERNATIVES X 
ESTUDIANTS /ES REFUGIATS/ES 

160.000,00 € 1/10/2018 30/9/2020 Ajuntament 
de Barcelona 

"European Observatory on Memories" RE-
SOLUTION  2019-0033/001-001 291.900,00 € 1/1/2019 31/12/2019 EUROPE FOR CITIZENS – OPE-

RATING GRANT (2019) 

"Recerca per a la ciutadania global: 
Programa de suport al treball de 
batxillerat" Nº de resolució CG 18/30 
PR/11 

53.000,00 € 1/1/2019 31/12/2019 Ajuntament 
de Barcelona 

Desiciones inteligentes: Investigación de 
Inteligencia Artificial en debates y 
presupuestos participativos. 

18.600,00 € 1/04/2019 31/12/2019 Ajuntament 
de Barcelona 

"Suport municipal per a l'acollida de 
persones refugiades i/o provinents de 
zones en conflicte a L’Hospitalet". 

29.520,00 € 29/4/2019 31/12/2019 Ajuntament de   
l'Hospitalet de Llobregat 

Suport municipal a l’acollida de persones 
refugiades i provinents de zones de con-
flicte 

27.000,00 € 1/10/2019 30/9/2020 Ajuntament de Viladecans 

Activitats en col·laboració entre FSUB i Ins-
titut de Cultura de Barcelona 60.000,00 € 10/10/2019 31/12/2019 

Institut de Cultura de Barce-
lona (ICUB) Ajuntament de Bar-

celona 

"Contribució a la gestió durable dels Re-
cursos Hídircs de Saint Louis. Fase II" 136.022,74 € 01/12/2019 21/10/2021 Ajuntament de Barcelona 

Projectes en curs 2019 
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PATRONAT 
Membres nats del Patronat 

President   Dr. Joan Elias i Garcia – Rector de la UB 
Vicepresident 1r    Sr. Joan Coromines Guerin 
Vicepresident 2n    Dr. Francisco Esteban Bara 

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

Dr. Àlex Aguilar Vila 
Sr. Oriol Escardibul Ferrà 
Dra. Irene Maestro Yarza 

 

Patrons Designats 

Dra. Maite Vilalta Ferrer 
Dra. Núria Casamitjana Badia 

Dr. David Bondia Garcia 
Sra. Núria Aymerich Rocavert 

Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona 
Dra. Carme Panchón Iglesias 

Sr. Lluís Boada i Guirao 

DIRECTOR GENERAL 
Xavier López Arnabat 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
Adriana Peonia Iwasita    
Àngels Cerdà Castelló 

EQUIP TÈCNIC 

Observatori Europeu 
de Memòries (EUROM) 

Jordi Guixé i 
Corominas 
Director 

Oriol López Badell 
Ricard Conesa Sánchez 
Fernanda Zanuzzi  
David González Vázquez 

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

Nuria González 
Floriano      
Responsable de 
programes educatius 

Alba Conesa Simó 
Marc Díaz Planas 

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

Cati Jerez Paredero 
Coordinadora 

Sara Carmona Benito 
Pau Cantos Perea 

Cooperació, inclusió 
social i polítiques 
publiques de solidaritat 

Laia Sanmartín Pons 
Antonina Torrents 
Armengol 




