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Fundació  
SOLIDARITAT UB 
 

Des de la seva creació, l’any 1996, la Fundació Solidaritat de la Universitat 
de Barcelona treballa en tots aquells àmbits en què aquesta pot exercir la 
seva responsabilitat com a actor social, especialment amb els sectors més 
vulnerables de la societat; tant a nivell intern (dins la pròpia comunitat 
universitària) com a nivell extern (en els contextos local, nacional i 
internacional). 

Amb aquesta premissa, Solidaritat UB desenvolupa projectes i programes 
de cooperació al desenvolupament, prioritzant la cooperació 
interuniversitària orientada al desenvolupament sostenible. Promou la 
cultura de la pau i la defensa dels drets humans, especialment allà on se’n 
pateixen violacions més flagrants; per exemple, amb el Programa de suport 
a persones refugiades i procedents de zones en conflicte, engegat l’any 
2015. Però també s’adreça als nostres joves estudiants, a través del 
Programa PAULA, dins l’àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global. 

La Fundació Solidaritat UB fa seus els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i, per això, treballa per 
a una universitat i una societat inclusives, on veritablement ningú quedi 
enrere. La promoció del voluntariat social i el desenvolupament de 
programes i línies de treball orientades a la inclusió són, doncs, una 
prioritat: Voluntariat UB, projectes d’agricultura social, cursos per a 
persones amb diversitat funcional, incorporació a la universitat d’estudiants 
sense recursos socioeconòmics, intervenció socioeducativa en barris o 
centres educatius d’alta complexitat. 
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Eixos de treball 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PER A LA PAU I LA CIUTADANIA GLOBAL

PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS, LA 
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA CULTURA DE PAU

COOPERACIÓ I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER 
AL DESENVOLUPAMENT

ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT
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Educació per a la pau i la 
ciutadania global 
PORTAL PAULA 
 

Continuïtat activitats Portal PAULA. Centre de recursos per internet especialitzat en 
cultura de pau. http://www.portalpaula.org/  

 

Portal PAULA designa una línia de treball conjunta de l’Institut de Desenvolupament Professional 
(IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona i la Fundació Solidaritat UB, orientada a fomentar la 
integració curricular de l’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global en 
l’educació reglada a través del suport al professorat. 

Actualment, els projectes se centren en el potencial de la recerca com a estratègia didàctica en 
educació per als drets humans i la ciutadania global. 
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XV PREMI DE RECERCA PER A LA PAU, 
PER A TREBALLS DE RECERCA DE 
BATXILLERAT 

 

XV Premi de Recerca per a la Pau de la 
Universitat de Barcelona per a treballs de 
recerca de batxillerat. Convocatòria: 13 de 
gener de 2020 - 27 de març de 2020. 
Lliurament: última setmana de maig de 2020.  

 

Amb la suspensió del còmputs dels terminis dels procediments de la Universitat a conseqüència 
de la declaració de l’estat d’alarma, els terminis de presentació van quedar afectats. 

Amb data 18 de juny el rector va signar una resolució per la qual es modifica la base cinquena 
de la convocatòria per ampliar el termini per a la presentació dels treballs, establint un nou 
termini de presentació dels  

treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que 
s’accepten treballs únicament per correu electrònic. 

El XV Premi de Recerca per a la Pau l’ha guanyat el 
treball de recerca de batxillerat Tornen les serps, 
però muden les pells. Anàlisi política sobre el 
creixement de l’extrema dreta, d’un estudiant de la 
Cooperativa d’Ensenyament Daina-Isard d’Olesa de 
Montserrat. El jurat, format íntegrament per 
professorat de la Universitat de Barcelona, ha decidit 
atorgar el guardó a aquesta investigació que estudia 
les circumstàncies actuals que poden estar afavorint 
l’ascens de la ideolo gia i dels grups d’extrema dreta, 
així com el paper dels mitjans de comunicació en la 
difusió d’aquest fenomen. 

D’altra banda, el jurat ha concedit cinc mencions 
especials als treballs Sobre l’obediència (INS Quatre 
Cantons, Barcelona); «No llegan a tiempo». Les 
reparacions de les víctimes dels crims  

internacionals a la Cort Penal Internacional: quimera o realitat? (INS Lluch i Rafecas, Vilanova i 
la Geltrú); Mentides compartides. Estudi dels rumors sobre refugiats (Escola Massana,  
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Barcelona); Fronteras invisibles. Retos en la inclusión de jóvenes que han migrado solos en 
Gerona (Institució Les Alzines, Girona); i S’ha de donar veu al jovent? La legalització del vot als 
16 anys (INS Vinyet, Sitges). 

Precisament aquest darrer treball també 
s’ha endut el premi especial del Consell 
Comarcal del Garraf, que guardona la 
millor recerca per a la pau provinent 
d’algun centre educatiu de la comarca, 
segons el veredicte del jurat. L’alumne 
autor d’aquest treball i l’alumna autora del 
treball «No llegan a tiempo» (també d’un 
centre educatiu del Garraf i guardonat amb 
menció especial) han presentat les seves 
recerques en un acte virtual, organitzat pel 
Consell Comarcal del Garraf el dimecres 18 
de novembre, en què hi ha participat el 
professorat tutor de les recerques; la 
consellera de Cooperació del Garraf, 

Mónica Gallardo; la responsable d’educació en drets humans i ciutadania global de la Fundació 
Solidaritat UB, Nuria González; i Joana Carbonell, del Servei Educatiu del Garraf. L’acte ha estat 
ple d’intervencions interessants, que s’han recopilat en un fil de Twitter. 

D’altra banda, el Premi Joan Gomis, que atorga l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al 
millor treball procedent d’aquest municipi, també segons veredicte del jurat, ha estat per a Els 
Jocs Olímpics de Berlín de 1936. Superioritat racial o propaganda política?, de l’Institut 
Numància. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCaKmYczCJc
https://twitter.com/i/events/1329332726802096129
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PREMI DE PÒSTERS DE SOSTENIBILITAT I DRETS HUMANS, PER A TREBALLS 
D’ESTUDIANTS UB 

 

Enguany, per primera vegada, la Universitat 
de Barcelona ha convocat el Premi de Pòsters 
de Sostenibilitat i Drets Humans, organitzat 
per la Fundació Solidaritat UB, amb l’objectiu 
d’implicar la comunitat universitària en la 
divulgació de l’Agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible com a 
instrument per a la protecció i defensa dels 
drets humans. 

El jurat, format per persones expertes en 
sostenibilitat i drets humans de la Universitat 
de Barcelona, d’administracions públiques i 
d’entitats privades no lucratives (ONG), ha 
decidit guardonar quatre pòsters en tres de 
les cinc modalitats del Premi. 

 

 

 

En la modalitat de Problemàtiques, 
s’ha premiat el pòster Relaciones 
intergeneracionales y 
medioambiente. Influencia de los 
jóvenes en las pautas de 
alimentación y consumo familiar, 
d’una estudiant del grau de 
Sociologia. En la modalitat de 
Recerca, s’ha guardonat el pòster 
Analysis of surface O3 trends for 
the 2000-2017 period in Catalonia, 
d’un estudiant del grau de Ciències 
Ambientals. En la modalitat 
d’Alternatives, s’han premiat dos pòsters: “Malbaratament alimentari, què podem fer per 
reduir-lo des de casa?”, d’un grup de tres estudiants del grau de Nutrició Humana i Dietètica; i  
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“Movilidad Sostenible por los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenibl”e, 
d’un grup de cinc estudiants del postgrau de Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració 
Pública. 

Tots els pòsters presentats a la convocatòria han tingut l’aval del professor o professora 
responsable de la matèria respecte a la validesa dels continguts exposats. El jurat ha acordat 
declarar desertes la modalitat de Conceptes i la modalitat d’Aliances, que il·lustra aliances de la 
universitat amb la societat per a la protecció i defensa dels drets humans. 

Tant el XV Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca de batxillerat, com el I Premi 
de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, per a treballs d’estudiants de la UB, s’han lliurat a 
través d’un vídeo disponible a Youtube i a UBtv el dimarts 10 de novembre de 2020, coincidint 
amb el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, fet que ha permès posar en 
relleu que tant els estudiants de batxillerat com els d’universitat, amb el coneixement i la recerca 
científica, poden contribuir a millorar el món. 

 

PROGRAMA RECERCAPAU: RECERCA PER A LA 
CIUTADANIA GLOBAL 
 

Continuïtat del programa de suport a instituts públics per al desenvolupament de treballs de 
recerca de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global: assessorament de 
treballs de recerca, formació del professorat i publicació dels recursos generats per al 
desplegament curricular de l’àmbit en les diferents disciplines d’estudi.  

Arran de l’experiència del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca de batxillerat, 
l’any 2012 s’inicia el programa “Recerca per a la ciutadania global” a la ciutat de Barcelona, en 
conveni amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona.  Actualment, el programa s’ha estès a uns altres tres municipis, amb el suport dels 
ajuntaments respectius, que comparteixen l’objectiu general d’assolir el desplegament 
curricular de l’educació en drets humans i ciutadania global en l’educació secundària.   

El programa es desenvolupa en conveni amb l’Ajuntament de cada municipi d’intervenció. 

Confecció de propostes de recerca-servei en col·laboració amb entitats de justícia global de cada 
municipi.  

Edició de la guia per a l’alumnat “Recerca pels drets humans”. http://recercapau.ub.edu/  

BARCELONA 

A la ciutat de Barcelona, el programa s’ofereix a través de la Convocatòria Unificada de 
Programes del Consorci d’Educació de Barcelona i persegueix l’objectiu específic de  

http://recercapau.ub.edu/
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
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desenvolupar sistemes d’avaluació formativa i de qualificació del treball de recerca, consensuats 
pel professorat dels centres, que incorporin l’educació en drets humans i ciutadania global en 
clau competencial.  

El juny de 2020, una comissió integrada pel Consorci d’Educació, la Direcció de Justícia Global, 
l’IDP i Solidaritat UB resol els 5 instituts que participaran en el programa durant el curs 2020-21. 
Així, durant el segon semestre de 2020 es realitza el tancament del programa a 4 instituts (en 
vermell, al mapa següent), es reprèn la programació en altres 2 instituts (INS Pau Claris i INS 
Infanta Isabel d’Aragó, participants durant el curs 2019-20) i s’inicia la col·laboració amb 3 
instituts més (Lluís Vives, Doctor Puigvert i Joan Fuster).  

 

Activitats 

 Reunions de programació i adaptació del calendari del treball de recerca amb 4 dels 5 
instituts participants. 

 9 tallers de Recerca pels Drets Humans, en 4 instituts, en els quals participen un total 
de 199 alumnes de 1r de batxillerat. 

 Assessorament d’estudiants que desenvolupen el seu treball de recerca des d’un 
enfocament de drets humans: 
 16 estudiants de batxillerat participen en sessions virtuals d’assessorament del 

treball de recerca durant el mes de juliol. 
 Es tanca l’assessorament del treball de recerca de 24 estudiants de 2n de batxillerat. 
 S’inicia l’assessorament del treball de recerca de 22 estudiants de 1r de batxillerat. 
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 Formació del professorat: 
 Tancament i devolució final de 4 assessoraments de centre (instituts Infanta Isabel 

d’Aragó, Juan Manuel Zafra, Manuel Carrasco i Formiguera, i Pau Claris), i un taller 
(INS L’Alzina). 

 Inici de 2 assessoraments de centre per “Repensar la recerca de batxillerat” a l’INS 
Doctor Puigvert i l’INS Pau Claris. 

 Desenvolupament i prova pilot del FAR d’avaluació (Formació-Avaluació-Recerca) a 
l’INS Pau Claris, eina dissenyada per Solidaritat UB per a una avaluació formativa i 
competencial del treball de recerca. 

 Confecció i publicació de noves propostes de recerca per la justícia global a l’espai 
recercapau.ub.edu 

ALTRES MUNICIPIS: VILADECANS, EL PRAT DE LLOBREGAT, SANT VICENÇ DELS 
HORTS I MONTORNÈS DEL VALLÈS 

Amb el suport dels ajuntaments de Viladecans, del Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i 
Montornès del Vallès, el programa Recerca per a la ciutadania global s’està implementant a un 
institut públic de Viladecans, a un dels quatre instituts públics del Prat de Llobregat, els dos 
instituts públics de Sant Vicenç i l’institut públic de Montornès. 

El programa manté el seu objectiu general d’assolir el desplegament curricular de l’educació en 
drets humans i ciutadania global en l’educació secundària i, en aquesta fase inicial, es planteja 
com a objectiu específic integrar l’enfocament de drets humans en els treballs de recerca de 
cada municipi. 

Activitats  

 Reunions de programació i adaptació del calendari del treball de recerca amb els 4 
instituts participants. 

 6 tallers de Recerca pels Drets Humans en dos instituts (Gabriela Mistral, de Sant 
Vicenç, i Vinyes Velles, de Montornès), en què participen un total de 118 alumnes de  
1r de batxillerat, dels quals 49 sol·liciten rebre assessorament per tractar drets humans 
en les seves recerques. 

 Assessorament d’estudiants que desenvolupen el seu treball de recerca des d’un 
enfocament de drets humans: 
 16 estudiants de batxillerat participen en sessions virtuals d’assessorament del 

treball de recerca durant el mes de juliol. 
 Es tanca l’assessorament del treball de recerca de 19 estudiants de 2n de batxillerat. 
 S’inicia l’assessorament del treball de recerca de 12 estudiants de 1r de batxillerat. 

 Formació del professorat: es programa un assessorament de centre “Repensar la 
recerca de batxillerat” amb l’INS Gabriela Mistral, de Sant Vicenç dels Horts. 

 Exposició «Interdependents, corresponsables» a l’INS Vinyes Velles de Montornès del 
Vallès, que divulga l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, il·lustrada amb les 
qüestions de recerca d’alumnes de la província. 

http://recercapau.ub.edu/propostes
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 Presentació del projecte al Consell Municipal de Cooperació de Montornès del Vallès. 
 Confecció de propostes de recerca de batxillerat per la justícia global, lligades a 

iniciatives dels municipis, que els instituts participants difonen entre l’alumnat 
 

PROJECTE INTERDEPENDENTS, CORRESPONSABLES: 
L’AGENDA 2030 COM A RECURS EDUCATIU 
 

Mapamundi dels drets humans.  

Publicació de treballs d’estudiants que il·lustren la interdependència de persones, territoris i 
amb el planeta. http://mapamundi.portalpaula.org/  

Edició d’un mapa conceptual dinàmic basat en els termes clau dels treballs publicats.  

 

Grup ApS-UB. Sessió de formació quadrimestral per a l’alumnat del projecte Compartir Idees, 
per tal de posar en relació les activitats i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Exposició itinerant 
“Interdependents, corresponsables” 
per a biblioteques municipals, 
centres educatius i altres espais 
cívics de la província de Barcelona. 
Dates: va començar a rodar el 22 de 
novembre de 2019, al 28 de febrer 
2020.  

 

 

 

 

 

 

PROJECTE PROMETEUS 
 

El Projecte Prometeus és una iniciativa de l’Associació Educativa Integral del Raval, El Periódico 
El Raval i els dos instituts públics del barri, iniciada el 2016, que té l’objectiu d’augmentar el 
nombre de joves del Raval que comencen i completen estudis universitaris. A partir del curs  

 



[Escriba aquí]  

 

Página 12 de 62 

 

      

         

 

2018-2019, el projecte s’estén a altres territoris: Besòs-Maresme, Verneda La Pau i Zona Nord. 
Per delegació del Vicerectorat d’Acció Social i Igualtat, Solidaritat UB participa a les reunions del 
grup motor del projecte, en col·laboració amb el programa de Política Social i Accés a la 
Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació i en representació de la Universitat de Barcelona. 

El primer jove Prometeus que ha completat estudis universitaris és un estudiant que el 2020 
s’ha graduat en Enginyeria Informàtica a la UB. 

L’any 2020, Solidaritat UB, conjuntament amb el programa PSAU, s’ha encarregat de la 
coordinació de les entitats del projecte amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció 
Tutorial i els projectes de mentoria de cada facultat, i hi ha acordat la col·laboració del Servei 
d’Atenció de l’Estudiant (SAE) i de Gestió Acadèmica. 

Durant el curs 2020-2021, 25 joves Prometeus cursen estudis de Grau a la UB, principalment a 
les facultats de Dret, Educació, Economia i Empresa i Filologia, i en menor grau a l’EU 
d’Hosteleria i Turisme, l’EU d’Infermeria, Matemàtiques i Informàtica, Psicologia, Física i 
Química, i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 

ALTRES COL·LABORACIONS 

 
 Elaboració d’un material formatiu sobre l’Agenda 2030 per a la formació inicial de l’alumnat 

UB participant al projecte Compartir Idees del Grup d’ApS de la UB. 
 Taller “Migració, refugi i convivència a través del còmic”, en col·laboració amb el programa 

Garraf per la Pau del Consell Comarcal del Garraf. El taller s’ofereix als instituts públics de 
la comarca del Garraf, com a complement a la guia pedagògica elaborada l’any 2019 pel 
programa Garraf per la Pau del Consell Comarcal del Garraf, que compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. El taller té una durada de 2 hores, en què, a través del còmic i de 
les aportacions del grup, s’analitzen els conflictes que afecten la protecció del dret a migrar 
i el dret d’asil, així com les alternatives per a la seva resolució. Un/a educador/a de la 
Fundació Solidaritat UB condueix el taller i, amb les aportacions del grup i el suport d’un 
autor de còmic, es dibuixa un arbre de problemes que ajuda a aprofundir en l’anàlisi de la 
problemàtica i la cerca de solucions coherents amb els drets humans.  

 Dos tallers de còmic i drets humans en un centre educatiu de Castelldefels. Per a 2021, se’n 
programen 22 en escoles de L’Hospitalet de Llobregat. 

 Participació al projecte europeu Think Global, de l’IDP-ICE. 

 

 

 

 

http://www.ccgarraf.cat/files/doc2095/guia-migracio-refugi-i-convivencia-baixa.pdf
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 Participació a l’Eix d’Educació i l’Eix de Comunicació de LaFede.cat, organitzacions per a la
justícia global.

Fruit de dos anys de treball de l’Eix d’Educació, l’any 2020 LaFede.cat ha publicat el document 
“Educar per a futurs alternatius. Guia d’Educació per a la Justícia Global”,  que comunica la 
visió de la federació sobre l’Educació per a la Justícia Global, així com els reptes globals que la 
converteixen en una estratègia imprescindible per a la transformació social. 

http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2020/10/EducarFutursAlternatius_LafedeCat.pdf
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Promoció i defensa dels Drets 
Humans, la Cultura de Pau i la 
Memòria Democràtica  
PROGRAMA D’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES I 
PROVINENTS DE ZONES EN CONFLICTE 
 

Continua el programa iniciat en setembre de 2015, especialment en relació a la posada en marxa 
de la tercera edició del Curs de transició als estudis de grau i formació en Drets Humans per a 
estudiants refugiats i provinents de zones en conflicte. 

• Continuitat del projecte VISAxEstudiants: Acollida a nous estudiants, matriculació, 
gestió d’allotjaments, inici del curs de transició, empadronaments i renovacions de NIEs 

Amb l’arribada de la pandèmia el procés de tramitació de visats i viatges dels 15 nois/es 
beneficiaris de la beca d’estudis va quedar paralitzat i, en conseqüència, només 10 d’ells es 
troben a Barcelona realitzant el curs de transició, que va començar de manera presencial i que 
a partir de la declaració de l’estat d’alarma es va continuar fent de manera virtual. 

• Presentació del Programa de Suport de la UB a persones refugiades i provinents 
de zones en conflicte. Dia 27 de gener de 2020 al Paraninf de la UB 

 ‘Universitat refugi’: un documental sobre la tasca de la UB i l’Ajuntament per promoure l’accés a 
l’educació superior de persones refugiades (27 de gener de 2020) 
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• Participació en la 2a Conferència Internacinoal en ODS: Higher Education & 
Science Take Action. Organitzada per la GUNI. Dies 5-6 de març de 2020 a Barcelona. 

• Cicle de seminaris en línia sobre la situació de les persones migrants i 
refugiades en temps de pandèmia 

 

 

29/04/20 Covid-19 i joves migrants sols  

10/05/20 Covid-19 als camps de refugiats 

13/05/20 Universitats d’acollida. Les conseqüències de la Covid-19 en l’acollida  
d’estudiants refugiats 

20/05/20 Refugi i món local en temps de Covid-19 

La segona meitat de l’any 2020 ha estat condicionada per la COVID19 i el seu impacte. L’equip 
de treball s’ha adaptat a l’anomenada nova normalitat mitjançant l’adopció d’estratègies de 
comunicació, treball i coordinació online. Es pot dir que s’ha completat un procés digitalització 
en el que ja s’havia avançant durant la primera meitat de l’any. Així mateix, s’han continuat amb 
les tasques de gestió ordinària del Programa (amb elements i obstacles derivats de les mesures 
adoptades per la pandèmia). Així mateix es consolida el treball de la FSUB i del Programa en  
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matèria de refugi i s’avança cap al treball més integrat sota una perspectiva de reconeixement 
de la diversitat cultural i d’inclusió social i socioeducativa de col·lectius en risc d’exclusió, en el 
que també s’integra el treball amb població migrant. 

Durant el segon semestre de 2020, el Programa dona suport (en diverses modalitats) a un total 
de 26 persones.  

CURS DE TRANSICIÓ ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS. TERCERA EDICIÓ (2020-2021) 

DESENVOLUPAMENT DEL CURS DE TRANSICIÓ 

El curs de transició s’ha desenvolupat durant el segon semestre de 2020, havent finalitzat el mes 
de setembre. Al igual que la resta d’activitats, s’ha vist molt afectat per les mesures a adoptar 
per a la contenció de la COVID19, especialment les relacionades amb les limitacions de número 
de persones que es podien reunir en un lloc físic. La impartició de les classes ha pivotat entre 
allò presencia i virtual. I des d’aquí s’agraeix a la professora Teresa Puig la seva dedicació i 
voluntat de superar totes les barreres per garantir un bon aprenentatge de l’idioma per part 
dels/les estudiants. Tal i com es va identificar al primer semestre de l’any, les dificultats 
tècniques de l’alumnat per seguir les classes van continuar. Part de l’alumnat no disposava 
d’ordinadors adequats i havia de realitzar la connexió en condicions molt precàries. Tot i això, 
l’alumnat ha pogut superar les dificultats gràcies a la seva voluntat i a estratègies creatives de 
resolució de problemàtiques. 

Tot i els esforços per implementar el curs d’idiomes de forma normalitzada, el fet de passar de 
la formació presencial a la online poques setmanes després del seu inici ha tingut un impacte en 
els resultats aconseguits per l’alumnat. Aquest element s’evidencia en la sol·licitud tant dels 
propis alumnes com d’alguns dels màsters en l’aprofundiment del coneixement de l’idioma. 
Aquests element s’estan treballant mitjançant la incorporació de voluntariat lingüístic i el 
reforçament en els casos més clars amb classes a Estudios Hispànics. Continuarem monitorejant 
la situació, i a finals de gener de 2021, realitzarem una valoració. 

IMPACTE DE LA COVID19 ENTRE ELS/LES ESTUDIANTS DE LA TERCERA EDICIÓ DEL 
CURS 

Els/les estudiants s’allotgen a la Residència Ramon Llull. Durant el període juny-desembre de 
2020, només 1 dels estudiants va presentar simptomatologia compatible amb covid19, es va 
activar el protocol d’aïllament i també l’assistència sanitària pertinent. Finalment, el diagnòstic 
de covid19 va ser descartat després de la realització de les proves PCR. D’altra banda, els 
estudiants (juntament amb la resta de col·legiats) han hagut de patir un confinament a les 
habitacions degut a l’aparició de casos de covid19 a la Residència.  



[Escriba aquí]  

 

Página 18 de 62 

 

      

         

 

Es important ressaltar molt positivament l’acompanyament i suport psicosocial realitzat des de 
la FSUB per abordar les conseqüències psicològiques dels diversos confinaments, del 
distanciament social, de la por a la malaltia, etc dels/les estudiants. 

ESTUDIANTS I PROCESSOS ADMINISTRATIUS (VISAT D’ESTUDIS I RENOVACIÓ DE 
PERMISOS D’ESTADA) 

L’impacte de la covid19 i les mesures per contenir la malaltia han afectat, tal i com es va 
identificar en anteriors comunicacions, l’arribada de 5 persones i la seva incorporació al curs de 
transició. Durant la segona meitat de l’any, 2 persones han pogut reiniciar i finalitzar amb èxit 
lasol·licitud de visat d’estudis. Concretament, una noia afganesa i un noi congolès refugiat a 
Uganda han pogut, finalment, arribar a Barcelona. La seva arribada es va produir durant el mes 
de novembre de 2020, i en els dos casos, es va procedir a un confinament voluntari abans 
d’incorporar-se a la vida normalitzada de la residència. 

Degut a la seva incorporació tardana, així com a les mesures de confinament i l’arribada 
imminent de les vacances de desembre, es van preveure mesures d’incorporació a classes 
específiques de castellà a partir del mes de gener de 2021 a Estudis Hispànics. Les tres persones 
que van quedar a Iraq (2) i al Líban (1), es troben en situació d’impasse. En el cas dels 2 estudiants 
que estan a Iraq (concretament a la regió del Kurdistan iraquià), se’ns va informar del reinici de 
procediments administratius per sol·licitar el visat d’estudis (uns procediments que s’ 
eternitzen). Durant el mes de novembre l’Ambaixada espanyola a Iraq va contactar amb el 
programa per corroborar que la beca continuava activa.  

Finalitzat l’any 2020, però, no s’ha produït cap confirmació d’aprovació de les sol·licituds en cap 
dels 3 casos. 

Respecte als/les alumnes (10) que han participat en el curs, es va procedir a la renovació dels 
seus permisos. En aquest sentit, s’ha de ressaltar la enorme dificultat per aconseguir cites per a 
la realització de les gestions que porten a l’obtenció del NIE físic. Aquest és un element bàsic per 
a la tranquil·litat dels/les estudiants, i per tant per a la seva salut mental, i la seva estabilitat 
emocional amb l’impacte que aquest element té també en el rendiment acadèmic. Per una altra 
banda, l’absència o dificultat per a l’obtenció del NIE físic representa un important obstacle per 
a la inserció laboral, l’adquisicó d’experiència professional de l’alumnat, i la pròpia autoimatge 
dels/les estudiants com a membres productius de la societat.   

ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTERS I OBSTACLES 

Durant la segona meitat de l’any 2020, des del Programa s’ha treballat activament en 
l’assessorament i orientació acadèmica dels/les estudiants, així com amb el contacte amb 
departaments i coordinacions de màsters per fer efectiu l’accés de l’alumnat a la formació 
universitària, objectiu últim del curs de transició.  

A finals de setembre, principis d’octubre el total de l’alumnat estava matriculat i iniciava o estava  
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a punt d’iniciar la seva formació universitària.  

Elements importants: com s’ha assenyalat, en alguns casos, s’han identificat mancances a nivell 
lingüístic, elements que s’estan treballant des dels màsters a través de plans individualitzats o 
bé mitjançant mentoria. Des del Programa s’estan atenent totes les incidències relacionades 
amb aquest tema. 

D’altra banda, la infradotació a nivell quantitatiu i qualitatiu de recursos informàtics d’una part 
dels /les estudiants juntament amb el tancament de les aules d’informàtica i biblioteques degut 
al COVID19, han evidenciat de forma punyent la necessitat d’actuar per poder donar resposta a 
una necessitat que podia afectar directament al rendiment acadèmic de l’alumnat. En aquest 
sentit, l’aparició del programa Connecta UB, i la incorporació de criteris relacionats amb la 
incorporació de nous perfils de vulnerabilitat compatibles amb les situacions de l’alumnat del 
curs, es valora com a positiva. 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Continuat en la participació dels següents projectes: 

• UNI(DI)VERSITY (2019-2021) (http://www.unidiversity.eu/ ). Aquest projecte 
té com a objectiu: 

o Contribuir a avançar en l’àmbit de la inclusió de persones migrades i refugiades 
a les institucions d’educació superior incidint  en la planificació estratègica 
institucional, que es considera un enfocament d’èxit i que aporta elements de 
sostenibilitat de les accions i millor resposta als reptes present i futurs 

o Abordar la responsabilitat de les institucions d’educació superior en termes 
d’inclusió de persones migrades i refugiades, en el marc del fenomen migratori  

Durant el període de referència s’ha avançat en la identificació de bones pràctiques 
per a la construcció d’un Atlas que permeti la visualització de les accions i permeti 
aprofundir en les característiques de les accions. 

• CHARM EU. Des de setembre de 2019, es participa activament en el projecte 
CHARM EU, específicament en el grup de treball d’inclusió de col·lectius vulnerables. 
Mitjançant les reunions de caràcter setmanal que es porten a terme, el grup de treball 
està incidint de forma activa en els elements d’inclusió de la universitat del futur per la 
que aposta CHARM EU. Els grans reptes que es presenten estan relacionats amb la 
incorporació i visibilització dels col·lectius vulnerables o infrarepresentats en els òrgans 
de la futura universitat. 

Durant el segon semestre del 2020 s’ha iniciat la participació en els següents projectes: 

 

http://www.unidiversity.eu/
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• INCLUDE ME. El projecte INCLUDE 
ME està format per un consorci de 6 
entitats especialitzades en educació, 
migració i inclusió social d’Irlanda, Turquia, 
Finlàndia, Bèlgica, Dinamarca i Espanya. El 
projecte s’ha iniciat a finals de novembre 
de 2020 i té com a objectiu capacitar els 
estudiants, activistes i migrants per 
convertir-se en mediadors a les seves 
comunitats i la seva àrea més àmplia a 
través de: 
o Dur a terme una àmplia recerca a nivell 
de la UE per identificar les habilitats, 
oportunitats i bones pràctiques en 
mediació social a tot Europa i publicar una 
Guia de Bones Pràctiques dels resultats 
o Desenvolupar un conjunt de Recursos 
d'Educació Oberta per oferir formació en 
habilitats de mediació a estudiants i 
voluntaris de manera creativa i dinàmica; 
que els permet maximitzar la inclusió 
mitjançant la mediació. 
o la producció del MOOC Include ME, que 
involucrarà un elevat nombre de 
voluntaris, migrants i parts interessades, 
permetent-los aprendre de manera 
flexible i adaptativa. 
 

• SMILE. El projecte s’ha iniciat al mes 

de desembre de 2020 i finalitzarà al 2023. 
SMILE té com a objectiu  desenvolupar i 
implementar mètodes i pràctiques 
innovadores per fomentar l'educació 
inclusiva i promoure valors comuns. 
Concretament, el projecte promourà 
l'educació i la formació inclusiva i 
fomentarà l'educació dels alumnes 
desfavorits, a través del suport al personal 
educatiu en l'àmbit de la diversitat i el 
reforçament de la diversitat entre el 
personal educatiu. El projecte SMILE se 
centrarà en 3 pilars principals, que són 
categories de   desavantatge: 
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o Antecedents migrants - aquest pilar cobreix el problema de la participació i la
consecució d'accés més baix d'immigrants de 1a i 2a generació (però també
migrants de llarga durada) i s’adreça a la necessitat de formar personal
universitari (tant acadèmic com no acadèmic) perquè puguin fer front millor a
aquesta situació. L’acció de la FSUB es centrarà en aquest pilar.

o Lideratge de dones a la universitat
o Accés de col·lectius en situació socioeconòmica desfavorable a la universitat

Entre juliol i desembre de 2020, s’ha participat activament en diverses propostes de projectes 
centrades en les temàtiques d’inclusió social per persones refugiades i migrants. Entre ells 
s’assenyala: 

• COMMUNITY (Creating community and promoting social integration between

refugees and host community through physical activities and sport). Projecte que
aborda les temàtiques de la inclusió de persones refugiades mitjançant la pràctica
esportiva i que va ser aprovat per la Comissió Europea a l’octubre de 2020. Les acciones
del projecte s’iniciaran a principis de 2021 fins a 2023. Per a l’execució del projecte es
compta amb professorat de la Facultat d’Educació, de Dret i l’equip de la FSUB, entre
altres actors clau.

• Projecte WAHDA. El projecte té com a objectiu contribuir al reforçament de la

societat civil tunisiana per la defensa dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió
social per avançar en la gestió de la crisis de la COVID-19, la transició política del país i
l’estabilitat regional (Tunísia), en el que participen les entitats NOVACT i FSUB. El
projecte ha resultat seleccionat per ser finançat en la convocatòria de projectes
internacionals de la Generalitat de Catalunya en la convocatòria 2020. Tindrà lloc a
Tunísia durant el període 2020-2022 i suposarà la consolidació de les activitats
formatives de la FSUB en matèria de drets humans així com la continuació de la línia
d’intervenció social amb menors migrants/refugiats no acompanyats així com població
local en risc d’exclusió a través de l’esport i l’activitat física.

Com a conseqüència dels treballs de camp realitzats a l’illa de Lesbos als mesos de març i 
novembre de 2019, es va començar a treballar durant la primera meitat de l’any 2020, i de forma 
molt més activa en la segon meitat, el disseny d’un projecte de cooperació en matèria de 
reconeixement de persones desaparegudes mtijançant proves d’ADN. Tal i com es va poder 
comprovar a Lesbos, el nombre de persones que perden les seves vides en el trajecte per creuar 
la Mediterrània i arribar a els costes de països europeus és molt elevat. En moltes ocasions, els 
cossos no es recuperen del mar, i aquells que arriben a les platges en una gran majoria acaben 
en fosses comunes sense identificar. Les responsabilitats dels estats no queden definides, i les 
persones, les seves morts cauen en l’oblit. Aquest fenomen implica una vulneració de drets 
humans així com invisibilitza un fet que afecta directament les polítiques públiques però també 
a les famílies d’aquells que han mort. Amb l’objectiu d’articular un sistema de reconeixement 
mitjançant ADN, des de la FSUB s’està dissenyant un projecte que podria tenir impacte tant en  
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el marc de les persones desaparegudes al mar com en el cas dels/les menors no acompanyats. 

 

PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL EN MATÈRIA DE REFUGI 

 

El treball desenvolupat des de 2016 en el marc del Programa s’ha vist especialment reconeguda 
durant el període juliol-desembre 2020 amb la participació de la FSUB en diferents fòrums de 
treball. 

NIVELL CATALÀ 

S’ha continuat participant en el grup de treball de menors sense referents que es va crear sota 
el paraigües de LaFede i que està format per diferents entitats i particulars. Durant els mesos de 
setembre-octubre de 2020 aquest grup es va fusionar amb el que ja existia en el marc de la COF 
(Coordinadora Obrim Fronteres). 

NIVELL ESTATAL 

Així mateix, des de setembre de 2020, la FSUB assumeix la coordinació del Subgrup de Treball 
Refugi (SGT Refugi) de la CRUE. Des de setembre de 2020, la FSUB ha: 

• Coordinat les aportacions del SGT Refugi en la Consulta Pública sobre integració i 
inclusió de persones migrades o amb antecedents migrants 

• Dissenyat, coordinat i implementat la Jornada anual del SGT Refugi  
(http://www.solidaritat.ub.edu/jornada-subgrupo-refugio-crue-2020/)  que, 
coordinada per la FSUB, es va realitzar de forma virtual el dia 10 de novembre. La 
Jornada es va dividir en 2 blocs temàtics: 

BLOC 1: Accés de refugiats a la universitat. Reptes, reptes i respostes. Dirigit al personal en 
l'àmbit de la gestió/gestió acadèmica de les universitats, així com al personal de programes 
d'acollida, relacions internacionals o altres àmbits relacionats amb la gestió de convocatòries de 
refugiats, programes d'acollida i altres activitats. L’organització d’aquest bloc respon a la 
necessitat expressada pels/les representants d’universitats al SGT Refugi CRUE de tenir més 
informació sobre el contingut, disseny i processos d’implementació d’accions dirigides al 
reconeixement d’estudis previs de persones refugiades. En aquest bloc es van tractar les 
següents temàtiques:  

• Refugi i dret a l'educació. Context en què es realitza el reconeixement d'estudis 
previs de refugiats en el marc internacional. Conferència a càrrec de Maria de 
Zabala (ACNUR). 

• Intercanvi d'experiències. Protocols de reconeixement a les universitats 
espanyoles.  
 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/jornada-subgrupo-refugio-crue-2020/
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• Protocol de la Universitat Complutense de Madrid, amb la participació de Clara 
Guilló, coordinadora del Programa d'Acollida de la UCM, i Bárbara Romero, cap 
de la Unitat de Règim Acadèmic de la UCM. 

• Protocol de la Universitat de Barcelona.  Dèlia Monfort, cap de l'àrea de Gestió 
Acadèmica de la Universitat de Barcelona. 

BLOC 2: Reunió de treball intern. A la que van assistir representants de 15 universitats de l’estat. 
L'objectiu d'aquesta trobada va ser apuntar i definir les activitats a realitzar per al curs 2020-
2021. El pas més important que es va donar va ser la creació de 6 comissions de treball per 
abordar les següents temàtiques: 

• Reconeixement d’estudis previs 
• Accions conjuntes universitàries en el marc de les vies complementàries al 

reassentament, i concretament, el relacionat amb els programes educatius i les beques 
• Indicadors de consecució de resultat i mapeig d’iniciatives.  
• Difusió d’informació i formació. 
• PDI-PAS i refugi.  
• Sensibilització.  

La FSUB està treballant activament en les comissions de reconeixement d’estudis previs, accions 
conjuntes en matèria de vies complementàries, difusió d’informació i PDI-PAS. Així mateix, 
s’estan dinamitzant des de FSUB les altres comissions. 

NIVELL INTERNACIONAL 

La Fundació Solidaritat UB ha estat convidada a formar part de 2 espais que neixen al setembre 
de 2020 i que es preveu que adquireixin importància a partir de 2021, quan es concretin 
activitats i es visibilitzi el seu impacte. Els espais de participació en els que participa la FSUB han 
estat els següents: 

• Taula Rodona sobre Educació Superior en Emergències (HEiE Higher Education in 
Emergencies round table (HEiE)  liderada per ACNUR Líban. 

S’ha participat en 2 reunions, les temàtiques que s’aborden són les següents: 

- Explosió de Beirut: Avaluació de danys a les universitats (especialment durant 
la primera reunó); 

- Impacte econòmic i sanitari en l'educació superior; 

- Tornar a l'aprenentatge, accés dels estudiants, salut mental i continuació;  

- Marc regional per a l'e-learning i la garantia de qualitat a les universitats àrabs;  

- Coordinació d’stakeholers i oportunitats de beques  
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• Grup de Contacte per a vies complementàries a la regió d’Orient Proper i Nord d’Àfrica 
(MENA Contact Group for Complementary Pathways (MCGCP)). La FSUB ha participat 
tant en la reunió de creació del MCGCP al mes de novembre de 2020, com a la de  
mapeig de necessitats i accions, realitzada al mes de desembre de 2020. El MCGP té com 
a objectiu optimitzar, coordinar, promoure i garantir el suport a les vies 
complementàries per a persones refugiades en el context MENA, que en el nostre cas 
es centra en el desenvolupament de programes educatius i beques. 

 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT DE LA UB A 
PERSONES REFUGIADES 

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ I REFUGI 

S’han desenvolupat diferents accions de sensibilització, entre elles destaquen: 

• El disseny i implementació de la campanya virtual “UB refugi 2020 “ 
(http://www.solidaritat.ub.edu/dia-internacional-de-les-persones-refugiades/) amb 
motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades que es commemora el dia 20 de 
juny.  La campanya es suma a les activitats d’àmbit local desenvolupades tant per 
Barcelona Ciutat Refugi com per nombroses entitats, així com a la campanya global 
d’ACNUR, que enguany té com a lema “Tota acció compta“. 

 

• UB refugi 2020 té com a objectiu visibilitzar les realitats dels joves refugiats, 
particularment d’aquells/es estudiants que han apostat per seguir una trajectòria 
universitària a Barcelona en el marc del curs de transició de la UB, que desenvolupa el 
que des d’ACNUR es coneix com a vies complementàries i segures al reassentament. 
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El contingut de la campanya es va centrar en compartir algunes de les seves històries i  
primeres impressions a Barcelona. Aquests testimoni es van acompanyar amb una sèrie 
de fotografies del camp de refugiats de Mòria, a Lesbos, preses el novembre de 2019. El 
camp és un dels llocs més representatius de l’impacte de la manca de polítiques de 
protecció dels drets humans de persones migrades i refugiades.  
 

• Disseny i implementació de la campanya virtual “UBPauRefugiDignitat” amb motiu del 
Día Internacional de la Pau que es celebra el dia 21 de setembre de 2020. L’objectiu de 
la campanya és el de  reflexionar sobre el significat de la pau a través dels testimonis 
d’estudiants que participen en el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a 
persones refugiades i provinents de zones en conflicte 

 

 

 

Alguns dels testimonis dels/les estudiants del curs de transició i la seva particular visió de la pau 
es presenten a continuació: 

 

http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/
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PARTICIPACIÓ EN WEBINARS 

• En el marc dels CHARM EU Green Days, que es van realitzar els dies 24 i 25 de novembre 
de 2020, i en el marc del clúster d’inclusivitat, que pretenia donar visibilitzar les accions
de les universitats sòcies del CHARM EU en relació al treball amb col·lectius vulnerables
i infrarepresentats al context universitari. En aquest espai es va presentar el Programa
de Suport com a projecte referent de la Universitat de Barcelona en matèria de refugi.

• Participació amb una ponència online en la REIs workshop on Preparatory Programs for
Displaced People organitzat per OLIVE de la Universitat Central Europea.

CAMPANYA DE MECENATGE 

El Programa, sota el concepte Universitat Refugi, forma part de la campanya de mecenatge 
encetada per la UB i que es va iniciar a la segona meitat de l’any. Es pot trobar més informació 
sobre la campanya a la pàgina web https://www.mecenes.ub.edu/?lang=ca 

ALTRES PARTICIPACIONS 

Amb motiu del Dia Internacional de la Pau, es va realitzar una intervenció al programa Tres60 
de la Televisió de Badalona (http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/21-de-
setembre-de-2020-tres60). En aquest espai local es va visibilitzar la situació de les persones 
refugiades arreu del món, així com es va difondre el Programa de Suport. 

https://www.mecenes.ub.edu/?lang=ca
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OBSERVATORI EUROPEU DE MEMÒRIES (EUROM) 

EUROM és una xarxa transnacional d’institucions i organitzacions compromeses 
amb l’anàlisi i la promoció de polítiques públiques de memòria. Té com a objectiu 
reflexionar sobre la història recent de la lluita per la democràcia i la llibertat a 
Europa, defensant una pluralitat de records. L’Observatori està liderat per 
la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb el suport de 
la Comissió Europea - Programa Europa per a Ciutadans.  

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 52 afiliats de 22 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 Museu de les Ocupacions 
(Estònia), el Mémorial de la Shoah (França), el Govern de Navarra (Espanya) o la 
Câmara Municipal de Lisboa (Portugal). 

https://europeanmemories.net/index.php
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
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ACTIVITATS 2021 

 

 EXPOSICIÓ ITINERANT DECONSTRUIR EL FRANQUISME (SANTIAGO DE 
COMPOSTEL·LA) 

Del 23 de gener al 6 de febrer de 2020 

 
L’exposició itinerant Deconstruir el Franquisme es va mostrar a Santiago de 
Compostel·la com a espai de reflexió sobre la simbologia de la dictadura franquista a 
Galícia. 
L’obertura de l’exposició va tenir lloc el 23 de gener a les 12 hores i l’exposició es va 
poder veure al passeig Central de l’Alameda fins al 6 de febrer. 

 

 
 
https://europeanmemories.net/activities/deconstructing-francoism-santiago-de-compostela/  

 

EXPOSICIÓ ONLINE “BARCELONA, REFUGI DE JUEUS”   

30 de gener de 2020 

L’exposició digital “Barcelona, un refugi per als jueus” va ser presentada pels comissaris Josep 
Calvet i Manu Valentin al Museu d’Història de Barcelona el 30 de gener en el marc del Dia 
Internacional de la Memòria de l’Holocaust. 

 

https://europeanmemories.net/activities/deconstructing-francoism-santiago-de-compostela/
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Una instal·lació de vídeo, amb 
material seleccionat de 
l’exposició en línia, va ser 
exposada a l’interior del Chappel 
de Sainte Agathe del museu del 
25 de gener a l’2 de febrer. 

L’exposició es va llençar en 
anglès i català en una nova 
secció del lloc web d’EUROM el 
24 de gener. L’exposició virtual 
pren com a punt de partida el 
llibre homònim, publicat el 2015 
per Editorial Angle, i la recerca 
documental realitzada el 2018. 
El resultat és un viatge visual que 

abasta les migracions jueves a Barcelona des del 1914 fins al final de la Segona Guerra Mundial, 
el 1945. El recorregut digital posa de manifest les trajectòries de famílies jueves, personatges, 
empreses i associacions gremials establertes a la ciutat en tres etapes cronològiques: 1914-
1929, 1933-1936 i 1939-1945. 

https://europeanmemories.net/activities/barcelona-a-shelter-for-the-jews/  

 

SEMINARI DE CULTURES PÚBLIQUES 2020 

Sessions 

20 de gener 

• Rastreig de llocs amb múltiples records a França i Europa 

12 de febrer 

• Les lleis de la memòria a Europa. Els models i les seves controvèrsies 

13 de març 

• Memòries, rastres i controvèrsies públiques al voltant de la qüestió post-colonial 

 

Portada: Un grup de jueus sortint 
del Bar Griego, a prop del 
Paral·lel, on es reunia part de la 
colònia barcelonina. La imatge 
s’inclou en un article signat pel 
periodista Javier Sánchez-Ocaña, 
publicat el 16 de febrer de 1935 a 
la revista Estampa. Font: arxiu de 
Manu Valentí 

https://europeanmemories.net/activities/barcelona-a-shelter-for-the-jews/
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27 de març 

• Política de la memòria del passat problemàtic entre peticions i ordres 
 

 
 

Durant quatre sessions, els usos públics de la memòria que diferencien aquests passats van ser 
examinats a través de diferents dispositius narratius (memorials, museus, commemoracions, 
reparacions) i iniciatives públiques que marquen la seva rellevància actual.  

FRANQUISME I EDUCACIÓ 

La Universitat de Vic va acollir una pintura mural participativa i un taller sobre educació i 
franquisme en col·laboració amb l'Observatori Europeu de Memòries i el projecte Art públic i 
memòria de la Universitat de Barcelona; L’acció va ser coordinada per l’artista urbà Roc 
Blackblock i codirigida per l’EUROM i el projecte AREAF del Grup de Recerca en Educació de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. 

Prenent el concepte d’art urbà com a vehicle de transmissió de memòria i com a eina de reflexió 
per a la transformació social, aquest projecte col·laboratiu integra la recerca històrica sobre el 
franquisme a Vic impulsada pel grup de recerca educativa de la Universitat de Vic amb el suport 
de la Fundació Puig Porret. El seu propòsit és revelar les apropiacions, la propaganda i la 
repressió del franquisme mitjançant l’educació social. Els conceptes desenvolupats durant el 
projecte de recerca es recullen en una pintura mural amb l'objectiu de despertar la consciència 
pública i la reflexió sobre el passat recent de Spains. 
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https://europeanmemories.net/activities/francoism-and-education/ 

 

EXPOSICIÓ “MEMÒRIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA” A RIJEKA (CROÀCIA)  

Del 10 al 18 de març  

El passeig Korzo de Rijeka va celebrar del 10 al 18 de març l’exposició “Memòria cultural de la 
guerra civil espanyola” en el marc de Rijeka 2020 - Capital Europea de la Cultura. 

 

 
 

Concebuda pel professor Vjeran Pavlaković en col·laboració amb l’EUROM i la Biblioteca del 
Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, l’exposició es basa en recents 
investigacions realitzades per estudiants i estudiants espanyols i croats. Es va estrenar el 9 de 
gener al Campus de la Universitat de Rijeka, on va estar fins a principis de febrer. El Campus va 
acollir fins al 1991 un complex de casernes de l’exèrcit conegut com la Caserna dels Voluntaris 
Espanyols en memòria dels antifeixistes locals que es van unir a les Brigades Internacionals a 
Espanya el 1936. 

https://europeanmemories.net/activities/cultural-memory-of-the-spanish-civil-war-2/  

 

 

https://europeanmemories.net/activities/francoism-and-education/
https://europeanmemories.net/activities/cultural-memory-of-the-spanish-civil-war-2/
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SEGON SEMINARI PERMANENT GEICP,  DONES, RESISTÈNCIA I (DES) RECORDS 

Març-Juny 2020 

Les dones i el gènere són el fil conductor de la segona edició del seminari permanent del grup 
de recerca d’Institucions i Cultures Polítiques de l’ 
Institut d’Història Jaume Vicens i Vives de la 
Universitat Pompeu Fabra. 

De les quatre sessions que tracten sobre la 
construcció de records de dones des de l’ oblit en 
els camps del colonialisme, les revolucions, els 
populismes i les resistències, només es va fer la 
primera, “Dones, (Un) Memòries i colonialisme”, 
que va tenir lloc l’11 de març de 2020, tres dies 
abans de la declaració de l’estat d’alarma a 
conseqüència de la pandèmia per la Covid-19 

La sessió del 3 de juny de 2020, "Trinitat Revoltó i 
Redempció Querol, dues biografies de l'exili i 
l'antifranquisme: lluites, depuració i resistència", 
va compatar amb la participació del director de 
l’EUROM, Jordi Guixé Corominas com a ponent 

 
 

https://europeanmemories.net/activities/women-resistance-and-unmemories/ 

SEMINARI ITINERANT A GERNIKA, L’EXILI I LA INFÀNCIA 

Del 25 al 27 de març del 2020 

En el marc del projecte MIGRAID, el l Museu de 
la Pau de Gernika acull el primer seminari 
itinerant del projecte Migració i ajuda 
humanitària a Europa (MIGRAID).  El projecte 
MIGRAID, en el qual l’EUROM participa com a 
soci, pretén cridar l’atenció sobre la 
importància, l’interès i l’actualitat dels fluxos 
migratoris i dels exiliats, destacant l’activitat 
desenvolupada per voluntaris i organitzacions 
humanitàries entre 1914 i 1949, un període 
conflictiu i convuls de la història europea. 

https://europeanmemories.net/activities/exile-and-childhood-in-gernika/  

https://europeanmemories.net/activities/women-resistance-and-unmemories/
https://europeanmemories.net/activities/exile-and-childhood-in-gernika/
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HOMENATGE A MARIA SALVO 

27 de maig de 2020 

(aquesta activitat havia de ser presencial en format conferència i es va reconvertir en online) 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Ateneu Memòria Popular van promouen conjuntament un 
homenatge en línia amb motiu dels 100 anys de la lluitadora antifranquista Maria Salvo Iborra. 

L’acte s’organitzà en col·laboració amb l’ Associació Catalana d’Antics Presos Polítics, la 
Plataforma pel Monument a la Presó de Dones de Les Corts, la Fundació Cipriano Garcia i 
l’EUROM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europeanmemories.net/activities/tribute-to-maria-salvo/  

COMMEMORACIÓ 70 ANYS DECLARACIÓ SCHUMAN 

9 de maig, 1950-2020 

 

https://europeanmemories.net/stories/schuman70  (aquesta activitat havia de ser presencial 
en format conferència i es va reconvertir en online) 

 

https://europeanmemories.net/activities/tribute-to-maria-salvo/
https://europeanmemories.net/stories/schuman70
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TERCERA VISITA D'ESTUDI A BÒSNIA I HERCEGOVINA 

Del 23 al 26 de setembre del 2020 

 

Després de sis mesos promovent activitats en línia i petites 
reunions amb motiu de la Covid-19, l’EUROM a reprendre 
les activitats participatives presencials amb un viatge 
d’estudis a Zagreb, organitzat en col·laboració amb el 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Iniciativa 
Juvenil per a Drets humans a Croàcia (YIHR) i la delegació del Govern de Catalunya als Balcans. 

L'intercanvi de joves als Balcans forma part del compromís de l'EUROM d'implicar els joves en 
el coneixement i l'anàlisi de les polítiques de memòria a Europa. En aquesta ocasió, deu joves 
d’Espanya van interactuar amb representants d’entitats locals de Zagreb i varen  visitar espais 
de memòria de la Segona Guerra Mundial, la Iugoslàvia de Tito i les guerres dels Balcans dels 
anys noranta. Planificat inicialment a Sarajevo, el programa va ser completament redissenyat i 
adaptat a causa de les restriccions COVID19 a Bòsnia i Hercegovina. Es van tenir en compte totes 
les mesures sanitàries per garantir un viatge segur i el correcte desenvolupament de l’activitat. 

 

https://europeanmemories.net/activities/study-visit-to-the-balkans/ 

https://europeanmemories.net/activities/study-visit-to-the-balkans/
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EXILIO (IN DIE FREMDE) 

2 de setembre de 2020 

Exilio (In die Fremde) és un viatge musical, literari i audiovisual al voltant de la idea de l’exili: 
desplaçament forçat, pèrdua, desarrelament, abandonament. 

Presentat el 2 de setembre durant el festival Pedra Viva, a Menorca, i a l’Elbphilharmonie 
Hamburg del Harbour Front Literaturfestival, l’actuació està disponible per itinerància. 

La guitarrista solista Nora Buschmann i l’actor hispano-alemany Àlex Brendemühl expliquen 
històries de persones que es van veure obligades a abandonar el seu país natal. Amb el suport 
de projeccions audiovisuals de Lalo García, recorden en poesia i música els artistes que es van 
exiliar durant la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. 

https://europeanmemories.net/activities/exilio-in-die-ferne/ 

https://europeanmemories.net/activities/exilio-in-die-ferne/
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WINNIPEG 

Obra de teatre 

Winnipeg recorda l'època en què el 
poeta Pablo Neruda i el ministre 
d'Afers Exteriors de Xile, Abraham 
Ortega, van obrir les portes del país a 
2.000 republicans espanyols exiliat. 

Basada en la novel·la gràfica de Laura 
Martel, la producció es va presentar 
al setembre en el marc del Grec 
Festival de Barcelona amb la 
col·laboració de l’EUROM. 

El 30 de setembre, després de la representació va tenir lloc un debat amb Jordi Guixé i Verónica 
Aranda, neta de l’ex-ministre d’Afers Exteriors xilens Abraham Ortega sobre l’exili republicà 
espanyol a Xile, 80 anys després. 

https://europeanmemories.net/activities/winnipeg/  

MÉS ENLLÀ DE LA PARET. 30È ANIVERSARI DE LA REUNIFICACIÓ ALEMANYA 

1 d’octubre de 2020 

Presentació del documental Hin und Her (Back and Forth), de Stefanie Kremser i Margit Ruile, i 
representació de música-poesia de la solista 
guitarrista Nora Buschmann i l’actor Àlex Brendemühl. 

 

L’any 2020 es van complir 30 anys de la reunificació 
alemanya un punt decisiu crucial en la història 
contemporània d’Europa i el seu procés d’unificació. 

Per debatre les llums i les ombres del procés de 
reunificació, l'Observatori Europeu de les Memòries i 
l'Institut Goethe va convidar tres artistes alemanys de 
la "generació post-wall" a compartir els seus records i 
pensaments sobre les contradiccions històriques, 
socials i culturals que sorgeixen d’aquesta 
commemoració. 

 

https://europeanmemories.net/activities/beyond-
the-wall/  

 

 

 

https://europeanmemories.net/activities/winnipeg/
https://europeanmemories.net/activities/beyond-the-wall/
https://europeanmemories.net/activities/beyond-the-wall/
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SEMINARI INTERNACIONAL “MESTRES I ESCLAUS. TREBALL, REBEL·LIÓ I COMERÇ 
D’ESCLAVITUD TRANSATLÀNTICA” 

9 d’octubre de 2020 

El programa s’ha organitzat en col·laboració amb l’EUROM, la Fundació Cipriano García, l’Ateneu 
de Memòria Popular i el Comissari de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 
https://europeanmemories.net/activities/masters-and-slaves-labor-rebellion-and-trade-in-
transatlantic-slavery/  

 

SIMPOSI INTERNACIONAL “ENSEÑAR EL HOLOCAUSTO” 

22-23 d’octubre de 2020 

L’EUROM va col·laborar amb el Grup de 
Recerca ARGOS (IUCA) de la Universitat de 
Saragossa en un simposi que va debatre sobre 
les iniciatives pedagògiques que s’estan duent 
a terme en relació amb l’Holocaust tant en 
educació formal (educació primària, educació 
secundària i universitats) com no formal. 
(museus i associacions).  

Constituïda al voltant de cinc línies principals, 
aquesta activitat tenia per objectiu agrupar els 
esforços que fan els educadors per treballar l’Holocaust a l’aula, reconeixent-los com a estudi i 
exercicis de memòria per evitar el negacionisme o la banalització, i promoure valors fonamentals 
per convivència com l’empatia i la tolerància, inclosa una actitud contra el racisme i la 
discriminació. 

https://europeanmemories.net/activities/teach-the-holocaust/ 

 

https://europeanmemories.net/activities/masters-and-slaves-labor-rebellion-and-trade-in-transatlantic-slavery/
https://europeanmemories.net/activities/masters-and-slaves-labor-rebellion-and-trade-in-transatlantic-slavery/
https://europeanmemories.net/activities/teach-the-holocaust/


[Escriba aquí]  

 

Página 38 de 62 

 

      

         

 

L’HOLOCAUST COM A PUNT DE PARTIDA (2020). 4T SEMINARI DE FORMACIÓ DE 
PROFESSORS SOBRE GENOCIDI I ATROCITATS MASSIVES. 

13 - 17 de novembre de 2020. Seminari WEB 

 
IV edició del seminari de formació del professorat organitzada per l’EUROM i la Memoria de la 
Shoah en col·laboració amb el Memorial Democràtic i el Departament d’Ensenyament de 
Catalunya i amb Memoshoa Portugal. 

Un grup de 40 professors i professionals de l’educació d’Espanya i Portugal es van reunir en línia 
per compartir les millors pràctiques per atendre als alumnes sobre les millors maneres d’abordar 
els genocidis i les atrocitats massives a l’aula; 

 El format del seminari va ser de quatre discursos principals i vuit tallers sobre qüestions com 
l’antisemitisme, la Shoah, el colonialisme i la repressió de gènere a la Guerra Civil espanyola 

https://europeanmemories.net/activities/the-holocaust-as-a-starting-point-2020/ 

 

6A CONFERÈNCIA INTERNACIONAL WALTER BENJAMIN 2020 (ON LINE) “RECORDS 
I PATRIMONI CONTROVERTITS. USOS I ABUSOS DEL PASSAT RECENT” 

Del 19 al 21 de novembre  

L’objectiu de la conferència va ser abordar la tensió entre la 
transmissió rigorosa del coneixement històric i les 
tendències a la comercialització, la superficialitat i la 
banalització del passat. 

 

 

https://europeanmemories.net/activities/controversial-
memories-and-heritage-uses-and-abuses-of-the-recent-

past/ 

 

 

 

 

 

https://europeanmemories.net/activities/the-holocaust-as-a-starting-point-2020/
https://europeanmemories.net/activities/controversial-memories-and-heritage-uses-and-abuses-of-the-recent-past/
https://europeanmemories.net/activities/controversial-memories-and-heritage-uses-and-abuses-of-the-recent-past/
https://europeanmemories.net/activities/controversial-memories-and-heritage-uses-and-abuses-of-the-recent-past/
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L’ACORD DE DAYTON. 25 ANYS DESPRÉS 

Coincidint amb aquest aniversari, l’ICIP, amb la col·laboració de Clack, CIDOB, EUROM i amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya, va organitza un cicle de tres diàlegs per reflexionar 
sobre la situació actual d’aquest país balcànic, el grau de compliment de els acords de pau, el 
procés de reconciliació i les 
iniciatives i estratègies per 
promoure la construcció de pau. 

Sessió 1:  11 de novembre 

El llegat de Dayton 

 

 

 

 

Sessió 2:18 de novembre 

Una reconciliació incompleta 

 
 

Sessió 3:  25 de novembre  

Cooperació i construcció de pau a Bòsnia: 1995-2020 

 
 

https://europeanmemories.net/activities/the-dayton-agreement-25-years-later/ 

 

https://europeanmemories.net/activities/the-dayton-agreement-25-years-later/
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TAULA RODONA ON LINE “MEMÒRIES I CEMENTIRIS. CARTOGRAFIES DE LA 
VIOLÈNCIA FRANQUISTA” 

26 de novembre de 2020 

La taula prenia com a punt de partida el llibre commemoratiu que relata l’experiència de 
l’anomenat “ Unmemorial ” de Madrid i l’escultura “Lar” de Fernando Sánchez Castillo per 
homenatjar les 
gairebé tres mil 
persones executades 
al Madrid de la 
postguerra (1939). - 
1944), la majoria a 
les rodalies del 
cementiri d’Est o 
Almudena, el més 
gran de la capital. 
Promogut el 2019 
per l’ajuntament de 
Manuela Carmena, 
el projecte es va 
veure reduït i 
desnaturalitzat per l’actual consistori presidit per Martínez Almeida, que amb el pretext de la 
seva “resignificació”, va ordenar la retirada dels noms del monument i d’altres no menys 
importants elements del projecte. 

https://europeanmemories.net/activities/memories-and-cemeteries-cartographs-of-franco-
violence/  

 

RECORDS DE CONFINAMENT 

Durant el període de bloqueig a Barcelona, l'equip EUROM va discutir com nosaltres, com a 
historiadors i gestors del patrimoni, podríem contribuir a recollir records d'un episodi històric 
tan nociu i recent. 

El debat va donar lloc a aquesta sèrie d’entrevistes que presencia el confinament des d’un 
punt de vista positiu i solidari. 

La producció forma part del nostre projecte audiovisual a llarg termini "Citizens 'Voices " i es va 
desenvolupar en cooperació amb dos centres culturals locals i la cineasta Carolina Astudillo. 

  
https://europeanmemories.net/activities/memories-of-confinement/  

 

https://europeanmemories.net/activities/memories-and-cemeteries-cartographs-of-franco-violence/
https://europeanmemories.net/activities/memories-and-cemeteries-cartographs-of-franco-violence/
https://europeanmemories.net/activities/memories-of-confinement/
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JORNADA INTERNACIONAL ON LINE “COLO(M)IALISMES 

De l’1 al 3 de desembre  

L’objectiu del seminari era donar veu a la diversitat de records colonials d'Amèrica, Àfrica i Àsia 
presents a Barcelona prenent com a punt de partida el monument a Colom: per a alguns, una 
font de vergonya que recorda un passat colonial que no s'ha discutit ; per a altres, una part del 
patrimoni immoble d’una gran ciutat. 

Totes les sessions es van emetre en directe al nostre canal de Youtube. 

https://europeanmemories.net/activities/colomialismes/ 

TERCERA REUNIÓ ANUAL DE LA XARXA EUROM. DEL 9 A L’11 DE DESEMBRE. 

“Fer balanç de les polítiques de memòria europees” 

És la tercera edició de la nostra conferència anual i l'objectiu era promoure el debat entre els 
participants sobre el present i el futur de les polítiques de memòria.       
Esperem consolidar un fòrum per compartir bones pràctiques i noves idees que puguin 
contribuir a l’agenda dels projectes de record europeu en aquest nou context de canvis i 
continuïtats dels programes públics en el marc de les polítiques europees i del nou període de 
programació per al 2021-2027. 

https://europeanmemories.net/activities/taking-stock-2020/ 

https://europeanmemories.net/activities/colomialismes/
https://europeanmemories.net/activities/taking-stock-2020/
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PUBLICACIÓ DEL QUART NÚMERO DE LA REVISTA EUROM. 

Desembre de 2020 

El quart número de la revista EUROM inclou articles sobre estudis de memòria, història pública 
i colonial i polítiques de memòria des d’una perspectiva transnacional i multidisciplinària. 

El nou número inclou entrevistes amb Marianne Hirsch i Fernando López Martínez i destaca 
aspectes transversals de records com el feminisme, l’antirracisme i l’ètica. 

L’escriptora Géraldine Shwarz , la investigadora social Sarah Gensburger, la historiadora Selina 
Todd i l’arquitecte Julian Bonder són alguns dels experts que van col·laborar en aquest número 
de notícies editat per Ricard Conesa i dirigit per Jordi Guixé. 

Edició limitada de 300 números impresos i disponible en línia 
https://europeanmemories.net/magazine/  

https://europeanmemories.net/magazine/
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ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA PAU I DELS DDHH 

Exposició "Barcelona - Elna, Alep 
- Mafraq: Refugiades de Lluny i
de Prop“ Facultat de Dret.  Del 28
de febrer al 13 de març de 2020
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Cooperació i formació 
universitària        
per al desenvolupament 
“CONTRIBUCIÓ A LA GESTIÓ DURABLE DELS RECURSOS 
HÍDRICS DE SAINT LOUIS (SENEGAL) – FASE II” 
Finançat per l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria del Programa de Cooperació per a la 
Justícia Global 2019.  El projecte te una duració de anys (2020-2021).  

S’han realitzat les següents activitats: 

- Creació dels continguts de la formació inter-universitària sobre la gestió sostenible
dels recursos hídrics en context urbà

- Aprovació del curs d’extensió universitària online (certificat Extensió
Títol Universitat Barcelona) per la UB - GESTION DURABLE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT (2020-2021).
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/ofertaformativa/extensions/
fitxa/G/201912064/index.html

https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201912064/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201912064/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201912064/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/G/201912064/index.html
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- Ubicació, i disseny d’una depuradora natural a 1 escola pública de primària a
Saint Louis, Senegal

S’han hagut de posposar les següents a causa de COVID al segon semestre 2020 

- Realització d'un seminari a Dakar sobre les tecnologies ecològiques de
sanejament

- Construcció depuradora natural a 1 escola pública de primària a Saint Louis,
Senegal

Suport a la redacció de la proposta UB de mobilitat Erasmus Plus K107. Redacció dels projectes 
de mobilitat per Senegal i Vietnam 

Suport tècnic projectes de XIREC (Xarxa Integrada de Recursos Comunitaris Gestió i Solidaritat) 

- Execució projectes Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis
(Senegal) (fase I i fase II).

- Redacció projecte “Apoderament de la dona de la zona periurbana de Sant Luis
mitjançant la millora en la gestió dels hídrics de Saint Louis”, Convocatòria:

Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans, Diputació de Barcelona

“EDIBLE CITIES NETWORK_ INTEGRATING EDIBLE CITY 
SOLUTIONS FOR SOCIAL RESILIENT AND SUSTAINABLY 
PRODUCTIVE CITIES” 
Continuació activitats projecte H2020 

• https://www.edicitnet.com/, projecte del programa europeu 2020, en relació amb el
desplegament d’accions d’agricultura social en diferents ciutats del món.

S’han realitzat les següents activitats: 

- Disseny des continguts pedagògics sobre solucions naturals (contingut i
formats) (WP7)

- Estudi bibliogràfic sobre “Edible City Nature Based Solutions” Creació dels
continguts de la formació inter-universitària sobre la gestió sostenible dels
recursos hídrics en context urbà (WP7)

- Suport a la ciutat de Sant Feliu del Llobregat (WP1, WP4)
- Inventari ECS (Edible City Solutions) amb ICRA (WP2)
- Compilació informació articles sobre ECS per redacció d’article amb ICRA (WP2)

https://www.edicitnet.com/
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- Suport tècnic a altres ciutats del consorci (especialment la ciutat de Lomé, a
Togo) (WP4)

S’han hagut de modificar/posposar les següents activitats: 

- El curs de formació a l’equip de Sant Feliu de Llobregat (“city team”) per a la
realització d'un pla estratègic per a la ciutat que inclogui les solucions basades
en la natura per a la producció d’aliments, previst pel mes de maig de manera
presencial, es va convertir en un curs Moodle online i es va posar en marxa el
segon semestre 2020.

- La realització d’enquestes a Sant Feliu sobre ECS (WP2, WP4) s’han fet via
telefònica o online.

- Curs online Moodle  (WP4)
- Aplicació model TYGRON a Sant Feliu (WP2)
- Organització d’una a jornada divulgativa del projecte a Sant Feliu del Llobregat

(WP1, WP7)
- Realització i anàlisi d’enquestes a Sant Feliu sobre ECS (WP2, WP4)

   Web projecte posada en marxa (en diversos idiomes) 
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• Participació  del 9 al 13 de març del 2020 a Brasília DF al III Seminari Internacional
sobre Solucions Basades en la Natura (NbS, per les seves sigles en anglès)

Organitzat conjuntament per la Unió Europea 
(UE) i el Ministeri de Ciència, Tecnologia, 
Innovacions i Comunicacions (MCTIC) del Brasil. 
Davant dels principals reptes urbans i 
l’emergència climàtica, inspirar-se en la natura 
per dissenyar solucions que proporcionin una 
millor qualitat de vida i la resiliència climàtica a 
les ciutats és una aposta creixent arreu del món. 
Amb el suport dels Diàlegs Sectorials UE–Brasil i 

de la Comissió Europea, el govern federal del Brasil es va unir a aquesta tendència i va reunir, 
en una única setmana estratègica, esdeveniments impulsats per diverses iniciatives d’NbS. 
En concret, sota el títol “El repte de l’aigua i les ciutats”, la setmana es va centrar en la 
dimensió urbana de l’aigua. El primer esdeveniment internacional, el 9 de març, era un 
intercanvi UE-Brasil sobre la cooperació per a la gestió sostenible dels recursos hídrics. 
L’organitzà l’Agència Nacional de l’Aigua (ANA), i es focalitzà en la gestió, la legislació, la 
inspecció, el sanejament, les preses i els corrents d’aigua. L’esdeveniment central de la 
setmana, del 10 a l’11 de març, va ser un seminari organitzat pel MCTIC i el Centre de Gestió 
i Estudis Estratègics (CGEE), reunint especialistes brasilers i europeus per debatre temes com 
la universalització del sanejament i la gestió dels recursos hídrics a les zones urbanes d’acord 
amb l’enfocament NbS. En aquest context, la Dra. Antonina Torrens, en representació de la 
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, va participar en una taula rodona sobre 
cooperació, en què presentà exemples d’NbS per a la gestió de les aigües residuals a la UE. 
El 12 de març tingué lloc el “Diàleg entre projectes centrats en l’aigua i les ciutats”, 
organitzat pel MCTIC, el CGEE i l’ANA. Hi van participar representants de la Comissió Europea 
i de la Water JPI (Joint Programming Initiative) i experts europeus contractats en els 
respectius projectes, que, després d’intercanviar experiències i resultats, van visitar 
exemples d’NbS aplicats a l’aigua a Brasília. El 13 de març es van realitzar reunions bilaterals 
entre les diferents institucions. 
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“IMPLEMENTACIÓ DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA, 
PER A UNA PAU REAL, ESTABLE I DURADORA” 

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’Associació Catalana 
per a la Pau, impulsen aquest programa de cooperació internacional. La iniciativa respon a 
l’estratègia de canvi social, econòmic i polític per a Colòmbia, dissenyada en els Acords de Pau 
de l’Havana i basada en l’enfocament de drets humans i gènere. 

En concret, el programa busca contribuir a quatre dels sis punts establerts en els Acords de 
Pau: 

- La Reforma Rural Integral del camp colombià, mitjançant l’accés i control dels
recursos a col·lectius fins ara exclosos, com són les dones, els i les camperoles, la
comunitat afro i indígena i els i les excombatents.

- La reincorporació a la vida civil de les i els excombatents de les FARC-EP mitjançant
el suport d’estratègies socioeconòmiques per a la reincorporació social i productiva.

- La protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia com a l’exili, treballant per
garantir l’accés i exercici dels seus drets davant el Sistema Integral de Veritat Justícia 
Reparació i No Repetició (SIVJRNR);

- La verificació dels Acords de Pau per part de la comunitat internacional, construint
titulars de responsabilitats actius que generin espais reals d’incidència i pressió a
l’Estat colombià per garantir la seva efectiva implementació.

El projecte té una durada de dos anys (2020-2021). La Fundació Solidaritat UB s’encarrega de la 
part del projecte que té com a contrapart a la Universidad Javeriana de Cali i que està centrada 
amb la construcció del diàleg transversal entre actors de la societat civil de les regions del Cauca 
i Buenaventura. 

La Universitat de Barcelona és co-partícep en la creació de l’ Institut d’estudis interculturals 
universitari de la Javeriana de Calí. La UB forma part del Consell de Direcció de l’IEI des de la 
seva creació. L’Institut ha promogut la formació i defensa de l’agenda política de les comunitats 



[Escriba aquí] 

Página 49 de 62 

indígenes, afro-descendents i camperoles de Colòmbia en la regió del Cauca i del Pacífic 
colombià. Actualment l’institut, que ha participat activament en el procés de pau de La Havana, 
està implementant projectes de consolidació en el terreny dels acords de pau.  

La Fundació Solidaritat UB acull a la UB trobades dels grups de diàleg formats per representants 
de la societat civil de la regió del Sud-occident colombià, amb caràcter transversal, amb 
l’objectiu de salvaguardar i implementar els acords de pau. 
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FORMACIÓ 

La Fundació Solidaritat UB ha col·laborat en diversos cursos i màsters sobre cooperació al 
desenvolupament: 

MASTER EN GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 

Ha coorganitzat l’edició XXIX del Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació 
(gener - juliol de 2020): 24 alumnes. 

La Fundació Solidaritat UB col·labora en l’organització del Màster que impulsen, des de 
fa gairebé 30 anys, el Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i la Fundació Món-3    

CURS SUPERIOR UNIVERSITARI: TECNOPOLÍTICA I DRETS A L’ERA DIGITAL 

Ha participat en el curs superior universitari “Tecnopolítica i Drets a l’Era Digital” (7 
octubre - 18 de desembre de 2020): 31 alumnes. 

Organitzat per XNET, la Universitat de 
Barcelona i la Fundació Solidaritat UB en 
col·laboració amb la Direcció de Justícia Global 
i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona, el curs superior universitari 
“Tecnopolítica i Drets a l’Era Digital” forma 
agents polivalents i actius en els nous models 
d’acció estratègica propiciats per l’era de la 
informació, ensenyant a dur a terme noves 
formes d’organització i acció, i a liderar sectors 
transformadors i en transformació. 
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CURS “DESIGUALTAT I POBRESA” 

 Ha participat en el seminari “Desigualtat i pobresa: 
Cap a un món pitjor?” (9, 16 i 18 de novembre de 
2020): 42 alumnes. 

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

Ha coorganitzat la 7a edició del curs prelaboral 
d’extensió universitària (octubre de 2019 - novembre 
de 2020), dissenyat per promoure la inserció 
sociolaboral de persones sense llar: 10 alumnes. 

CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA “CUINA 
SOCIAL I COMUNITÀRIA” 

Ha coorganitzat la 3a edició del curs d’extensió 
universitària “Cuina social i comunitària” (maig - novembre de 2020), adreçat a joves amb 
especials dificultats d’inserció sociolaboral, preferentment de la zona nord del districte de Nou 
Barris: 15 alumnes. 
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CURS “GESTIÓN DURABLE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT” 

Proposta de curs d’extensió universitària UB-FSUB-UGB 

o Nombre d'anys acadèmics: 1 Curs acadèmic d'inici de docència: Curs
o Acadèmic 2020 / 2021 Nombre de crèdits: 6
o Entitat gestora: Universitat Barcelona
o Centre responsable: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
o Modalitat de docència: Semipresencial

CURS “AUXILIAR DE SERVEIS” 

Realitzat en el marc del conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Catalana 
Síndrome de Down). S’havien fet totes les gestions perquè comencés al més d’abril però 
finalment es va haver de cancel·lar. 

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT DE LA 
COOPERACIÓ, L’EDUCACIÓ PER LA PAU I L’ACCIÓ SOCIAL 
EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

1) CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE PRIMERA ACOLLIDA DE
PERSONES MIGRANTS

Assistència per la prestació dels serveis de gestió del Servei de Primera Acollida de Persones 
Migrants i l'assistència per la gestió del Servei d’Assessorament legal en matèria d’Estrangeria 
a Persones Immigrants residents a Sant Feliu de Llobregat. 

Es realitzen, entre d’altres, les següents tasques: 

• Gestió de la base de dades del servei.
• Realització de sessions d’acollida.
• Realització d’entrevistes d’acollida, incloent-hi la gestió de la fitxa d’alta al Servei de

Primera Acollida.
• Comprovació de la documentació dels expedients. (Integració/Arrelament/habitatge)
• Pre-elaboracions dels informes tècnics.
• Gestió del cicle formatiu del mòdul C, incloent-hi la seva realització.
• Derivació de casos al servei d’assessorament en matèria d’estrangeria.
• Participació a espais de coordinació supramunicipal en matèria d’acollida
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2) CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT AL DESPLEGAMENT I
IMPLEMENTACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
2019-2023

Prestació de suport al Programa de Solidaritat, Cooperació I Agermanaments per al 
desplegament i implementació del Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament 2019-
2023 de Sant Feliu de Llobregat. 

• Seguiment i avaluació del Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament.
• Suport en la dinamització del Consell Solidari.
• Avaluació dels projectes de cooperació i sensibilització.
• Avaluació de les justificacions dels projectes de cooperació i sensibilització.
• Suport i seguiment dels projectes de cooperació bilaterals.
• Suport i seguiment de les activitats de les escoles solidàries.
• Suport per l’organització del DENIP.
• Suport per l’organització de la Fira de la Solidaritat.
• Suport per l’organització del dia del refugiat.
• Suport per l’organització de les Jornades : La ciutat i els drets humans.

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 

CONTRACTE D’ASSESORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI DEL PROGRAMA DE 
COOPERACIO I SOLIDARITAT AL SERVEI DEL PROGRAMA DE COOPERACIO I SOLIDARITAT 

La prestació del servei consisteix en la realització del següent: 

• Assessorament i l’assistència tècnica i administrativa necessària per a valorar els
projectes que presentin les entitats i també les municipalitats locals del marc
internacional a la convocatòria pública per sol·licitar i atorgar subvencions a entitats
dedicades a l’àmbit de la cooperació internacional i de la sensibilització entre la
ciutadania en temes de cooperació en el marc del Programa de Cooperació i Solidaritat,
així com el seguiment tècnic i la valoració de la justificació tècnica final de projectes de
convocatòries anteriors.
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Acció Social 
i Voluntariat    
PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIO-EDUCATIVA A LA 
ZONA NORD DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

GESTIÓ DE L’EDIFICI EUCALIPTUS 

Per encàrrec de la UB, la Fundació Solidaritat gestiona el bloc de pisos de lloguer social de la 
Plaça Eucaliptus que l’Ajuntament de Barcelona va cedir a la UB. El bloc disposa de 32 habitatges 
i 2 locals en els baixos. 8 habitatges, moblats per l’Ajuntament, es destinen a allotjament per a 
estudiants i professors que realitzin estades de curta durada a la UB, altres 3 estan conveniats 
amb entitats dedicades a l’acollida de refugiats (ACCEM i CCAR-CEAR) i els 11 restants estan 
llogats per membres de la comunitat universitària de la UB. 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DES DELS LOCALS DE L’EDIFICI 

Al local de la Fundació Solidaritat, 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”. També al punt d’atenció a la Clínica Odontològica de la 
Fundació Josep Finestres que va prestar servei fins el març de 2020, data en que va tancar les 
seves portes. 

EXPOSICIÓ “TREBALL DIGNE?” 

Del 2 al 13 de març, al Casal de Barri Torre Baró. En col·laboració amb Sindicalistes Solidaris. 
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GESTIÓ DONACIÓ CARPETES UB 

S’ha gestionat amb la Facultat 
d’Economia i Empresa la donació de 
carpetes, quaderns i cadires (Edifici 
històric UB i Facultat d’Economia i 
Empresa UB) 
Entitats beneficiàries :  
Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, Acción Planetaria, Diàlegs de 
dona, Formació i Treball, Esplai Druida 
(Nou Barris), Centre de dia i Casal 
Trinitat Nova (Nou Barris), Escola 
Santiago Russinyol (Nou Barris), Escola 
Drassanes (el Raval), Escola Baró de 
Viver (Nou Barris) 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PAS DE LA UB AMB 
FILLS/ES O PERSONES MENORS D’EDAT A CÀRREC, AMB 
DETERMINAT GRAU DE DIVERSITAT FUNCIONAL 

La Fundació Solidaritat UB convoca una borsa d’ajuts per al PAS de la Universitat de Barcelona 
amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tinguin un grau de discapacitat funcional 
física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%. 

Coordinada amb el Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social, aquesta convocatòria respon a 
l’acompliment de les finalitats recollides als estatuts de la Fundació Solidaritat UB: “promoure, 
emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat 
en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant totes aquelles 
actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, 
organitzacions de la societat civil o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor 
afegit que pot aportar la institució universitària”. 

L’any 2020 s’han atorgat Ajuts per un import global de 47.120 € repartits entre 30 beneficiaris 
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VOLUNTARIAT UB 

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 HA OBLIGAT A SUSPENDRE L’ACTIVITAT NORMAL DE 
CRIDES I CAMPANYES DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT, QUE S’HA RESTRINGIT A LA 
MODALITAT VIRTUAL PER ACOMPLIR LES MESURES DE PREVENCIÓ DECRETADES PER LA 
UB. PER AIXÒ, NOMÉS S’HA PUBLICAT UNA CRIDA DE VOLUNTARIAT QUE ES POT SEGUIR 
A DISTÀNCIA.     
EN TOT CAS, ABANS, DURANT I DESPRÉS DEL CONFINAMENT S’HAN DUT A TERME LES 
ACTIVITATS SEGÜENTS: 

BARCELONA MAGIC LINE (1 DE MARÇ DE 2020) 

La comunitat UB ha participat a la BML amb 4 equips i més de 50 persones. S’han recaptat un 
total de 1.968 €. Els diners s’han aconseguit mitjançant vàries accions, com l’esmorzar solidari, 
fent aportacions als equips participants i comprant productes de l’Obra Social de Sant Joan de 
Déu. 
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SUPORT A ENTITATS DURANT LA 
COVID-19 

Durant el confinament i l’estat 
d’alarma, atenent a les mesures 
decretades, s’ha donat suport a les 
entitats que ho necessitaven a través 
de les xarxes socials de Voluntariat UB, 
i s’ha incentivat la possibilitat de fer 
voluntariat des de casa. 

SUPORT A LA CAMPANYA UNA 
ROSA PER SANT JORDI 

S’ha difós la crida de voluntariat del 
col·lectiu Roses en confinament per 
repartir roses solidàries al personal 
sanitari i a les altes hospitalàries 
durant la jornada de Sant Jordi, amb el 
suport de Creu Roja, Metges Sense 
Fronteres, el Banc dels Aliments i 
l’Idibell. 
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Durant el 2020, s’han explorat nous projectes de voluntariat propis de la Universitat de 
Barcelona, en col·laboració amb les facultats. Per això, s’han realitzat reunions amb les 
facultats, per impulsar els següents voluntariats: 

MENTORIA SOCIAL I EDUCATIVA 

 que promogui l’accés a la universitat i la consecució d’estudis superiors per part
d’estudiants procedents de centres d’alta complexitat, amb l’extensió del programa de
Política Social i Accés a la Universitat (PSAU), de la Facultat d’Educació, a tota la UB, i la
coordinació amb iniciatives d’inclusió educativa d’altres facultats i serveis de la
Universitat.

SUPORT EN TRÀMITS TELEMÀTICS ADMINISTRATIUS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES 

En col·laboració amb agents socials del territori i la Facultat de Dret, entre d’altres. 
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TARDOR SOLIDÀRIA A LA UB 

El 2020 el número d’activitats s’ha vist substancialment reduït a unes quantes activitats virtuals 
de manera forçosa, degut a la situació extraordinària de Pandèmia. 

Alguns exemples d’activitats dutes a 
terme durant el 2020 són: 

• Tercera trobada anual
«Taking Stock of European
Memory Policies».

• Jornades internacionals
«Colo(m)ialismes. Patrimoni
i memòria colonial a la
Barcelona d’avui».

• Seminari «Desigualtat i
pobresa: Cap a un món
pitjor?»

• Taula de debat de les XVIII
Jornades sobre Colòmbia
«Les economies solidàries a
Colòmbia: parlen els
territoris»

Campanya de recollida de joguines. 
Donatius on line 

En el marc de la Tardor Solidària, cada any s’organitzen 
activitats (exposicions, xerrades i projectes audiovisuals) 
als centres de la UB i, en alguns casos, també en 
equipaments municipals i educatius de Barcelona i la 
seva àrea metropolitana sobre les temàtiques que 
treballa la Fundació Solidaritat UB. 
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PROJECTES  2020 

TÍTOL DEL PROJECTE  Subv. Rebuda Data d'Inici Data de 
finalització Finançadors

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

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

"CONTRIBUCIÓ A LA GESTIÓ DURABLE DELS RECURSOS 
HÍDRICS DE SAINT LOUIS" SENEGAL (FASE II) 136.022,74 € 1/12/2019 31/10/2021 Ajuntament de 

Barcelona 

SUPORT MUNICIPAL A L’ACOLLIDA DE PERSONES 
REFUGIADES I PROVINENTS DE ZONES DE CONFLICTE 27.000,00 € 1/10/2019 30/9/2020 Ajuntament de 

Viladecans

ASSESSORAMENT, FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT A 
L'ALUMNAT I PROFESSORAT D'IES A DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS EN MATÈRIA DEL TREBALL DE RECERCA EN DRETS 
HUMANS I ODS

12.000,00 € 1/12/2019 30/11/2020 Ajuntament de Sant 
Vicens dels Horts

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN 
COLOMBIA, POR UNA PAZ REAL, ESTABLE Y DURADERA

ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER A LA PAU Import total 

699.787,00 €  
FSUB  99,788,00 € 

2020 2022
Agència Catalana de 

Cooperació al 
Desenvolupament

OPERATING GRANT (2020) “EUROPEAN OBSERVATORY ON 
MEMORIES” 291.900,00 € 01/01/2020 31/12/2020 EUROPE FOR CITIZENS 

SOCIALLY RESPONSIBLE UNIVERSITY FOR 
INCLUSIVESOCIETIES IN THE ERA OF MIGRATION 
UNIDIVERSITY

UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI ROMA LA SAPIENZA 
Import total 285.446 € 

FSUB 62.615,00 € 

1/1/2020 31/12/2021 Erasmus+ Strategic 
Partnership

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ ENTRE FSUB I INSTITUT DE 
CULTURA DE BARCELONA 60.000,00 € 01/01/2020 31/01/2021 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 
Ajuntament de 

Barcelona 

INTERDEPENDENTS, CORRESPONSABLES 6.000,00 € 1/1/2020 31/12/2020 Ajuntament del Prat de 
Llobregat

SUPORT MUNICIPAL A L’ACOLLIDA DE PERSONES 
REFUGIADES I PROVINENTS DE ZONES DE CONFLICTE 38.850,00 € 1/1/2020 31/12/2020

Ajuntament de 
Viladecans 

AGBAR 

Assessorament, formació i acompanyament a l'alumnat i 
professorat d'IES a de Montornès del Vallès en matèria del 
treball de recerca en drets humans i ODS 

4.000,00 € 
1/1/2020 31/12/2020 Ajuntament de 

Montornés 

Inteligencia Artificial aplicada a la plataforma de 
participación ciudadana Decidim Barcelona 14.900,00 € 1/04/2020 31/12/2020 Ajuntament de 

Barcelona 

POTENCIANT SINÈRGIES PER ENFRONTAR ELS REPTES PER 
A LA JUSTÍCIA GLOBAL DES DE LA UNIVERSITAT: 
EDUCACIÓ, RECERCA I ACCIÓ 

133.000,00 € 01/06/2020 31/05/2021 Ajuntament de 
Barcelona 

“YOUTH AND MEMORY ACTIVISM” 
ASSOCIACIÓ CONÈIXER 
HISTÒRIA 57.960,00 €   

FSUB 7.560,00 € 
15/09/2020 14/03/2022 Europe for Citizens  -

Remembrance 2020 
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INCLUSION THROUGH MEDIATION 
Lider: ABO AKADEMI             

Total budget: 240.341,00 €  
FSUB: 35.507,00 € 

01/11/2020 31/10/2022 UE - Programa Erasmus+ 

SOCIAL MEANING IMPACT THROUGH LLL UNIVERSITIES IN 
EUROPE (SMILE)  

Lider: EUCEN            
Total sol.licitat UE: 

479.117,60€   
FSUB:  22.054,50 € 

01/12/2020 30/11/2023 UE - Programa Erasmus+ 

PATRIMONIOS INCÓMODOS. FUTURO Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS EN LOS LUGARES DE MEMORIA. 12.000,00 € 10/12/2020 10/12/2021 

Secretaria General del 
Estado. Dirección 

Memòria Democràtica 

"REFORÇ DE LA SOCIETAT CIVIL TUNISIANA PER LA 
DEFENSA DELS  DRETS CIVILS I POLÍTICS I EL FOMENT DE 
LA COHESIÓ SOCIAL PER AVANÇAR EN LA GESTIÓ DE LA 
CRISIS DE LA COVID-19, LA TRANSICIÓ POLÍTICA DEL PAÍS I 
L’ESTABILITAT REGIONAL (TUNÍSIA)”(WAHDA)" 

Lider: NOVACT                 
Total subvencionat: 

398.047,72 €      
FSUB: 172.420,02 € 

31/12/2020 31/05/2022 ACCD 
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ORGANIGRAMA 

PATRONAT 

Membres nats del Patronat 

President   Dr. Joan Elías i Garcia – Rector de la UB 

Vicepresident 1r    Sr. Joan Coromines Guerin 
Vicepresident 2n    Dr. Francisco Esteban Bara     

Secretària   Dra. Maite Vilalta Ferrer  – Secretària General de la UB 

Dr. Alex Aguilar       
Sr. Oriol Escardibul Ferrà 
Dra. Irene Maestro Yarza 

Patrons Designats 
Dra. Núria Casamitjana Badia       

Dr. David Bondia Garcia       
Sra. Núria Aymerich Rocavert          

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

Sr. Genís Vives Cantero 

DIRECTOR GENERAL  
Xavier López Arnabat

ADMINISTRACIÓ 
I FINANCES  

Adriana Peonia Iwasita 
Rodríguez 

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, formació 
inclusió social i 
polítiques publiques 
de solidaritat 
Laia Sanmartín Pons 

Antonina Torrents 
Armengol 
Maite Sirera González 
Gestió de cursos i 
Coordinació programa 
d’intervenció 
socioeducativa de Torre 
Baró.  
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