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Fundació Solidaritat UB 
 

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

 
 

Els grans eixos de treball de la Fundació 
Solidaritat són: 
  

 L’educació per a la pau i la ciutadania 
global (Programa Paula) 

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

 La cooperació universitària per al 
desenvolupament  
Presta Serveis d’assessorament i 
avaluació, posa en marxa projectes propis 
i col·labora amb projectes d’altres 
institucions i organitzacions, que 
impliquen la movilització de membres de 
la comunitat universitària. 

 L’acció social i el voluntariat. 

 La formació en cooperació i 
desenvolupament. 
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Educació per a la pau 

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de 
l’Educació, la Fundació desenvolupa el programa 
PAULA, adreçat a potenciar l’àmbit de l’educació per 
la pau, els drets humans i la ciutadania global en les 
diferents etapes educatives, a través del suport a 
mestres i professorat.  

 

Amb aquesta finalitat, es manté el portal PAULA 
d’educació per a la pau, on els docents poden trobar 
recursos didàctics especialitzats en cultura de la pau 
disponibles íntegrament per internet.  El programa 
integra també d’altres iniciatives adreçades a posar 
en relleu les possibilitats del currículum reglat per a 
l’educació per la pau, com ara el Premi de Recerca 
per la Pau per a treballs de batxillerat, de la 
Universitat de Barcelona, o activitats de formació 
permanent del professorat. 

 

  

http://www.ub.edu/ice/
http://www.ub.edu/ice/
http://www.portalpaula.org/
http://www.portalpaula.org/
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Portal PAULA  

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

 

En el periode 2011-2012 s’elabora una guia que 
analitza els continguts d’aprenentatge presents en la 
legislació curricular d’àmbit estatal, que afavoreixen 
el desenvolupament de la ciutadania global en cada 
etapa educativa, des d’infantil fins a batxillerat. 
Aquests continguts s’agrupen en quatre dimensions 
inherents a aquest enfoc educatiu: valors, 
coneixement dels reptes globals, sentiment de 
pertinença a una comunitat global i capacitat de 
participació transformadora.  

 

D’altra banda, el portal PAULA és una eina per la 
difusió, en català i castellà, de la resta d’activitats del 
programa.   

 
Premi de Recerca per a la Pau 

El treball Ni perdono, ni oblido. Documental sobre la 
fotografia de la retirada de 1939, de l’estudiant Joan 
Giralt Filella, de l’Institut Vil·la Romana de la Garriga 
(Vallès Oriental), ha estat reconegut amb el IX Premi 
de Recerca per a la Pau per a treballs de batxillerat, 
que convoca anualment la Universitat de Barcelona, 
impulsat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i 
la Fundació Solidaritat UB. El jurat, format 
íntegrament per professorat de la Universitat, 
decideix atorgar el guardó a aquest treball, que 
«aborda un repte molt important i que assoleix, a 
més, amb excel·lència». En el veredicte es destaca 
«l’ànsia de saber de l’estudiant, que es reflecteix en 
una recerca històrica que sembla cercar 
l’exhaustivitat: fent ús de diverses fonts (orals, 
escrites, audiovisuals, arxius convencionals i de la 
xarxa), duu a terme la difícil tasca d’elaborar una 
construcció transversal i demostra que un treball pot 
ser vertebrat en formats diferents». 

El lliurament d’aquest guardó, així com de les cinc 
mencions especials del jurat i del premi especial del 
Garraf, es realitza el dijous, 29 de maig, en un acte 
que va presidir la vicerectora d’Administració i 
Organització de la UB, Carme Panchón, i en què 
també intervé el director de Serveis de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona, Felip Roca; la consellera de Cooperació del 
Consell Comarcal del Garraf, Montserrat Santafé; el 
director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López, i 
el director de l’ICE, Antoni Sans. 

El Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de 
recerca d’estudiants de batxillerat es convoca cada 
any amb l’objectiu de promoure l’educació per a la 
pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir 
la cultura de la pau des de la recerca. Enguany, s’hi 
han presentat 28 treballs elaborats per 32 estudiants, 
procedents de 26 centres d’ensenyament de 15 
municipis d’arreu de Catalunya. Podien optar al 
guardó els treballs de recerca que tractessin alguna 
qüestió relacionada amb la cultura de la pau, entesa 
com una situació social que permet el 
desenvolupament ple de les persones i l’eradicació de 
la violència en totes les seves formes. 

Per a l’elecció de la proposta guanyadora, Ni 
perdono, ni oblido. Documental sobre la fotografia de  
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la retirada de 1939, s’ha tingut en compte la 
vinculació i la coherència del treball amb la cultura de 
la pau, el raonament crític i el rigor metodològic en el 
desenvolupament de la recerca, la integració de les 
dimensions local i global de la temàtica, l’originalitat 
del treball i la contribució de la recerca a il·lustrar i 
dotar de contingut la cultura de la pau. Tant 
l’estudiant guardonat, com l’Institut Vil·la Romana, 
han rebut, cadascun, un xec per valor de 500 euros. El 
tutor del treball, al seu torn, ha estat reconegut amb 
un diploma. 

Així mateix, en conveni amb el Consell Comarcal del 
Garraf, es lliura el premi especial al millor treball de 
recerca d’aquesta comarca a Apropament a la 
mutilació genital femenina des de l’àmbit de Vilanova 
i la Geltrú, de l’estudiant Ernest Rodríguez Ràfols, de 
l’IES Manuel de Cabanyes, de Vilanova i la Geltrú, 
amb tutoria de José Manuel Cuartielles Boltaina. 

Precisament, aquest treball ha rebut també una de 
les cinc mencions especials que ha atorgat el jurat. Els 
altres treballs guardonats amb una menció especial 
han estat: Dona marroquina i societat catalana: La 
integració de la dona marroquina en una societat 
occidental. Anàlisi de la integració de les dones 
marroquines a Sant Pere de Ribes, de l’estudiant 
Sabiha Bissbiss (Institut Can Puig, de Sant Pere de 
Ribes); ¡Salvemos la educación! Realización de un 
cortometraje satírico de animación sobre la LOMCE, 
de Gonzalo López (Institut Dolors Mallafrè i Ros, de 
Vilanova i la Geltrú); El valor de fer castells. El món 
casteller com una escola ètica, de les estudiants Anna 
Dalmau, Helena Serrahima i Núria Ortiz (Institució 
Cultural del CIC, de Barcelona), i L’impacte de les 
guerres dels Balcans a Catalunya: els programes 
d’acollida, de Clara Rodríguez (Aula Escola Europea, 
de Barcelona).  

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

El 19 de juny de 2014 vam participar en el lliurament 
del Premi especial del Garraf, en un edifici 
emblemàtic de la comarca, la Masia d’en Cabanyes. A 
l’acte van intervenir representants de la Fundació 
Solidaritat UB i del Consell Comarcal del Garraf, així 
com l’alumnat guardonat de la comarca. 

 
 

Investigació per la ciutadania 
global 

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

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

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

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

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

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

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

En les successives edicions del premi, comprovem 
com les recerques destacades han comptat amb una  



                  Memòria d’activitats 2014     

 

 
6 

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

dels centres, tant a nivell de contingut com 
metodològic. 

 La necessitat de suport per part de les ONG per 
atendre les consultes de l’alumnat. 

 
Alhora, el projecte respon a les oportunitats 
educatives que presenta la recerca de Secundària: 
 L’oportunitat de reforçar les iniciatives de 

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

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

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

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

Barcelona 

La Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Solidaritat UB impulsen una xarxa 
d’educació pel desenvolupament entre la Universitat 
de Barcelona, els centres de Secundària i les ONGs de 
la ciutat. 

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

 

 

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

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

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

 Taller de recerca, els continguts del qual 
s’adapten a la fase de recerca en què es trobi 
el grup. 

 Assessorament, que permet una orientació 
personalitzada de cada alumne. 

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

 Exposició itinerant, que introdueix en aquest 
enfocament de la investigació i destaca la 
importància del rigor científic per aquest 
àmbit. 

 

Xarxa educativa 

Aquest suport és possible gràcies a la col·laboració de 
centres educatius, centres universitaris i entitats de la 
ciutat. Així, al llarg del 2014 hem mantingut reunions 
de coordinació amb el professorat tutor de la recerca 
i hem comptat amb la col·laboració d’estudiants i 
professorat universitari de tres facultats. A més, hem 
recollit necessitats reals de recerca d’entitats de la 
ciutat, a l’abast d’estudiants de batxillerat. 

 

http://www.bcn.cat/cooperacio/
http://www.bcn.cat/cooperacio/
http://www.solidaritat.ub.edu/
http://recercapau.ub.edu/suport-a-la-recerca/
http://recercapau.ub.edu/suport-a-la-recerca/
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Garraf 

Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, s’ha desenvolupat un projecte de 
foment de la recerca en pau, drets humans i 
ciutadania global adreçat als instituts de secundària 
de la comarca del Garraf. 

El projecte ha inclòs activitats adreçades a la 
sensibilització en qüestions de ciutadania global, el 
suport a la recerca de batxillerat i, finalment, un taller 
formatiu pel professorat.   

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

Sensibilització 

S’han realitzat tallers de còmic i ciutadania global 
amb els grups de segon cicle d’ESO i batxillerat, així 
com un cicle d’exposicions, en quatre instituts 
públics de la comarca.  

Suport a la recerca 

S’han realitzat tallers de recerca en quatre instituts 
públics de la comarca. A més, s’han assessorat 38 
treballs de recerca per a la pau de la comarca.  

Taller per professorat de Secundària 

En el marc del programa, s’ha desenvolupat el taller 
“Tècniques i Fonts per a la recerca d’E.S.O. i 
batxillerat”, de 3 hores de durada, realitzat el 6 de 
novembre en el Centre de Recursos Pedagògics del 
Garraf. 

El taller s’adreça a realitzar una primera trobada 
formativa amb el professorat encarregat de la tutoria  

 

de treballs i projectes de recerca a l’E.S.O. i el 
Batxillerat, que permeti establir vincles de 
col·laboració amb el professorat interessat en aquest 
enfocament de la recerca i ampliar la xarxa de suport 
a la recerca. Els continguts que es tracten són: 

 La recerca, més enllà del treball monogràfic  
 Tècniques de recerca: creativitat i rigor pel 

coneixement científic.  
 Fonts primàries d’informació: la recerca a l’abast 

de l’estudiant.  

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

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

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

 
Aquest acord de col·laboració ha permès ampliar 
l’abast territorial del programa a aquests municipis. 
Així, s’han iniciat els contactes amb els 25 instituts 
públics d’aquests municipis i s’han programat 
activitats en més de la meitat d’aquests. S’han 
assessorat treballs de recerca dos instituts públics. 
Així mateix, s’ha iniciat l’edició dels materials 
divulgatius inclosos en el projecte: una exposició 
sobre la recerca en cooperació internacional, així com 
postals i altres materials de difusió del projecte. 

Formació del professorat 

El 10 de novembre hem iniciat un curs en línia 
adreçat a professorat de secundària que té per 
objectius: 

 Aprofundir en la dimensió social i ètica de la 
recerca des d’una perspectiva interdisciplinar. 

 Incrementar els recursos docents per a la tutoria 
de treballs i projectes de recerca que incideixin 
en el desenvolupament de les competències 
científica i ciutadana. 

 

http://www.ccgarraf.cat/
http://segarraf.com/
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 Vivenciar el procés de recerca com activitat 

formativa. 
El curs s’esta realitzant en el Campus Obert de la UB 
amb la participació de més de 60 docents de 
secundària d’arreu de l’Estat. Pel seu 
desenvolupament es compta amb la col·laboració del 
Seminari d’Educació en Valors de l’Institut de Ciències 
de l’Educació, així com els materials generats per la 
Fundació Solidaritat UB. 

Els materials i produccions que es generin durant la 
formació, es recolliran en un document d’accés obert 
en el Dipòsit Digital UB. 

Aprenentatge-Servei a la UB 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durant el 2014, han col·laborat en el projecte 
estudiants de les següents facultats: 

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

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

pràctiques. 
 

Bloc de Recerca per a la Pau 

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

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

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

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

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

Taller de còmic pels drets humans i 
la ciutadania global 

Durant el 2014, hem continuat programant aquest 
taller en diversos municipis barcelonins, emmarcat en 
projectes d’educació pel desenvolupament dels 
ajuntaments.  

Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves 
tècniques d’elaboració, el taller permet a infants i 
joves apropar-se a la diversitat d’iniciatives de 
solidaritat i en drets humans presents al nostre 
entorn. Es tracta d’una activitat de sensibilització de 4 
hores de durada, que s’insereix fàcilment en la 
programació educativa ja que reforça continguts 
curriculars de diverses àrees i matèries. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 Ciències socials.  
 Educació visual i plàstica. 
 Llengües 

 

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

plàstica. 
 

Enguany, el taller s’ha integrat en un projecte més 
ampli finançat per la Diputació de Barcelona, que 
inclou l’edició de l’exposició “Mapamundi dels drets 
humans” que presenta, en forma de còmic gegant, la 
interdependència dels drets humans en el context de 
la globalització.  

El taller de còmic ha estat programat per 7 instituts 
de batxillerat de la província de Barcelona.  

A més, s’ha mantingut la col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a la realització del taller en el marc 
de projectes municipals propis.  

Ajuntament de Manresa 

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

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbuí  

El projecte d’educació pel desenvolupament del 
municipi ha tingut el taller de còmic com acció 
central, programant-se 4 tallers en l’institut públic de 
secundària del municipi. 
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Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  

Dues alumnes de 6è de primària del Centre Sant 
Josep Obrer, han estat guardonades amb el Premi de 
Còmic pels Drets Humans que atorga l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat. El lliurament va tenir lloc el 
27 de gener, a l’Hospitalet, en un acte que van 
presidir el regidor de Cultura, Jaume Graells, i la 
vicerectora d’Administració i Organització de la UB, 
Carme Panchón. 

El guardó, que enguany ha arribat a la segona edició, 
ha premiat la millor tira de còmic sorgida dels tallers 
sobre drets humans i ciutadania global organitzats 
per Solidaritat UB, per encàrrec del Programa de 
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, a diversos centres de primària de la 
ciutat. En total, es van fer setze tallers durant el 
darrer trimestre del 2013, en què van participar 380 
nens, de 4t, 5è i 6è de primària, de vuit centres 
diferents. Mitjançant aquests tallers, els infants van 
poder conèixer la realitat quotidiana dels habitants 
dels països del sud, així com les problemàtiques a 
casa nostra derivades de les desigualtats per raó de 
raça, sexe o situació econòmica o social, tot aprenent 
el llenguatge i les tècniques d’elaboració del còmic. 

El jurat que ha atorgat el premi estava format per 
figures destacades del món del còmic, com ara el 
director de FICOMIC, Carles Santamaria, i el dibuixant 
Albert Monteys, entre d’altres. 

El 18 de novembre, va presentar-se la 3a edició del 
premi ‘Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania 
Global', que impulsa les narracions com a mitjà 
d’educació en els valors de pau, solidaritat, 
cooperació i difusió dels drets humans. En el mateix 
acte, es va distribuir el llibre editat per l'Ajuntament 
de L'Hospitalet amb les vinyetes guardonades en la 
segona edició del Premi, la portada i la introducció 
del qual han estat elaborades per reconeguts 
dibuixants. 

Competències i Educació pel 
Desenvolupament 

El programa PAULA col·labora en aquest programa, 
impulsat per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, 
que té per finalitat elaborar de forma participativa, 
junt a ONGs, professorat i altres actors de l’Educació  

 

pel Desenvolupament, una guia de continguts 
seqüenciats, prenent com a referència el currículum 
d’educació bàsica, des de la perspectiva de les 
competències bàsiques i incorporant els eixos de 
treball de l’educación pel desenvolupament i 
l’educació per a la pau. 

La Guia d'orientacions pedagògiques per a la 
incorporació de l'Educació per al Desenvolupament 
al currículum de primària i secundària des de la 
perspectiva de les competències bàsiques es va 
presentar el 26 de novembre de 2014, en la 
Federació catalana d’ONGs per a la Justícia Global.  

Màster i postgraus en Educació, 
Globalització i Transformació 
Social 

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

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

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

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

desenvolupament 
 
El Màster pretén oferir eines conceptuals i 
metodològiques a professionals de l’educació de 
diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació. En 
concret, el Màster orienta la seva acció al professorat  

http://www.competenciesiepd.edualter.org/
http://www.competenciesiepd.edualter.org/
http://www.competenciesiepd.edualter.org/
http://www.competenciesiepd.edualter.org/
http://www.ub.edu/educaglob/


                  Memòria d’activitats 2014     

 

 
11 

 
 
d’educació primària i secundària, a educadors i 
educadores d’entitats socials i ONGs, a personal 
tècnic i de suport de l’administració educativa, així 
com totes aquelles persones que vulguin ampliar els 
seus coneixements en aquest àmbit.  
Els títols s’imparteixen en llengua castellana a través 
dels Campus Obert de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta formació especialitzada ha estat impulsada 
per la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Ciències 
de l’Educació, amb la col·laboració de la Fundació 
Món-3 i la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament.  

 

Durant el 2014, s’ha finalitzat la primera edició del 
màster, i s’ha iniciat la seva segona edició, tot 
impartint els tres títols de postgrau que l’integren.  

 

 

 
 

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

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

   

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

 

En xifres... 

 37 tallers de còmic pels drets humans. 
 36 tallers de recerca per a la pau. 
 13 exposicions instal·lades. 
 81 treballs de recerca assessorats. 
 68 centres de secundària participants. 
 27 municipis on hem realitzat activitats. 
 12 administracions locals col·laboradores. 

 Prop de 2.000 estudiants de secundària 
participants en les activitats de l’àrea. 

 47 estudiants de màster o postgrau. 
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què es presenta l’Observatori Solidaritat per al 
desenvolupament de coneixements i actituds que 
puguin canviar la legitimitat del militarisme i la 
violència, i que permetin entendre la guerra com un 
mètode inútil i irracional en la resolució dels 
conflictes socials.    

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

 

 

 

Durant tot el 2014 l’Observatori Solidaritat ha 
continuat portant a terme la seva tasca d’anàlisi i 
estudi al voltant dels vuit Conflictes principals que 
tracta de forma més intensiva, és a dir, Algèria, 
Chiapas, Colòmbia, Grans Llacs, Iraq, Kosovo, 
Palestina i el Sàhara Occidental, per poder oferir en 
tot moment una informació actualitzada, precisa i 
crítica, a totes aquelles persones interessades en el 
tema. 

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

 

 

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

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

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

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

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

- Documents bàsics;  

- Història;  

- Societat i política; 

- Drets Humans i processos de pau.  

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

Observatori Europeu de Memòries 
(EUROM) 

Definició i objectius 

L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) és el 
resultat d’un projecte iniciat per la FSUB l’any 2012 
amb el suport i cofinançament de la Comissió 
Europea sota el títol “La memòria democràtica 
europea: més enllà del nazisme i de l'estalinisme”. El 
projecte inicial ha evolucionat, amb les aportacions  
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rebudes de tots els socis i col·laboradors, i s’ha 
consolidat com un instrument per a l’anàlisi i la 
reflexió de les polítiques de memòria que es 
desenvolupen a Europa i a d'altres continents.  

 

Europa té una pluralitat de memòries que donen 
forma al sistema democràtic actual i al seu mapa 
sociopolític. Aquestes memòries són diverses i la 
millor manera d'analitzar-les, gestionar-les i difondre-
les és a través d'un treball transnacional. 
L'Observatori compta amb aquesta missió i per això 
ha creat una xarxa de socis internacionals per tractar 
aquestes memòries que es projecten en les polítiques 
públiques del segle XXI: les conseqüències del 
Nazisme i l’Stalinisme; la Guerra Civil espanyola i la 
lluita per la democràcia durant la dictadura de 
Franco; la reivindicació dels drets civils a Irlanda del 
Nord; els moviments pro-democràtics a Europa de 
l'Est durant la Guerra Freda; els moviments de 
resistència contra les dictadures a Grècia i Portugal; 
els processos de transició en diversos països 
europeus; els conflictes relacionats amb la 
descolonització del segle XX; la neteja ètnica als 
Balcans; i altres. De la mateixa manera, l'Observatori 
té com a objectiu actuar com un pont entre Europa i  

 

 

 

Amèrica Llatina - on les polítiques commemoratives 
han tingut una presència molt important en l'àmbit 
polític i social en les darreres dècades- , així com amb 
els països que no pertanyen formalment a la Unió 
Europea però que són part d'Europa, com Noruega, 
els països dels Balcans i altres.  

Els principals objectius de l'Observatori són:  

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

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

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

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

5 / Cercar finançament per desenvolupar projectes 
conjunts.  

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

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

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

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

1/ Projecte digital “Memòria Bcn”, gener 

2014 

El 28 de gener de 2014 es va presentar a la Sala 
Capella de l’Edifici Històric de la UB el projecte 
“Memòria Bcn” impulsat per l’Associació Conèixer 
Història i l’Observatori Europeu de Memòries que 
conté una pàgina web (www.memoriabcn.cat) i una 
aplicació per a mòbils intel·ligents que tenen com a 
objectiu donar a conèixer aquells espais de Barcelona 
que van ser escenari dels fets més transcendents per 
a la història de la ciutat al segle XX. Una Barcelona 
que va viure la proclamació de la República Catalana, 
que va ser la primera ciutat d’Europa bombardejada 
sistemàticament, que va experimentar la repressió de 
la dictadura franquista i que va viure la lluita per la 
recuperació democràtica als seus carrers. La finalitat 
d’aquest projecte és ajudar a impulsar una memòria 
col·lectiva que permeti a tota la societat –
especialment als més joves- conèixer els orígens de 
l’actual democràcia i dels esforços que foren 
necessaris per aconseguir-la. 

 

 

 

2/ Taula rodona sobre el conflicte a 

Ucraïna, abril 2014 

La Fundació Solidaritat UB, l'Observatori Europeu de 
Memòries i el Col·legi de Periodistes de Catalunya 
organitzaren el dia 3 d'abril de 2014, la taula rodona 
"La crisi a Ucraïna: un nou paradigma de les relacions 
Est-Oest". L'acte va tenir lloc a la seu del Col·legi de 
Periodistes i 70 persones van assistir de públic i van 
participar en un debat obert al final de la sessió. 

 

 

Ponents: Oksana Chelysheva, periodista russa i 
defensora dels Drets Humans; Dr. David Bondia, 
professor de Dret Internacional de la UB; i Llibert 
Ferri, periodista que va ser corresponsal de TV3 a 
l’Europa de l'Est i l'URSS entre 1987 i 2007. L'acte va 
ser presentat per la Vicerectora Carme Pachón i el 
director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; i 
va ser moderat per Jordi Guixé, director de 
l'Observatori Europeu de Memòries. Els participants a 
la taula van analitzar la situació de les relacions 
internacionals després de l'annexió de Crimea a 
Rússia. Així mateix, es va discutir sobre el procés 
polític, el canvi de govern a Ucraïna, la secessió de  
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Crimea i la seva posterior incorporació a Rússia, el 
lideratge de Vladimir Putin i la capacitat de la UE per 
articular una política exterior comuna coherent. 

3/ Col·loqui "Memòria i Poder. Una 

perspectiva transnacional", maig 2014 

 

Col·loqui organitzat amb l'objectiu de presentar 
l'Observatori a la societat: la comunitat acadèmica, la 
premsa, les administracions i la ciutadania 
interessada en la matèria. Durant les jornades, que es 
van celebrar a l'edifici històric de la Universitat de 
Barcelona del 6 al 8 de maig, es va debatre com els 
diferents poders -locals, regionals, nacionals i 
supranacionals- gestionen la memòria pública, ja sigui 
fomentant marcs de convivència i participació, ja 
sigui establint imatges oficials del passat destinades a 
substituir les diverses memòries per un “memòria 
administrativa”.  

Es van presentar 7 ponències i 3 taules rodones per 

abordar diferents experiències memorials a Europa i 

Amèrica Llatina. 144 persones van assistir al col·loqui 

que va comptar amb servei d'interpretació per 

facilitar els debats oberts amb la participació del  

 

públic. L’últim dia, un grup de 50 persones va ser 
convidat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a 
una visita guiada a 3 espais de memòria d’aquesta 
municipi: el Museu de la Immigració de Catalunya; un 
refugi antiaeri de la Guerra Civil espanyola; i el Camp 
de la Bota, on prop de 1.700 persones van ser 
assassinades sota el règim franquista. 

 

4/ Creació del web de l'Observatori 

Europeu de Memòries, juliol 2014 

A mitjans d’any es va presentar el web de 
l’Observatori (www.europeanmemories.net) que és 
la finestra d’aquest projecte al món; a través 
d'aquesta eina es poden difondre els objectius, les 
línies principals i les activitats relacionades amb el 
projecte. A la pàgina d’inici un mapa d'Europa dóna la 
benvinguda als usuaris en el què podem identificar 
els socis del projecte per la seva posició geogràfica, 
així com les activitats en curs. Aquest web ha estat 
dissenyat com un gran contenidor de documentació 
sobre la història plural d'Europa i les polítiques 
memorials implementades a diferents països: 
documents, llibres, imatges, vídeos i entrevistes. 
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5/ Seminari MEFROP 

El Seminari Memòries d'Europa a la Frontera dels 
Pirineus: Història, patrimoni, polítiques i models 
culturals” va tenir lloc a Perpinyà els dies 9, 10 i 11 
d’octubre de 2014 organitzat per l’Observatori 
Europeu de Memòries i la Universitat de Perpinyà Via 
Domitia. El projecte MEFROP (Memòries d'Europa a 
la Frontera dels Pirineus) té com a objectiu establir 
una xarxa de treball sobre les diferents memòries 
culturals de la frontera franco-espanyola dels Pirineus 
Orientals i Catalunya. El seminari s'articulà al voltant 
de les visites als espais de memòria, a conferències, 
debats i a la presentació de contribucions científiques 
sobre el tema: Les problemàtiques del patrimoni 
memorial i els espais de memòries múltiples a 
l'entorn dels Pirineus Orientals i Catalunya.  
 

 
 

 
         

 

 

 

 

6/ Cicle “Solidaritat, cinema i memòria”, 

novembre 2014 

En el marc del programa “Tardor Solidària”, impulsat 
anualment per la Fundació Solidaritat UB, es va 
organitzar un cicle de cinema memorial coincidint 
amb el 39è aniversari de la mort de Franco. Els dies 
17, 19 i 20 de novembre es van poder veure a l’Edifici 
Històric de la UB alguns dels millors documentals 
sobre el franquisme realitzats l’any 2013 i que han 
obtingut reconeixement nacional i internacional. Les 
projeccions es completaren amb conferències i taules 
rodones, que van permetre escoltar el testimoni de 
persones que van lluitar contra la dictadura 
franquista, entre les quals hi hagué Hilda Farfante, 
filla d’afullesats i mestra durant l’època franquista, o 
Nicolás Sánchez Albornoz i Tàrio Rubio, condemnats a 
treballs forçats al Valle de los Caídos. Les pel·lícules 
projectades van ser: Los Colonos del Caudillo, Las 
Maestras de la República i All’Ombra della Crocce.  
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 7/ Jornades internacionals entorn el 
futur monument a la Presó de Dones de 
Les Corts 

L’Observatori Europeu de Memòries de la FSUB amb 
el Centre de Recerca Polis de la Facultat de Belles 
Arts de la UB i l’Associació Cultura i Memòria de 
Catalunya van organitzar aquestes jornades els dies 
25 i 26 de novembre de 2014.  

 

L’objectiu va ser recuperar la memòria del que fou 
la Presó de Dones de Les Corts, un dels centres de 
repressió més temuts del règim franquista situat a 
l’actual emplaçament d’El Corte Inglés Diagonal. 
Aquest és un procés que està essent protagonitzat 
per la societat civil amb l’ànim de reivindicar en 
l’espai urbà una expressió pública que reti 
homenatge a les dones -i als fills i filles- que patiren 
condemna i repressió en aquesta institució, avui 
completament invisible en el territori de Les Corts. 
Les jornades van comptar amb ponències, taules 
rodones, una ruta guiada i l’exposició de propostes 
per a un  monument fetes per alumnes de màster de 
la UB.  

 

http://presodelescorts.org/
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8/ Seminaris internacionals, tot l’any 

2014 

L’Observatori Europeu de Memòries ha participat al 
llarg de l’any en diversos seminaris internacionals en 
els que ha estat convidat per a presentar els seus 
objectius i per establir col·laboracions amb altres 
organitzacions que treballen en l’àmbit memorial. 
Entre els diversos seminaris i reunions assistides cal 
destacar: la trobada organitzada per la Comissió 
Europea i la Xarxa “Memòria i Solidaritat” que va 
tenir lloc a Praga el mes d’abril; la reunió anual del 
Consell Internacional de Museus Memorials (IC-
MEMO) que es va celebrar a Falstad –Noruega- el 
mes de setembre; la trobada del programa de recerca 
COST que va tenir lloc a la Universitat d’Europa 
Central a Budapest el mes d’octubre;  o el primer 
seminari de la xarxa internacional per a la “Memòria 
novel·lada” que tingué lloc a Aarhus -Dinamarca- amb 
altres 35 experts en cultura memorial.  

 

 

 

 

9/ Entrevistes a experts, testimonis i 

joves d’arreu d’Europa, tot l’any 2014 

Una de les eines que utilitza l’Observatori per a 
l’anàlisi i difusió de les memòries europees és la 
gravació d’entrevistes de vídeo a testimonis de la 
història contemporània europea; a experts en 
polítiques de memòria; a artistes que han 
experimentat en el camp memorial; i a joves de 
diferents sectors socials. Durant el 2014 s’han gravat 
20 entrevistes amb l'objectiu de mostrar que la 
història europea és diversa, de reflexionar sobre la 
implementació de processos i lleis memorials i de 
calibrar el coneixement dels joves sobre la història 
europea comuna i si és important per a ells mirant al 
passat. Totes les entrevistes estaran disponibles al 
web de  l'Observatori.Les persones entrevistades són: 
Adrian Kerr, director del Museu de Derry Lliure; John 
Kelly, testimoni del Diumenge Sagnant; Ciara 
O'Connor, estudiant a Irlanda del Nord; Genevieve 
Erramuzpé, directora de la Maison d'Izieu (França); 
Alain Battegay i Marie Thérèse Tetu, sociòlegs i 
investigadors de la Universitat de Lió; Antoine 
Grande, responsable dels serveis d'educació a La 
Presó de Montluc (Lió); Patrice Robin, periodista i 
director de cinema; Maurice Fognini, Alcalde de 
Belley (França); Thomas Lutz, cap del departament de 
Museus Memorial de la Topografia dels Terrors 
(Alemanya); Stefanie Endlich, professora de la 
Universitat de les Arts de Berlín; Hans Coppi, fill de 
pares assassinats pel règim nazi; Clara Weissel, 
estudiant a Berlín; Fabbian Heinbrenner, estudiant a 
Berlín; Oksana Chelysheva, periodista russa; Kristina 
Norman, artista d’Estònia; Tunne Kellam, Membre del 
Parlament Europeu d'Estònia; Martin Andreller, 
historiador i curador del Museu de les Ocupacions 
(Tallinn); Roser Rosés, testimoni de la Guerra Civil 
espanyola; Domènec Martínez, va patir tortura sota 
el règim de Franco a Espanya; Jordi Guixé, director de 
l'Observatori Europeu de Memòries. 

 

Stefanie Endlich, professora de la Universitat de les Arts de Berlín 
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Activitat en curs: Publicació “Memory 
and Power. Public policies on memory, 
from local to global”.  

L’Observatori i Publicacions i Edicions de la UB estan 
preparant aquest llibre amb 18 textos escrits per 
acadèmics i experts en processos memorials amb 
l'objectiu de difondre al públic una col·lecció de 
reflexions sobre els principals temes del projecte: 
mostrar que la història contemporània d'Europa és 
plural i que la Unió Europea necessita una política 
memorial representativa de totes les regions i estats. 
El llibre serà editat i imprès per la Universitat de 
Barcelona i s'espera que les 800 còpies que 
s’imprimiran seran distribuïdes a mitjans de 2015.  

Els autors/es dels articles de llibres són: Dr. Ricard 
Vinyes (Espanya); Prof. Claudia Wasserman (Brasil); 
Dr. Jordi Guixé (Espanya); Dr. Fernando Hernández 
(Espanya); Dr. Thomas Lutz (Alemanya); Oksana 
Chelysheva (Rússia-Finlàndia); Alain Battegay 
(França); Josep Ramoneda (Espanya); Caroline Silveira 
(Brasil); Marcello Flors (Itàlia); Valentina Rozas (Xile); 
Dr. Sarah Geinsburguer (França); Prof. Siobhan 
Kattago (Estònia); Dr. George Mink (França); Jon 
Reitan (Noruega); Adrian Kerr (Regne Unit); Dr. Dídac 
Ramírez (Espanya). 

 

Cooperació i Formació 
pel desenvolupament 
 

Gestió de projectes de 
cooperació pel desenvolupament 

 
Projecte de cooperació amb la 

Universitat Nacional del Vietnam 

per protegir el medi ambient 
 
La finalitat d’aquest projecte, finançat per l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID), ha estat contribuir a la 
sostenibilitat ambiental i al desenvolupament 
harmònic de les províncies de Quang Ninh i Hanoi 
mitjançant l’ús de sistemes de gestió dels recursos 
hídrics que assegurin la viabilitat i la protecció del 
medi ambient.  

 
 
Culminat el projecte de més de dos anys de 
cooperació interuniversitària desenvolupat pel Grup 
de Recerca d’Hidrologia de la UB, per divulgar les 
tecnologies sostenibles en el tractament d’aigües 
residuals i la protecció del medi ambient a les  
províncies de Quang Ninh i Hanoi, en el darrer 
seminari,  emmarcat en una visita de treball a la seu 
de Hanoi de la Universitat Nacional del Vietnam que 
va incloure una reunió amb el governador de la 
província de Quang Ninh, es van  fixar les línies per 
mantenir la col·laboració entre la UB i la Universitat 
Nacional del Vietnam en aquesta província del nord-
est del Vietnam, amb força activitat turística i, alhora, 
greus problemes mediambientals relacionats amb la 
contaminació atmosfèrica i de les aigües fluvials i 
marines. 
 També en el marc del seminari, es va fer una visita a 
la planta construïda a Halong per tractar les aigües 
residuals derivades del processament de productes 
pesquers d’una fàbrica local. Amb una capacitat de 
tractament de 20 metres cúbics d’aigua per dia, 
aquesta planta utilitza sistemes sostenibles basats en 
la tecnologia de les zones humides construïdes 
(wetlands), que permet tractar les aigües residuals de 
manera natural sense la necessitat d’elements 
mecànics i amb un consum energètic mínim. Es tracta 
de la primera d’aquest tipus del sud-est asiàtic que 
està catalogada al registre internacional de zones 
humides construïdes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aecid.es/es/
http://www.aecid.es/es/
http://www.aecid.es/es/
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Tractament d’aigües residuals mitjançant la construcció de pilots  

 
 

EXPOSICIÓ VIETNAM & BIRMÀNIA 
Fotografies de  

Djamal Benmokhtar  

 

Edifici Històric de la  

Universitat de Barcelona  

Campus Plaça Universitat  

Del 5 al 23 de maig de 2014  

 

Organitzada per la Fundació Solidaritat UB. Mostra fotogràfica 

per acostar-nos a Birmània i Vietnam, dos països fonamentals 

del Sud-Est Asiàtic i, tanmateix, dos països essencialment 

desconeguts. Dos països que han patit règims tirànics, guerres, 
invasions i penúries de tota mena i, tanmateix, dos països que 

malden per tirar endavant i construir autònomament el seu 

futur. Dos països on viuen pobles diversos, amb llengües, 

cultures i tradicions diverses i on, precisament, una de les 

claus del seu futur rau a aconseguir gestionar en positiu 

aquesta diversitat. Terres on la gent s’esforça per sortirse’n 

enmig de veïns poderosos.  

 

Aquesta exposició ha marcat final del projecte 
executat a Vietnam. 
 

 

 

 
 
 

 

 
Imatges de l’exposició a l’Edifici Històric 

 
Màster de Globalització, 
Desenvolupament i Cooperació 

 

 
 
Pioner en l’Estat Espanyol i reconegut com a un dels 
més prestigiosos de l’Estat, el 2014 va arribar a la 
vint-i-cinquena edició. 
 

Implementació d'un diploma 

d'estudis avançats on line en dret 

internacional i resolució no violenta 

de conflictes 

Els objectius d’aquest projecte és la  formació de  
gestors en resolució de conflictes i protecció dels 
drets humans en països àrabs i europeus,  
l’enfortiment de les capacitats i habilitats dels 
responsables públics i líders de la societat civil en la 
resolució de conflictes intercomunitaris i el  
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desplegament d'instruments de protecció dels drets 
civils. L’enfortiment de les capacitats dels gestors de 
la seguretat per a la protecció efectiva dels drets de 
ciutadania. 

Es tracta d’un projecte finançat per l’ EuropeAid, 
European Instrument for Democracy and Human 
Rights, fruit d’un conveni de col·laboració signat per 
la UB,  l’ Al-Quds University (Palestina),  i 
l’International Institute for Non Violent Action 
(NOVACT) 

 

 

 

 
 

Models d'intervenció social i 

promoció econòmica per al 

desplegament de polítiques 

públiques al marroc 

L’objectiu d’aquest projecte és la formació de 
responsables públics, tant càrrecs electes com a 
responsables tècnics i líders de la societat civil per al 
desenvolupament i implementació de polítiques 
públiques actives per a la protecció social i la 
promoció econòmica en l'àmbit local al Magrib. 
Participen en aquest projecte aprovat per la 
Diputació de Barcelona, a més de la Fundació 
Solidaritat UB i Món-3, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, l’empresa de serveis culturals TAT, el 
Consell Regional Oriental del Marroc i la municipalitat 
de Figuig i la Universitat d’Oujda. 

Àmbits de formació: gestió del canvi social, 
estructures organitzatives i de gestió dels serveis 
públics locals, sistemes públics comparats de serveis 
socials, plans locals d'actuació en matèria de serveis 
socials, polítiques i instruments de promoció 
econòmica en l'àmbit local. Institucionalització d'un 
curs de postgrau oficial amb el títol del projecte. 

El projecte s’ha desenvolupat en tres fases: en la 
primera, es va fer una diagnosi participada per veure 
la situació de partida, i així definir la formació en  

 

funció de les necessitats. En la segona, es va fer una 
formació extensa al Marroc a la qual van assistir 
entitats, tècnics i càrrecs electes. La tercera fase s’ha 
fet a la Universitat. Ha consistit en una formació 
teòrica i pràctica, en què han participat els professors 
de la UB David Bondia i Clara Camps, juntament amb 
representants d’altres institucions implicades: 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i la Secretaria de la Dona de 
Comissions Obreres. 

El curs, dóna resposta a les demandes formatives 
plantejades per la presidència de la regió Oriental, en 
un moment en què el Govern central esta 
descentralitzant serveis i competències a les 
municipalitats i a les comunes. 

 

 
 
Imatge de la delegació marroquina que ha participat en el curs, 
a l’Edifici Històric de la UB. 
 

 
 

Import total primera fase projecte: 46.793 EUR 

Conveni de col·laboració subscrit el 2013, en ocasió de la 

primera Conferència internacional de AECHE a Barcelona, 

entre la Universitat de Barcelona, l'institut NOVACT i l'Al-Quds 

University 

 

 

Diversos moments de la formació que va tenir lloc a la UB 
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Projecte Defensar a qui Defensa 
 
Millora de la producció agrícola i 
gestió d'excedents per a la 
seguretat alimentària de les 
poblacions més vulnerables de 
Brakna, Gorgol i Guidimaka 

L’objectiu d’aquest projecte, finançat per la unió 
europea,  és la  innovació i millora en les tècniques 
productives amb incorporació de R + D + I per a 
optimitzar la producció agrícola de 25 comunitats de 
població vulnerable a les regions centrals del sud de 
Mauritània, riberenques amb el riu Senegal. 
Implantació d'un sistema monitoritzat de gestió 
d'excedents agropecuaris per a la prevenció 
d'oscil·lacions en la disponibilitat d'aliments i reforç 
de la seguretat alimentària. 

Socis i col·laboradors 

Espanya: Fundació Món-3, Universitat de Barcelona a 

través de la Fundació Solidaritat UB 

Mauritània: Associació Solidaritat i Desenvolupament 

(ASD), Centre Nacional per a la Recerca Agronòmica i 

el Desenvolupament Agrícola (CNRDA), Ministeri de 

Desenvolupament Rural, Universitat de Ciències i 

Tècniques de Nouakchott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatori estatal sobre la 

vulneració dels drets humans 

 

 

La Fundació Solidaritat UB i NOVACT  - Institut 
Internacional per a l’Acció no Violenta-,  en coalició 
amb altres organitzacions d’Andalusia, Madrid i el 
País Basc, han posat en marxa el projecte Defensar a 
qui Defensa. Per primer cop, s’uneixen el món de la 
universitat, les ONG i els moviments socials per crear 
aquest primer observatori estatal sobre la vulneració 
dels drets humans en contextos de protesta social. 

L’objectiu és donar suport i reforçar les accions i la 
coordinació de les persones que treballen per la 
defensa dels drets humans a Espanya, per incidir 
políticament, socialment i jurídicament en la 
protecció efectiva d’aquests drets.  

El projecte aplega, per primera vegada, defensors de 
drets humans, periodistes, experts legals, instituts 
universitaris i organitzacions del tercer sector amb un 
objectiu comú: donar suport a les reivindicacions 
socials i construir, des de la base, una política pública 
que garanteixi la seguretat i la protecció efectiva dels 
drets humans. 

 

Import total projecte: 92.482,80 EUR                        

Finançament Diputació de Barcelona: 63.419,16 EUR 

Marc de relació amb AECHE                                                

Convenis de col·laboració subscrits el 2013, en ocasió de la 

primera Conferència internacional de AECHE a Barcelona, 

entre la Universitat de Barcelona i diverses universitats 

marroquines. 

 

Import total projecte: 1.108.462,50 EURFinançament Unió 

Europea: 993.462,50 EUR 

Marc de relació amb AECHE 

 

http://www.ub.edu/web/ub/galeries/imatges/noticies/2014/10/logo_defensar_a_qui_defensa.jpg
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 La formació de periodistes, juristes i activistes centra 
l’activitat principal del projecte. Es busca crear així un 
sistema d’alerta i de resposta primerenca que 
permeti monitoritzar, documentar i analitzar 
situacions de vulneració dels drets humans a Espanya 
per fer després incidència política. Amb aquesta 
finalitat, es produiran alertes (notícies i càpsules 
audiovisuals) que es recolliran al web del projecte, a 
fi de documentar, de manera rigorosa, casos de 
dèficits en la protecció dels drets humans en 
contextos de protesta social. A partir dels casos 
documentats, es vol elaborar periòdicament informes 
per lliurar a les institucions polítiques competents 
que recullin la situació a Espanya dels drets humans, 
especialment polítics i socials, i recomanin 
mecanismes concrets per protegir-los. 

 Juntament amb la Fundació Solidaritat UB i NOVACT, 
també formen part del projecte NOVA - Innovació 
Social, l’Associació Pro Drets Humans d’Andalusia 
(APHDA), Ecologistes en Acció, la Fundació 
Universitat Autònoma de Madrid (FUAM) i Icaria 
Editorial.  

Defensar a qui Defensa rep finançament europeu de 
Noruega, Islàndia i Liechtenstein, a través del 
programa EEA Grants —que busca l’enfortiment de la 
societat civil, la justícia social i la democràcia—, i que 
a l’Estat està gestionat per la Plataforma d’ONG 
d’Acció Social. 

El projecte Defensar a qui Defensa ha organitzat un 
seguit de formacions a diferents ciutats de l’Estat 
espanyol, encaminades a enfortir i millorar la 
detecció i denúncia de vulneracions de drets humans. 
La primera formació es va fer a  Barcelona  dies 24 i 
25 d’octubre a la Facultat de Filologia de la UB amb la 
participació d’una setantena de periodistes, juristes i 
activistes. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diputació de Barcelona  
 
Ajuntament de Barcelona  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputació de Barcelona  
 
Any 2007:  

 Treballs d’assitència tècnica en relació amb 
l’avaluació ex-ante, seguiment, ex-post, etc. de 
projectes  

 
Any 2008:  

 Realització de 12 treballs d’assitència tècnica en 
relació amb l’avaluació ex-ante, seguiment, ex-post, 
etc. de projectes.  

 
Any 2009:  

 Realització de 3 treballs d’assitència tècnica en 
relació amb l’avaluació ex-ante, seguiment, ex-post, 
etc. de projectes  

 
Any 2010 i 2011: 

 Realització de 3 treballs d’assitència tècnica en 

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

etc. de projectes projectes de cooperació directa. 

Ajuntament de Barcelona  

De l’any 2001 fins el 2011:  

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

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

De l’any 2008 fins el 2011:  

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

Any 2013: 

• Avaluació dels informes de seguiment dels 

programes plurianuals subvencionats en la 

convocatòria Barcelona Solidària. 

Any 2014: 

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

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

•  
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Ajuntament de Sant Just Desvern  

De l’any 2003 fins el 2009:  

• Seguiment i assessorament del agermanament 

entre Sant Just Desvern i la municipalitat de 

Camoapa a Nicaragua.  

• Avaluació de la Convocatòria de projectes de 

cooperació de Sant Just Desvern.  

• Suport tècnic a l’àrea de solidaritat i cooperació de 

l’ajuntament.  

 

Ajuntament de Manresa  

De l’any 2002 fins el 2013:  

• Avaluació de la Convocatòria de projectes de 

cooperació de Manresa. 

• Avaluació de projectes de cooperació presentats 

per ONG de Manresa a la Convocatòria de 

subvencions de L’Ajuntament.  

• Anàlisi individualitzats dels diferents projectes i 

mesura del grau d’acompliment segons els criteris 

d’avaluació seleccionats.  

• Informe tècnic global d’avaluació de la qualitat dels 

projectes de cooperació presentats  

Any 2008:  

• Curs en seguiment, avaluació i justificació de 

subvencions per a projectes de cooperació dirigit a 

entitats solidàries de la ciutat de Manresa. 

Ajuntament de Sant Boi  

De l’any 2005 fins el 2007:  

• Seguiment i avaluació del projecte “FORMACIÓ I 

CAPACITACIÓ POLÍTICA PER A DONES” sorgit en el 

marc de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL.  

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  

Des de l’any 2005 fins el 2014:  

• Assessorament i recolzament en els programes:  

- Reforç lingüístic per a nens i adults novinguts. 

- Prevenció de conflictes interculturals en els centres 

escolars.  

- Mediació social amb persones immigrades. 

- Educació en valors de la solidaritat.  

- Processos de participació i cohesió social i 

territorial.  

- Cooperació al Desenvolupament.  

 

Ajuntament de Rubí  

De l’any 2008 fins el 2014:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de Rubí.  

Any 2010:  

• Sessió formativa sobre la justificació de subvencions 

de projectes de cooperació internacional.  

 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat   

Any 2007 i 2008:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat. 

Any 2009:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat.  

• Elaboració de l’esborrany del Pla Director de 

Cooperació de l’Hospitalet de Llobregat 2009-2012.  

Anys 2010 a 2014:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat.  

 

 
Ajuntament de Sabadell  

Any 2008:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

Sabadell 

Ajuntament de l’Escala  

Any 2008:  

• Seguiment i avaluació del projecte “La prevención 

de la exclusión social en jóvenes y adolescentes en 

contextos urbanos mediante la promoción de la 

salud y de los factores resilientes” dins del 

programa europeu URB-AL  
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Ajuntament de Castellar del Vallès  

Any 2012:  

• Avaluació de la convocatòria de subvencions a 

projectes de cooperació de l’Ajuntament de 

Castellar.  

 

 Generalitat de Catalunya  

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT.  

Any 2005:  

• Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la 

convocatòria de subvencions per a projectes de 

cooperació i sensibilització d’ONGD, en els àmbits 

de sensibilització i educació pel desenvolupament, 

projectes de cooperació a la Mediterrània, 

projectes de cooperació a Àfrica i projectes de 

cooperació a Amèrica Llatina. 

Any 2006 i 2007:  

• Elaboració d’un estudi sobre les possibilitats 

d’intervenció de la cooperació catalana a la regió de 

Kolda, Senegal.  

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE 

RECERCA.  

Any 2005, 2006, 2007 i 2008:  

• Recolzament i suport tècnic en l’avaluació de la 

convocatòria d’ajuts per a la concessió de beques 

de cooperació internacional i desenvolupament 

(DEBEQ) 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS 

DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT.  

Any 2012:  

• Assistència tècnica per a la definició i posada en 

marxa del procés de participació per a l’elaboració 

de les directrius de sostenibilitat de la cooperació al 

desenvolupament.  

 

 

 

Universitat Politècnica de Catalunya  

Any 2007:  

• Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de 

la UPC per a accions de cooperació realitzades des 

de la comunitat universitària de la UPC.  

 

Universitat Politècnica de Madrid  

Any 2007:  

• Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de 

la UPM per a accions de cooperació realitzades des 

de la comunitat universitària de la UPM.  

 

Universitat de Barcelona  

De l’any 2007 fins el 2013:  

• Avaluació de projectes de la convocatòria d’ajuts de 

la UB per a accions de cooperació realitzades des de 

la comunitat universitària de la UB.  

 

 

 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà  

Any 2005, 2006 i 2007:  

• Seguiment i avaluació del projecte “LA MUJER 

INMIGRADA. IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y 

LIDERAZGO EN EL ÁMBITO LOCAL” sorgit en el marc 

de la xarxa 12 del programa europeu URB-AL.  

 

 



                  Memòria d’activitats 2014     

 

 
26 

 
Acció Social i 
Voluntariat 
 
Un dels objectius principals de la Fundació Solidaritat 
UB es promoure, emparar, ampliar i dur a terme 
iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la 
nostra societat en situació de vulnerabilitat 
econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant 
totes les actuacions en què, ja sigui actuant de 
manera singular o en col·laboració amb altres 
institucions, organitzacions de la societat civil o 
moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el 
valor afegit que pot aportar la institució universitària, 
especialment en Implementació d’un espai de 
formació i aprenentatge-servei en agricultura social i 
urbana, comerç de proximitat i consum de productes 
“quilòmetre zero”, els àmbits de la recerca, la 
formació, la transferència de coneixements i la 
promoció del debat entorn de la realitat social 
existent.  Promoure, emparar, ampliar i dur a terme 
iniciatives de sensibilització de la comunitat 
universitària entorn dels valors de solidaritat, 
tolerància, diàleg intercultural, respecte a la 
diversitat, cooperació al desenvolupament, 
sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social 
i totes les que puguin contribuir a la formació dels 
components dels diferents estaments de la comunitat 
universitària de la Universitat de Barcelona com a 
ciutadans actius, solidaris i responsables”. Tot això en 
el marc d’una línia de compromís de la pròpia 
Universitat de Barcelona amb la seva responsabilitat 
social d’insertar-se en el teixit social de la ciutat, 
obrir-s’hi i implicar-se en totes aquelles accions que 
tinguin a veure amb la millora de les condicions de 
vida de les persones, la protecció de l’entorn, el 
respecte als drets humans i socials, personals i 
col·lectius, especialment el d’aquelles persones i 
sectors socials en situació de major vulnerabilitat. A 
tall d’exemple d’aquesta voluntat i de les accions que 
es porten a terme, es podrien esmentar les 
promogudes (en alguns casos conjuntament amb la 
Fundació Solidaritat) pel servei de Voluntariat UB 
(www.ub.edu/voluntariat) o la recent signatura d’un 
conveni de col·laboració amb la Fundació Formació i 
Treball, o el programa Dret al Dret, per a donar 
atenció jurídica a col·lectius especialment vulnerables 
amb dificultats d’accés als serveis jurídics, en conveni 
amb la Fundació Solidaritat.  

 

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

Es tracta d’un programa que pretén posar en marxa 
cultius d’horta dirigits a persones en risc d’exclusió 
social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 

PROJECTE D’AGRICULTURA SOCIAL 

Beneficis del Projecte  
d’agricultura Social: 
 
Proveeix d’aliments  
persones aturades del  
municipi.  
 
Contribueix a la millora  
del seu estat d’ànim, a  
través del foment del seu  
empoderament, autonomia  
i participació local.  
 
Fomenta la interacció de  
diversos  agents socials del  
municipi mitjançant  l’habilitació  
d’espais productius i educatius 
entorn l’activitat hortícola.  
 
Fa de la ciutat un lloc més  
saludable.  
 
Contribueix a la recuperació  
ecològica d’espais urbans  
degradats o abandonats.  

  
 
El programa es va iniciar l’any 2013, amb el 
finançament de la Fundació “la Caixa”,  al municipi de 
Sant Feliu de Llobregat. 
Contemplava la posada en marxa de 70 horts socials 
d'aproximadament 100 m2 , en un terreny agrícola (1 
ha) del Parc Agrari del Baix Llobregat proper al nucli 
urbà de Sant Feliu. Els beneficiaris del projecte han 
estat persones derivades de serveis socials de 
l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb un perfil 
principalment d'aturats de llarga durada, sense 
cobertura i amb famílies a càrrec.  

Durant el 2014 s’ha posat en marxa una quarenta 
d’horts en col·laboració amb les àrees municipals de 

Serveis Personals i Serveis Territorials, aplicant  
tècniques d’agricultura ecològica i criteris de 

sostenibilitat ambiental, econòmica i social. S’ha fet 
formació teòrica i pràctica en agricultura amb criteris 

ecològics que ajuda a la tasca diària de l’hort, s’ha fet 
seguiment personalitzat a cadascuna de les  

FUNCIÓ PRODUCTIVA I 

SANITÀRIA 

 

FUNCIÓ EDUCATIVA,        

SOCIAL I COMUNITÀRIA 

 

FUNCIÓ TERRITORIAL I 

AMBIENTAL 
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persones participants que han gestionat l’espai de 

manera comunitària i s’han repartit  la collita de 

manera equitativa. Els execents de la collita s’han 
destinat al Banc d’Aliments del municipi de Sant 
Feliu. 
 

 

 
 

El 2014 s’han signat dos nous convenis de 
col·laboració per impulsar iniciatives d’agricultura 
urbana. El primer amb l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb l’objectiu de  reforçar les capacitats, 
afavorir la inserció laboral i millorar les condicions de 
vida dels sectors i grups de població d’Esplugues més 
vulnerables i castigats per la crisi econòmica i el 
deteriorament de l’estat del benestar. L’acord va ser 
formalitzat el 5 de març de 2014 pel rector de la UB i 
president de la Fundació Solidaritat UB, Dr. Dídac 
Ramírez, i l’alcaldessa d’Esplugues, Sra. Pilar Díaz. 
 

 
 

 

 

La UB, a través de la Fundació Solidaritat UB, 
assessorarà l’Ajuntament d’Esplugues en la definició 
dels objectius específics dels horts urbans, aplicant 
criteris ecològics (cultiu de productes de temporada 
per a l’autoconsum) i tenint com a prioritat afavorir, 
amb aquesta iniciativa, els col·lectius més 
vulnerables. En el marc del conveni també 
s’identificaran els usuaris potencials, s’estudiaran les 
fórmules de gestió més adients i s’analitzaran els 
espais disponibles per reconvertir-los en horts 
urbans. 

L’altre municipi amb el que s’ha signat conveni ha 
estat el de Santa Coloma de Gramenet. L’acord va ser 
formalitzat el 2 de juliol,  pel rector de la UB i 
president de la Fundació Solidaritat UB, Dr. Dídac 
Ramírez, i l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, 
Sra. Núria Parlon. 

 

 

L’alcaldessa Núria Parlon i el rector Dídac Ramírez van visitar 

ahir un dels horts urbans, ubicat al carrer d’Enric Granados de 

Santa Coloma. 

 

En aquest municipi el projecte inclou dos tipus 
d’horts urbans, depenent dels usuaris, que segueixen 
dos processos d’adjudicació diferents. 
 D’una banda, hi ha els horts destinats a usos socials. 
Els usuaris en aquest cas seran persones jubilades o a 
l’atur amb residència a la ciutat.  D’altra banda, els 
horts destinats a usos comunitaris seran gestionats 
per entitats i associacions colomenques que tinguin 
per objectiu utilitzar-los amb finalitats terapèutiques, 
d’integració, de rehabilitació de persones 
vulnerables, de promoció de l’agricultura i el medi 
ambient, d’innovació social, cultural o d’enfortiment 
del teixit social dels barris.  

 
Els representants de les dues institucions, durant l’acte 

de signatura al Rectorat de la UB. 
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Gestió d’Habitatges Socials a Torre 
Baro i dinamització d’activitats al 
Barri 

El mes de juny es va obrir la convocatòria per 
adjudicar 22 habitatges de lloguer al barri barceloní 
de Torre Baró, tal com estipula el conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquests pisos, que 
s’ubiquen a l’edifici Eucaliptus, estan destinats als 
membres que formen part de la comunitat 
universitària: estudiants, personal d’administració i 
serveis i professorat. 

Amb aquesta iniciativa, la Universitat de Barcelona a 
través de la Fundació Solidaritat UB ha posat a 
disposició dels membres de la comunitat universitària 
que tenen dificultats per accedir a l’habitatge,  22 
pisos a un lloguer assequible.  
 

 

Els habitatges es troben a l’edifici Eucaliptus, al barri de Torre 

Baró, del districte de Nou Barris. 

 

El mes  de setembre, membres de la comunitat 
educativa de la UB van començar a ocupar els es 
mentats habitatges. El 22 de setembre, es va 
presentar oficialment aquest edifici en un acte que va  
acollir  la Biblioteca Nord de Torre Baró i en què van 
participar l’alcalde Xavier Trias, la vicerectora 
d’Administració i Organització de la UB, Carme 
Panchón, i el director de la Fundació Solidaritat UB, 
Xavier López. En el transcurs de l’acte, la vicerectora 
va expresar la voluntat de la UB de ser un agent social 
de primer ordre per a la ciutat . “La UB vol esdevenir 
la universitat de la ciutat de Barcelona i de la seva 
ciutadania, vol estar a prop de les problemàtiques de 
les persones i contribuir a la millora de la seva  

 

qualitat de vida.  En aquest sentit, la presència a 
Torre Baró suposa una intervenció de caràcter 
socioeducatiu que va més enllà de l’ocupació 
d’habitatges” 

  

Actualment, hi viuen catorze llogaters, tots ells 
membres —llogaters sols o famílies— de la comunitat 
universitària de la UB. Hi ha treballadors, 
investigadors i estudiants de grau i postgrau. Pel que 
fa als dos locals disponibles als baixos del bloc, un 
d'ells acollirà dos equips dentals de la Clínica 
Odontològica de la Fundació Josep Finestres de la UB, 
per a pacients derivats de Serveis Socials. L’altre 
estarà ocupat per la Fundació Solidaritat UB, on es 
duran a terme activitats formatives i socials 
adreçades a entitats, col·lectius i persones en general 
del barri, amb la finalitat de dinamitzar-ne la vida 
cultural i associativa. Aquestes activitats 
s'organitzaran comptant amb el teixit associatiu i 
ciutadà del barri, tenint en compte les seves 
prioritats i les seves necessitats. 
 

 

El director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; la 
vicerectora Carme Panchón i l’alcalde Xavier Trias, en un 
moment de l’acte. 

 
Activitats dinamitzadores al Barri 

La gestió dels habitatges forma part de tot un conjunt 
d’actuacions que s’estan duent a terme en aquest 
nucli per aconseguir dinamitzar aquesta part del barri 
de Torre Baró, amb l’objectiu de donar-li diversitat 
d’usos, qualitat urbana i cohesió social entre el veïnat 
nouvingut.  
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Acte de conmemoració del dia de la dona 
 

 

 
 

Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, 
es va organitzar el 10 de març, a la Biblioteca Zona 
Nord, una trobada amb l’escriptora catalana d’origen 
amazic Najat El Hachmi. 

Prop de cent persones van assistir a la xerrada, que 
duia per títol «Un te a la menta amb Najat El Hachmi. 
Trencant tòpics». La presentació de l’acte va ser a 
càrrec de la vicerectora d’Administració i Organització 
de la UB, Carme Panchón. 

 

 

 
Aquesta ha estat la primera activitat que engegat 
la Fundació Solidaritat a Torre Baró al districte de 
Nou Barris, on a partir d’ara la Universitat tindrà 
presència permanent. 
 

Celebració de la diada de Sant Jordi  
 
El 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, la 
Fundació Solidaritat UB va posar una parada en què 
les autores Nazanin Amirian, Sara Carmona i Najat El 
Hachmi van signar  llibres al llarg de la tarda.  

 

 

 

 

La Fundació Solidaritat UB i el campus de 
l’Alimentació de Torribera, junts en el Projecte 
Torre Baró 
 

En el marc del projecte d’intervenció social de la UB a 
Torre Baró, endegat per la Fundació Solidaritat UB en 
els tres barris que integren la Zona Nord de 
Barcelona, s’ha establert una nova col·laboració 
conjunta entre el campus de l’Alimentació de 
Torribera i  la UB i el Centre Cruïlla de Ciutat 
Meridiana —concretament amb el programa 
Cruïna—, per tal de contribuir a la formació d’un grup 
de dotze joves del barri en matèria de cuina i 
alimentació. Es tracta d’una combinació de formació 
teòrica i pràctica, repartida en sis sessions de quatre 
hores, que es van impartir del 5 de maig al 16 de 
juny, a les instal·lacions del campus de l’Alimentació 
de Torribera, a Santa Coloma de Gramenet. 
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Amb aquestes sessions es pretén completar la 
formació que el Centre Cruïlla ofereix als joves en el 
sector de l’hostaleria i la cuina, així com la futura 
inserció laboral dels destinataris, mitjançant el 
Campus Internacional de Cuina Ciutat Meridiana, que 
va culminar la primera setmana de juliol, amb una 
estada dels alumnes a Stuttgart. 

 

 

Grup de joves de la Zona Nord que accedeixen a aquesta 

formació al campus de l’Alimentació de Torribera de la UB. 

Acte de lliurament de diplomes als joves de 
Ciutat Meridiana participants en les Jornades 
pràctiques del Campus Internacional de Cuina 

El  22 de juliol de 2014 va tenir lloc al Centre Cruïlla 
l’acte de lliurament dels diplomes als dotze joves de 
Ciutat Meridiana que van participar en les Jornades 
pràctiques del Campus Internacional de Cuina. Pere 
Castells, coordinador de la Unitat UB-Bullipèdia, i 
Maite Sirera, tècnica de la Fundació Solidaritat UB, 
van ser els encarregats de lliurar els diplomes 
universitaris als participants. També van assistir a 
l’acte representants de la resta d’entitats 
col·laboradores del Campus Internacional de Cuina 
Ciutat Meridiana: el districte de Nou Barris, l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, Kviures i la Penya 
Espanyolista de Nou Barris. 

 
 

 

 

 

 

Un moment de l’acte de lliurament de diplomes als participants 

del Campus Internacional de Cuina de Ciutat Meridiana. 

Exposició «Recerca per a la pau», a la Biblioteca 

Zona Nord de Torre Baró 

En el marc del XIII Congrés de Ciutats Educadores, la 
Fundació Solidaritat UB va portar la mostra itinerant 
“Recerca per a la Pau” per donar a coneixer als 
estudiants de batxillerat l’oferta d’assessorament  per 
elaborar el  treball de recerca sobre temes de pau, 
drets humans i ciutadania global.  

 

 

L’exposició al vestíbul de la biblioteca 
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Participació de la Fundació a la 
Jornada de presentació “Universitat 
de Barcelona/CoBoi 

 

Suport i participació de la Fundació 
Solidaritat  UB a la campanya de 
donació de mèdul·la òssia. 

 

 
Jornades d’Economia Social i 

Solidària 
Del 9 a l’11 d’abril, la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació  

 

La trobada, organitzada per la Fundació Solidaritat 
UB, la Fundació Autònoma Solidària de la UAB i UPF 
Solidària, va aplegar especialistes del món universitari 
i associatiu per plantejar alternatives al model 
econòmic actual. 
 Les jornades es van plantejar  com un espai de debat, 
reflexió i aprenentatge a l'entorn de l’economia social 
i solidària (ESS), un tipus alternatiu d’economia basat  

 
en els principis democràtics i solidaris que prioritza el 
benestar de les persones i la sostenibilitat davant del 
lucre d’un sector privilegiat. Les sessions, a càrrec de 
referents acadèmics i de professionals de diverses 
entitats i col·lectius d’ESS, van debatre sobre 
alternatives socioeconòmiques al capitalisme i el 
paper de la universitat com a promotora del canvi 
social. 
Des d’una doble mirada teòrica i pràctica, el 
programa de les jornades va incloure  ponències 
sobre alternatives econòmiques, reptes i iniciatives 
universitàries en ESS, tallers de cooperativisme i 
consum responsable, i taules d’experiències locals i 
internacionals. Diversos experts de la UB van 
participar  en els debats. L’objectiu final de les 
jornades va ser  proporcionar un punt de trobada, 
d’intercanvi i d’impuls al treball en xarxa entre la 
universitat i les entitats d’ESS, entre les quals hi ha el 
Seminari Taifa, la Xarxa d’Economia Solidària, el 
Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) - 
Revista Opcions i La Ciutat Invisible, entre d’altres. 

 

 

Convocatòria d’ajuts per al 
personal de la Universitat amb 
menors a càrrec 
 
El novembre de 2014 s’ha fet la segona convocatòria 
d’ ajudes per al personal d’administració i serveis de 
la Universitat de Barcelona amb menors a càrrec amb 
un determinat grau de discapacitat. S’han atorgat una 
trentena d’ajuts amb un valor total de 30.000 euros. 

http://www.ub.edu/biblio/
http://www.ub.edu/biblio/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
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Tardor Solidària a la UB i 
altres activitats 
 

 
 

Un any més, la Fundació Solidaritat ha posat en 
marxa una nova edició de la Tardor Solidària a la UB. 
En el marc d’aquesta iniciativa, s’han programat 
exposicions, projeccions, cursos, debats i 
conferències en diferents facultats de la UB amb 
l’objectiu de promoure en el si de la comunitat 
universitària els valors de la solidaritat, el compromís, 
el voluntariat i l’empatia envers els problemes dels 
altres. 

Presentació del llibre: “Derecho 

Internacional de los Derechos 

Humanos: manifestaciones, violaciones 

y respuestas actuales” 

El 13 d’octubre el Dr. Daniel Pavón Piscitello, 

investigador i docent de la Univ. Católica de Córdoba, 

coordinador de l’obra col·lectiva “Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos: 

manifestaciones, violaciones y respuestas actuales” i 

el Dr. David Bondia Garcia, professor titular de Dret 

Internacional Públic i Relacions Internacionals de la 

Universitat de Barcelona, autor participant de l’obra, 

van presentar aquesta publicació a la Facultat de 

Dret. 

 

 

 

Presentació del projecte Defensar qui 

Defensa 

Va tenir lloc 24 d’octubre a l’aula capella de l’Edifici 
Històric de la Universitat. En l’acte, presidit per la 
vicerectora d’Administració i Organització de la UB, 
Carme Panchón, també hi van intervenir el director 
de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; el 
professor de Dret Internacional Públic de la UB i 
coordinador acadèmic del projecte, David Bondia; el 
codirector de NOVACT i coordinador de la coalició, 
Felip Daza, i Anaïs Franquesa, advocada penalista. 

Formació per a juristes, periodistes i 

activistes 

Organitzat per una coalició estatal que anteriorment 
no existia entre defensors/es de drets humans, 
periodistes, experts legals, instituts universitaris 
d'investigació i organitzacions del Tercer Sector, entre 
ells la Fundació Solidaritat de la Universitat de 
Barcelona, per donar suport a les reivindicacions  
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socials i construir des de la base una política pública 
per garantir la seguretat i l'efectiva protecció dels 
drets humans emergents.  
 
Va tenir lloc els dies 24 i 25 a la Facultat de Filologia 
de la UB 

 

Exposició "CANVI DE RUMB"  

Del 22 d'octubre al 7 de novembre a la Facultat de 
Medicina de la UB. 

Pretén fer una anàlisi crítica sobre diferents aspectes 
de la globalització: pobresa i desigualtat a escala 
global, els drets laborals als països del Sud, les 
relacions comercials nord-sud, els mercats financers i 
la seva regulació. D'altra banda, pretén posar sobre la 
taula algunes de les alternatives i propostes de 
reforma reclamades des de la societat civil o 
proposades pels economistes crítics amb el model 
neoliberal.  

 

 

 

Presentació del projecte 
d'agricultura d'us social i d'us 
comunitari de la Fundació 

Solidaritat UB 

Facultat de Biologia. 6 d'octubre 

L’objectiu de la presentació, al marge de voler a 
donar coneixer el projecte a la comunitat 
universitària pretenia ser una crida a tots els 
estudiants de la UB que de manera voluntaria vulguin 
participar en el projecte.  

Facultat d’Economia i Empresa, 11 de novembre  

En el marc del FORUM SOCIAL 2014, organitzat per 
l'Àrea de Relacions Externes ECOEMP-Borsa de 
Treball, també es va fer  una xerrada informativa per 
explicar el projecte i el voluntariat.  

 

Solidaritat, cinema i memòria / 

Setmana del 20N 

Un dels temes centrals de la Tardor d’enguany han 
estat els aprenentatges de la Memòria Històrica, en 
un moment en el qual assistim a una banalització de 
l’ús de termes, com els que fan referència al nazisme, 
que mai haurien de ser utilitzats sense conèixer i 
tenir present el que signifiquen. Els actes principals 
de la Tardor en relació als temes de Memòria es van 
concentrar durant la setmana del 20 de novembre 
(una data prou significativa de la nostra història més 
recent) amb un seguit de documentals, taules 
rodones i conferències que sota el títol de 
“Solidaritat, Cinema i Memòria” van tenir lloc a l’Aula 
Magna i l’Aula Capella de l’Edifici Històric de la UB.  
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El cicle es va iniciar el 17 de novembre amb el 
documental “Los colonos del Caudillo”, recentment 
premiat com a Millor Documental en el North 
England Festival of Ibero American Film (NEFIAC) i 
seleccionat per a participar en la propera edició del 
Festival Internacional de Cinema de L’Havana.  
El seu director, Dietmar Post,  va presentar el seu 
documental a la Universitat de Barcelona i participà a 
la taula rodona formada per en Jordi Guixé, director 
de l’Observatori Europeu de Memòries de la 
Fundació Solidaritat UB, Josep Sancho i Beltrí, 
representant de l’alcaldia del Poblenou del Delta 
(antiga Villafranco del Delta); i Javier Tébar, professor 
d’Història Contemporània de la Universitat de 
Barcelona.  
 
El 19 de novembre vam voler retre  un homenatge a 
“Las maestras de la república” amb la projecció 
d’aquest documental de Pilar Pérez Solano  
guardonat enguany amb el Goya al millor 
documental.  La projecció va anar precedida per una 
conferència a càrrec de la professora de Teoria i 
Història de l’Educació de la Universitat de València, 
Carme Agulló, que ha participat en el documental, 
sobre la renovació pedagogica de la República, la 
reforma educativa i sobre el paper de les dones en 
tot el procès. També sobre l'estroncament d'un 
projecte, d'uns drets civils i ciutadans però també 
d'una il.lusió. Posteriorment, la Carme, es va afegir a  
la Taula Rodona posterior a la projecció del 
documental, conduïda per Carme Panchón, 
vicerectora d’Administració i Organització de la 
Universitat de Barcelona,  en la que també van 
participar Hilda Farfante, filla de mestres republicans 
afusellats l’any 1936, mestra també i militant en la 
lluita antifranquista; Salvador Domènech, doctor en 
pedagogia i autor, entre d’altres títols de “Mestres i 
alumnes de la república” i Josep Maria Álvarez, 
Secretari General de la UGT de Catalunya. 
 
Finalment, el 20 de novembre, l’historiador i 
professor emèrit de la Universitat de Nova York, 
Nicolás Sánchez Albornoz, condemnat en 1947 per la 
dictadura franquista a treballs forçats, va impartir 
una conferència sobre “El Valle de los Caidos”, on va 
complir condemna fins que va poder escapar el 1948. 
Posteriorment es va projectar el documental “A 
l’ombra de la creu” d’Alessandro Pugno, que fa 
referència al lloc que continua sent el símbol d'un 
conflicte encara no resolt en el si de la societat 
espanyola.  A la posterior taula rodona vam comptar  

 

amb la participació de l'Alessandro Pugno 
(videoconferència), Nicolás Sánchez Albornoz, Tario 
Rubio, condemnat també a treballs forçats al Valle de 
los Caidos, i Manel Risques, professor d'història 
contemporània a la UB. 

Curs 
Dret a l’alimentació, 
pobresa alimentària, 
malbaratament d’aliments: 
el menjar com a tema de 
debat en un període de crisi 
 
Director: Xavier Montagut 
Del 17 de novembre 

a l’1 de desembre de 2014 

Organitzat en col·laboració amb la Fundació Món-3 i 
la Xarxa del Consum Solidari, aquest curs ha abordat 
la problemàtica de l’empobriment alimentari, del 
dret a l’alimentació com a objectiu imprescindible. 
També ha intentat donar respostes a qüestions com 
ara, Quina és la situació de la pobresa alimentària a 
Catalunya? El malbaratament d’aliments incentiva 
aquest procés d’alguna manera? Quines alternatives i 
experiències pràctiques per fer-hi front estan sorgint 
tant aquí com a fora? Què s’està fent des del camp de 
les polítiquespúbliques? 

 

La pèrdua de la innocència: infants 

sota les bombes  

El 27 de noviembre a l'Aula Magna de la Facultat 
d'Educació un grup d'alumnes d’ESO de l’Institut Lluís 
Vives van interpretar  l’obra teatral "La pèrdua de la 
innocència. Infants sota les bombes", sobre com els 
nens i nenes van viure els bombardejos durant la 
Guerra Civil Espanyola. El text es basa en diversos 
escrits de nens i nenes que van viure’ls en primera 
persona, així com narracions de Josep Miracle, Mercè 
Rodoreda i Teresa Pàmies.  

L'obra és una adaptació del professor Joan Sanromà 
de textos biogràfics d'experiències de guerra, la 
direcció a càrrec de la professora Elisenda Cartañà. Es 
tracta d'una inniciativa molt interessant de 
recuperació de la memòria històrica.  
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En la representació hi participà un grup d’uns 20 
alumnes de l’Institut Lluis Vives 

 

 

 

 

 

Com cada any les activitats de la Tardor Solidària a la 
UB tanca el cicle d’activitats amb la campanya de 
recollida de joguines a la UB, organitzada per la 
Fundació Solidaritat UB  i el Comissionat per a 
Desenvolupament Social i Envelliment. L’objectiu és 
col·laborar amb Creu Roja Joventut per garantir que 
cap infant es quedi sense regal la nit de Reis. 

 

 

 

 

Altres Activitats 2014 

VISITA ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
HONG-KONG A LA UB  

9 de gener vam rebre la visita de la World University 
Service de la Universitat de Hong Kong (WUSHK). 
Aquesta associació d'estudiants organitza anualment 
diferents visites internacionals. 

Presentació dels projectes mediambientals de la UB 
al Sudest Asiàtic a càrrec d’Antonina Torrens, 
investigadora del Deptartament de  Productes 
Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia.  Responsable 
del projecte “Gestió  d’aigues residuals i formació 
mediambiental al Vietnam 

EXPOSICIÓ SREBRENICA 

L’exposició Srebrenica continua la seva itinerància pel 
municipis de Catalunya. L’any 2014 ha estat a Olesa 
de Montserrat del 30 de gener al 17 de febrer i 
posteriorment duran de l’1 al 30 de juny a la Sala 12 
Gats de Barcelona. 
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EXPOSICIÓ "RECONSTRUINT PALESTINA" 
Facultat d'Economia i Empresa del 14 al 24 de 
febrer.  

La Fundació Solidaritat UB, en el marc del programa 
de sensibilització a la UB, va organitzar  l'exposició de 
fotografies de la Kelis Anton sobre les activitats que 
ha desenvolupat a Palestina l’Associació Pau Sempre.  
 
La Kelis és membre d'aquesta associació que treballa 
en el camp de la cultura per la pau, en projectes de 
cooperació i sensibilització, en zones que pateixen 
conflictes armats, com ara Palestina i Afganistan.  

 

 

II EDICIÓ DEL SOCIAL STARTUP MEETING UB 

BARCELONA 

Barcelona, 25, 26 i 27 d'abril 
 
Participació de la Fundació Solidaritat en el Social 
Start-up Meeting. Una trobada en què intervenen 
persones amb diferents perfils professionals 
(programació, disseny, màrqueting, 
desenvolupament de productes, etc.), emprenedores 
i amb inquietuds socials.  
Té l’objectiu d’impulsar iniciatives emprenedores 
socials cooperatives, de base social, tecnològica, 
medi ambiental, cultural, etc, que es puguin 
desenvolupar com a negoci després de la trobada.  

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MITOS RELIGIOSOS 
AFROAMERICANOS 
16 DE JUNY DE 2014 
 

A càrrec de Nicolàs Cortés, historiador i escriptor. 
Director de Cooperació de l'Ajuntament de 
L'Hospitalet.  
 
Organitzat pel Centre d'Estudis i Recerques Socials i 
Metropolitanes, amb la participació de la Fundació 
Solidaritat UB i altres entitats, l'acte va tenir lloc a la 
Biblioteca Josep Janés de L'Hospitalet de Llobregat.  
 

 
    Cartell de difusió de l’acte 
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ORGANITZACIÓ XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
CAMPS DE TREBALL A LA FACULTAT D’HISTÒRIA 
DE LA UB 
 

 
 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ  
SOLIDARITAT UB A LA X FIRA DE LA  
SOLIDARITAT CELEBRADA A SANT 
FELIU DE LLOBREGAT 
 
Des de fa anys la Fundació participa en aquesta fira 
donada l’estreta col·laboració en projectes de 
cooperació i sensibilització que la Fundació Solidairtat 
UB i l’Ajuntament de Sant Feliu porten a terme de 
manera conjunta. 
 

 
Imatge de la parada de la Fundació a la Fira  
celebrada l’1 de juny de 2014 

 

 
PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT 
UB A LA FIRA D’ENTITATS DE LA FACULTAT DE 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA  

 
 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DELS HORTS 

SOCIALS A EXPALIMENTS 2014 

 
El director de la Fundació Solidaritat UB, en el 
marc de les microconferències organitzades amb 
motiu de la jornada,  va explicar el projecte dels 
horts al públic assistent. 

 
PRESENTACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ "CÒMIC 
PELS DRETS HUMANS I LA CIUTADANIA 
GLOBAL" 
 
Aquest premi impulsa la creació d’historietes 
gràfiques com a vehicle de creació artística, i vol 
destacar especialment aquelles que potencien els 
valors de la pau, la solidaritat, la cooperació i la 
difusió dels drets humans.  
D’acord amb les bases del premi, l’Ajuntament de 
L’Hospitalet edita el llibre amb les obres premiades 
en els tallers de còmics organitzats l’any passat a les 
escoles de secundària per la Fundació Solidaritat UB.  
 
L'acte de presentació d'aquesta segona edició del 
"Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global" va  
tenir lloc el  dia 18 de noviembre de 2014 a la sala 
d'adults de la Biblioteca Central Tecla Sala, amb la 
presencia de la Vicerectora d’Administració i 
Organització, Dra. Carme Pachón, i la técnica 
d’educació de la Fundació Solidaritat UB, Núria 
González. 
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PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA 
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
COLABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT 
AMB:  
 
XVIII TROBADA SOCIOESPORTIVA  
UB – CENTRES PENITENCIARIS QUATRE 
CAMNIS I JOVES  

 
Campus Mundet de la Universitat de 
Barcelona, Abril de 2014  
XV TROBADA SOCIOESPORTIVA  
alumnat UB –persones amb trastorn mental  
FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions 
de Familiars i Persones amb problemes de Salut 
Mental) 
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Dr. Dídac Ramírez Sarrió – Rector de la UB 
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Dr. Josep Antoni Plana Castellví – Vicerector del Grup UB, 
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Dra. María Callejón Fornielles – Vicerectora de Política 

d'Internacionalització  

Dr. Salvador Alemany Mas – President del Consell Social  

Dr. Jordi Codina Sans – Gerent de la UB  

Dra. Irene Maestro Yarza – Representant de la Fundació 

Món-3 
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Dra. Núria Casamitjana Badia – Dept Farmacologia i 

Química Terapèutica  

Dr. David Bondia Garcia – Dept Dret i Economia 

Internacionals  

Dra. Misericòrdia Garcia Hernández – Delegada del rector 

com a comissionada per a Desenvolupament Social i 

Envelliment  

Dr. Antoni Sans Martín – Director de l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la UB  

Sr. Joan Coromines Guerin – President del Consell Social  

Sra. Marta Segarra Beitia – Personal d’Administració i 

Serveis de la UB  
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