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“La meva família va dipositar grans 
esperances en mi, però la guerra es va 
creuar en el camí i aquestes esperances 
gairebé van morir. Després vaig obtenir 
la beca i vaig recuperar la il·lusió. La 
sensació de seguretat és espectacular. 
No hi ha mort a cada pas. Puc veure el 
cel blau sense trets ni coets.”

E.S., estudiant de grau a la UB, 
becada pel Programa

“Estic molt content a Barcelona. Tinc 
una nova vida amb reptes nous i estic 
perseguint els meus somnis gràcies a 
aquesta beca de la Universitat de 
Barcelona. Estic veritablement agraït 
de disposar d’aquesta gran oportunitat 
i demostraré que me la mereixo.”

M.A., estudiant de màster a la UB, 
becat pel Programa

El Programa és coordinat 
per la Fundació Solidaritat UB.

Segons dades de les Nacions 
Unides, només un 1 % de les 
persones refugiades en edat 
universitària tenen accés a 
la universitat, mentre que la 
mitjana mundial és del 36 %.



Curs de transició a la universitat
15 estudiants de zones en conflicte becats/des
3 mòduls: català/castellà, coneixement de l’entorn, DDHH
Cofinançat per Ajuntament de Barcelona i Universitat de Barcelona

Suport a estudiants 
amb l’estatut de refugiat o situacions afins
Accés a grau, postgrau, màster i doctorat
Accés a cursos d’aprenentatge d’idiomes
Allotjament concertat amb ACCEM i CCAR

Projecte Mare Nostrum
Bones pràctiques en l’àmbit local, formació de formadors, 
articles de reflexió i anàlisi

Cofinançat per Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i FCCD

Projecte europeu inHERE
Identificació i aprofundiment en experiències universitàries 
de suport a les persones refugiades

Socis: UNIMED, European Universities Association, Campus 
France, Sapienza Università di Roma, Universitat de Barcelona

Projecte europeu RESCUE
Suport a la creació i la gestió d’oficines per a l’assessorament 
de persones refugiades en universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània

Iniciatives solidàries
Identificació i posada en comú d’aprenentatges i pràctiques en el marc 
de la cooperació al desenvolupament i la cultura de pau i els drets humans

Espais de participació
Col·laboració i participació en espais multilaterals: Barcelona Ciutat Refugi, 
ACUP, Xarxa Vives d’Universitats, CRUE, Coimbra Group...
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Suport acadèmic 
i a la integració social
• Suport acadèmic i educatiu.

• Allotjament.

• Integració social (suport a l'aprenentatge 
d'idiomes i la vida diària).

• Assessorament jurídic i assistència 
psicològica.

Treball en xarxa 
i cooperació 
• Coordinació intraacadèmica. 

• Cooperació amb diferents nivells 
acadèmics i administratius i amb ONG.

• Campanyes d’informació, formació i 
sensibilització adreçades a la comunitat 
universitària i al funcionariat públic.

El Programa de suport de 
la Universitat de Barcelona 
a persones refugiades i 
provinents de zones en 
conflicte es basa en 
el desenvolupament de 
la perspectiva de drets 
humans, amb dos camps 
d’actuació principals:

Aquest programa desenvolupa la 
responsabilitat social de la Universitat 
de Barcelona, que, en el context d’un 
món globalitzat, té el ferm compromís 
de contribuir amb els seus recursos, 
instal·lacions i coneixements a la 
construcció d’una societat pacífica i 
justa sobre la base de la cooperació 
i la solidaritat.


