La universitat ha estat, tradicionalment, l’espai
de la paraula i el compromís, compromís per
a una societat més justa, avançada, democràtica
i inclusiva. En definitiva, compromís de treballar
per a un món millor en tots els sentits.
Des d’aquesta perspectiva, la Universitat
de Barcelona s’ha marcat com a prioritat alinear
la seva activitat amb l’assoliment dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts
per les Nacions Unides a través de l’Agenda 2030.
La Fundació Solidaritat UB és l’espai de
la Universitat de Barcelona encarregat d’impulsar
i concretar aquest compromís, al costat de la resta
de la comunitat universitària. La Fundació va ser
creada el 1996 per la Universitat de Barcelona
i la Fundació Món-3, ONGD de marcat caràcter
universitari.
La Fundació promou projectes de cooperació
per al desenvolupament, la pau i els drets humans
i projectes d’intervenció social contra l’exclusió,
a partir de les iniciatives, els recursos
i les capacitats de la comunitat universitària.
Treballa en camps com ara l’agricultura social,
l’economia solidària, el desenvolupament rural,
el medi ambient, l’aigua i el sanejament,
la defensa dels drets humans i de les persones
que els promouen, l’acollida de persones
refugiades, la memòria democràtica i l’educació
per a la ciutadania. Així mateix, gestiona
el programa Voluntariat UB, que fomenta el
voluntariat de la comunitat universitària
en entitats del Tercer Sector.
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PROGRAMES
SUPORT A PERSONES REFUGIADES
I PROVINENTS DE ZONES EN CONFLICTE
www.solidaritat.ub.edu/refugees
Programa d’acollida que pretén obrir
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vies segures alternatives de refugi (a
través de l’accés als estudis universitaris)
i facilitar la continuació de la trajectòria
acadèmica a persones que l’han vist
truncada per la guerra, la
persecució i la violència als
seus països d’origen. La
seva activitat principal és el
Curs de transició a la universitat i formació en drets
humans i cultura de pau,
que pot incorporar, segons
els casos, orientació acadèmica, allotjament, assesso«El que més vaig sentir des del primer dia,
rament jurídic i assistència
aquí, és la recuperació de la seguretat
psicològica.

i la confiança en mi mateix.»

MÀSTER EN GLOBALITZACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ
Itinerari acadèmic iniciat l’any 1989 a través del qual
es formen persones expertes per treballar en la construcció i la implementació d’estratègies de desenvolupament en ONGD, organismes internacionals,
agències de cooperació, administracions locals o el
món acadèmic.
El Màster proporciona una
formació analítica, reflexiva i crítica sobre el món
actual, les desigualtats a
escala global, les polítiques
públiques en aquest àmbit
i les alternatives d’intervenció en diferents nivells.
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trajectòria de l’entitat en la
promoció de l’agricultura
social al nostre país i la
seva experiència en projectes de cooperació per al
desenvolupament orientats a la sostenibilitat ambiental, la gestió
eficient dels recursos naturals i la millora de les condicions de vida
dels col·lectius en situació més vulnerable. Les iniciatives que
formen part del programa s’orienten a la implementació de solucions basades en la natura per afavorir alternatives de desenvolupament sostenibles i socialment resilients.

Iniciativa de la UB, gestionada per la
Fundació Solidaritat UB, que fomenta el
voluntariat de la comunitat universitària en entitats del Tercer Sector amb
l’objectiu de promoure una universitat
més solidària i compromesa amb la societat.
El programa entén el voluntariat com una eina
d’apoderament, personal i
col·lectiu, que s’assoleix a
través de la participació i
la cooperació.
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OBSERVATORI EUROPEU DE MEMÒRIES (EUROM)
www.europeanmemories.net

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL
(PROGRAMA PAULA)
www.portalpaula.org
En col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament
Professional – ICE UB, s’impulsa aquesta iniciativa
per promoure la integració curricular de l’educació
per a la pau, els drets humans i la ciutadania global
a l’educació reglada a través del suport a la tasca del
professorat.
Alguns dels seus projectes i activitats són:
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www.solidaritat.ub.edu/voluntariat

• Portal PAULA. Centre
de recursos educatius en línia.
• Recerca per a la Ciutadania
Global. Programa de suport als
centres de batxillerat per
al desenvolupament de treballs
de recerca que eduquin en drets
humans i ciutadania global.
• Premi de Recerca per a la Pau
de la UB per a treballs de recerca
de batxillerat.
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Xarxa internacional d’institucions i organitzacions
compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria.
El seu principal objectiu és
contribuir a la reflexió al
voltant de la història recent
de les lluites democràtiques, la pluralitat de memòries i la defensa dels drets
humans. Compta amb el
suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea.
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INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
A LA ZONA NORD DE NOU BARRIS
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Iniciativa centrada en la gestió de
l’edifici Eucaliptus, d’habitatges socials i universitaris, i en l’organització d’activitats socioeducatives per a
la dinamització de la vida cultural
i associativa d’aquesta àrea de Barcelona.

