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1 MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ
1.1 MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ
Des de la seva creació, l’any 1996, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
treballa en tots aquells àmbits en què aquesta pot exercir la seva responsabilitat com a
actor social, especialment amb els sectors més vulnerables de la societat; tant a nivell
intern (dins la pròpia comunitat universitària) com a nivell extern (en els contextos local,
nacional i internacional).
Amb aquesta premissa, Solidaritat UB desenvolupa projectes i programes de cooperació
al desenvolupament, prioritzant la cooperació interuniversitària orientada al
desenvolupament sostenible. Promou la cultura de la pau i la defensa dels drets humans,
especialment allà on se’n pateixen violacions més flagrants; per exemple, amb el
Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte, engegat
l’any 2015. Però també s’adreça als nostres joves estudiants, a través del Programa
PAULA, dins l’àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global.
La Fundació Solidaritat UB fa seus els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i, per això, treballa per a una universitat i una
societat inclusives, on veritablement ningú quedi enrere. La promoció del voluntariat
social i el desenvolupament de programes i línies de treball orientades a la inclusió són,
doncs, una prioritat: Voluntariat UB, projectes d’agricultura social, cursos per a persones
amb diversitat funcional, incorporació a la universitat d’estudiants sense recursos
socioeconòmics, intervenció socioeducativa en barris o centres educatius d’alta
complexitat.

1.2 ACTIVITATS I PROJECTES
Les activitats dutes a terme durant l’any 2020, i la seva repercussió social, s’adeqüen al
compliment de les finalitats de l’entitat.

FINALITAT 1: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per
a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats
universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat.


Contribució a la implementació dels Acords de Pau a la regió del Cauca
(Colòmbia)

Contribució a la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia en el marc d’un
programa de cooperació internacional (gener de 2020 – desembre de 2021) que busca
contribuir a la Reforma Rural Integral del camp colombià (mitjançant l’accés i control

dels recursos a col·lectius fins ara exclosos); la reincorporació a la vida civil de les i els
excombatents de les FARC-EP; la protecció dels drets de les víctimes tant a Colòmbia
com a l’exili, i la verificació dels Acords de Pau per part de la comunitat internacional.
Conjuntament amb l’Associació Catalana per la Pau i l’Institut d’Estudis Interculturals
(IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ), i amb el suport de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).


Enfortiment de les capacitats en els drets a l’aigua i el sanejament a Saint
Louis (Senegal)

Enfortiment de les capacitats en els drets a l’aigua i el sanejament, i promoció de
models innovadors i ecològics de sanejament, a Saint Louis (Senegal). Entre altres
activitats, es realitzen quatre cursos de capacitació sobre gestió de l’aigua i
s’implementen dues depuradores en dues escoles públiques primàries, que serviran de
model de sanejament ecològic descentralitzat per a zones periurbanes. En el marc del
projecte “Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal) –
Fase II”. Conjuntament amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la Fundació Món-3, i
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.


Apoderament i suport a les HEI per a la inclusió d'estudiants i personal
migrant

Apoderament i suport a les institucions europees d’educació superior (HEI) per a la
inclusió d’estudiants i personal migrant en el marc del projecte europeu
“UNI(di)VERSITY: Socially responsible university for inclusive societies in the era of
migration“, basat en els resultats del projecte inHERE i coordinat per La Sapienza
Università di Roma. Amb el suport de la Unió Europea (programa Erasmus+).


Desenvolupament d'un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat

Desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic per a Sant Feliu de Llobregat, que
integra la creació d’infraestructures verdes no ornamentals amb l’objectiu
d’augmentar la producció sostenible d’aliments a nivell local, facilitar la regeneració
d’espais urbans, potenciar l’economia verda, i promoure la cohesió social mitjançant la
creació de llocs de treball i la integració dels sectors més vulnerables de la població. En
el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
Creació d'eines de planificació urbana basades en la natura a Catalunya
Creació d’eines de planificació urbana basades en la natura per a la transició cap a
ciutats catalanes que siguin productores d’aliments, sostenibles i socialment resilients.
En el marc del projecte EdiCitNet. En col·laboració amb l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua (ICRA).


Formació d'especialistes en desenvolupament i cooperació

Formació d’especialistes en desenvolupament i cooperació, que, enfortits per una
sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció
d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món
possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les

generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual. En el marc del Màster
Globalització, Desenvolupament i Cooperació (XXIX edició), en què han participat 24
alumnes. Conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3
FINALITAT 2: Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la
cultura de pau i protecció dels drets humans.
2.1. Creació i manteniment d’un observatori de pau i conflictes


Manteniment de l'Observatori Solidaritat, amb actualització d’informació i
enllaços

2.2. Organització d’activitats formatives i de recerca


Difusió del treball digne i les seves dimensions
A través de la instal·lació de l’exposició “Treball digne?“, de Sindicalistes
Solidaris, al Casal de Barri de Torre Baró (març del 2020), en el marc del
Programa d’intervenció socioeducativa que Solidaritat UB desenvolupa a la
zona nord del districte de Nou Barris.



Debat sobre les conseqüències de la Covid-19 en les persones migrants i
refugiades
Debat sobre les conseqüències de la Covid-19 en les persones migrants i
refugiades, en el marc del cicle de seminaris en línia “Solidaritat i Drets Humans
en temps de Covid-19” (29 d’abril – 20 de maig del 2020), que inclou dos
webinars per analitzar els efectes de la pandèmia en aquests col·lectius i dues
sessions d’intercanvi de bones pràctiques entre treballadores de l’àmbit de la
cooperació i la solidaritat.



Formació d'agents en els models d’acció estratègica de l’era de la informació
Ensenyant a dur a terme noves formes d’organització i acció, i a liderar sectors
transformadors i en transformació. En el marc de la primera edició del curs
superior universitari “Tecnopolítica i Drets en l’Era Digital” (octubre – desembre
del 2020), organitzat per XNET, la Universitat de Barcelona i Solidaritat UB, en
col.laboració amb la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona. El curs ha reunit 31 alumnes.



Reflexió sobre causes estructurals i potencials solucions del binomi
desigualtat i pobresa
En el marc del seminari “Desigualtat i pobresa: Cap a un món pitjor?”
(novembre del 2020), organitzat per L’H Espai de Debat, la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs Unesco, i Solidaritat UB, amb el suport de l’Ajuntament
de L’Hospitalet. El seminari ha reunit 42 participants.



Ampliació de la recerca “Deconstruir el Franquisme”



Publicació de l’exposició digital “Barcelona, refugi de jueus”



Anàlisi de la diversitat de memòries colonials presents a la ciutat de
Barcelona



Debat sobre el present i el futur de les polítiques de memòria a Europa



Creació de l’exposició “Dones i Infants en una Europa en Guerra”



Edició del quart número de la revista “Observing Memories”



Estudi sobre la presència de la memòria democràtica a les xarxes socials



Avaluació i sistematització del Programa UB refugi



Cartografia de les millors pràctiques en matèria de mediació social a tot
Europa
En el marc del projecte europeu “Include Me: Inclusion through Mediation”,
coordinat per l’Åbo Akademi University (Finlàndia). A partir dels resultats, es
produiran recursos educatius oberts sobre habilitats de mediació, adreçats a
persones migrants i refugiades, així com a proveïdors d’educació superior,
activistes comunitaris i treballadors/es, perquè es converteixin en mediadors
d’igual a igual a les seves comunitats i una àrea més àmplia, per maximitzar-hi
la inclusió. Amb el suport de la Unió Europea (programa Erasmus+).

2.3. Desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i
postconflicte


Gestió de sol·licituds d'informació per part de persones refugiades
Gestió de sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades
que estan interessades a iniciar o reprendre estudis universitaris, les quals
contacten de forma espontània o bé mitjançant informació proporcionada pel
SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de
Barcelona). L’any 2020, se n’han gestionat una cinquantena.



Curs de transició a la universitat per a persones refugiades (3a edició)
Inclou aprenentatge dels idiomes català i castellà i formació en drets humans i
cultura de pau. És un curs d’extensió universitària, cofinançat per la Universitat
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i coordinat per la Fundació Solidaritat
UB. Les beques incorporen allotjament, suport acadèmic i a la integració social
(amb programes de mentoria), assessorament legal integral, suport psicosocial,
assistència psicològica i acompanyament en la inserció sociolaboral, entre
d’altres.

2.4. Organització d’activitats d’educació per la pau


Integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum
A través de la gestió i manteniment de l’espai web Portal PAULA, un espai de
suport a la tasca educativa de docents i professorat des de la mirada de la
cultura de pau, que durant l’any 2020 ha tingut 112.794 persones usuàries.



Enfortiment de la cultura de pau des de la recerca
Promoció de l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i
enfortiment de la cultura de pau des de la recerca a través de la convocatòria
del XV Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona, a què s’han
presentat 27 treballs, elaborats per 27 estudiants de batxillerat, amb la tutoria
de 27 docents, de 20 municipis d’arreu de Catalunya.



Difusió de les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu
Per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment
llunyanes i promoure la corresponsabilitat en la seva resolució. En el marc del
projecte “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la
recerca de Batxillerat”.



Suport als treballs de recerca d'alumnes de batxillerat
Posant en relleu la vinculació de les seves inquietuds i interessos de recerca
amb la protecció i defensa dels drets humans. En el marc del programa
“Recerca per a la Ciutadania Global”.



Edició i divulgació de propostes de recerca per a la justícia global
Específicament adreçades a l’alumnat de batxillerat, a través de l’espai web
recercapau.ub.edu. Durant l’any 2020, se n’han publicat 11.



Educació en Drets Humans i Ciutadania Global
A través de tallers que, mitjançant el llenguatge i les tècniques d’elaboració del
còmic, apropen l’alumnat a la realitat quotidiana de països empobrits i a la
nostra corresponsabilitat en aquesta realitat.



Reflexió sobre el significat de la pau
En el Dia Internacional de la Pau (21 de setembre del 2020), a través dels
testimonis d’estudiants que participen en el Programa de suport de la
Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en
conflicte, acompanyats de fotografies del camp de refugiats de Mòria i altres
indrets de l’illa de Lesbos (Grècia).



Recollida de memòries individuals i col·lectives sobre el confinament
Derivat de la Covid-19, a partir d’entrevistes a veïns i veïnes de dos barris
d’origen obrer situats a dos extrems de la ciutat de Barcelona: Baró de Viver i la
Barceloneta. Les entrevistes s’han compilat en dos vídeos sota el títol comú
“Memòries Confinades“.



Promoció dels valors ètics i cívics associats a la memòria històrica
A través de la primera edició del taller “Rap per la memòria”, realitzat en
associació amb la cooperativa educativa Versembrant – escola popular. El taller
s’ha dut a terme a l’Escola d’Art La Industrial, amb 70 estudiants de 2n de

Batxillerat, coordinats per la professora d’Història, fent èmfasi en la memòria
feminista, amb propostes com les referents històriques o les lluites del present.


Intercanvi de joves als Balcans
Organitzat amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Iniciativa Juvenil
pels Drets Humans a Croàcia (YIHR) i la Delegació del Govern de Catalunya als
Balcans, amb l’objectiu d’implicar els joves en el coneixement i l’anàlisi de les
polítiques de memòria a Europa. En aquesta ocasió, en un programa
completament redissenyat i adaptat per la COVID19, deu joves d’Espanya van
interactuar amb representants d’entitats locals de Zagreb i van visitar espais de
memòria de la Segona Guerra Mundial, la Iugoslàvia de Tito i les guerres dels
Balcans dels anys 90.



Anàlisi de les problemàtiques de “patrimonialització” als cementiris



Commemoració dels 70 anys de la Declaració de Schuman



Commemoració dels 30 anys de la reunificació alemanya



Commemoració del Dia de les Dones

FINALITAT 3: 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.


Ajuts al PAS UB amb fills/es o menors d’edat a càrrec amb diversitat funcional
Concessió d’ajuts al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o
persones menors d’edat a càrrec que tenen un determinat grau de diversitat
funcional; en concret, un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33%. L’any 2020, s’han repartit un total de 47.120 € en ajuts a 30
persones.



Gestió de l’edifici Eucaliptus, de 32 habitatges socials
Cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona. Els pisos,
amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària
en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. L’any
2020, s’hi han allotjat 96 persones. A través de convenis amb la Fundació
Solidaritat UB, tres d’aquests pisos han entrat a formar part del dispositiu
d’allotjament que les entitats CEAR, CCAR i ACCEM (reconegudes oficialment
per a l’acollida de persones refugiades) posen a disposició de persones
sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional.



Contribució a l'augment del nombre de joves del Raval amb estudis
universitaris
Conjuntament amb el programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU)
de la Facultat d’Educació, Solidaritat UB s’encarrega de la coordinació de les
entitats del projecte amb els deganats, la persona responsable del Pla d’Acció

Tutorial i els projectes de mentoria de cada facultat. Durant el curs 2020-2021,
25 estudiants Prometeus cursen estudis a la Universitat de Barcelona. El primer
jove Prometeus que ha completat la formació universitària és un noi que el
2020 s’ha graduat en Enginyeria Informàtica a la UB.


Formació professional de joves de la Zona Nord de Barcelona
En el marc de la 3a edició del curs d’extensió universitària “Cuina social i
comunitària” de la Universitat de Barcelona (maig – novembre de 2020), que
Solidaritat UB coorganitza amb la Plataforma d’Educació Social (PES) Cruïlla de
Ciutat Meridiana. L’any 2020, el curs ha reunit 15 alumnes.



Formació professional de persones en situació de sense llar
Per promoure’n la inserció sociolaboral, en el marc de la 7a edició del curs
prelaboral d’extensió universitària “Tècnic en manteniment d’horts urbans,
centres de compostatge i jardineria” de la Universitat de Barcelona (octubre de
2019 – novembre de 2020), que Solidaritat UB coorganitza amb l’ASSÍS Centre
d’Acollida. L’any 2020, el curs ha reunit 10 alumnes.



Donació de material escolar a l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana
En resposta a una petició d’ajuda de l’entitat per fer front a la situació de
vulnerabilitat social agreujada per la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu ha
estat contribuir al dret a l’educació d’infants i joves de la Zona Nord de
Barcelona, en el marc del Programa d’intervenció socioeducativa que
Solidaritat UB desenvolupa des de fa sis anys en aquest indret.



Recollida de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat
En resposta a una petició d’ajuda de l’entitat per fer front a la situació de
vulnerabilitat social agreujada per la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu ha
estat contribuir al dret a l’educació d’infants i joves de la Zona Nord de
Barcelona, en el marc del Programa d’intervenció socioeducativa que
Solidaritat UB desenvolupa des de fa sis anys en aquest indret.



Gestió de l'allotjament d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
En pisos de pobles i ciutats de la província de Barcelona, amb la voluntat
d’afavorir el seu procés d’autonomia personal i d’integració social. Amb el
suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Ajuntament de
Viladecans.



Suport acadèmic d’estudiants acollits pel Programa UB refugi
A través del Protocol per a l’accés i l’admissió d’estudiants beneficiaris de
protecció internacional (aprovat el maig de 2018), que permet reconèixer
l’aprenentatge previ d’estudiants refugiats/des que no disposen de documents
o que no els tenen segellats, i dels Plans d’Acció Tutorial (PAT), pels quals
mantenen trobades periòdiques amb professorat i el/la tutor/a.



Classes de llengua castellana i catalana per a estudiants acollits pel Programa
UB refugi.



Suport a la integració social d’estudiants acollits pel Programa UB refugi



Assessorament legal integral d’estudiants acollits pel Programa UB refugi



Suport psicosocial i assistència psicològica d’estudiants acollits pel Programa
UB refugi



Acompanyament en la inserció laboral de l’alumnat acollit pel Programa UB
refugi

FINALITAT 4: 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.


Sensibilització sobre l'accés de les persones refugiades a l'educació superior
En el marc de l’acte “Barcelona, ciutat i universitat refugi” (27 de gener de
2020), organitzat per la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Solidaritat UB. En aquest acte s’ha presentat i projectat el
curtmetratge documental Universitat refugi i ha tingut lloc el concert Música
per la vida i la dignitat a càrrec d’Orpheus XXI, un conjunt musical impulsat pel
mestre Jordi Savall i integrat per músics refugiats i immigrants procedents de
diversos països.



Foment de la solidaritat envers les persones en situació vulnerable
A través de la participació de membres de la comunitat UB a la setena edició de
la Barcelona Magic Line, que organitza l’Obra Social Sant Joan de Déu. L’any
2020, els quatre equips de la UB, formats per 55 persones, hi han aportat 1.968
euros, aconseguits en accions amb el suport de Voluntariat UB.



Visibilització de les realitats dels joves refugiats/des, particularment a la UB
Mitjançant la difusió d’algunes de les seves històries i primeres impressions a la
ciutat, el 20 de juny del 2020, amb motiu del Dia Internacional de les Persones
Refugiades. L’acció de comunicació s’ha sumat a les activitats d’àmbit local
desenvolupades tant per Barcelona Ciutat Refugi com per nombroses entitats,
així com a la campanya global de l’ACNUR.



Implicació de la comunitat UB en la divulgació de l’Agenda 2030
Com a instrument per protegir i defensar els drets humans, a través de la
convocatòria del I Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, adreçat a
pòsters elaborats per alumnat de la UB que tractin algun dels objectius de
l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Els pòsters han de comptar
amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria. L’any 2020, el
certamen, en què han participat 28 estudiants i docents, ha reconegut quatre
treballs sobre pràctiques alimentàries sostenibles, contaminació de l’aire,
malbaratament alimentari i mobilitat sostenible.



Revisió de la situació actual del dret a l’educació en drets humans
Particularment, en el currículum del batxillerat i, en concret, en el marc del
treball de recerca. Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans (10
de desembre del 2020), el programa Recerca per a la ciutadania global
(Recercapau), impulsat per Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP-ICE), llença una acció de comunicació per repassar la
definició, el marc legal i la situació actual d’aquest dret.



Difusió del potencial de les universitats per ajudar a construir societats
inclusives
A través d’un comunicat conjunt dels socis del projecte UNI(di)VERSITY i d’una
acció de comunicació pròpia sobre projectes europeus per a la inclusió de
persones migrants a l’Educació Superior; tot això en el marc del Dia
Internacional de les Persones Migrants (18 de desembre del 2020).



Apropament a situacions d’exclusió, desigualtat i injustícia presents arreu del
món
A través de les activitats de la Tardor Solidària: participació a la taula de debat
«Les economies solidàries a Colòmbia: parlen els territoris», de les XVIII
Jornades sobre Colòmbia; coorganització del seminari «Desigualtat i pobresa:
Cap a un món pitjor?», i realització de les jornades internacionals
«Colo(m)ialismes. Patrimoni i memòria colonial a la Barcelona d’avui».

1.3 PERSONES USUÀRIES Y COLECTIUS BENEFICIARIS
Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, modificats l’any 2013, els criteris
utilitzats per a la selecció dels col·lectius de persones beneficiàries són els següents:
“En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les
finalitats de la Fundació, aquesta última dóna prioritat en la seva concepció, disseny,
implementació i, fins i tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, als membres de
la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els
destinataris o beneficiaris d’aquestes activitats siguin col·lectius aliens a la pròpia
comunitat universitària”.
“En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el principi de
seleccionar els beneficiaris segons el criteri d’atendre en primer lloc les persones,
col·lectius, comunitats, pobles o sectors socials més desafavorits i en risc d’exclusió,
marginació o pobresa”.
D’acord amb aquests criteris, a continuació es presenten els col·lectius de persones
beneficiàries ateses per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 2020 (classificats
segons les finalitats de l’entitat).

Els col·lectius es detallen en aquesta taula, on consta el número de persones
beneficiàries (sempre que se’n tinguin dades) i la descripció de les prestacions i els
serveis realitzats.
COL·LECTIUS DE PERSONES
BENEFICIÀRIES (classificades segons finalitats
de l’entitat)

NÚM.

DESCRIPCIÓ DE LES
PRESTACIONS I SERVEIS
REALITZATS

1. COOPERACIÓ
Població de la regió del Cauca (Colòmbia)

Població de Saint-Louis (Senegal)

Institucions europees d’educació superior (HEI)

Població de Sant Feliu de Llobregat

Població de Catalunya

Alumnat del Màster Globalització, Desenvolupament
i Cooperació

2. CULTURA DE PAU I DRETS HUMANS

1.464.488 Enfortiment del teixit social per mitjà
d’una emprenedoria productiva
innovadora fonamentada en la
recuperació dels sabers ancestrals, les
pràctiques agroecològiques sostenibles
i l’economia cooperativa i solidària.
209.752 Millora de la seva qualitat de la vida i
el seu benestar a través de cursos de
capacitació en l'àmbit dels drets a
l’aigua i el sanejament i de la
implementació de dues depuradores en
dues escoles públiques primàries.
ND Apoderament i suport en la
planificació estratègica sobre diversitat
i inclusió d'estudiants i personal
migrant (p.e., a través de la mediació
social), mitjançant els projectes
europeus "UNI(di)VERSITY",
"Include Me" i "SMILE".
45.467 Producció sostenible d’aliments,
regeneració d’espais urbans, creació
de llocs de treball i integració dels
sectors més vulnerables de la població
a través de la implementació
d’infraestructures verdes no
ornamentals.
7.722.203 Transició cap a ciutats productores
d’aliments, sostenibles i socialment
resilients a través de la creació d’eines
de planificació urbana basades en la
natura.
24 Formació especialitzada per a la
intervenció directa en la construcció
d’estratègies de desenvolupament i
relacions de cooperació.

2.1 OBSERVATORI SOLIDARITAT i ALTRES
Usuaris/es de l'Observatori Solidaritat

14.042 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica sobre les situacions de
violència i les vulneracions dels Drets
Humans que existeixen al món.

2.2 EUROM i ALTRES
Alumnat de les formacions sobre Drets Humans

Persones assistents als seminaris web “Solidaritat i
Drets Humans en temps de Covid-19”

Persones assistents a les activitats sobre memòria
democràtica de l'EUROM

Lectors/es de la revista on-line "Observing
memories"

Usuaris/es del web de l'EUROM

73 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica sobre diferents
temàtiques relacionades amb els Drets
Humans.
194 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica de les conseqüències de
la Covid-19 en les persones migrants i
refugiades.
1.579 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica de qüestions
relacionades amb la memòria i la
història.
672 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica de qüestions
relacionades amb la memòria i la
història; particularment, amb la relació
de la memòria amb les xarxes socials.
49.348 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica de qüestions
relacionades amb la memòria i la
història; i descobriment de
metodologies pedagògiques
innovadores per a l’adquisició de la
història i la memòria.

Docents de Catalunya i altres llocs d'Espanya,
Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Croàcia, Bòsnia i
Hercegovina, Brasil i República del Congo que
participen en activitats de l'EUROM

369 Descobriment de metodologies
pedagògiques innovadores per a
l’adquisició de la història i la
memòria.

Estudiants de secundària i de graus universitaris que
participen en activitats de l'EUROM

205 Sensibilització i capacitació per a
l'anàlisi crítica de qüestions
relacionades amb la memòria i la
història.

2.3 UB REFUGI
Persones refugiades i provinent de zones en conflicte
que adrecen consultes a la UB

51 Gestió de sol·licituds d'informació i
suport sobre l'inici o la represa
d'estudis universitaris.

Estudiants acollits pel Programa UB de suport a
persones refugiades

28 Segons el cas, exempció de la
matrícula per cursar estudis
universitaris o cicles formatius;
formació gratuïta en els idiomes
castellà, català o ambdós; suport
acadèmic (a través del Protocol per a
l’accés i l’admissió d’estudiants
beneficiaris de protecció internacional
i dels Plans d'Acció Tutorial);
allotjament (en una residència
universitària o en pisos); manutenció;
suport a la integració social (amb
programes de mentoria);
assessorament legal; suport
psicosocial; assistència psicològica;
acompanyament en la inserció
sociolaboral.

2.4. PROGRAMA PAULA
Docents usuaris/es del Portal PAULA

Estudiants de batxillerat usuaris/es del web Recerca
pels Drets Humans

Estudiants i docents de batxillerat de Catalunya
participants al Premi de Recerca per a la Pau

112.794 Suport a la integració de l'educació per a
la ciutadania global en el currículum.

597 Suport a la realització de treballs de
recerca de batxillerat que investiguin
per a l’erradicació de violències i la
cerca d’alternatives de justícia global,
i així contribueixin a la protecció i
defensa de drets humans.
54 Promoció de l’educació per a la pau i
enfortiment de la cultura de pau des de
la recerca.

Estudiants de batxillerat de les ciutats de Barcelona,
El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i
Montornès del Vallès participants al programa
"Recerca per a la Ciutadania Global"

589 Educació en drets humans i ciutadania
global mitjançant el suport als treballs
de recerca, vinculant inquietuds i
interessos de recerca de l'alumnat amb
els drets humans i la dimensió global
dels fenòmens.

Estudiants i professorat de batxillerat de la província
de Barcelona participants al projecte
"Interdependents, corresponsables"

213 Foment de la corresponsabilitat en la
construcció d’un món més just i la
defensa dels drets humans i la pau per
mitjà de la comprensió de l’Agenda
2030.

Usuaris/es del Mapamundi dels Drets Humans

1.727 Coneixement sobre la
interdependència de vulneracions de
drets aparentment llunyanes i, per tant,
sobre la corresponsabilitat de totes les
persones que habitem el planeta en la
seva resolució.

Estudiants de primària de Castelldefels i de
secundària del Garraf participants en tallers de còmic
pels drets humans

110 Educació en Drets Humans i
Ciutadania Global a través de
l'acostament a la realitat quotidiana de
països empobrits i a la nostra
corresponsabilitat en aquesta realitat.

3. ACCIÓ SOCIAL
Persones en situació de vulnerabilitat social
allotjades a l'edifici Eucaliptus

96 Allotjament en un dels pisos amb
lloguers a preu social de l’edifici
Eucaliptus, cedit a la Universitat de
Barcelona per l’Ajuntament de
Barcelona.

PAS de la UB amb fills/es o persones menors d’edat
a càrrec amb determinat grau de diversitat funcional

32 Repartiment d'un total de 47.120 € en
32 ajuts per a la cura i el benestar dels
fills/es o persones menors d’edat a
càrrec amb determinat grau de
diversitat funcional.

Joves del Raval que formen part del projecte
"Prometeus" (curs 2020-2021)

25 Promoció de la inclusió i permanència
a la universitat de l’alumnat acollit al
projecte Prometeus a través de la
coordinació amb el programa PSAU
d'Educació UB (mentoria) i els Plans
d’Acció Tutorial de les facultats.

Persones sense llar que realitzen el curs prelaboral
"Tècnic en manteniment d’horts urbans"

10 Implicació, empoderament i
capacitació per a la inserció
sociolaboral de persones en situació de
vulnerabilitat.

Joves de la Zona Nord que realitzen el curs “Cuina
social i comunitària”

15 Implicació, empoderament i
capacitació per a la inserció
sociolaboral de persones en situació de
vulnerabilitat.

Infants i joves de la Zona Nord en situació de
vulnerabilitat social

Persones en situació de vulnerabilitat beneficiades
per la captació de fons de campanyes solidàries a què
se suma Voluntariat UB

ND Contribució al dret a l'educació en
temps de pandèmia, a través de la
donació de material escolar, provinent
de la Facultat d’Economia i Empresa
UB, a l’Associació de Veïns de Ciutat
Meridiana.
1.968 Millora de la qualitat de vida de
persones en situació de vulnerabilitat a
través de la captació de fons
promoguda per campanyes solidàries
com la Barcelona Magic Line,
destinades al finançament de diversos
programes socials.

Infants de Catalunya en situació de vulnerabilitat que
reben joguines reunides per la Campanya de recollida
de la UB i Creu Roja Joventut

ND Gaudi de les joguines reunides amb
motiu de la Campanya de recollida de
joguines de la UB, que té l'objectiu
que aquests infants puguin exercir el
seu dret al joc.

4. SENSIBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT UB
Persones inscrites a l'acte "Barcelona, ciutat i
universitat refugi", en què es presenta el curtmetratge
documental Universitat refugi

347 Sensibilització sobre l'accés de les
persones refugiades a l'educació
superior.

Membres de la comunitat UB que participen a la
Barcelona Magic Line a través de Voluntariat UB

55 Foment de valors com la solidaritat, el
compromís i l’empatia, i promoció de
la participació social per a la
construcció d’una societat més justa i
responsable.

Estudiants i professorat de la UB que participen al I
Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans

28 Implicació en la divulgació de
l’Agenda 2030 de desenvolupament
sostenible, adoptada per les Nacions
Unides, com a instrument per protegir
i defensar els drets humans.
ND Apropament a situacions d’exclusió,
desigualtat i injustícia presents arreu
del món a través de les activitats de la
Tardor Solidària i d'altres xerrades,
tallers i exposicions organitzats en
diverses facultats de la UB.

Membres de la comunitat UB que participen a les
activitats de la Tardor Solidària i altres propostes
organitzades per Solidaritat UB

1.4 ACTIVITAT ECONÒMICA
Activitats econòmiques, productes i serveis:
-

Iniciatives Solidàries: Campanya de recollida de Joguines a la UB, donacions de
productes i altres iniciatives.

-

Subvencions públiques

-

Prestació de serveis tècnics

-

Lloguers socials

Perfil de clients, persones consumidores de productes i serveis:
-

Administracions públiques, entitats públiques i privades

Ingressos per activitat (en euros)

2020

Valor Monetari

1.190.917,10 euros

Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment
un informe de la seva activitat al Consell de Govem i al Consell Social de la Universitat de
Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació.
http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/publicitat-activa/gestio-economica/

1.5 EFECTIVITAT
Es realitza enquestes de satisfacció per avaluar algunes de les activitats que es duen a terme, i
es fa un anàlisi de les mateixes.
Es fan reunions de coordinació entre els diferents equips de treball de la Fundació (setmanals),
i una reunió de cadascun dels equips i direcció (quinzenal).
A les reunions del Patronat, que tenen lloc dues vegades a l’any, una durant el primer
semestre, i una altra durant el segon semestre, s’avaluen i es controlen l’estat de les activitats i
projectes que es desenvolupen a l’entitat, així com l’execució del pressupost aprovat.

1.6 EFICIÈNCIA
Ratio despeses en activitats fundacionals / despesa total

2020
91,61 %

Ratio despeses en activitats fundacionals / despesa total
Ratio despeses estructura / despesa total

Despesa per àmbits d’actuació /línies fundacionals
Cooperació i formació universitària al desenvolupament
Educació per a la Pau i la Ciutadania Global
Promoció i defensa dels Drets Humans, la cultura de pau i
la memòria democràtica
Acció Social i Voluntariat

2 PERSONES

8,39 %

2020
12,63 %
3,72 %
56,35 %
18,91 %

2.1 PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ
2.1.1 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
Equip directiu (a 31 de desembre)

2020

Dones
Homes
Total
Personal en plantilla (a 31 de
desembre)
Dones
Homes
Total

0
1
1
2020

10
7
17

2.1.2 IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DIVERSITAT
Equip directiu (a 31 de desembre) (%)

2020

Homes
Personal en plantilla (a 31 de
desembre)(%)
Dones
Homes

100%
2020
58,82
41,18

2.1.3 CONDICIONS LABORALS I CONCILIACIÓ
La Fundació ofereix al seu personal laboral mesures de flexibilitat de l’horari per
motius de conciliació.
Personal en plantilla segons tipus de contractació,
segons sexe (a 31 de desembre) (%)
Personal en plantilla amb contracte indefinit
Dones en plantilla amb contracte indefinit
Homes en plantilla amb contracte indefinit
Personal acollit a mesures de conciliació segons
sexe (%)
Dones
Homes

2020
52,94 %
41,18 %
11,76 %
2020
100 %
100 %

Plantilla total

100 %

2.1.4 IGUALTAT RETRIBUTIVA
Ratio Salari més alt / salari més baix

2020

Ratio

2,2

2.1.5 DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Personal en plantilla que ha rebut
formació (%)
Personal que ha rebut formació
Hores de formació
Inversió en formació (en euros)

2020

11,8 %
160
3.000

2.1.5 SALUT, SEGURETAT I BENESTAR PERSONAL
Amb l'objectiu de disposar d'uns llocs de treball segurs i saludables i disminuir així els
incidents derivats de la feina, l'organització té una empresa contractada responsable
de la seguretat i benestar de el personal, que està obligada a fer una sèrie de cursos /
formació. També donen indicacions per mantenir en condicions les instal·lacions. Tot el
personal que ho desitgi disposa d'una revisió mèdica.

Número d’hores totals de formació que
ha rebut el personal
Hores de formació

2020

68

2.1.6 COMUNICACIÓ INTERNA
En un marc laboral format per projectes i diversos equips reduït, la comunicació
interna és de vital importància per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia.
La comunicació es dóna a nivell horitzontal i bidireccional mitjançant: el correu
electrònic, les reunions de coordinació (setmanals), una reunió de cadascun dels
equips i direcció (quinzenal).

2.2 VOLUNTARIAT
Voluntariat UB fomenta entre la comunitat universitària (estudiants, professorat i
personal d’administració i serveis) valors com la solidaritat, el compromís i l’empatia, i
alhora promou la participació social per aconseguir que tothom col·labori en la
construcció d’una societat més justa. Per això, Voluntariat UB fa de pont entre la
comunitat universitària i les entitats del tercer sector amb què col·labora i que
necessiten voluntariat per desenvolupar les seves activitats. La Fundació Solidaritat UB
gestiona Voluntariat UB des del curs 2018-2019.

Resum d’activitats 2020
La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a suspendre l’activitat normal de crides i
campanyes del programa de Voluntariat, que s’ha restringit a la modalitat virtual per
acomplir les mesures de prevenció decretades per la UB. En tot cas, abans, durant i
després del confinament s’han dut a terme les activitats següents:


La comunitat UB ha participat a la Barcelona Magic Line (1 de març) amb 4 equips
i 55 persones. S’han recaptat un total de 1.968 €. Els diners s’han aconseguit
mitjançant accions com l’esmorzar solidari, fent aportacions als equips participants i comprant productes de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.



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



S’ha difós la crida de voluntariat de la campanya Una rosa per Sant Jordi, del
col·lectiu Roses en confinament, per repartir roses solidàries al personal sanitari
i a les altes hospitalàries durant la jornada de Sant Jordi.



El mes d’octubre s’han començat a publicar noves crides de voluntariat que puguin desenvolupar-se a distància.



Atesa la situació d’emergència sanitària, s’han començat a modificar els convenis
de col·laboració amb aquelles entitats que mantenen programes de voluntariat
per al curs 2020-2021.

2.2.1 PERSONES VOLUNTÀRIES
Persones voluntàries
Voluntariat esportiu
Voluntariat lingüístic

11
2

Altres voluntaris

25

2.2.2 FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Solidaritat UB executa tres cursos “Introducció al voluntariat”, “Voluntariat en l’àmbit
de la salut” i “Voluntariat en l’àmbit de la lluita contra la pobresa” per tal de formar
persones, membres de la comunitat universitària i altres, que volen desenvolupar una
tasca en l’àmbit del voluntariat, tant a les seves pròpies entitats com a través de
Voluntariat UB.

2.2.3 COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Participació
Entitats amb què s’ha col·laborat
Activitats
Persones voluntàries
Impacte social total (persones beneficiades)

Donacions econòmiques (en euros)
Magic Line Sant Joan de Déu
Campanya de recollida de joguines
Total

13
1
38
125

1.968,00
ND
1.968,00

Crides de voluntariat
Durant el 2020, la pandèmia de la covid-19 ha obligat a suspendre l’activitat normal de
crides i campanyes del programa de voluntariat, que s’ha restringit a la modalitat
virtual per acomplir les mesures de prevenció decretades per la UB. per això, només
s’han publicat dues crides de voluntariat:


Una rosa per Sant Jordi, del col·lectiu Roses en confinament, per repartir roses
solidàries al personal sanitari i a les altes hospitalàries durant la jornada de Sant
Jordi.



Conversem en català, per col·laborar a la inclusió social i cultural de persones
ensenyant català a distància. Entitat sol·licitant: Voluntariat per la Llengua

3 BON GOVERN

– Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona
– Codi ètic i de conducta de LaFede.cat organitzacions per a la justícia global
– Código de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo,
CRUE – Internacionalización y Cooperación
– Directrices de la cooperación universitaria al desarrollo para el periodo 2019-2030,
CRUE – Internacionalización y Cooperación
– III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona
– Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació
contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i
orientació sexual, i altres conductes masclistes
– Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions, LaFede.cat
organitzacions per a la justícia global
http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/bon-govern/

3.1 TRANSPARÈNCIA
A l’apartat de transparència de la nostra web es poden consultar tota la informació rellevant
de l’entitat http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/
L’objectiu del Portal de Transparència de la Fundació Solidaritat UB és posar a disposició
(publicitat activa) de tots els membres de la comunitat universitària, així com a la ciutadania en
general, la informació més rellevant relativa a les seves activitats. Es tracta d’oferir una
informació en temps real, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser
reutilitzables que sigui clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en
tots els àmbits de la gestió de la Fundació.
La seva implantació respon, a més a més, a allò previst per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i per la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Reglament de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona,
aprovat pel Consell de Govern el 4 de maig de 2018.
D’altra banda, es garanteix el dret d’accés a la informació pública que no està prèviament
publicada en obert, el contingut de la qual sigui sol·licitat, amb els límits que per a les dades
protegides preveu expressament la legislació, entre d’altres.

3.2 PATRONAT
Composició i estructura:
Segons els estatuts de la Fundació els membres del Patronat són un mínim de 12 i un màxim
de 16, en concret els següents:

Són membres nats del Patronat:
- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El president/a del Consell Social.
- El vicerector/a encarregat del Grup UB o equivalent.
- El vicerector/a encarregat de Relacions Internacionals.
- El secretari/a general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- Un representant de la Fundació MÓN-3.
El Patronat esta format, a més, pels patrons designats següents:
- Dos patrons designats pel Consell de Govern.
- Un patró designat pel Consell Social.
- Un patró designat per la Fundació MÓN-3.
- Un pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Fins a quatre patrons designats lliurement pel rector.
La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la
vicepresidència primera, al president dei Consell Social, i la vicepresidència segona, al
vicerector encarregat del Crup UB o equivalent. El secretari del Patronat és el secretari
general
de la UB.
La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la
possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
El càrrec de patró es gratuït
El patronat es reuneix dos cops a l’any, al juny i al desembre.

Patronat (a 31 de desembre)
Dones
Homes
Total

2020
6
7
13

Tota la informació referent al patronat i el seu funcionament es troba als estatuts
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28202 )

3.3 CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA

la Fundació obté la majoria dels seus ingressos de subvencions i donacions de entitats i
organismes públics.
El Patronat és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és el responsable de la valoració de la
capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi
comptable d’entitat en funcionament excepte si el Patronat té la intenció de liquidar la
Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
La Fundació prepara i formula els comptes anuals abreujats a partir dels registres comptables,
amb la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat
de les seves operacions, segons els principis i pràctiques previstes en la normativa vigent.
D’altra banda, el Patronat en la línia d'oferir transparència informativa, ha decidit sotmetre la
Fundació a una auditoria voluntària, realitzada per, dels comptes anuals abreujats de l’Entitat,
corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
FAURA-CASAS Auditors-Consultors son independents de la Fundació de conformitat amb els
requeriments d’ètica, inclosos els d’independència, que són aplicables a la seva auditoria dels
comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no han prestat serveis diferents als de l’auditoria de
comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix
l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que
s’hagi vist compromesa.
Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació són els
establerts per la legislació vigent atenent, doncs, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, que modifica el Pla de comptabilitat
aprovat per l’esmentat Decret 259/2008.
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d’elaboració dels comptes anuals, a
més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual corresponen aquests comptes
anuals, es presenten també els imports referits a l’exercici anterior, del que s’ofereix
informació comparativa.
La Fundació acompleix les condicions necessàries per a ser classificada com a fundació de
dimensió reduïda, tot i això ha optat per formular els seus comptes anuals amb el Model
Abreujat.
La Direcció proposa al Patronat de la Fundació, l’aprovació del resultat de l’exercici 2020, així
com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació pressupostària.

3.4 ÈTICA I PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ

La Fundació Solidaritat ha elaborat un Codi Ètic que respon a la voluntat de crear un clima de
valors compartits per actuar segons uns criteris que reforcin la confiança, la cohesió i la
responsabilitat social de l’entitat. Aquest Codi té la finalitat d’inspirar la conducta de la
institució i de cadascun dels seus membres.
El Codi s’estructura en tres apartats: normes d’ús comú, normes d’àmbit intern i normes
d’àmbit extern.
Els principis que detallem a continuació constitueixen els fonaments generals per regir les
conductes de professionals i voluntaris de la Fundació Solidaritat:
- Compromís amb el bé comú
- Rendició de comptes
- Transparència
- Gestió responsable de recursos
- Respecte a la legalitat
- Igualtat d’oportunitats i no discriminació
- Respecte i tracte digne
- Dret a la intimitat
- Deure de confidencialitat
- Resolució de conflictes
- Preservació i conservació del medi ambient

4 XARXA, COMUNITAT I CIUTADANIA
4.1 COL·LABORACIONS
Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials
Nom de la
Xarxa/Plataforma

Àmbit geogràfic
d’actuació1

LaFede.cat
Associació
Catalana
d´Universitats Públiques
Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya
Xarxa
de
L´Observatori
Europeu de Memòries
Xarxa Vives d´Universitats
Memory Lab

Catalunya
Catalunya

Comitè
Internacional
Museus Memorials

Internacional

de

Àmbit temàtic
Comissió de
Solidaritat

Cooperació

i

Catalunya
Europa

Memòria democràtica

Europa
Europa

Persones refugiats
memòria i en l’educació dels
Balcans i d’Europa Occidental
Consell
Internacional
de
Museus

Espai Social de Barcelona
ciutat-refugi
Grup Promotor del Futur
Monument a la Presó de Dones
de Les Corts

Barcelona

Persones refugiats

Barcelona

Memòria democràtica

Convenis de col·laboració signats amb altres entitats pel desenvolupament de projectes i
activitats:
http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/dades-obertes/

4.1 SENSIBILITZACIÓ
La Fundació Solidaritat i els ODS de l’agenda 2030
El sistema universitari català ha traçat un Pla d’acció per a la consecució dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, que les Nacions Unides van adoptar, el
setembre de 2015, amb la voluntat d’erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els
drets humans de totes les persones.
Les activitats, projectes i programes de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
s’alineen amb els ODS i fan difusió al seu WEB
http://www.solidaritat.ub.edu/ods/
Organització i participació en organització de conferències, jornades, congressos, exposicions
durant tot l’any destinades a promoure i defensar els drets humans, la memòria democràtica
i la cultura de pau.
Tardor Solidària a la UB

5 MEDI AMBIENT
5.1 GESTIÓ AMBIENTAL
Programa de solucions naturals per al desenvolupament sostenible
Fruit d’una àmplia trajectòria en la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través
de l’agricultura social, la Fundació Solidaritat UB és ara una de les entitats sòcies del projecte
de recerca EdiCitNet – Edible Cities Network (Xarxa de Ciutats Comestibles) (2018-2023): una
iniciativa amb 35 socis en 13 ciutats del món que busca la implementació i avaluació de
solucions basades en la natura per a la transició cap a ciutats productores d’aliments,
sostenibles i socialment resilients.
II Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans

La Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), amb
l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en la divulgació de l’Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible i la protecció dels drets humans, convoca el Premi de Pòsters de
Sostenibilitat i Drets Humans, per a estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la
Universitat de Barcelona.
En la convocatòria 2020, n la modalitat de Problemàtiques, s’ha premiat el pòster “Relaciones
intergeneracionales y medioambiente. Influencia de los jóvenes en las pautas de alimentación
y consumo familiar”, d’una estudiant del grau de Sociologia. En la modalitat de Recerca, s’ha
guardonat el pòster “Analysis of surface O3 trends for the 2000-2017 period in Catalonia”, d’un
estudiant del grau de Ciències Ambientals. En la modalitat d’Alternatives, s’han premiat dos
pòsters: “Malbaratament alimentari, què podem fer per reduir-lo des de casa?”, d’un grup de
tres estudiants del grau de Nutrició Humana i Dietètica; i “Movilidad Sostenible por los
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, d’un grup de cinc estudiants del
postgrau de Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública.
Portal Paula
Portal PAULA designa una línia de treball conjunta de l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona i la Fundació Solidaritat UB, orientada a
fomentar la integració curricular de l’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania
global en l’educació reglada a través del suport al professorat.
Recursos relacionats amb el medi ambient i sostenibilitat:
https://portalpaula.org/ca/?s=medi++ambient
http://portalpaula.org/ca/interdependents-corresponsables/

A la Fundació Solidaritat, en el nostre dia a dia, tenim molt present la lluita activa en
favor de la sostenibilitat ambiental fomentant entre treballadors i usuaris diferents
accions:
 El reciclatge mitjançant la separació de residus.
 Fer un us responsable de l’aigua en totes les instal·lacions del nostre local.
 Baixa utilització de la impressora i aprofitament i reciclatge del paper al màxim.

6 PROVEÏDORS
6.1 GESTIÓ I RELACIÓ AMB PROVEÏDORS / COMPRA
RESPONSABLE
La Fundació Solidaritat disposa d’un PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA FUNCIÓ DE CONTRACTACIÓ per definir els processos a seguir per a dur a terme l’activitat contractual de
l’entitat amb estricte compliment de la normativa legal vigent, i donant plena satisfacció
a les necessitats assistencials i de suport de la institució. Amb l’entrada en vigor el 9 de
març de 2018 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, els
procediments de contractació tendeixen ser més complexos, i es fa necessari establir un

document que serveixi de guia per a tots els professionals que participen en algun dels
tràmits del circuit de contractació.
Amb els recents canvis normatius, la funció de contractació es consolida com una activitat que ha de ser realitzada de forma transversal dins de les entitats del sector públic,
de manera que, si bé la Direcció de la Fundació Solidaritat és la responsable d’establir
les directius, liderar i impulsar la tramitació dels diferents expedients de contractació,
els responsables de projectes de les diferents àrees de treball de Fundació Solidaritat,
promotores de cada contracte adquireixen un major protagonisme i responsabilitat,
tant en el disseny i promoció del contracte com en el control de la seva execució.
Resulta imperatiu realitzar una major planificació de l’activitat contractual, així com dedicar un major esforç a la preparació i configuració de cadascun dels expedients de
contractació.

SENSE EXPEDIENT

AMB EXPEDIENT

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
(€ SENSE IVA)

CIRCUIT APLICABLE

< 3.000 (serveis i subministraments)

COMANDA DIRECTA

< 15.000 (serveis i subministraments) o
40.000 (obres)

CONTRACTE MENOR

≥ 3.000

≥ 15.000 (serveis i subminisLICITACIÓ
traments)
o 40.000
(obres)
Els criteris de selecció d'un proveïdor per la compra d'un producte i / o contractació
d'un servei, s'identificarà amb un llistat de tres proveïdors, se sol·licitarà una oferta
segons especificacions de compra o contractació de servei.
Es tenen en compte els següents criteris de selecció:
• Criteris tècnics
Hauran de respectar i promoure els drets humans fonamentals reconeguts en l'exercici
de les seves activitats. La Fundació espera dels seus proveïdors el compromís en la
integració d'una bona gestió mediambiental dels seus procediments i recursos,
sostenibles, de comerç just, etc. La Fundació considera la integritat i confiança
requisits essencials per al manteniment de les seves relacions comercials.
• Criteris econòmics

Es valorarà principalment el preu en relació a la qualitat del producte o del servei. Els
proveïdors hauran de desenvolupar la seva activitat complint amb la legislació vigent
en cada moment, així com amb els compromisos adquirits en les contractacions
realitzades i basar el compliment de les seves tasques en la integritat i honestedat
empresarial i comercial. Es procurarà, d'entre les ofertes existents al mercat, escollir
els serveis i productes de les entitats socials (empreses d'inserció, cooperatives, etc.).

7 ALTRES
7.1 INNOVACIÓ
La Fundació incorpora el concepte d’innovació en totes les accions, activitats, projectes i
programes que porta a terme. Per exemple, impulsant projectes pilot per a cercar solucions
innovadores a problemes socials. És el cas del Programa d’acollida de persones refugiades i
procedents de zones en conflicte, que està concebut com un programa pilot per testar i
demostrar la viabilitat dels visats d’estudi com a vies complementàries segures de refugi,
segons la demanda i utilitzant la terminologia de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats. Es tracta d’una modalitat de refugi que s’està explorant i obrint a la vista del
creixement exponencial del nombre de persones refugiades i la previsió d’increment en els
propers anys a partir de la crisi climàtica.
És el cas també del programa de recerca H2020 sobre Solucions naturals per a la producció
d’aliments a les ciutats, de manera que la producció i transport d’aliments es comptabilitzi
amb la lluita contra el canvi climàtic, minimitzant la petjada energètica en el transport i
afavorint la producció d’aliments de proximitat. També pensant en la millora ambiental dels
àmbits urbans.
També és el cas de diferents projectes de cooperació al desenvolupament com el que es porta
a terme amb la Université Gaston Berger de Senegal, per a la instal.lació, gestió i promoció de
depuradores d’aigües residuals amb sistemes naturals. Aquesta és una tecnologia innovadora,
barata, no contaminant i molt efectiva en entorns rurals, com els de molts països del Sud. La
Fundació ha difós aquesta tecnologia al Sud-est Asiàtic i Àfrica de l’Oest. La planta construïda
en el seu dia a Vietnam va ser la primera en incorporar-se al catàleg mundial de zones humides
construïdes per al Sud-est asiàtic.

