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1. MISSIOÓ  DE LA FUNDACIOÓ                           
1.1 MISSIOÓ  DE LA FUNDACIOÓ   

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 /PERSONES 
USUARIES I COL·LETIUS BENEFICIARIS 

Les activitats dutes a terme durant l’any 2021, i la seva repercussió social, s’adeqüen al 
compliment de les finalitats de l’entitat. 
 
Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB 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 dona 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 les activitats i els projectes indicant 
els col·lectius de persones beneficiàries ateses per la Fundació Solidaritat UB durant l’any 
2021 (classificats segons 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. 
 
REFORÇ DE LA SOCIETAT CIVIL TUNISIANA PER LA DEFENSA DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS I EL 

FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL PER AVANÇAR EN LA GESTIÓ DE LA CRISI DE LA COVID-19, LA 

TRANSICIÓ POLÍTICA DEL PAÍS I L’ESTABILITAT REGIONAL 
 
Projecte ‘Wahda’, de cooperació internacional, que busca reforçar el rol de la societat civil 
tunisiana (especialment, les dones i el jovent) per a la defensa de l’espai cívic, a través de la 
protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social, amb l’objectiu d’avançar 
en la gestió de la crisi de la Covid-19, la transició política del país i l’estabilitat regional. 
L’octubre de 2021, s’ha coorganitzat un seminari formatiu del projecte a Tunis i a finals de 
novembre s’ha dut a terme una visita de seguiment de les accions. 
 
ODS: 10.2, 16.7 
Persones beneficiàries: 12.021.247 habitants de Tunísia 
Altres participants: Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT), Universitat 
de Cartago (UCAR), Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH), associació 
tunisiana ADO+ i associacions catalanes Superacció i la Rotllana 
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
 
IMPLEMENTACIÓ DELS ACORDS DE PAU A COLÒMBIA. PER UNA PAU REAL, ESTABLE I DURADORA  
 
Programa de cooperació internacional 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. Malgrat les dificultats imposades per la Covid-19 i l’esclat de 
violència de maig de 2021 a Colòmbia, no s’ha aturat el projecte piscícola de reincorporació 
socioeconòmica de persones excombatents que desenvolupem amb la cooperativa 
CEPRODET a la Finca la Elvira de la regió del Cauca. D’altra banda, l’octubre de 2021 s’ha 
coorganitzat el seminari internacional ‘La pau es continua teixint des de l’exterior’, i també 
s’ha donat suport a les XIX Jornades de la Taula catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia, amb el títol ‘Cinc anys després de l’acord, on és la pau a Colòmbia?’. 
 
ODS: 8.3, 8.5, 10.2, 16.3, 16.a 
Persones beneficiàries: 1.464.488 habitants de la regió del Cauca (Colòmbia) 
Altres participants: Associació Catalana per la Pau (ACP) i Institut d’Estudis Interculturals 
(IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ) 
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
 
CONTRIBUCIÓ A LA GESTIÓ DURABLE DELS RECURSOS HÍDRICS DE SAINT LOUIS (SENEGAL) – FASE 
II 
 
Projecte de cooperació internacional que incideix en els drets a l’aigua i el sanejament en 
els nuclis periurbans de la ciutat de Saint Louis (Senegal) mitjançant l’enfortiment de les 
capacitats dels titulars de responsabilitats i la promoció de models innovadors i ecològics 
de sanejament a les escoles. Durant l’any 2021 s’ha construït i posat en funcionament una 

http://www.solidaritat.ub.edu/seminari-wahda/
http://www.solidaritat.ub.edu/seguiment-wahda/
http://www.solidaritat.ub.edu/implementacio-acords-pau-colombia-2020/
http://www.solidaritat.ub.edu/exili-colombia-cronica/
http://www.solidaritat.ub.edu/jornades-colombia-2021/


depuradora ecològica a l’escola pública de primària de Ndiebene-Gandiol, s’ha dut a terme 
l’enjardinament de l’escola i s’ha iniciat el reg de les àrees verdes amb l’aigua tractada per 
la depuradora. També s’ha realitzat el curs d’extensió universitària “Gestió sostenible de 
recursos hídrics al Senegal”, amb què durant quatre mesos s’han format 35 alumnes de la 
Universitat Gaston Berger de Saint Louis.  
 
ODS: 6a, 9a 
Persones beneficiàries: 209.752 habitants de Saint-Louis (Senegal) 
Altres participants: Universitat Gaston Berger (UGB) i Fundació Món-3 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona 
 
PROMOCIÓ DEL DRET A L'AIGUA I AL SANEJAMENT A LES ESCOLES PRIMÀRIES DE LA REGIÓ DE 
SAINT LOUIS (SENEGAL) 
 
Projecte de cooperació internacional que busca la promoció del dret a l'aigua i al sanejament 
a les escoles primàries de la regió de Saint Louis (Senegal). L’any 2021, s’han creat 
infraestructures d'accés a l'aigua potable, blocs sanitaris i una tanca de protecció perimetral 
a l'escola Teud Bitty de Fass Ngom; s’ha realitzat un estudi de viabilitat per a la implantació 
d'un sistema de tractament d'aigües residuals en aquesta escola; s’ha presentat el model de 
sanejament descentralitzat i ecològic promogut pel projecte en diversos fòrums sobre aigua 
i sanejament organitzats per l'Agència Regional de Desenvolupament de Saint Louis; s’han 
dut a terme activitats de sensibilització sobre la higiene de l'aigua, el sanejament i el medi 
ambient en aquesta regió del Senegal, i s’han organitzat les jornades "Mirades sobre Àfrica", 
en col·laboració amb L’H Espai de Debat, a L'Hospitalet de Llobregat. 
 
ODS: 6a, 9a 
Persones beneficiàries: 209.752 habitants de Saint-Louis (Senegal) 
Altres participants: Le Partenariat 
Amb el suport de: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 
 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE FORMACIÓ MULTINIVELL INNOVADORS PER ALS NOUS 
PROFESSIONALS LÍDERS DE L'AIGUA AL SUD-EST ASIÀTIC 
 
Projecte ‘Inow Asia’, de cooperació internacional, que desenvolupa i implementa cursos de 
formació complementària en l’àmbit de la gestió integrada i innovadora dels recursos 
hídrics i el desenvolupament sostenible en sis universitats de Laos, Cambodja i Vietnam, per 
tal que els nous professionals en aigua del sud-est asiàtic puguin afrontar els actuals i futurs 
reptes en aquest terreny: escassetat dràstica de subministrament d’aigua i manca de 
sanejament, greus sequeres i inundacions, desforestació i amenaces a la biodiversitat… 
Durant el 2021, s’han creat i implementat mòduls formatius, així com “Water Oriented 
Living Labs” (Laboratoris vius entorn a l’aigua), als campus de les universitats participants. 
 
ODS: 4.7, 6.4, 6a, 17.16 
Persones beneficiàries: 7,276 milions d’habitants de Laos, 16,72 milions d’habitants de 
Cambodja i 97,34 milions d’habitants de Vietnam 
Altres participants: Universitat de Girona, Institut de Tecnologia de Cambodja, Universitat 
de Battambang, Universitat Nacional de Laos, Universitat Souphanouvong, Universitat de 
Ciències d’Hanoy – Universitat Nacional de Vietnam, Universitat Can Tho  
Amb el suport de: Unió Europea 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/mirades-africa/
https://inowasia.com/


AVALUACIÓ INTEGRADA DE PRÀCTIQUES EXISTENTS I DESENVOLUPAMENT DE RUTES PER A LA 
INTEGRACIÓ EFECTIVA DE TRACTAMENTS DE L'AIGUA BASATS EN LA NATURA A LES ZONES 
URBANES DE SRI LANKA, LES FILIPINES I VIETNAM 
 
Projecte de cooperació internacional, al qual Solidaritat UB proporciona assessorament 
tècnic, que busca millorar el coneixement i les capacitats per integrar tecnologies de 
tractament d’aigua basades en la natura en l’àmbit de la gestió i planificació de l’aigua a les 
ciutats de Sri Lanka, les Filipines i Vietnam. Durant el 2021, s’han recopilat i avaluat les 
experiències d’iniciatives pilot i demostracions existents en sis ciutats d’aquests països; i, 
en base a aquesta avaluació, es desenvoluparan i provaran una metodologia i directrius que 
es puguin utilitzar per establir, mantenir i escalar tractaments de l’aigua basats en la natura. 
 
ODS: 6.4, 6.a, 11.3, 17.17 
Persones beneficiàries: 21,92 milions d’habitants de Sri Lanka, 109,6 milions d’habitants 
de les Filipines, 97,34 milions d’habitants de Vietnam 
Altres participants: Universitat RMIT (Austràlia), Universitat Tecnològica de la Ciutat Ho 
Chi Minh, Universitat Can Tho, Universitat de les Filipines Los Banos, Universitat de 
Peradeniya 
Amb el suport de: Xarxa Àsia-Pacífic per a la Recerca del Canvi Global 
 
EDICITNET – EDIBLE CITIES NETWORK 
 
Projecte de recerca 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. En el marc d’aquest projecte, la Fundació 
Solidaritat UB proporciona assessorament tècnic a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
per al desenvolupament d’un pla urbanístic estratègic que integri la creació 
d’infraestructures verdes no ornamentals; i també col·labora amb l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua (ICRA) per a la creació de solucions naturals que facilitin la planificació 
urbana per al desenvolupament sostenible. 
 
ODS: 2.4, 11.3 
Persones beneficiàries: 7.739.758 habitants de Catalunya 
Altres participants: Administracions locals, ONGs, petites i mitjanes empreses, i 
universitats i centres de recerca 
Amb el suport de: Unió Europea 
 
THINKING THE EUROPE OF THE PRESENT TO BUILD THE EUROPE OF THE FUTURE 
 
Projecte que promou el debat constructiu i l’intercanvi d’opinions i experiències del jovent 
europeu de diversos orígens, situacions i experiències vitals sobre els valors de la Unió 
Europea, les llibertats, el concepte de democràcia, el futur… El novembre de 2021, a nivell 
nacional, s’ha celebrat una reunió presencial amb el jovent participant per tractar la gestió 
i implicacions (a nivell personal, polític i social) de la pandèmia de la COVID-19 i la situació 
post-confinament, reflexionar sobre les llibertats i els canvis en termes de llibertats, i 
analitzar la situació en relació a la seguretat, la salut i les expectatives de futur. A nivell 
internacional, s’ha realitzat una reunió virtual amb els/les participants de les diferents 
trobades nacionals per intercanviar experiències i vivències. 
 
ODS: 4.7, 16.7 
Altres participants: Fondation du Camp des Milles, KZ-Gedenkstätte Dachau i Max 
Mannheimer Studienzentrum 

http://www.solidaritat.ub.edu/aigua-asia/
https://www.edicitnet.com/es/
http://www.solidaritat.ub.edu/projecte-trinacional/


Amb el suport de: OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) (Oficina franco-
alemanya de la Joventut) 
 

 
 
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 
 
Manteniment de l’Observatori Solidaritat, amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar per a 
l'anàlisi crítica sobre les situacions de violència i les vulneracions dels Drets Humans que 
existeixen al món. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 29.914 usuaris/es del web. 

2.2. Organització d’activitats formatives i de recerca 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA ALS DEBATS DE DECIDIM BARCELONA 
 
Continuació d’un projecte iniciat el 2018 amb l’objectiu d’enriquir els processos de la 
plataforma de participació en línia ‘decidim.barcelona’ -on se sotmeten a discussió diferents 
accions i polítiques de l'Ajuntament de la ciutat- mitjançant l'aplicació de tècniques 
d'Intel·ligència Artificial (IA). Es pretén enfortir els debats i facilitar la presa de decisions. 
En aquest sentit, es busca augmentar la informació disponible per a les persones 
participants i enriquir la compartició de coneixement entre la ciutadania, sense que això 
suposi un increment de la complexitat d’ús de la plataforma.  

ODS: 16.6, 16.7, 16.10 
Persones beneficiàries: 1.636.732 habitants de Barcelona 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona 
 
MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
 
Formació d’especialistes que puguin intervenir en la construcció d’estratègies de 
desenvolupament i relacions de cooperació per a un món de solidaritat i benestar, 
respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures.  
 
ODS: 4.7, 17.16 
Persones beneficiàries: 34 estudiants 
Altres participants: Universitat de Barcelona i Fundació Món-3 
 
SEMINARI “LA PARITAT EN LA POLÍTICA MUNICIPAL CATALUNYA-SENEGAL” 
 
Seminari que analitza els 10 anys de vigència de la Llei de Paritat del Senegal, per la qual la 
paritat és condició indispensable per presentar-se a les eleccions. S’estudia i compara la 
paritat en la política municipal senegalesa i la política municipal catalana, i s’aprofundeix en 
l’impacte polític, econòmic i social del rol de les dones electes. 
 

http://observatori.org/
https://www.ub.edu/master-cooperacion/
http://www.solidaritat.ub.edu/paritat-senegal-reptes/


ODS: 5.5 
Persones beneficiàries: 72 persones (visualitzacions a Youtube) 
Altres participants: Fundació Món-3 
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
 
CICLE “ENS PRENEM ELS DRETS HUMANS SERIOSAMENT?” 
 
Cicle de 9 conferències, 1 exposició i 1 obra de teatre que aborda la situació actual dels drets 
i les llibertats fonamentals de les persones des de diversos vessants, com ara el feminisme, 
la religió, el periodisme o la praxis judicial. 
 
ODS: 10.3, 10.7, 16.3, 16.6, 16.7 
Persones beneficiàries: 1.216 persones (visualitzacions a Youtube) 
Altres participants: Ajuntament de Sant Cugat i Sindicatures de Greuges de Catalunya 
 
CICLE “POPULISME, DE QUÈ PARLEM?” 
 
Cicle de 4 conferències on-line que aborda el significat del terme populisme posant-lo en 
relació amb qüestions com ara l’hegemonia, el feminisme, la ideologia progressista o la 
identitat. 
 
ODS: 4.7, 10.2, 16.7 
Persones beneficiàries: 297 persones (visualitzacions a Youtube) 
Altres participants: L’H Espai de Debat 
Amb el suport de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 
CICLE “REFUGI, UNIVERSITAT I MÓN LOCAL” 
 
Cicle de 6 seminaris on-line que analitza i debat sobre com l’aliança entre la universitat i el 
món local pot afavorir l’acollida de persones migrants i refugiades i impulsar, així, la cohesió 
i la inclusió social amb una clara perspectiva de drets humans. 
 
ODS: 4.3, 10.2, 10.3, 10.7 
Persones beneficiàries: 226 persones (visualitzacions a Youtube) 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona 
 
JORNADES “MIRADES SOBRE ÀFRICA” 
 
Jornades que, prenent com a fil conductor exposicions del fotoperiodista Alfons Rodriguez, 
gran coneixedor de la realitat africana, busquen acostar la ciutadania a diverses realitats del 
continent: passat colonial, art i cultura africanes, memòria, patrimoni, gènere, futur… 
 
ODS: 5.5, 11.4 
Altres participants: L’H Espai de Debat 
Amb el suport de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 
JORNADA INTERNACIONAL “PATRIMONI EN CONFLICTE. MUSEUS I LLEGAT COLONIAL” 
 
Jornada per reflexionar sobre les reivindicacions de retorn patrimonial de l’anomenat 
“espoli colonial”, com s’està desenvolupant aquest conflicte en l’àmbit internacional i com 
s’està abordant per part dels museus de Barcelona. 
 
ODS: 10.2, 16.7, 16.12 

http://www.solidaritat.ub.edu/enraonar-2021-drets-humans/
http://www.solidaritat.ub.edu/populisme/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8SU2YuMRDYlTfV9SSj4sff0-BhPAqjvG
http://www.solidaritat.ub.edu/mirades-africa/
https://europeanmemories.net/activities/conflicting-heritage/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWwJvjiRRgdhXVIXfT2bCZdIBvUnyjnQb


Persones beneficiàries: 124 assistents (en directe i on-line) 
Altres participants: Museu Etnològic i de Cultures del Món 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
REUNIÓ “INTEGRATED APPROACHES TO THE DISSONANT HERITAGE IN EUROPE: INSIGHTS, 
NETWORKS AND FUTURE PERSPECTIVES” 
 
Reunió del grup de treball sobre patrimoni “incòmode” del Partenariat Europeu per a la 
Cultura i el Patrimoni Cultural de l’Agenda Urbana per a la Unió Europea per consensuar 
eines pràctiques i recomanacions polítiques sobre l’anomenat patrimoni “dissonant”. 
 
ODS: 16.6, 16.7 
Persones beneficiàries: 52 assistents 
Altres participants: Partenariat Europeu per a la Cultura i el Patrimoni Cultural de 
l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, Ministeri Federal de l’Interior alemany 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
REUNIÓ “FENT BALANÇ DE LES POLÍTIQUES DE MEMÒRIA EUROPEES” 
 
Reunió en línia en el marc de la quarta edició de la conferència anual de l'EUROM, que, a 
partir de bones pràctiques i noves idees, té l'objectiu de promoure el debat sobre el present 
i el futur de les polítiques europees de memòria.  
 
ODS: 16.6 
Persones beneficiàries: 58 assistents 
Altres participants: Parlament Europeu – Casa de la Història Europea, Comissió Europea, 
EACEA, Casa Jean Monnet, Instituto Federalisti Altiero Spinelli 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
SEMINARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT “L'HOLOCAUST COM A PUNT DE PARTIDA” 
 
Seminari de formació de professorat de secundària de Portugal i Espanya sobre genocidis i 
atrocitats massives, amb l'objectiu de compartir experiències pedagògiques i adquirir eines 
per a un correcte efecte multiplicador dels continguts. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 40 docents 
Altres participants: Mémorial de la Shoah, Memoshoah 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
PROJECTE “COMMEMORACIÓ D’ATEMPTATS TERRORISTES” 
 
Projecte que busca afavorir un canvi en l'estratègia de commemoració de les 
administracions públiques després dels atemptats terroristes, per respondre a les 
necessitats dels diferents grups d'interès al llarg del temps: des de les conseqüències 
immediates fins a la codificació a llarg termini del coneixement sobre l'esdeveniment. Els 
principals resultats del projecte són una exposició en línia i una nota política, que pretenen 
dotar les administracions de les eines necessàries per afrontar aquests processos, tant per 
a les víctimes i les seves famílies com per al conjunt de la societat. 
 
ODS: 16.6 
Persones beneficiàries: 259 persones interactuen amb els resultats del projecte 
Altres participants: Universitat de Lovaina (Bèlgica), Open Society Foundations 

https://europeanmemories.net/activities/integrated-approaches-to-europes-dissonant-heritage/
https://europeanmemories.net/activities/taking-stock-2021/
https://europeanmemories.net/activities/the-holocaust-as-a-starting-point-2/
https://europeanmemories.net/projects/memorialisation-of-terrorist-attacks/
https://europeanmemories.net/terrorism/
https://europeanmemories.net/publications-and-res/the-efficacy-of-memorialisation-after-terrorism/


Amb el suport de: Comissió Europea 
 
PROJECTE “MIGRAID: MIGRACIÓ I AJUDA HUMANITÀRIA A EUROPA (1919-1949)” 
 
Projecte que pretén analitzar la trajectòria dels Estats de la postguerra, els fluxos migratoris 
i exiliats, i el treball de les organitzacions humanitàries que van treballar a Europa en aquell 
període: des de les conseqüències de les Primeres Guerres Mundials el 1918-1919 fins a la 
signatura dels Quatre Convenis de Ginebra el 1949. Una de les activitats del projecte, 
l’exposició itinerant i en línia “Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949)”, s’ha 
presentat el març de 2021 a l’antiga presó La Model de Barcelona, on s’ha mantingut en 
exhibició fins al mes de maig. De setembre a novembre, la mostra s’ha exposat a la Petita 
fortalesa Terezín. D’altra banda, el març de 2021 també s’ha celebrat el Congrés 
Internacional sobre Ajuda humanitària a la població civil en una Europa en guerra (1914-
1949), i el mes d’octubre el Museu de la Pau de Gernika ha acollit l'últim taller del projecte. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 400 participants del projecte + visitants de l’exposició  
Altres participants: Fundación Museo de la Paz de Gernika, International Committee of 
Memorial Museums – ICMEMO, Maison d’Izieu 
 
PROJECTE “PATRIMONIS INCÒMODES. FUTUR I GESTIÓ DE CONFLICTES EN ELS LLOCS DE 
MEMÒRIA” 
 
Projecte basat en l'estudi comparatiu de quatre llocs de memòria vinculats a diferents 
traumes històrics: el mausoleu de Mussolini a Predappio (Itàlia), el monument a la Batalla 
de l'Ebre a Tortosa, la presó de dones de les Corts a Barcelona, i el mausoleu dels soldats 
carlins a la muntanya de Montserrat. S'ha fet una recerca sobre la seva història i els 
conflictes de la memòria que encara avui són actius. A més, s'han realitzat una sèrie 
d'entrevistes a diferents agents implicats en aquests debats. Els resultats s’han presentat el 
novembre de 2021 a la taula rodona “Patrimonis i memòries incòmodes. Què s’ha de fer?”, 
en el marc del festival Barcelona Pensa. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 99 (participants directes + assistents a la taula rodona) 
Altres participants: Projecte Art Públic i Memòria de la Facultat de Belles Arts UB 
Amb el suport de: Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica i Consell de Memòria 
Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona 
 
PROJECTE “MEMÒRIES EN LÍNIA. CONFLICTES DE MEMÒRIA A LES XARXES SOCIALS: UNA ANÀLISI 
DE DADES DE TWITTER” 
 
Projecte que, durant el 2021, ha publicat dos nous informes (4t i 5è) amb anàlisis 
quantitatives i qualitatives de dades de Twitter sobre dates commemoratives europees com 
el Dia de la memòria de l'Holocaust (27 de gener), el Dia d'Europa (9 de maig) o el Dia de la 
memòria de les víctimes dels règims totalitaris (23 d'agost). 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 258 visites als informes 
Altres participants: Grup de recerca HISMEDI de la Universitat Carlos III (Madrid) 
Amb el suport de: Comissió Europea 
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PROJECTE “ACTIVISME JUVENIL I MEMÒRIA” 
 
Projecte que pretén potenciar la rellevància de la joventut en la memòria col·lectiva i les 
polítiques de memòria, estimulant l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques en tres 
països europeus: Espanya, Xipre i Bòsnia-Hercegovina. Joves representants d’aquests 
països es reuneixen per conèixer la història d'altres regions europees i com estan tractant 
els seus passats problemàtics mitjançant visites a llocs de memòria o entrevistes amb 
testimonis. També s'organitzen accions commemoratives sobre l'espai públic, i els 
participants discuteixen metodologies i bones pràctiques destinades a atraure els joves a la 
política de la memòria. L’octubre de 2021, s’ha celebrat el primer taller del projecte a 
Sarajevo; i, a partir del juliol, s’ha difós una enquesta per saber què en pensen els joves 
d’Europa sobre la utilitat d’aprendre del passat a l’hora d’abordar els conflictes actuals. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 50 (joves participants + públic d’accions commemoratives) 
Altres participants: Associació Conèixer Història, Youth for Exchange and Understanding 
Cyprus, YIHR BiH, Consell de la Joventut de Barcelona 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
RUTA A L’EXILI 2021: UN MILER D’EMPREMTES 
 
Projecte educatiu itinerant que busca apropar la història espanyola recent a les noves 
generacions a través de recorreguts pels llocs de memòria de l’exili republicà i d’activitats 
formatives i socioculturals. Resum en vídeo de la primera edició. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 30 joves entre 16 i 17 anys 
Altres participants: Institut de la Joventut d’Espanya (INJUVE), Be wild be proud, 
Memòria Soterrada 
Amb el suport de: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i Comissió Europea 
 
ART URBÀ, EDUCACIÓ I MEMÒRIA 
 
Segona edició d’un programa educatiu realitzat a l’Escola d’Art La Industrial de Barcelona 
amb l’objectiu de treballar, amb alumnes de 1r de Batxillerat, les memòries de l’exili, la 
migració i el desplaçament forçat a través de l’art urbà i la creació musical. 
 
ODS: 4.7, 16.7 
Persones beneficiàries: 70 alumnes de batxillerat 
Altres participants: Cooperativa educativa Versembrant i Escola d’Art La Industrial 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
 
 
CONCERT “MÚSICA I POLÍTICA” 
 
Concert del Forum Voix Étouffées i la mezzosoprano russa Maria Ostroukhova per recordar 
els grans debats de la història del segle XX, amb especial atenció als fets de la Revolució 
Russa, la Shoah, el moviment pels drets civils als Estats Units i la Primavera de Praga. 
 
ODS: 16.6, 16.7 
Persones beneficiàries: 65 assistents al concert 
Altres participants: Regidoria Memòria Democràtica Ajuntament de Barcelona i ICUB 
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Amb el suport de: Comissió Europea 
 
CINEFÒRUM “LA CIGÜEÑA DE BURGOS” 
 
Cinefòrum de la pel·lícula “La cigüeña de Burgos” (2021), organitzat amb la Plataforma 
Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts, per commemorar el 90è aniversari de la 
proclamació de la Segona República Espanyola. En el marc dels actes de la Primavera 
Republicana.  
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 90 assistents al cinefòrum 
Altres participants: Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona 
 
MEMÒRIES FEMINISTES: COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LES DONES 
 
Amb motiu del Dia de les Dones: presentació de l’exposició “Dones i infants en una Europa 
en guerra (1914-1949)”; taula rodona “Vides, dones, presó” (sobre la vida de dones que es 
van enfrontar a l’exili i la presó durant el franquisme) i diàleg “Rap i educació” (sobre les 
memòries que ressonen entre les noves generacions quan parlen de dones i feminismes). 
 
ODS: 5.1, 5.5 
Persones beneficiàries: 737 (visitants a l’exposició + visualitzacions de les xerrades) 
Altres participants: Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, 
Projecte Art Públic i Memòria de la Facultat de Belles Arts de la UB, Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme, Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les 
Corts, Escola d’Art la Industrial, Cooperativa Versembrant 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
CAMPANYA MULTIMÈDIA PEL DIA INTERNACIONAL EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE 

L’HOLOCAUST 
 
Campanya multimèdia per donar a conèixer els fets de l'Holocaust i evitar-ne la distorsió. 
Inclou, d’una banda, un vídeo amb les històries de jueus que van fugir de la persecució nazi 
pels Pirineus i, finalment, van ser detinguts a la presó Model; i, d’altra banda, una conversa 
entre Marianne Hirsch i Géraldine Schwarz, dues generacions de famílies relacionades amb 
l'Holocaust i que es troben entre les principals veus dels estudis de memòria (i post-
memòria). 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 239 persones que interactuen amb la campanya on-line 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
SESSIÓ ON-LINE PER COMMEMORAR EL DIA D’EUROPA 
 
Sessió on-line, celebrada amb motiu del Dia d'Europa, per debatre tant la importància de la 
memòria de les fites de la unitat europea com el paper de les dones en la seva construcció. 
Inclou una conferència de Maria Pia di Nonno (Università di Roma – La Sapienza) sobre les 
mares fundadores d'Europa, seguida d'un diàleg sobre la dècada intervinguda entre el 
Manifest de Ventotene i el Tractat de París, a la llum del llançament de la Conferència sobre 
el Futur d'Europa. 
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ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 193 persones han visionat la sessió a Youtube i facebook 
Altres participants: Casa Jean Monnet, Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
PUBLICACIÓ “VENTOTENE 80” 
 
Publicació per commemorar el 80è aniversari del Projecte de Manifest per una Europa 
Lliure i Unida, més conegut com El Manifest de Ventotene (l'illa italiana on va ser concebut). 
La publicació està disponible tant en línia com en versió impresa (edició limitada bilingüe 
en anglès i italià). 
 
ODS: 16.6 
Persones beneficiàries: 439 lectors/es 
Altres participants: Parlament Europeu – Casa Jean Monnet, Università di Roma – La 
Sapienza, Istituto Federalisti Altiero Spinelli, ISGREC 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
PROGRAMACIÓ CULTURAL “BOLETO DE IDA” 
 
Programació cultural sobre l’exili republicà a Xile a bord de l’emblemàtic vaixell Winnipeg, 
organitzat per Pablo Neruda al final de la Guerra Civil espanyola, amb què es van exiliar més 
de 2.200 persones. La programació  ha inclòs l’exposició “Boleto de ida”, de l’artista visual i 
il·lustradora Cecilia Zabaleta; el taller de creació artística col·lectiva “Los cauces de la 
memoria”, impartit per la pròpia autora de l’exposició, i una lectura dramatitzada de l’obra 
de teatre “Winnipeg”. 
 
ODS: 4.7, 16.7 
Persones beneficiàries: 410 (visitants a l’exposició + assistents al taller i l’obra teatral) 
Altres participants: Casa de la Barceloneta 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
COL·LABORACIÓ EN LA REALITZACIÓ DEL FILM “CANCIÓN A UNA DAMA EN LA SOMBRA” 
 
Col·laboració en l'última fase de realització de la pel·lícula “Canción a una dama en la 
sombra”, un llargmetratge documental inspirat en històries de dones que van començar una 
nova vida quan va començar la Segona Guerra Mundial. L’any 2021, l'equip de producció ha 
viatjat al memorial del camp de Mauthausen per rodar algunes de les escenes, i el mateix 
any la pel·lícula s’ha pogut veure als mercats professionals de La Berlinale i Canes. El 2022 
s’estrenarà al Festival de Màlaga. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 200 professionals del cinema que previsualitzen la pel·lícula 
Altres participants: KZ Mauthausen Camp Memorial i Cornelius Films 
Amb el suport de: Comissió Europea 
 
REPRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE AUDIOVISUAL “EXILIO” 
 
Espectacle audiovisual que busca activar la memòria dels conceptes atemporals de refugi, 
exili i migració a partir de sons, paraules i imatges d’artistes exiliats (principalment, de la 
guerra espanyola i la Segona Guerra Mundial), així com material audiovisual que documenta 
les migracions contemporànies. Al maig de 2021 s’ha presentat a Madrid, amb motiu del Dia 
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d’Homenatge a les Víctimes del Nazisme, i a la tardor ha visitat diverses poblacions de 
França i Espanya. 
 
ODS: 16.7 
Persones beneficiàries: 820 assistents a les representacions 
Altres participants: Voodoo Productions 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Comissió Europea 
 
INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES EN L’ESPAI PÚBLIC AMB “MURS DE BITÀCOLA” 
 
Conjuntament amb el projecte “Murs de Bitàcola“, s’han dut a terme dues intervencions 
artístiques a l’espai públic de Barcelona: una a l’Ateneu Popular de 9 Barris, per recordar el 
barraquisme i el moviment veïnal dels anys 1970, i l’altra a l’Espai Assemblea de CC.OO., per 
reivindicar la comissaria de Via Laietana com a centre de memòria. 
 
ODS: 16.6, 16.7 
Altres participants: Murs de Bitàcola 
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona 
 
REVISTA “OBSERVING MEMORIES” 
 
Edició del cinquè número de la revista “Observing Memories”, dedicada a l’anàlisi 
transversal de diversos temes en l’àmbit de la memòria històrica, amb la col·laboració 
d'especialistes internacionals. La present edició s’ha centrat en el negacionisme, el 
revisionisme i el que s’entén com a relativisme basat en la memòria. 
 
ODS: 16.3, 16.6, 16.7 
Persones beneficiàries: 2.134 lectors/es de la revista (on-line i en paper) 
Amb el suport de: Comissió Europea 

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

GESTIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUPORT I INFORMACIÓ PER PART DE PERSONES REFUGIADES  
 
Gestió de sol·licituds de suport i informació per part de persones refugiades i provinents de 
zones en conflicte 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.  
 
ODS: 4.3, 10.3, 10.7 
Persones beneficiàries: 150 persones 
 
COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA A PERSONES 
REFUGIADES I PROVINENTS DE ZONES EN CONFLICTE 
 
Coordinació del Programa #UBRefugi, que obre vies complementàries i segures al 
reassentament a partir de l’accés a la formació universitària, però també a partir de la 
inclusió social i laboral. La seva activitat principal és el Curs de transició als estudis 
universitaris, que promou la incorporació d’estudiants refugiats/des i provinents de zones 
en conflicte en estudis de la Universitat de Barcelona. Per a aquests i altres estudiants 
refugiats/des en situació de vulnerabilitat econòmica i de drets humans, el Programa també 
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incorpora, segons el cas, l'exempció del pagament de la matrícula; 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; assegurança de salut; suport 
psicosocial; assistència psicològica; acompanyament en la inserció sociolaboral. 
 
ODS: 4.3, 4.4, 4.5, 10.2, 10.3, 10.7 
Persones beneficiàries: 30 estudiants 
Amb el suport de: El Curs de transició als estudis universitaris és una iniciativa cofinançada 
amb la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Per a l’allotjament en pisos, el 
programa compta amb el suport d’ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, com 
l’Ajuntament de Viladecans 

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

ESPAIS WEB “PORTAL PAULA” I “RECERCA PELS DRETS HUMANS” 
 
Edició dels espais web “Portal PAULA” i “Recerca pels Drets Humans”. El primer, dedicat al 
suport a la tasca educativa de docents i professorat des de la mirada de la cultura de pau, 
per fomentar la integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum. El segon, 
dedicat a donar suport a estudiants de batxillerat que vulguin dedicar el seu treball de 
recerca a investigar per a l’erradicació de violències i la cerca d’alternatives de justícia 
global, i així contribuir a la protecció i defensa de drets humans. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 119.729 docents usuaris/es de Portal PAULA i 806 estudiants 
usuaris/es de Recerca pels Drets Humans 
Altres participants: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB 
 
XVI PREMI DE RECERCA PER A LA PAU  
 
Premi adreçat a treballs de recerca de batxillerat que tractin alguna qüestió relacionada 
amb la cultura de pau. Es convoca per a la promoció de l’educació per a la pau en totes les 
modalitats del batxillerat i l’enfortiment de la cultura de pau des de la recerca. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 86 estudiants i docents de batxillerat hi han participat 
Altres participants: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB 
En col·laboració amb: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 
RECERCA PER A LA CIUTADANIA GLOBAL (RECERCAPAU) 
 
Projecte de suport a instituts públics de batxillerat, de les ciutats de Barcelona, El Prat de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Montornès del Vallès, per a l’assoliment de treballs de 
recerca que eduquin en drets humans i ciutadania global. Durant el 2021, s’ha arribat a 6 
instituts públics de la ciutat de Barcelona, en què s’han fet 72 tallers de recerca pels drets 
humans (amb la participació de 411 alumnes de batxillerat, 165 dels quals han sol·licitat 
assessorament per enfocar la recerca des de la perspectiva dels drets humans). Pel que fa a 
la resta de municipis, s’ha arribat a 4 instituts, en què s’han fet 67 tallers de recerca pels 
drets humans (amb la participació de 471 alumnes de batxillerat, 94 dels quals han 
sol·licitat assessorament per tractar els drets humans en les seves recerques). Els instituts 
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participants, a més de donar suport a la recerca dels seus estudiants de secundària, han 
programat formació per al seu professorat. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 882 estudiants d’instituts de la província de Barcelona 
Altres participants: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB 
Amb el suport de: Ajuntaments de Barcelona, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts 
i Montornès del Vallès 
 
PANDÈMIA, MIGRACIONS I CANVI CLIMÀTIC 
 
Projecte que explora les possibilitats d’una programació interdisciplinària entre el 
batxillerat científic i social a través de treballs de recerca que interconnectin esdeveniments 
d’actualitat com la pandèmia, les migracions i el canvi climàtic. Durant el 2021, s’han fet 21 
tallers de recerca en 9 instituts públics de la província de Barcelona, en què han participat 
més de 500 estudiants. A més, s’ha editat la unitat didàctica “Vers un batxillerat com a 
comunitat de recerca compromesa” i el material didàctic integrat al web “Interdependents, 
corresponsables”, que ha inclòs la publicació 30 nous articles i 11 treballs d’estudiants al 
Mapamundi dels Drets Humans (el qual, al llarg de l’any, ha rebut 2.232 visites de 1.775 
usuaris/es). 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 500 estudiants d’instituts públics de la província de Barcelona 
Altres participants: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB 
Amb el suport de: Diputació de Barcelona 
 
FORMACIONS A CENTRES EDUCATIUS EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ EN CIUTADANIA GLOBAL 
 
Taller per internet “L’Agenda 2030 com a recurs d’educació en ciutadania global” (15 hores) 
al Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, que tindrà continuïtat amb 
la presentació a les famílies de l’Agenda 2030 com a eix transversal de les matèries, des 
d’Infantil fins a l’ESO. Curs per internet “Investigar educa en ciudadanía global” (30 hores), 
adreçat al professorat del Colegio Claret Larraona de Pamplona (Navarra) i al personal de 
les ONG SED-Navarra i Fundación Proclade-Yanapay, en el marc del seu projecte Aulas 2030. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 85 docents i personal d’entitats sense ànim de lucre 
 
TALLERS DE CÒMIC PELS DRETS HUMANS I LA CIUTADANIA GLOBAL 
 
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.  
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 570 estudiants de primària de L'Hospitalet de Llobregat 
Amb el suport de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 
TALLERS MIGRACIÓ, REFUGI I CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DEL CÒMIC 
 
Tallers que, mitjançant el llenguatge i les tècniques d’elaboració del còmic, analitzen els 
conflictes que afecten la protecció del dret a migrar i el dret d’asil. 
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http://interdependents.portalpaula.org/index.php
http://interdependents.portalpaula.org/mapamundi/


ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 150 estudiants de secundària de la comarca del Garraf 
Amb el suport de: Consell Comarcal del Garraf 
 

 
 
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. 
 
UNI(DI)VERSITY: SOCIALLY RESPONSIBLE UNIVERSITY FOR INCLUSIVE SOCIETIES IN THE ERA OF 
MIGRATION 
 
Projecte europeu que busca apoderar i donar suport a les institucions europees d’educació 
superior per a la inclusió d’estudiants i personal migrant i refugiat. El novembre de 2021, la 
Fundació Solidaritat UB ha organitzat un dels dos multiplier events del projecte: la jornada 
virtual ‘Inclusió social i educativa de persones refugiades i migrants. El paper de les 
universitats. Fites i reptes’. En aquesta jornada, s’ha presentat el primer resultat 
d’UNI(di)VERSITY: l’Atles d’inclusió: estratègies de diversitat a l’educació superior per a la 
inclusió de persones migrants i refugiades. 
 
ODS: 4.3, 10.2 
Altres participants: Università di Roma – La Sapienza, European University Association 
(EUA), Unione delle Università de la Mediterrània (unimed) 
Amb el suport de: Unió Europea 
 
INCLUDE ME: INCLUSION THROUGH MEDIATION 
 
Projecte europeu que busca apoderar estudiants, activistes i migrants per esdevenir 
mediadors d’igual a igual a les seves comunitats i la seva àrea d’influència mitjançant una 
Guia de Bones Pràctiques en mediació social a Europa, recursos educatius oberts i un MOOC. 
 
ODS: 4.3, 10.2 
Altres participants: Åbo Akademi University, European E-Learning Institute, European 
Association for University Lifelong Learning (eucen), momentum educate+innovate, Tuzla 
Kaymakamlığı 
Amb el suport de: Unió Europea 
 
SMILE: SOCIAL MEANING IMPACT THROUGH LLL UNIVERSITIES IN EUROPE 

Projecte europeu que pretén desenvolupar i implementar mètodes i pràctiques 
innovadores per fomentar l’educació inclusiva de l’estudiantat en condicions més 
desfavorides, ja sigui per la seva procedència, gènere o situació socioeconòmica. L’abril de 
2021 s’ha participat al Peer Learning Seminar del projecte, en què les entitats sòcies hem 
compartit i debatut les recerques realitzades en relació als tres pilars de la iniciativa: 
migració i accés a l’educació superior, dones en lideratge, i el menor accés, participació i 
consecució d’estudis per part d’alumnes amb baix estatus socioeconòmic. 

ODS: 4.3, 10.2 
Altres participants: European Students Union, Universität Mainz, University of Turku, 
University of Malta, Universita' di Cagliari, Technical University of Iaşi i SOLIDAR 
Amb el suport de: Unió Europea 

http://www.unidiversity.eu/
http://www.solidaritat.ub.edu/inclusio-universitat/
http://www.solidaritat.ub.edu/inclusio-universitat/
http://www.unidiversity.eu/outputs/atlas/
http://www.unidiversity.eu/outputs/atlas/
https://www.includemeproject.eu/
http://smile.eucen.eu/
http://www.solidaritat.ub.edu/smile-inclusio-universitat/


 
AJUTS AL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AMB 
FILLS/ES O MENORS D’EDAT A CÀRREC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
 
Concessió d’ajuts al Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Barcelona amb 
fills, filles o persones menors d’edat a càrrec amb un determinat grau de diversitat funcional 
per facilitar-ne la inclusió en els àmbits de la salut, l’educació, l’atenció social o similars. 
 
ODS: 10.2 
Persones beneficiàries: 29 membres del Personal d’Administració i Serveis de la UB 
 
GESTIÓ DE L’EDIFICI EUCALIPTUS, DE 32 HABITATGES SOCIALS 
 
Gestió de l’edifici Eucaliptus, 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. 
 
ODS: 10.2, 10.3, 11.1 
Persones beneficiàries: 70 persones en situació de vulnerabilitat social 
 
PROJECTE PROMETEUS  
 
Projecte que vetlla perquè joves de barris de Barcelona amb un índex de població 
universitària inferior a la mitjana de la ciutat puguin completar estudis a la universitat, 
independentment dels condicionants econòmics i socials. Amb el programa de Política 
Social i Accés a la Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació, la Fundació Solidaritat UB 
representa la UB en les reunions del grup motor del projecte i facilita la coordinació amb les 
facultats UB.  
 
ODS: 4.3, 4.4, 4.5, 10.2, 10.3, 10.7 
Persones beneficiàries: 25 joves (a la Universitat de Barcelona, el curs 2020-2021) 
Altres participants: Associació Educativa Integral del Raval, diari El Raval, els dos instituts 
públics del barri i les universitats UAB, UPF i UPC 
Amb el suport de: Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona 
 
CURS “TÈCNIC EN MANTENIMENT D’HORTS URBANS, CENTRES DE COMPOSTATGE I JARDINERIA” 
 
Curs prelaboral adreçat a persones en situació de sense llar, i reconegut com a diploma 
d’extensió universitària per la Universitat de Barcelona, que pretén ser una eina 
d’implicació, apoderament i capacitació per a la inserció sociolaboral d’aquestes persones. 
 
ODS: 8.5, 10.2 
Persones beneficiàries: 25 persones en situació de sense llar 
Altres participants: Centre d’Acollida ASSÍS 
 
CURS “CUINA SOCIAL I COMUNITÀRIA” 
 
Curs que ofereix a joves amb dificultats d’inserció sociolaboral una formació professional 
en el sector de l’hostaleria i la cuina, així com eines per contribuir al seu creixement personal 
i a la incorporació al mercat de treball. El setembre de 2021, la vicerectora Puig i la Dra. 
Panchón n’han fet la cloenda. 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/?page_id=27738&preview=true
http://www.solidaritat.ub.edu/?page_id=27738&preview=true
http://www.solidaritat.ub.edu/?page_id=27738&preview=true
http://www.solidaritat.ub.edu/curs-assis-verd-2021/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/12/049.html?
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/12/049.html?
http://www.solidaritat.ub.edu/cloenda-cuina-social-comunitaria-2021/


ODS: 4.3, 8.5, 10.2 
Persones beneficiàries: 19 joves 
Altres participants: Plataforma d’Educació Social (PES) Cruïlla de Ciutat Meridiana 
 
DISTRIBUCIÓ D’UNA DONACIÓ DE QUADERNS A ENTITATS DE LA ZONA NORD 
 
Distribució d'una donació de 1.400 quaderns per part de l'Escola d’Idiomes Moderns (EIM) 
de la Universitat de Barcelona a entitats (escoles, casals de barri i associacions de veïns...) 
de la Zona Nord de la ciutat amb l’objectiu de contribuir al seu bon funcionament. 
 
ODS: 10.3 
Persones beneficiàries: 15 entitats de la Zona Nord de Barcelona 
Altres participants: Escola d’Idiomes Moderns (EIM)  
 
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES 
 
Per la situació sanitària derivada de la Covid-19, la campanya s’ha dut a terme a través de 
donatius on-line per adquirir joguines per a infants de Catalunya en situació de 
vulnerabilitat. 
 
ODS: 10.3 
Altres participants: Universitat de Barcelona i Creu Roja Joventut 
 

 
 
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. 
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 
 
Programa que fomenta la col·laboració de la comunitat universitària en entitats sense ànim 
de lucre amb l’objectiu de promoure una universitat més solidària i compromesa amb la 
societat. Igualment, es posen en marxa voluntariats propis amb iniciatives de formació i 
recerca compromesa de diferents facultats; i s’imparteix formació en l’àmbit del voluntariat. 
 
ODS: 10.2, 10.3, 17.17 
Persones beneficiàries: 73 membres de la comunitat UB i 412 persones usuàries d’entitats 
sense ànim de lucre a què beneficien les seves accions de voluntariat  
 
II PREMI DE PÒSTERS DE SOSTENIBILITAT I DRETS HUMANS  
 

 
Premi adreçat a pòsters elaborats per alumnat de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu 
d’implicar la comunitat universitària en la divulgació de l’Agenda 2030 de desenvolupament 
sostenible i la protecció dels drets humans. 
 
ODS: 4.7 
Persones beneficiàries: 55 estudiants i docents de la UB hi han participat 

http://www.solidaritat.ub.edu/?page_id=27738&preview=true
http://www.solidaritat.ub.edu/premi-posters/


Altres participants: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB 
 
TALLER DE CAMPANYES CREATIVES SOBRE EL DRET D’ASIL I L’AGENDA 2030 
 
Formació gratuïta on-line adreçada a estudiants d’universitats públiques catalanes que 
vulguin dissenyar campanyes de sensibilització en defensa del dret d’asil. Busca contribuir 
a sensibilitzar les comunitats universitàries sobre les causes i conseqüències del 
desplaçament forçat de persones, així com sobre l’Agenda 2030. 
 
ODS: 4.7, 10.7 
Persones beneficiàries: 20 estudiants universitaris 
Altres participants: Comitè Català de l’ACNUR 
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 
 
#UBREFUGI2021: COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LES PERSONES REFUGIADES 
 
Amb motiu del Dia de les Persones Refugiades, el 20 de juny del 2021, s’articula una 
campanya de comunicació per xarxes socials amb l’objectiu de difondre testimonis de la 
joventut refugiada acollida per la Universitat de Barcelona.  
 
ODS: 4.3, 10.2, 10.3, 10.7 
 

1.3 ACTIVITAT ECONOÒ MICA 
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) 2021 

Valor Monetari 1.247.336,97 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/  

http://www.solidaritat.ub.edu/campanyes-creatives-acnur/
https://www.flickr.com/photos/solidaritatub/51259721495/in/album-72157719437053711
http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/publicitat-activa/gestio-economica/


1.4 EFECTIVITAT  
Es realitzen 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. 

1.5 EFICIEÒ NCIA  
Ratio despeses en activitats fundacionals / despesa total 2021 

Ratio despeses en activitats fundacionals / despesa total 88,64 % 

Ratio despeses estructura / despesa total 11,36 % 

 
 

Despesa per àmbits d’actuació /línies fundacionals 2020 

Cooperació i formació universitària al desenvolupament            17,12 %  
Educació per a la Pau i la Ciutadania Global             6,80 % 
Promoció i defensa dels Drets Humans, la cultura de pau i 
la memòria democràtica 

          49,07 % 

Acció Social i Voluntariat            15,66 % 
 
 

2. PERSONES                                                       
2.1 PERSONES DE L’ORGANITZACIOÓ  

2.1.1 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ 

 
 

Equip directiu (a 31 de desembre) 2021 

Dones 0 
Homes 1 
Total 1 

 
 
 



 

Personal en plantilla (a 31 de 
desembre) 

2021 

Dones 11 
Homes 7 
Total 18 

 

2.1.2 IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DIVERSITAT  
 

Equip directiu (a 31 de desembre) (%) 2021 

Homes 100% 
Personal en plantilla (a 31 de 
desembre)(%) 

2021 

Dones 61,11 
Homes 38,89 

 

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) (%) 

2021 

Personal en plantilla amb contracte indefinit 52,94 % 

Dones en plantilla amb contracte indefinit 41,18 % 
Homes en plantilla amb contracte indefinit 11,76 % 
Personal acollit a mesures de conciliació segons 
sexe (%) 

2021 

Dones 100 % 
Homes 100 % 
Plantilla total 100 % 

 

2.1.4 IGUALTAT RETRIBUTIVA 

Ratio Salari més alt / salari més baix 2021 

Ratio 2,2 

 



2.1.5 DESENVOLUPAMENT PERSONAL 

Personal en plantilla que ha rebut 
formació (%) 

2021  

Personal que ha rebut formació 5,6 % 
Hores de formació 200 
Inversió en formació (en euros) 2.310 

2.1.6 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 

2021 

Hores de formació 68 

2.1.7 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 dona 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. 
 
Durant l’any 2021, es reinicien les activitats del programa Voluntariat UB, amb dues línies 
de treball: 
 
• Publicació i difusió de crides de voluntariat d’entitats privades no lucratives. 
• Gestió de voluntariats propis, vinculats a projectes de formació i recerca 

compromesa de diferents facultats, unitats i programes de la Universitat de 
Barcelona. 



 
PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DE CRIDES DE VOLUNTARIAT D’ENTITATS PRIVADES NO 
LUCRATIVES 
 
En conveni amb les entitats, el web de Voluntariat UB recull 33 crides de 19 entitats, inclosa 
la pròpia Fundació Solidaritat UB, que es promocionen a través de les xarxes socials pròpies 
del programa. Arran d’aquestes crides, 68 persones participen com a voluntàries dels 
projectes anunciats i, de la seva actuació, se’n beneficien 411 persones usuàries de les 
entitats. 
 
 

Crida i entitat col·laboradora Persones 
voluntàries 

Persones beneficiàries 

Cartes per celebrar aniversaris (CorAvis) 27  200 persones grans 
Català per a la cohesió social + reforç escolar 

(BarcelonActua) 
14  45 persones nouvingudes i 

infants en risc d’exclusió 
Formació lingüística + reforç d’ESO (Poble-sec per 

a Tothom) 
6  5 persones nouvingudes i 

infants en risc d’exclusió 
Acompanyament lingüístic (VxL) 5  5 persones nouvingudes 

Parelles lingüístiques (FSUB) 4  4 persones refugiades 
Mentoria juvenil en el lleure (Servei Solidari) 3  3 joves en risc d’exclusió 

Dinamització de casals d'estiu (Casals dels 
Infants) 

2  70 infants en risc 
d’exclusió 

Suport educatiu (La Verneda i La Pau) 2  6 estudiants 
Mentoria d’estudiants de 1r de grau 2 2 estudiants d’universitat 

Mentoria d’estudiants de batxillerat (PSAU) 1  50 estudiants de 
batxillerat 

Classes de castellà i alfabetització (EI Casc Antic) 1  20 persones nouvingudes 
Mentoria educativa (Punt de Referencia) 1  1 jove en risc d’exclusió 

 68 411 
 
 
L’any 2021, la pàgina web de Voluntariat UB (portada i subapartats) registra un total 
d’11.337 visites (6.630 en català, 3.343 en castellà i 1.364 en anglès); mentre que les pàgines 
de crides de voluntariat reben 7.169 visites, i el butlletí del programa arriba a 416 
subscriptors/es.  
 
Pel que fa a les xarxes socials, en acabar l’any 2021 el programa de voluntariat tenia 1.395 
seguidors/es a Twitter i 852 seguidors/es a Facebook. Durant l’any, els tuits del programa 
es van veure 53.900 vegades, mentre que la pàgina de Facebook es visita 275 vegades i les 
publicacions arriben a 2.847 persones. 
 
GESTIÓ DE VOLUNTARIATS PROPIS 
 
Els voluntariats propis es desenvolupen en coordinació amb projectes de formació i recerca 
compromesa de diferents facultats, unitats i programes de la Universitat de Barcelona: 
 
• Mentoria social i educativa, amb el programa de Política Social i Accés a la 
Universitat (PSAU) de la Facultat d’Educació. La mentoria d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona a estudiants de 2n de batxillerat d’instituts de màxima complexitat busca 
promoure l’accés a la universitat i la consecució d’estudis superiors per part d’alumnes amb 
baixes expectatives de seguir formant-se. L’objectiu és ajudar-los a superar les dificultats 



acadèmiques derivades de les seves realitats socioeconòmiques, físiques, psíquiques o 
neurològiques. 
 
A la crida responen 10 estudiants de la Universitat de Barcelona però l’evolució de la 
pandèmia durant el curs dificulta l’inici de la mentoria als instituts. Tanmateix, 1 d’aquestes 
persones participa en una xerrada a dos grups d’alumnes d’un institut, de la qual es van 
beneficiar un total de 50 alumnes. 
 

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. TRANSPAREÒ NCIA 
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. 

http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/bon-govern/


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 10 i un 
màxim de 12, en concret els següents: 

Són membres nats del Patronat: 

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona. 

- El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona 

- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la  
Universitat de Barcelona 

- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona. 

- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona. 

- Un representant de la Fundació MÓN-3. 

El Patronat esta format, a més, pels patrons designats següents: 

- Una persona designada pel Consell Social de la Universitat de Barcelona. 

- Una persona designada per la Fundació MÓN-3. 

- Una persona designada  pels estudiants de la Universitat de Barcelona. 

- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat 
de Barcelona. 

-  Fins a dues persones designades lliurement pel rector o rectora de la Universitat 
de Barcelona. 

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. 

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

 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28202


Patronat (a 31 de desembre) 2021 

Dones 6 
Homes 7 
Total 13 

3.3. CONTROL I SUPERVISIOÓ  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 2021. 

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 2021, 
així com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació pressupostària. 

3.4. EÒ TICA I PREVENCIOÓ  DE LA CORRUPCIOÓ  
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 
laresponsabilitat 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 CIUTADANA            
4.1. COL·LABORACIONS 

Pertinença a Xarxes i Plataformes de moviments socials 
 
Nom de la 
Xarxa/Plataforma 

Àmbit geogràfic 
d’actuació1 

Àmbit temàtic 

LaFede.cat Catalunya   Justicia Global 
Associació Catalana 
d´Universitats Públiques 

Catalunya Comissió de Cooperació i 
Solidaritat 

Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya 

Catalunya   Promoció associacionisme     
juvenil 

Xarxa de L´Observatori 
Europeu de Memòries 

Europa Memòria democràtica 

Xarxa Vives d´Universitats Europa Persones refugiats 
Memory Lab Europa memòria i en l’educació dels 

Balcans i d’Europa Occidental 
Comitè Internacional de Museus 
Memorials 

Internacional Consell Internacional de 
Museus 

Espai Social de Barcelona 
ciutat-refugi 

Barcelona Persones refugiats 

Grup Promotor del Futur 
Monument a la Presó de 
Dones de Les Corts 

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/ 
 
 

4.2. SENSIBILITZACIOÓ  
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. 

http://www.solidaritat.ub.edu/transparencia/dades-obertes/
http://www.solidaritat.ub.edu/ods/


5. MEDI AMBIENT                                              
5.1. GESTIOÓ  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 2021, es reconeixen 3 pòsters d’estudiants UB, que versen sobre: 
envasos alimentaris sostenibles, filtratge de la contaminació hídrica i necessitat 
d’incorporar professionals de la dietètica i la nutrició al sistema públic de salut. 

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. 

 

 

https://portalpaula.org/ca/?s=medi++ambient
http://portalpaula.org/ca/interdependents-corresponsables/


6. PROVEIÏDORS                                              
6.1. GESTIOÓ  I RELACIOÓ  AMB PROVEIÏDORS / COMPRA 

RESPONSABLE 
La Fundació Solidaritat disposa d’un PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA FUNCIÓ DE CON- 
TRACTACIÓ 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 
undocument 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 acti- 
vitat 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 de- 
dicar un major esforç a la preparació i configuració de cadascun dels expedients de 
contractació. 

 VALOR ESTIMAT DEL CON- 
TRACTE (€ SENSE IVA) 

 
CIRCUIT APLICABLE 

 

SENSE EXPEDIENT 

 
< 3.000 (serveis i subministra- 

ments) 

 

COMANDA DIRECTA 

 
 
 
 
 

AMB EXPEDIENT 

 
 
 
 
 

≥ 3.000 

 
< 15.000 (ser- 

veis i subminis- 
traments) o 

40.000 (obres) 

 

 
CONTRACTE MENOR 

 
≥ 15.000 (ser- 

veis i subminis- 
traments) 
o 40.000 
(obres) 

 

 
LICITACIÓ 



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. INNOVACIOÓ  

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. 
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	- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
	-  Fins a dues persones designades lliurement pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
	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 e...
	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 ...
	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 u...
	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 pràctiq...
	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 2021.
	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 regula...
	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 de...
	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 correspone...
	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 2021, 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 laresponsabilitat social de l’entitat. Aquest Codi té la finalitat ...
	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
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	4.1. COL LABORACIONS
	4.2. SENSIBILITZACIÓ
	5. MEDI AMBIENT
	5.
	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 d...
	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 ...
	En la convocatòria 2021, es reconeixen 3 pòsters d’estudiants UB, que versen sobre: envasos alimentaris sostenibles, filtratge de la contaminació hídrica i necessitat d’incorporar professionals de la dietètica i la nutrició al sistema públic de salut.
	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...
	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.
	6.1. GESTIÓ I RELACIÓ AMB PROVEÏDORS / COMPRA RESPONSABLE
	La Fundació Solidaritat disposa d’un PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA FUNCIÓ DE CON- TRACTACIÓ 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 sati...
	Amb els recents canvis normatius, la funció de contractació es consolida com una acti- vitat 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 respon...
	Resulta imperatiu realitzar una major planificació de l’activitat contractual, així com de- dicar un major esforç a la preparació i configuració de cadascun dels expedients de contractació.
	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, sost...
	• 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 contractacion...
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