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INTRODUCCIÓ

La Universitat de Girona considera que un
dels eixos fonamentals que ha d’orientar
totes les seves actuacions és el compromís
amb la societat. En la mesura que és una
institució pública, la UdG vetlla perquè la
seva acció reverteixi en la millora i el
benestar de tota la ciutadania, i es
compromet a fer-ho posant l’accent en la
superació de les desigualtats i treballant per
la creació d’unes condicions de vida que
contribueixin al benestar del conjunt de la
societat.
Per això la UdG promou i protegeix valors
com la salut, la cura pel medi ambient, la
justícia social i l’accés a una educació
inclusiva i de qualitat per a tots. I es
compromet a fer-ho en totes les seves
polítiques (les que afecten la comunitat
universitària, les de docència, les de recerca
i transferència del coneixement) i tenint
present tant l’entorn social més immediat,
com els contextos internacionals on la UdG
pot fer-hi aportacions significatives.
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XATBOT UCS

Durant el curs 2020-2021 s’ha posat en
funcionament una nova eina de comunicació,
un bot de conversa que permet donar una
atenció 24 hores al dia tots els dies de l’any.
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Tanmateix, hem fet un gran esforç per
transformar
tota
la
formació
de
sensibilització al format en línia a través de la
gravació de píndoles informatives i taules
rodones virtuals, i hem de destacar la gran
acceptació
que
ha
tingut
aquesta
metodologia per part de l’estudiantat, ja que
s’han exhaurit totes la places ofertes.

VOLUNTARIAT I COOPERACIÓ

Enguany, atesa l’emergència generada per la
covid-19, hem viscut un curs complicat, amb
poca presencialitat i moltes classes en línia.
D’altra banda, les entitats socials han hagut
de restringir moltes de les accions de
voluntariat que portaven a terme per tal de
reduir les interaccions socials i evitar
contagis. Hem ofert diferents voluntariats en
línia per donar suport a totes les entitats que
ens ho han demanat i també activitats
presencials en aquells casos que ha estat
possible però, com era d’esperar, s’ha
evidenciat una reducció tant d’ofertes
d’activitats com de persones voluntàries
inscrites.
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CURSOS DE FORMACIÓ
La formació que oferim en els diversos
cursos dissenyats per la Unitat de
Compromís Social (UCS), o la que dissenyem
conjuntament amb diferents entitats o altres
unitats de la UdG, ens permet preparar els
nostres estudiants amb coneixements
centrats en diversos àmbits de la UCS
(voluntariat,
cooperació,
discapacitat,
sostenibilitat, gènere i salut). Un cop
finalitzada la formació escollida, l’estudiant
avalua tant els conceptes que s’han tractat
en els diferents cursos com la qualitat de la
formació rebuda.
Cal destacar, que en aquest curs acadèmic,
des de la UCS s'ha fet un pas endavant per
no aturar la formació durant aquest curs en
pandèmia. S'ha fet un gran esforç per
adaptar tots els cursos al format virtual, amb
la gravació de píndoles i també amb la
realització d'unes taules rodones en línia.

6

PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
CURSOS DE FORMACIÓ
A continuació us adjuntem les valoracions que s’extreuen de les
avaluacions així com el nombre d’estudiants participants.

1r semestre
FORMACIÓ

VALORACIÓ
MITJANA
(SOBRE 5)

NOMBRE
ESTUDIANTS

Això crema. Un curs per
a entendre si el canvi
climàtic t'afecta o no

4,67

8

Què hi passa, al món?
Un curs obert per entendre
què passa i per què t’afecta

3,86

9

Endinsa't al
Compromís Social
de la UdG

4,36

50

El dret a la
mobilitat humana

4,48

50

Gestió de respostes a
emergències
humanitàries

4,45

30

Introducció a l’Agenda de
Desenvolupament
Sostenible

3,96

47

Salutacció - Taula de
Salut de Girona

4,45

20

4,61

50

Prevenció de la conducta
suïcida: guardians de
la salut mental

7

PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
CURSOS DE FORMACIÓ
2n semestre
FORMACIÓ

VALORACIÓ
MITJANA
(SOBRE 5)

NOMBRE
ESTUDIANTS

Cooperació per al
desenvolupament

4,30

58

Prevenció de la conducta
suïcida: guardians de la
salut mental

4,60

60

Consum de drogues i
drogodependències:
divergències i confluències

4.33

59

Visibilitzant els racismes:
discursos, pràctiques i
resistències

4,50

60

Introducció a la diversitat
sexual i de gènere

4,23

60

V Jornades "Visions d'un
Món Desigual. Salut i
Benestar"

4,68

61

Cuidar la Vida a través
de la creativitat

4,15

49

Camp Zoom Cuidem la vida

4

10

Cuidar la vida. Artivisme per a
persones compromeses
amb el planeta i les persones

4,33

49
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Endinsa't al
Compromís Social
de la UdG"

A través d’aquest curs coneixeràs 4 àrees de la nostra Unitat:
Voluntariat, Sostenibilitat, Gènere i Discapacitat. T'explicarem com
es pot fer voluntariat a la UdG o de la importància del voluntariat al
teu currículum. També parlarem del decreixement i del canvi
climàtic o del Pla d'Ambientalització de la UdG.

Píndoles
Un cop d’ull a la Unitat de Compromís Social.
Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de Compromís Social de la UdG
Com fer voluntariat a la UdG.
Gemma Ros, responsable de Cooperació i Voluntariat de la Unitat de Compromís Social de la UdG
La importància del voluntariat pel currículum.
Antonio Recio, exvicepresident executiu de Canon Europa
L’impacte de la comunicació.
Ángeles Gordillo, formadora en Comunicació Noviolenta i ex-directora artística de Pallassos
d'hospital
La nostra finestra de tolerància: empatia i autoempatia.
Ángeles Gordillo
L'humor com a eina al servei de la connexió amb altres persones.
Ángeles Gordillo
El benestar emocional.
Sergi Garcia Casas, psicòleg Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de Girona.
Introducció a la conceptualització de la perspectiva de gènere.
Gemma Ubasart, professora agregada del Departament de Dret Públic de la UdG
La violència de gènere.
Patrícia Melgar Alcantud, professora agregada del Departament de Pedagogia de la UdG
Protocol contra l’assetjament.
Montse Castro, tècnica d’igualtat de la Unitat de Compromís Social de la UdG
LGTBI.
Josan Langarita, professor agregat del Departament de Pedagogia de la UdG
FemEngin: 5 realitats de les enginyeres.
Marta Baena, enginyera industrial Beatriz López, enginyera informàtica Ines Ferrer, enginyera
informàtica i Bianca Innocenti, enginyera electrònica
Discapacitat: una qüestió de drets.
Carol Puyaltó Rovira, professora lectora del Departament de Pedagogia de la UdG
L’educació inclusiva. aclariments conceptuals i reptes d'avui.
Montserrat Vilà Suñé, professora del Departament de Pedagogia de la UdG
Les persones amb discapacitat.
Albert Carbonell, president del grup MIFAS
Els drets de les persones amb discapacitat.
Albert Castro i Isaac Padrós, activistes socials
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Endinsa't al
Compromís Social
de la UdG"
Píndoles
Com relacionar-se amb persones amb discapacitat.
Isaac Padrós i Albert Castro, activistes socials
Canvi climàtic: aprendre a viure amb menys aigua.
Josep Mas-Plau, titular d’universitat del Departament de Ciències Ambientals de la UdG
Model energètic global: Peak Oil.
Líno Montoro Moreno, expert en tecnologies de generació energètica
Decreixement en acció: SOS Costa Brava.
Sergi Nuss Girona, investigador, Departament de Geografia de la UdG
Biodiversitat i espais naturals.
Josep Vila Subirós, professor del Departament de Geografia de la UdG
Pla d’Ambientalització de la UdG.
Pep Juandó Mayoral, responsable tècnic de Sostenibilitat de la Unitat de Compromís Social de la
UdG

Taula Rodona del curs
Ariadna Vilà Castelló. Directora i psicòloga de Valentes i Acompanyades
M. Dolors Puigdevall i Dalmau. Directora de Càritas Diocesana de Girona
Montse Deulofeu Camps. Responsable del Pla d'acolliment i del programa de Voluntariat per
la llengua a les comarques gironines
Ester Triadó Rosa. Tècnica del Servei Ocupacional i Llars de la FRN
Pep Juandó i Mayoral. Tècnic de medi ambient de la Unitat de Compromís Social de la UdG
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"El dret a la
mobilitat humana"

Píndoles

Aquest curs vol servir com a preparació de coneixements bàsics per
l’acompanyament jurídic, psico-social i comunitari en processos de
desplaçament forçat (persones refugiades/migrants). Partint del
dret a la mobilitat humana, s’aborden els principals aspectes
(causes, tipologia, condicions, rutes, aspectes geopolítics) dels
moviments humans de caràcter forçat (per violències econòmiques,
polítiques i socials).

La terminologia importa.
Laia Costa Gay, activista jurídica i col·laboradora de l'entitat FICAT
Més enllà de la interculturalitat.
Carolina Astudillo Beals, directora de l'àmbit Diversitats de QSL Serveis Culturals
Les formes de racismes.
Mostafà Shaimi, professor associat del Departament de Dret Públic de la UdG
L’impacte de la comunicació.
Ángeles Gordillo, formadora en Comunicació Noviolenta i ex-directora artística de Pallassos
d'hospital
Contextos d’origen, trànsit i arribada.
Inés Marco, WISH
Intervenció psicosocial en el procés d'acollida.
Virgínia Sola, tècnica sociolaboral
Dret internacional dels drets humans, convenció de Ginebra i normativa UE.
Marco Aparicio Wilhelmi, professor del Departament de Dret Públic de la UdG
Normativa espanyola de la mobilitat humana.
Laia Costa Gay
Les condicions dels camps de persones refugiades.
Inés Marco
Situació de les persones en mobilitat a la Frontera Sud espanyola. Pràctiques policials en
frontera.
Laia Costa Gay
Acostem-nos a la realitat dels joves migrats sols.
Marina Sonadellas Aragues, educadora social
Temporers i Temporeres.
Gemma Casal i Fité, tècnica desenvolupament - Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida
Treball de la llar i les Cures - Organització de les dones migrades.
Rocio Echevarría, treballadora de la Llar i Portaveu del sindicat Sindillar Sindihogar
Manters.
Lamine Sarr, Sindicat de manters
L’atenció a la persona en moviment com a subjecte polític des de les vulnerabilitats i el
context social.
Laia Costa Gay,
El litigi estratègic i la incidència política.
Sònia Ros Muriel, activista en drets humans, membre Comissió Jurídica Stop Mare Mortum
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"El dret a la
mobilitat humana"

Taula Rodona del curs
Marco Aparicio Wilhelmi. Coordinador del curs "El dret a la mobilitat humana" i director de la
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible (UdG)
Laia Costa Gay. Activista jurídica i col·laboradora de l'entitat FICAT
Virginia Sola Pérez. Tècnica sociolaboral
Carolina Astudillo Beals. Directora de l'àmbit Diversitats de QSL Serveis Culturals
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Gestió de respostes a
emergències
humanitàries"

Aquest curs s’adreça a futurs professionals de diferents disciplines que
considerin l´acció humanitària com una possible orientació laboral i/o que
tinguin interès en la tasca que desenvolupen les ONG i organitzacions
dedicades a l’ajuda i resposta en emergències humanitàries.

Píndoles
Les prioritats – introducció a emergències.
Marc Salvadó i Vallmajó, soci i treballador de La Cooperativa Humanitària i enginyer tècnic - MBA i
President de la Cooperativa
Les prioritats – explicació de les prioritats.
Marc Salvadó i Vallmajó
Introducció a l’epidemiologia - indicadors.
Marc Salvadó i Vallmajó
Investigació d’una epidèmia.
Marc Salvadó i Vallmajó
Logística en emergències 1 - General.
Núria Pagès Feliu, sòcia i treballadora de La Cooperativa Humanitària i enginyer tècnic
Logística en emergències: WASH.
Núria Pagès Feliu
Logística en emergències - Logística operacional.
Núria Pagès Feliu
Vacunació en emergències.
Núria Pagès Feliu
Malalties Epidèmiques (preventiu).
Nines Lima Parra, formadora i consultora especialitzada en malalties tropicals, sòcia i treballadora
de La Cooperativa Humanitària i metge de Família i experta en malalties tropicals
Malalties epidèmiques (curatiu).
Núria Salse Ubach, formadora i consultora especialitzada en nutrició, sòcia i treballadora de La
Cooperativa Humanitària i Diplomada en infermeria i experta en malnutrició
Estratègies Nutricionals en situacions d'emergència.
Núria Salse Ubach
Reptes dins el món humanitari.
Marc Salvadó i Vallmajó
Desastre naturals. Com ens organitzem?
Núria Pagès Feliu
Explicació de l'exercici: Introducció al context: Tamarindia - Marocena.
Núria Pagès Feliu
Restitució de l'exercici. Vídeo de resposta de la píndola de l'exercici 15. Un cop s’hagi tancat el
curs i entregat els treballs, aquí explicarem les respostes.
Núria Pagès Feliu
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Gestió de respostes a
emergències
humanitàries"
Taula Rodona del curs
Núria Pagès Feliu. Sòcia i treballadora de La Cooperativa Humanitària i enginyer tècnic Laia
Costa Gay
Nines Lima Parra. Formadora i consultora especialitzada en malalties tropicals, sòcia i
treballadora de La Cooperativa Humanitària i metge de Família i experta en malalties tropicals
Marc Salvadó Vallmajó. Soci i treballador de La Cooperativa Humanitària i enginyer tècnic MBA i President de la Cooperativa
Núria Salse Ubach. Formadora i consultora especialitzada en nutrició, sòcia i treballadora de La
Cooperativa Humanitària i Diplomada en infermeria i experta en malnutrició
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Introducció a l’Agenda
de Desenvolupament
Sostenible"

En aquest curs s’estudiarà l’Agenda de Desenvolupament
Sostenible (ADS), aprovada per les Nacions Unides l’any 2015. L’ADS
és un acord de tots els estats del món per aconseguir 17 objectius,
entre els quals hi ha reduir les desigualtats, garantir la salut, millorar
l’educació, preservar el medi ambient, promoure la igualtat de
gènere, etc. Cada objectiu inclou l’anàlisi de la situació en l’àmbit
regional i mundial i les mesures concretes i avaluables que caldrà
prendre per part dels diversos actors implicats.
Aquest curs en línia busca aproximar-se a alguns objectius,
comparar les diferents situacions mundials amb el nostre entorn i
reflexionar sobre les accions dutes a terme. Les persones que
supereu el curs adquirireu nous coneixements així com noves
perspectives d’anàlisi de la realitat, complementàries a les de la seva
pròpia branca acadèmica.

Excercicis
Exercici 1
L’ONU i l’Agenda de Desenvolupament Sostenible
Exercici 2
La pobresa i les desigualtats. Objectius 1, 2 i 10
Exercici 3
Educació de qualitat. Objectiu 4
Proposta de recurs i comentaris
Exercici 5
Igualtat de gènere. Objectiu 5
Exercici 6
Sostenibilitat i medi ambient. Objectius 6, 7, 11, 12 i 13
Treball final
Tema a escollir. Es donaran les instruccions oportunes
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Cooperació per al
desenvolupament"

Aquest curs puntua a l’hora d’atorgar els ajuts a projectes de
cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona.

Píndoles
La Cooperació per al Desenvolupament: marc conceptual, estratègies i reptes en l’actual
context global de crisi.
Àlex Garcia-Alba Begué, formador i consultor en l’àmbit de la cooperació internacional.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.
Leslie Mahe Collazo Exposito, professora i investigadora del Grup de Recerca en Educació
Científica i Ambiental (GRECA) de la UdG
La seguretat en projectes de cooperació internacional.
Diego Guerrero Oris, expert en seguretat internacional.
Com equilibrar ajuda i risc.
Diego Guerrero Oris
Prevenció sanitària en projectes de cooperació internacional.
Ramon Dalmau, Cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital Santa Caterina de Salt
La coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Sònia Cervià Vidal, llicenciada en Periodisme, ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i
des del 2005 és tècnica de comunicació a la Coordinadora d’ONG Solidàries i Carles Serra i Coll,
llicenciat en filologia catalana, membre fundador de l’ONG SolidariQuart, docent universitari a
Nicaragua (2002-2005) i tècnic de la Coordinadora d’ONG Solidàries des del 2012
La Cooperació Universitària al Desenvolupament: la cooperació a la UdG.
Gemma Ros Payró, responsable de Cooperació i Voluntariat de la Unitat de Compromís Social de
la UdG
Experiències de cooperació UdG: AMAZO-MEM, Sistema descentralitzat de membranes per a
la potabilització sostenible de l’aigua en comunitats amazòniques – Colòmbia.
Ignasi Rodríguez-Roda Layret, catedràtic de la UdG, membre del grup

de recerca LEQUIA,

investigador en l'àrea de Tecnologia de l'ICRA i Director Científic al Campus de l'Aigua / estudiant
de la UdG
Experiències de cooperació UdG: Construcció d’una biblioteca a l’Escola d’Infermeria de Kribi
– Camerun.
Alicia Baltasar Bagué, professora del departament d’Infermeria i membre del grup de recerca
Desenvolupament de la professió infermera de la UdG / estudiant de la UdG
Experiències de cooperació UdG: Noves metodologies per a l’aprenentatge competencial a
l’escola rural d’Abay Mado – Etiòpia
Jesús Planella Morató, professor del departament de Física i membre del grup de recerca Grup de
Física Ambiental de la UdG / Carles Adell
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
"Cooperació per al
desenvolupament"
Taula Rodona del curs
Sílvia Lloveras Pimentel. Cap de la Unitat de Compromís Social de la UdG
Neus Albesa Castanyer. Ex-estudiant de la UdG, infermera, i membre del projecte de
cooperació “Infància en risc: Prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán – Guatemala”
Alícia Baltasar Bagué. Professora d’Infermeria de la UdG, membre d’Insolàfrica i responsable
del projecte de cooperació “Construcció d’un nova biblioteca a l’Escola d’Infermeria de Kribi –
Camerun”
Ignasi Rodríguez-Roda Layret. Catedràtic d’Enginyeria Química de la UdG i responsable del
projecte de cooperació “AMAZO-MEM – Sistema descentralitzat de membranes per a la
potabilització sostenible d’aigua en comunitats amazòniques”
Shima Ahmadi. PAS de la UdG, administradora del projecte de recerca “Global Goodwill
Ambassadorship” i membre del projecte de cooperació “VUDES – Visites Universitàries pel
Desenvolupament Sostenible - Etiòpia”
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
Visibilitzant els racismes:
discursos, pràctiques i
resistències

Aquest curs proposa una aproximació als racismes amb l’objectiu
de facilitar claus per entendre aquest fenomen divers i canviant,
que ve de lluny i que actualment està molt present a nivell
institucional i social i també a nivell discursiu i actitudinal. El curs es
podria complementar amb la realització d’unes pràctiques que
permetrien entrar en contacte amb la realitat del racisme: la
d’aquelles persones que el pateixen i la d’aquelles que treballen per
denunciar-lo i combatre’l.

Píndoles
Genealogia de racismes.
Mostafà Shaimi, professor associat del Departament de Dret Públic de la UdG
Racismes avui a Catalunya.
Mostafà Shaimi
Les polítiques de ciutadania. Dinàmiques d’inclusió-exclusió.
Pere Cortada Hortalà, tècnic de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya
El racisme institucional i la qüestió dels anomenats “Menors Estrangers No Acompanyats” .
Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola, professora col·laboradora a la UOC i tècnica d'interculturalitat a
l'Ajuntament de Barcelona
L’anomenada “població gitana”, l’altra víctima de racisme.
Oscar Prieto Flores, professor agregat de Sociologia en el Departament

de Pedagogia de la

Universitat de Girona
Els nous discursos de la nova extrema dreta.
Helena Castellà Duran, politòloga i assessora al Parlament Europeu
Com opera el racisme en el món educatiu. Més enllà de la segregació escolar.
Fatiha El Mouali, tècnica d'acollida a l'Ajuntament de Granollers
Joves i racisme, una realitat latent.
Maria Bouabdellah Shaimi, estudiant de periodisme a la UAB,

creadora de continguts a la

plataforma Canal Malaia i col·laboradora del programa Mood Z de TV3 i AdolescentsiCat
La quotidianitat del racisme.
Adama Boiro, tècnica d'acollida, màster en Diversitat religiosa: Pensament, Realitat, Governança.
Membre de l'espai antiracista
Acompanyament a incidències i delictes de racisme.
Lucía Gaete, advocada feminista decolonial, educadora en Drets Humans, dedicada a la recerca i
treball amb grups subalterns, amb un enfocament interseccional i de gènere
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
Visibilitzant els racismes:
discursos, pràctiques i
resistències
Taula Rodona del curs
Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola. Professora col·laboradora a la UOC i tècnica d'interculturalitat
a l'Ajuntament de Barcelona
Fatiha El Mouali. Llicenciada en Ciències Econòmiques (Marroc). Doctora a la Facultat
d'Educació UAB. Tècnica d'acollida a l'Ajuntament de Granollers
Adama Boiro. Tècnica d'acollida, Màster en Diversitat religiosa: Pensament, Realitat,
Governança. Membre de l'espai antiracista
Mostafà Shaimi. Professor associat del Departament de Dret Públic de la UdG
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CONTINGUT DELS
CURSOS DE FORMACIÓ
V Jornades "Visions d'un
Món Desigual. Salut i
Benestar"

Aquest curs en línia consta de quatre sessions amb quatre ponents
diferents i està dissenyat conjuntament per la Universitat Rovira i
Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat de Girona. Cada edició d’aquestes jornades tracten sobre
un Objectiu de Desenvolupament Sostenible diferent i en aquesta
edició es tractarà l’ODS 3: Salut i benestar.

Píndoles
L’impacte indirecte COVID en la Salut Global. Un exemple: Tigray, Etiòpia.
David Noguera, Metge i president de Metges Sense Fronteres
Resiliència i emocions saludables. Conviure amb l’adversitat.
Joana Frigolé Peracaula, psicòloga, coach i conferenciant
Desigualtats en salut: un fre a la prevenció i resposta als riscos globals.
Gonzalo Funjul, Investigador, activista i director de l’àrea d’anàlisis de polítiques de l’ISGlobal.
Gènere i salut.
Dra. Carme Valls-Llobet, metgessa, docent i activista en l’àmbit del gènere en la salut
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PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
CURSOS DE FORMACIÓ

TOTAL
1r SEMESTRE + 2n SEMESTRE
NOMBRE ESTUDIANTS:

730
VALORACIÓ MITJANA (SOBRE 5):

4,33
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VALORACIÓ DELS CURSOS DE
FORMACIÓ
A l’avaluació que han de contestar els estudiants que participen en els cursos
que oferim, trobem una primera part en què els demanem que avaluïn la
formació, els aspectes organitzatius i tècnics del curs, i també els ponents
que hi participen.

LA UTILITAT DEL YOUTUBE I DELS DIFERENTS ESPAIS DE
TREBALL UTILITZATS

4,60
L'ORGANITZACIÓ DEL CURS

4,61
L'ADEQUACIÓ DE LA DURADA DEL CURS I DEL TEMPS DE
DEDICACIÓ NECESSARI PER DESENVOLUPAR LES TASQUES

4,34
LES PÍNDOLES

4,51
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AUTOAVALUACIÓ DELS
APRENENTATGES ASSOLITS PER
L'ESTUDIANT A NIVELL DE
CONEIXEMENTS, HABILITATS I
ACTITUDS
La segona part consisteix en una autoavaluació dels aprenentatges assolits,
en què els demanem que reflexionin sobre com es diferencien aquests
cursos respecte als seus estudis de grau, de com creuen que es poden aplicar
aquests nous aprenentatges en el seu futur professional i personal i,
finalment, què els ha aportat aquesta formació.

Què t’ha aportat el curs?
Coneixements teòrics
Actituds i/o valors
Coneixements pràctics
Coneixements personals, contactes o amistats
Coneixements personals, contactes o valors
No m'ha aportat res de nou
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200
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250

ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Les Activitats Solidàries es porten a terme a les
comarques gironines; permeten als nostres estudiants
incidir en el desenvolupament d’habilitats i actituds i
donen la possibilitat de col·laborar en projectes concrets,
sobre el terreny i en equip, amb altres agents de la
cooperació i el voluntariat en l’àmbit multidisciplinari i
interdisciplinari, a la vegada que els ajuda a reflexionar
sobre els seus coneixements teòrics des d’una altra
perspectiva. Aquestes activitats es porten a terme en
col·laboració amb entitats de voluntariat i ONG del
territori.
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Fundació Ramon Noguera
Cinefòrum (virtual) - 5h
Espectacle de circ i màgia (virtual) - 5h
Estiraments, ioga o pilates (virtual) - 5h
Primers auxilis (virtual) - 5h
Taller de contacontes (Virtual) - 5h
Taller de contacontes FRN (Virtual) - 5h
Associació Juvenil Salsa Jove
Els patges reials et venen a veure a casa - 5h
Suport al lleure inclusiu - 5h
Els patges reials et venen a veure a casa - 10h
Suport al lleure inclusiu - 10h
Els patges reials et venen a veure a casa - 25h
Suport al lleure inclusiu - 25h
Escenaris Especials
Escenaris Especials: Mare de sucre - 5h
El teatre com a eina de transformació social (Fundació Ramon Noguera II) - 25h
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
FESTIVAL LUDIVERS 2021 - Dissabte 22 maig -5h
FESTIVAL LUDIVERS 2021 - Diumenge 23 maig - 5h
FESTIVAL LUDIVERS 2021 - Dissabte 22 maig -10h
FESTIVAL LUDIVERS 2021 - Diumenge 23 maig - 10h
Vincle - Associació per la Recerca i l'Acció Social
Gran recapte d'aliments a Salt - 5h
Gran recapte d'aliments a Salt (coordinadors/es) - 25 h
Xarxa Tallers amb Família (Cliquem) - 25h
Xarxa tallers amb famílies (Creem) - 25h
Xarxa tallers amb famílies (Cultivem) - 25h
Xarxa tallers amb famílies (Parlem) - 25h
Xarxa tallers amb famílies (Creem) - 50h
Xarxa tallers amb famílies (Cultivem) - 50h
Xarxa tallers amb famílies (Parlem) - 50h
Funtació privada Resilis - OIKIA
Converses Virtuals en Català - 10h
Suport de conversa en català - Centre d'Acollida Oikia (Virtual) - 10h
Institut Salvador Espriu
“Institut Salvador Espriu (Salt)”: cooperar en la comunicació del centre - 25h
Taller Digital per a famílies - 25 h

25

ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Banc dels Aliments
Gran Recapte d'aliments 2020 - Voluntaris - 10h
Gran Recapte d'aliments 2020 - Coordinadors - 25 h
Creu Roja
Promotors/es salut comunitària Arbúcies (matins) - 10h
Promotors/es salut comunitària Girona (dimarts) - 10h
Promotors/es salut comunitària Palafrugell (matins) - 10h
Promotors/es salut comunitària Roses (tardes) - 10h
Voluntariat en el programa Sempre Acompanyats Gent Gran - 10h
Promotors de salut comunitàries - 25h
Acompanyament i inclusió de nens i nenes (semipresencial) - 50h
Atenció a persones grans - 50h
Captació de fons a PYMES (semipresencial) - 50h
Primera acollida a persones refugides - 50h
Institut Montilivi
Suport a alumnat nouvingut àrab - 10h
Suport a alumnat nouvingut àrab - 50h
Òmnium cultural
Voluntariat de suport a conversa (virtual) - 10h
Consorci per a la Normalització Lingüística de Girona
Voluntariat per la llengua CNL (virtual ) - 10h
Associació "Filosofia, ara"
"Filosofia a l'abast" - Dinamització cultural amb l'Associació "Filosofia, ara" - 25h
"Filosofia a l'abast" - Dinamització cultural amb l'Associació "Filosofia, ara" - 50h
Universitat de Girona
ACNUR - Disseny de campanyes creatives per a la solidaritat (online) - 25h
Activitats solidàries Covid-19 - 25h
Hort Ecosolidari de la UdG dijous - 25 h
Hort Ecosolidari de la UdG dilluns - 25 h
Hort Ecosolidari de la UdG dimecres - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (alemany) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (alemany) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (anglès) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (anglès) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (francès) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (francès) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (italià) - 25 h
Intercanvis lingüístics virtuals (italià) - 25 h
Voluntariat lingüístic - 25 h
Voluntariat lingüístic virtual - 25 h
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES
AREP per a la salut mental
Acompanyament de les persones ateses a les activitats quotidianes - 25h
Acompanyament de les persones ateses a les activitats quotidianes - 50h
Acompanyament de les persones ateses a les activitats quotidianes (Palafrugell) - 25h
AACIC Associació de Cardiopaties Congènites
Activitats online per a infants amb cardiopatia - 25h
Fundació privada Sant Vicenç de Paül
Atrapa-Somnis (SIS) - 25h
Parelles lingüístiques - 25h
Servei d'Intervenció Socioeducativa Ksameu - 50h
Associació Socioeducativa NouSol
Casal d'estiu Nousol per a adolescents - 25h
Casal d'estiu Nousol per a Infants - 25h
Projecte ARRELA'T (divendres) - 25h
Projecte Reforça't (dijous) - 25h
Projecte Reforça't (dilluns) - 25h
Projecte Reforça't (dimarts) - 25h
Projecte Reforça't (dimecres) - 25h
Projecte Reforça't (Divendres) - 25h
Casal d'estiu Nousol per a Infants - 50h
Projecte Reforça't (dilluns) - 50h
Projecte Reforça't (dimarts) - 50h
Projecte Reforça't (dimecres) - 50h

SUARA Cooperativa
CRAE Ter - 25h
Reforç escolar al pis d'autonomia Undàrius - 25h
Reforç escolar amb joves del Pis Autonomia Undàrius - 25h
Suport estudi - SAEJ - 25h
Suport estudi - SAEJ - 50h
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-S'agaró. Àrea de Dinamització Comunitària.
Expressa't - Projecte d’expressió musical i artística - 25h
Plaça del Món- Espai de trobada i convivència intercultural- Platja d’Aro - 25h
Curs d’Alfabetització - 50h
Escola Esportiva de 4r a 6è de primària- 50 h
Escola Preesportiva de 1r a 3r de primària - 50h
Espai estudi - Àrea Joventut Castell Platja d'Aro - 50h
Espai Jove - Àrea Joventut Castell Platja d'Aro - 50h
Expressa't - Projecte d’expressió musical i artística - 50h
Plaça del Món- Espai de trobada i convivència intercultural- Platja d’Aro - 50h
Psicomotricitat P3 Platja d'Aro - 50 h
Psicomotricitat P4 i P5 Platja d'Aro - 50 h
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Ajuntament de Salt - La Fàbrica Jove
Fàbrica Jove - Espai Estudi - Reforç Anglès - 25h
Fàbrica Jove - Projecte Espai Estudi - 25h
Fàbrica Jove - Espai Estudi - 50h
UTE PIL (Riu Ter)
Fem créixer el català tot coneixent la nostra ciutat - 25h
Xes- Xarxa d'economia solidària
Pam a Pam, Visibilitzem l'economia transformadora a les comarques gironines! - 25h
Biblioteca Octavi Viader i Margarit
Participació ONLINE al programa Lecxit i activitats de foment de la lectura - 25h
Càritas Diocesana de Girona
Projecte d'Acompanyament a l'Escolaritat (PAE) Pont Major - 25h
Servei d'Intervenció Educativa (SIE) Pont Major - 25h
Servei d'Intervenció Educativa (SIE) - 50h
Suport en la cobertura de necessitats bàsiques a Sant Feliu de Guíxols - 50h
Institut Obert de Catalunya (IOC)
Reforç de matemàtiques i física i química alumna adulta amb NESE - 25h
Associació Azahara
Taller de robòtica i programació TIC a Salt - 25h
Ajuntament de Girona - Secció de Joventut
Tallers d'èxit Escolar - 25 h
Tallers d’èxit Escolar - 50 h
Ajuntament de Girona - Àrea de l'alcaldia - Drets socials i cooperació
Mentoria comunitària entre joves - 50h
Casal dels Infants. Acció Social als Barris
Espai de menjador i reforç escolar adolescents (Salt) - 50h
Espai de Suport a l'estudi i activitat socioeducativa amb infants de primària (ESE Salt) 50h
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
Projecte comunitari per l'acompanyament educatiu i social a infants i joves del barri del
Convent - 50h
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Associació Valentes i Acompanyades
Suport escolar per a noies víctimes de matrimonis forçats - 50h
Coordinadora d'ONG solidàries comarques gironines
Projecte Càpsules Solidàries - 50h
Escola Llagut
Estudi Assistit a Sant Pere Pescador - 50h
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PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Les Activitats Solidàries que s’ofereixen als estudiants
de la UdG les classifiquem en 8 temàtiques que
agrupen diferents tipus d’activitats: comunicació,
cultural,
discapacitat,
educació,
salut,
social,
sostenibilitat i gènere. Els col·lectius destinataris són,
entre d’altres, els que estan en risc d’exclusió social i
els més desafavorits del nostre entorn.
Us adjuntem les dades de la participació d’estudiants
de la UdG en la part pràctica del projecte d’Activitats
Solidàries. Els crèdits d’acolliment també reben
reconeixement per part de la UCS, així com els dels
projectes que aprova la Comissió Assessora de
Cooperació i Solidaritat en l'’àmbit de la cooperació
internacional al desenvolupament.

Total des del curs

Activitats Solidàries i Puntuals

2020-2021

2010-2011

Activitats ofertes
Activitats Solidàries (25/50 hores)

96

1507

Activitats Puntuals (5/10 hores) To

29

478

125

1.985

Activitats Solidàries (25/50 hores)

203

4359

Activitats Puntuals (5/10 hores)

101

1774

Total

304

6.123

Total

Estudiants inscrits
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PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Activitats d'Acolliment

2020 - 2021

Total des
del curs
2010-2011

Estudiants inscrits
Pis Solidari

3

2423
26

Cooperació Internacional

2020 - 2021

Nombre de Projectes aprovats

11

Estudiants

15

PDI

20

PAS

3

2.449

Total des
del curs
2010-2011

92
1947

Total des
del curs
2010-2011

134
259
129
26
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PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT:
TOTAL D'ESTUDIANTS
FORMACIÓ
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
CRÈDITS D’ACOLLIMENT
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

=
1.052
TOTAL CURS 2020-2021

ESTUDIANTAT VOLUNTARI
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AVALUACIÓ DE LES
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Resultat de l’avaluació dels estudiants que han fet
activitats solidàries, realitzada per l’entitat
A nivell general

1 - Menys / 5 - Més
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AVALUACIÓ DE LES
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Actuació en les activitats

1 - Menys / 5 - Més
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AVALUACIÓ DE LES
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Planificació de les activitats

1 - Menys / 5 - Més
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RESULTAT DE L’AUTOAVALUACIÓ
DELS ESTUDIANTS QUE HAN FET
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Els estudiants que participen en les Activitats Solidàries de voluntariat que
ofereix la Unitat de Compromís Social han de contestar una avaluació un cop
finalitzat el voluntariat. Aquestes valoracions ens ajuden a veure-ho amb una
altra mirada i així, a través de les experiències dels estudiants, podem
reflexionar i millorar el funcionament de totes les activitats.

Coneixements i habilitats

Experiència gratificant

Superació de les limitacions i millores d'habilitats

Valoració i conciència de la realitat
0
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30

40

50
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TESTIMONIS DE L'ALUMNAT
VOLUNTARI
Víctor
Estudiant de Pedagogia, ha fet el voluntariat amb Ajuntament de Salt, Fàbrica Jove,
Espai Estudi – 50h

"L'ambient de treball és molt còmode, hi ha companyerisme
entre les professionals que hi treballen i una voluntat
d'acompanyament molt potent. He pogut aprendre noves
habilitats que d'una altra manera no hagués pogut aprendre
i/o desenvolupar".

Jordina
Curs Dret a la Mobilitat Humana 2020-2021 – Estudiant de Grau en Publicitat i Relacions Públiques

"M'ha agradat moltíssim i és genial que la unitat de compromís social de la
UdG porti a terme aquests cursos de manera gratuïta, és molt interessant i
d'agrair que ensenyin als seus estudiants temes tan importants com
aquests".

Alexa
Estudiant d'e Psicologia, ha fet el voluntariat amb Suara Cooperativa, Reforç escolar al pis d'autonomia
Undàrius - 25h

"Un dels aprenentatges més valuosos que m'emporto és l'empatia. Els nens
tenen molt a dir i és necessari posar-nos en el seu lloc per entendre el
perquè necessiten determinat suport".

Guillem
Curs Prevenció de la conducta suïcida: guardians de la salut mental
2020-2021 (2on semestre) – Estudiant de Grau en Ciències Ambientals

"La taula rodona va ser el que més em va
agradar del curs, aquesta possibilitat
d'interaccionar i escoltar experts i professionals
del tema en directe va ser clau per finalitzar el
curs".
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TESTIMONIS DE L'ALUMNAT
VOLUNTARI
Maria
Estudiant d'Educació Social, ha fet el voluntariat amb Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-S'agaró, Espai
estudi - Àrea Joventut Castell Platja d'Aro - 50h

"Ha estat una experiència enriquidora, ja que al fer les classes als joves
immigrants principalment, vaig poder veure que si et proposes les coses,
ho pots aconseguir, ja que ells ho tenien bastant difícil per aprendre
idiomes nous (català i castellà) però tenien molta força de voluntat".

Joan
Estudiant d'Audiovisuals i Multimèdia, ha fet el voluntariat
amb Xes - Xarxa d'Economia Solidària,
Pam a Pam, Visibilitzem l'economia transformadora a les
comarques gironines!- 25h

"M'ha aportat una visió diferent del món
(valoraré més que mai l'economia de
proximitat, inclusiva, que ajuda a enriquir
el nostre teixit social) i molt coneixement
sobre com evitar caure en les trampes
del capitalisme, ajudant al nostre entorn
a diferents nivells".

Ainhoa
Estudiant de Grau en Biotecnologia, que ha realitzat el Curs Dret a la Mobilitat Humana

"M'ha agradat molt l'adaptació a format no presencial d'aquest curs.
Els vídeos eren molt interessants i plens de contingut".
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SEGUIMENT DE LES ENTITATS
Resumiu amb una
paraula o amb una frase
la vostra experiència
amb l’estudiant

Tasca i implicació dels
estudiants que han
participat en projectes
promoguts per la vostra
entitat
(de l'1 al 5)

Servei i atenció rebuda
per part de l’equip de la
Unitat de Compromís
Social
(de l'1 al 5)

Resumiu amb una
paraula o amb una frase
la vostra experiència
amb la Unitat de
Compromís Social
(de l'1 al 5)

AJUNTAMENT
CASTELL-PLATJA
D’ARO.SAGARÓ

Profitosa

3

5

Profitosa

CAIXA PROINFÀNCIA
FIGUERES

Ganes / Implicació /
Motivació

4

4

Motivació

ASSOCIACIÓ DE
CARDIOPATIES
CONGÈNITES

Suport I adaptabilitat

5

4

Totalment virtual.
Trobem a faltar la
presencialitat

5

5

5

5

CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA DE
GIRONA

ESTACIÓ JOVEAJ.SALT

Ha resultat ser una
gran ajuda i una
aportació molt positiva
en el projecte Espai
estudi

Cada vegada més
senzilla i propera.

Repetim segur!

5

Correcte

A vegades es troba a
faltar conèixer
personalment a la
persona que hi hagi
darrera els mails

INSTITUT MONTILIVI

Excel·lent

5

5

Servicial

ASSOCIACIÓ PER LA
RECERCA I L’ACCIÓ
SOCIAL VINCLE

Implicació i
compromís

5

5

Satisfactòri

PIL RIU TER

Compromís i
professionalitat

5

5

Seria interessant poder
oferir més hores de
voluntariat. 25h es
queden una mica curtes

De moment els últims
alumnes que han
participat a l'Espai
Estudi han resultat ser
de grata ajuda

Experiència amb
l'estudiant: impecable,
properes, implicades i
efectives

Han sumat en el
projecte de la nostra
escola

Per l’Àrea de Joventut
és una gran oportunitat
poder rebre estudiants
com a voluntaris/es

Rapidesa en la resolució
dels petits entrebancs
que han sorgit

INSTITUT SALVADOR
ESPRIU

ESCOLA LLAGUT

Altres comentaris i
propostes de millora
que vulgueu
transmetre’ns:

5

5

Hi ha hagut una bona
coordinació i
comunicació

Estem molts satisfets/etes
de l’experiència. Creiem que
les hores de voluntariat al
nostre centre reverteix en la
qualitat emocional i ritme
d’aprenentatge dels nostres
alumnes. Ens agradaria tenir
voluntaris/es cada curs.
Moltes gràcies per aquesta
iniciativa

Predisposició

Ha sigut una experiència
molt enriquidora i estem
molt contents de la
participació dels
voluntaris. Gràcies!
Esperem poder tornar-la
a fer l'any que ve.
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DISTRIBUCIÓ DE L'ALUMNAT
Distribució dels estudiants per gènere
82,01%

Dones

17,99%
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Distribució dels estudiants per facultats i escoles
32,27%
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0,50%
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Convenis de col·laboració signats entre la UdG i
diverses entitats socials per a la realització
d’activitats solidàries i de cooperació
Al llarg del curs 2020-2021 hem renovat o signat nous convenis de
col·laboració amb:

Viu Autisme
Fundació Estany
Col.legi d'Enginyers Graduats i Eng. Tecn. Ind.
AREP per a la Salut mental
Associació Azahara
Nordic Walking Girona
Ayuda en acción
OIKIA - Fundació privada Resilis
Institut Obert de Catalunya (IOC)-NESE
Fundació MAP
Fundació Escola privada St. Vicenç de Paül
Ajuntament de Bàscara
UTE PIL (RIU TER)

Des del curs 10/11 s’han signat un total de

157CONVENIS
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PROJECTE
#GLOBALCHALLENGE
Global Challenge és un programa de formació i voluntariat universitari,
impulsat per l’ONG ONGAWA, en què participen 10 universitats espanyoles, i
que està enfocat a fomentar el compromís actiu de l’alumnat amb el planeta i
les persones, apostant pel seu protagonisme i lideratge.
Les universitats participants són: Universidad Politécnica de Madrid,
Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Valladolid, Universidad de
Alcalá, Universitat Politècnica de València, Universidad de Extremadura,
Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla,
Universidad de Granada i Universitat de Girona.
Durant aquest curs, 120 estudiants UdG han participat, debatut i reflexionat
sobre aquests temes:

01

Això crema

02

Què hi passa, al món?

03

Corresponsals per a la bona normalitat

04

Cuidar la Vida a través de la creativitat i l’artivisme

Un curs per a entendre si el canvi climàtic ens afecta o no i, sobretot, si hi ha alguna cosa que hi
puguem fer.

Un recorregut accelerat pels reptes més importants que tenim com a humanitat (com la pobresa, la
desigualtat o la crisi climàtica )per intentar comprendre les seves causes i sobretot les relacions entre
elles. I explorar junts camins cap a la seva solució.

Laboratori d’emocions. Un grup d’estudiants de la UdG han estat treballant i reflexionant en xarxa
amb estudiants d’altres universitats espanyoles i colombianes. En el següent vídeo ens comparteixen
el resultat de les seves reflexions.

Dues propostes per debatre i posar en valor la importància de la cura, tant de les persones com del
planeta.

Consulta el Manifest #GlobalChallenge a
udg.edu/ca/compromis-social/Global-Challenge
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NOTÍCIES
Com afronten les entitats i oficines de voluntariat
universitari el 2021?
Xarxa Net – Divendres 22 de gener de 2021
A la UdG, el març de 2020 es va haver d’aturar el voluntariat presencial però
ràpidament es van adaptar per poder oferir els voluntariats en línia o per via
telefònica que les entitats demanaven: “es va realitzar teleassistència a gent gran i
a altres col·lectius vulnerables, activitats lúdiques amb infants amb cardiopatia i
suport de conversa en català per a persones nouvingudes”.

Un cercle virtuós i generós
El Punt Avui – Dilluns 14 de desembre de 2020
La Universitat de Girona s’ha convertit en un referent a l’Estat pel que fa a accions
de compromís social, cooperació i, especialment, de voluntariat, en què és líder per
segon any. Només des del 2011, ja s’han dut a terme més de 1.500 accions, i la
iniciativa no para de créixer.

La UdG, líder entre les universitats de l’Estat en
accions de voluntariat
ARA – Dijous 19 de novembre de 2020

La UdG encapçala el rànquing amb més voluntariats
entre totes les universitats espanyoles
Diari de Girona – Dimecres 18 de novembre de 2020
La Universitat de Girona és la que més accions de voluntariat fa de tot l'estat
espanyol segons un estudi de la Fundacion Mutua Madrileña. Al llarg del curs 20192020, la UdG ha fet 286 iniciatives de voluntariat, vint més de les que es va portar a
terme el curs anterior. La universitat ha celebrat mantenir el lideratge en aquest
rànquing, fet que implica una conscienciació social per part dels seus estudiants.
La majoria de projectes de voluntariat s'han concentrat entre els municipis de
Girona i Salt (Gironès) amb 194 iniciatives. Per altra banda, el nombre de programes
de voluntariat arreu de l'estat espanyol ha crescut un 44% arran de la pandèmia.
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ELS NOSTRES PROJECTES DE
COOPERACIÓ
La UdG és la cinquena universitat de l’Estat en aportació a
l’ajuda oficial per al desenvolupament, tal com es desprèn de
l’informe que promou anualment el Ministeri d’Afers Exteriors
i Cooperació i elabora l’Observatori de la Cooperació
Universitària per al Desenvolupament (OCUD) de la CRUE.

On hem fet cooperació al 2020?

Marroc
Mèxic

Algèria
Índia
Guatemala
Colòmbia

Camerún

Etiopía

Consulta els nostres projectes de cooperació al mapa interactiu del nostre web:
www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Cooperacio/On-fem-cooperacio
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ELS NOSTRES PROJECTES DE
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AMAZO-MEM
Sistema descentralizado de membranas para la potabilización sostenible
de agua en comunidades amazónicas. El agua potable como bien común
L’AMAZO-MEM2 és la continuïtat d’un projecte que va
iniciar fa uns mesos la Universitat de Girona
juntament amb la Universitat Nacional de Colòmbia,
amb
l’objectiu
principal
de
desenvolupar
i
implementar un sistema de potabilització simple i
sostenible, capaç de proveir entre 100 i 200 litres
d’aigua diaris per a diferents famílies de la regió. Amb
el projecte AMAZO-MEM2 es vol donar continuïtat a
les activitats implementades en la primera fase del
projecte; continuar la implementació d’un sistema
descentralitzat de potabilització de l’aigua de
l’Amazones, la qual cosa suposarà un salt quantitatiu i
qualitatiu, centrat en la sostenibilitat i l’enfocament
de gènere, social i ambiental, i afavorirà l’acció local
involucrant la població (especialment les dones), en la
gestió de l’aigua potable, ja que es considera aquest
accés com un dret col·lectiu.

CHAJINEL
Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán,
Guatemala

El projecte Chajinel (segona edició) és un projecte
concebut amb l’objectiu de contribuir a la defensa,
garantia i execució dels drets humans, especialment el
dret a una atenció sanitària justa, així com a
l’alimentació saludable dels nens. En aquest sentit,
està vinculat al projecte de cooperació de prevenció
de la malnutrició infantil (quarta edició), tot i que es
presenten de forma separada pel fet que engloben
objectius i fonts de finançament diferents. Així doncs,
el projecte Chajinel s’implementa a Catalunya, amb la
finalitat d’ajudar a conèixer la situació dels nens
desnodrits del departament de Totonicapán i el
projecte “Infancia en riesgo” que s’hi du a terme.
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ELS NOSTRES PROJECTES DE
COOPERACIÓ
CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA BIBLIOTECA A L'ESCOLA
D'INFERMERIA A KRIBI-CAMERUN
En convocatòries anteriors aquest projecte ha
obtingut ajuts per millorar les infraestructures
de l’Escola d’Infermeria de Kribi (Camerun) i per
facilitar la mobilitat de docents, PAS i estudiants
de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de
Girona a l’esmentada escola d’infermeria. Ara,
però, es vol continuar mitjançant la sol·licitud i
el finançament d’un programa de mobilitat
d’estudiants d’infermeria (grau i postgrau) de
l’Escola d’Infermeria de Kribi a la Facultat
d’Infermeria de la Universitat de Girona, amb la
finalitat que puguin perfeccionar el seu
desenvolupament professional, científic i tècnic,
i completar els seus estudis d’infermeria amb
una formació docent i pràctica.

L’objectiu principal és compartir i reforçar la
docència en els estudis d’infermeria entre
l’Escola d’Infermeria de Kribi i la Facultat
d’Infermeria de la UdG mitjançant un
programa de mobilitat no europeu de
cooperació
pensat
per
als
estudiants
d’infermeria camerunesos i per a docents i
estudiants de la Facultat d’Infermeria de la
UdG. Amb l’assoliment d’aquest objectiu, es
garanteix
la
formació
dels
estudiants
d’infermeria de Kribi i es promouen les seves
oportunitats i experiències d’aprenentatge,
que repercutiran de manera directa en la
millora de la salut i el benestar de la població
de Kribi i particularment en els de les dones i
les nenes.

46

ELS NOSTRES PROJECTES DE
COOPERACIÓ
DENÚNCIA I SUPERACIÓ DE VULNERABILITATS A LA
FRONTERA ENTRE MÈXIC I GUATEMALA (FASE 4)
Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI i en trànsit - Mèxic i
Guatemala
El projecte cerca formar i aprendre de la tasca de les organitzacions que treballen en la
defensa dels drets i en l’atenció (integritat física i psicològica) dels col·lectius més vulnerables
de la mobilitat humana present a la frontera entre Mèxic i Guatemala: famílies amb perill de
ser separades, menors no acompanyats, i persones LGBTI.

Amb aquest objectiu, un equip de professors dels graus en Ciències Polítiques i de
l’Administració, en Dret i en Treball Social de la UdG i d’investigadors d’ECOSUR (seu regional
de Tapachula) es coordinaran per acompanyar, donar suport i aprendre a tècnics i
professionals de diverses organitzacions pels drets humans presents als dos costats de la
frontera (Tapachula a Mèxic i Coatepeque a Guatemala). En aquesta tasca destaca la
formació i l’edició de materials audiovisuals i guies de treball amb població vulnerable.
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EXPANDIM EL PROJECTE ABAY MADO 2019
Aplicació de les noves metodologies per a l’aprenentatge competencial a
les escoles de la regió d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània)
El projecte pretén transferir el coneixement
en metodologies actives i innovadores als
docents d’una escola rural mitjançant un pla
de formació al professorat (escola d’Emboret),
per potenciar alhora la motivació dels
alumnes. A més, pretén incidir de forma
positiva en tota la comunitat, convertint
l’escola d’Emboret en un centre dinamitzador
i cohesionador. Per altra banda, es pretén que
l’escola d’Abay Mado esdevingui el focus
d’una xarxa docent a la zona, on els professors
formats en l’anterior projecte esdevinguin
formadors.

L’objectiu principal del projecte és incidir en la
millora de la qualitat de l’educació en dues
zones rurals de l’Àfrica oriental on hi ha greus
mancances estructurals i de recursos (Etiòpia i
Tanzània). Aquesta acció es fonamenta en la
creació de nuclis de formació a les zones
anteriorment treballades perquè esdevinguin
focus de divulgació mitjançant la creació de
xarxes docents. Aquests dos punts han estat
reconeguts explícitament per la UNESCO com
a propostes de millora de la pràctica docent
per assolir els reptes que els canvis de la
societat actual demanen.
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PROJECTE DE SUPORT ALS CENTRES DE SALUT DE
SMARA – CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS
És un projecte que anualment emprèn accions de
suport als centres de salut i dispensaris de les
diferents wilaies de Smara: Farsia, Mahbes, Ejderia...
del qual es beneficia la població de Smara. En
cooperació amb el personal d’infermeria dels centres
de salut, s’executen accions consistents a fer visites
de suport tècnic, a dotar de material mèdic i a
respondre a les necessitats de suport per a l’atenció
comunitària als problemes de salut, promoció i
prevenció de la malaltia.

INCLUSIÓ DE LA DONA I EMPODERAMENT LOCAL A
TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓ DELS VOLUNTARIS DE LES
REGIONS D’ERRACHIDIA I FES EN MATÈRIA DE TURISME
CULTURAL
El projecte pretén que per mitjà de la inclusió de
dones i voluntaris de la zona, coneixedors de la
riquesa cultural, patrimonial i de la diversitat de
costums de la zona, es pugui impulsar una iniciativa
d’apropiació cultural i d’erradicació dels estereotips
que afecten negativament la concepció turística,
incentivant la creació d’estratègies que permetin la
reconstrucció de l’imaginari i de la riquesa cultural
propis de la regió, i que permetin, en definitiva, la
implementació de formes de treball i remuneració
vinculades al turisme comunitari.
L’objectiu principal del projecte és contribuir al
desenvolupament d’un turisme cultural integrat
socialment a les zones d’Errachidia i Fes, fent-ne
agents actius les ONG ja presents al territori i, de
manera específica, involucrant-hi la població
femenina.
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INVENTORS4CHANGE. INVENTORS PEL CANVI - ÍNDIA
La idea és crear a Bangalore un
ecosistema
d’organitzacions
que
comparteixen objectius i visió i que
siguin capaces d’ajudar-se entre elles per
aconseguir transformar l’educació dels
col·lectius i comunitats més vulnerables.
Amb aquest propòsit volem posar en
contacte i crear una xarxa entre les
escoles Parikrma, una universitat (Srishti
Institute of Art, Design and Technology),
diverses organitzacions sense ànim de
lucre de Bangalore que també treballen
en projectes educatius (Project DEFY,
Headstreams, Ananya Foundation, Sishu
Mandir) i el museu d’art de la ciutat
(National Gallery of Modern Art).

L’objectiu és crear sinergies entre aquestes
entitats, buscant punts de connexió entre els
seus projectes i iniciatives, i afavorir dinàmiques
de col·laboració. En concret, durant l’estada
dissenyarem i implementarem tallers per als
mestres i estudiants de Parikrma en un context
diferent de l’escola: dins del museu d’art de la
ciutat.
També dissenyarem activitats que permetin
que els estudiants universitaris de disseny, art i
tecnologia facin servir les escoles Parikrma
com a laboratoris on posar en pràctica els
projectes que desenvolupen, i que d’aquesta
manera es converteixin en mentors dels
infants. A més, organitzarem un esdeveniment
EdCamp per ajuntar personal de les
organitzacions Parikrma, DEFY, Headstreams,
Ananya i Sishu Mandir i, fent servir una
metodologia innovadora, promoure que
debatin i cocreïn solucions als problemes
educatius que ells mateixos identifiquin.
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VUDES 2020
Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Amhara, Etiopía

El projecte VUDES 2020 consisteix en la visita a diverses comunitats
d’Amhara (Etiòpia) per a la preparació de propostes de projectes de
recerca. Aquests projectes es presentaran a les facultats de la UdG per
identificar i reclutar estudiants i supervisors, els quals els
desenvoluparan a l’any següent en col·laboració amb la Universitat de
Gondar, i amb l’afany d’aportar valor per a les comunitats locals. Amb
aquest projecte es pretén enfortir els vincles iniciats amb el projecte
VUDES 2019.
L’objectiu general és aportar valor a les comunitats a través dels
projectes de recerca que es preveu dissenyar i, a la vegada, generar
coneixement acadèmic, afegir valor a la formació dels nostres estudiants
i enfortir les competències de recerca i desenvolupament de la
Universitat de Gondar.
La proposta està alineada amb un bon nombre d’ODS, de manera que
podrà afavorir en el futur estudiants de la UdG de diferents àmbits de
coneixement.
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A causa de la situació mundial per la pandèmia
de covid-19 d’aquest últim any, no ha estat fàcil
treure el veritable potencial d’aquesta branca de
la UCS. Tot i així, més de 300 estudiants s’han
posat en contacte amb nosaltres, hem fet prop
de 50 consultes personalitzades i hem organitzat
xerrades informatives variades, algunes d’elles
amb més de 120 visualitzacions al canal de
Youtube de la Unitat de Compromís Social.
També
hem
obert
un
nou
Instagram
(voluntariat.udg) per fer més efectiva la
comunicació amb els estudiants, a més de
potenciar diferents maneres d’interactuar-hi, com
un bot de conversa o butlletins de notícies.
És important tenir en compte que degut a les
dificultats de la situació per la covid, un gran
nombre de projectes internacionals programats
s’han hagut d’ajornar o cancel·lar. Tot i així, 16
estudiants de la UdG han pogut marxar a
l’estranger i participar en projectes de voluntariat
internacional.

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

Aquest any acadèmic, dins de la Unitat de
Compromís Social, hem impulsat una nova
branca: el voluntariat internacional. Aquest
servei té com a objectiu assessorar els
estudiants en relació amb les oportunitats
que existeixen per anar a fer un voluntariat a
l’estranger, a més d’oferir places de projectes
subvencionats per tot Europa.
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IMPACTE
El perfil de l’estudiant que ha fet un voluntariat
internacional és divers. Hi trobem estudiants de
les facultats de lletres, ciències, turisme, dret,
medicina,
escola
politècnica,
educació
i
psicologia. El tipus de projectes en els quals han
participat també ha estat variat; seminari,
training course, youth exchange, european
solidarity corps, amb temàtiques com ara teatre,
tecnologia, medi ambient, animals, comunicació
audiovisual, inclusió social, etc. Tot això en països
com Grècia, Polònia, Romania, i Alemanya, entre
d’altres.
La gran majoria dels joves participants
desconeixia completament l’existència d’aquest
estil de projectes subvencionats, que cobreixen
les activitats, el menjar, l’allotjament i els vols.
D’aquesta manera, hem pogut obrir un nou
camp de possibilitats per als estudiants que
tenien ganes de viure aventures a l’estranger
però no sabien com plasmar aquests desitjos en
la seva realitat de vida com a estudiant.
L’impacte que han obtingut els estudiants
després de participar en els projectes ha estat
molt positiu en tots els sentits. Hem rebut
feedback d’agraïment, en el qual destaquen la
satisfacció d’haver conegut altres cultures,
d’haver fet nous amics i d’haver après sobre
temes variats i les ganes de repetir l’experiència
en projectes futurs.
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EXPERIÈNCIES DE L'ALUMNAT
VOLUNTARI

María Cristina Rodríguez
Estudiant de Dret i Criminologia
"Hem après a descobrir quines són les nostres habilitats, en què som
bons i diverses persones que pensaven que no eren bones en res van
descobrir la seva vàlua i van organitzar uns workshops impressionants.
També vam aprendre a estar més a prop de la nostra passió a la vida, ja
que vam poder reflexionar sobre el nostre futur en estar lluny de casa,
de la nostra zona de confort mental, i haver d’explicar sobre nosaltres a
altres persones."

Training Course a Grècia sobre
el concepte “Banc del temps”

Ioana Valeria i Maria Rosa Sitjes
Estudiants de Medecina i doctorada en Psicologia
"Totes dues coincidim que l’experiència ha superat amb escreix les nostres
expectatives i, sens dubte, la tornaríem a repetir. Hem tornat a Catalunya
carregades d’energia i havent adquirit molts aprenentatges (eines i
estratègies tecnològiques, jocs i dinàmiques, música, balls, receptes de
cuina, etc.), i amb un munt d’amistats de qualsevol edat i lloc d’Europa.”

Seminar a Romania sobre la
digitalització de l’educació

Natàlia Martínez i Ñami Tixicuro
Estudiants d'Educació Primària i Educació Infantil

Youth Exchange a Polònia

“He tornat amb moltes més ganes de marxar i volia preguntar si hi ha
noves places. M’agradaria anar-me’n més temps, ha estat una molt
bona experiència, sé que no paro de repetir-ho, però és que he quedat
ben enamorada. Gràcies a aquesta oportunitat he pogut obrir la meva
ment i tinc la sensació que m'han sortit ales per volar, ara tinc el cul
inquiet i vull viure, vull conèixer i vull aprendre.”
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En aquest sentit, el 2020 es pot
considerar un any excepcional del
qual es poden extreure algunes
conclusions que podrien determinar
futures actuacions en l’àmbit de la
sostenibilitat. Aquest informe, però,
inclou algunes dades de 2021 en què
es pot comprovar una certa
reactivació.

SOSTENIBILITAT

Cal destacar que la situació
d’excepcionalitat derivada de la
pandèmia
va
comportar
que
algunes actuacions no es poguessin
desenvolupar amb normalitat; en
conseqüència, els indicadors de
seguiment habituals relacionats
amb la vida quotidiana dels
campus no s’han pogut calcular en
part o totalment, o els resultats
obtinguts no permeten observar-ne
l’evolució, ni la tendència.
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REVISIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC
D’AMBIENTALITZACIÓ
COMISSIÓ TÈCNICA DE REVISIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
D’AMBIENTALITZACIÓ
El 2020 es convoquen sis sessions; la primera, sobre la constitució de la comissió i la
determinació d’objectius, es va fer presencial, i les cinc restants van ser telemàtiques,
amb participació de PAS, PDI, estudiantat i experts externs.

5 taules de treball específiques amb la participació de persones expertes (convidades +
relatores) en:
Ambientalització curricular (relatora Lelslie Collazo)
Energia, recursos i edificació (relatora Carol Coll)
Gestió de residus i compra verda (relator Jordi Ribas)
Mobilitat sostenible (relator Pep Juandó)
Gestió d’espais (relator Sergi Nuss)
Durant el 2021 es realitzen vuit sessions més que culminen amb l’aprovació del Pla
d’Ambientalització en la sessió 7/2021 del Consell de Govern, amb data 30 de setembre de
2021.
Objectiu general del pla: donar compliment als compromisos de la 1a cimera del canvi
climàtic adoptats per la Universitat de Girona per assolir la neutralitat de carboni el 2050.
Per avançar cap a aquest objectiu, es planteja la fita de reducció del 50 % pel 2030,
prenent com a referència les emissions de 2011.

El nou Pla d’Ambientalització planteja: 32 objectius operacionals i 127 accions que es
prioritzaran anualment.

32 objectius operacionals
127 accions
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REVISIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC
D’AMBIENTALITZACIÓ
ÀMBITS DEL PLA D’AMBIENTALITZACIÓ: DEFINICIÓ I
OBJECTIUS

ÀMBIT 1. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
OBJECTIU
Mesurar detalladament les emissions generades per la UdG i reduir-les progressivament fins
a assolir el 50 % el 2030, respecte de l’any 2011, així com aconseguir la neutralitat de carboni el
2050.

ÀMBIT 2. VIDA AL CAMPUS
OBJECTIU
Fomentar els campus com un entorn actiu, didàctic i experimental de la integració natural
de l’entorn, l’adaptació dels edificis, l’optimització dels recursos i del seu cicle, i la
sostenibilitat climàtica en general (campus lab).

ÀMBIT 3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
OBJECTIU
Fer partícip la comunitat universitària de les problemàtiques ambientals per promoure el
canvi de valors, hàbits i actituds, i fomentar la focalització dels estudis i la recerca en l’acció
per la sostenibilitat.

57

REVISIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC
D’AMBIENTALITZACIÓ
ESTRUCTURA DEFINITIVA DEL PLA D’AMBIENTALITZACIÓ
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LÍNIES D'ACTUACIÓ

MOBILITAT
Servei de préstec de bicicletes UdG: servei en funcionament durant les 9 primeres
setmanes de l’any amb 220 préstecs; el març de 2020 se suspèn el servei.
El febrer de 2021 es fa un préstec extraordinari de llarga durada per a 27 estudiants de
mobilitat i intercanvi internacional.
Des de setembre de 2021 el servei torna a l’activitat normal amb una flota de 55
bicicletes: 15 campus Centre, 3 campus Barri Vell i 37 al punt de préstec i mecànica del
campus Montilivi.
Dels estudis sobre l’estalvi d’emissions de CO2 del servei de bicicletes es pot concloure
que cada bicicleta estalvia de mitjana uns 60 kgCO2eq/curs.

60 kgCO2eq/curs per bicicleta
Servei de préstec de bicicletes elèctriques: servei en funcionament per al PDI i el PAS
durant les 9 primeres setmanes de l’any amb 65 préstecs; des de març de 2020 va quedar
fora de servei a excepció de la cessió d’una bicicleta elèctrica al SOTIM, i des de setembre
2021 s’ha reinstaurat el servei als 3 campus.

65 préstecs de bicicletes elèctriques des de 2020
Equipaments per a bicis: instal·lació d’un tòtem d’autoreparació a l’aparcament central
de bicicletes del campus Montilivi; instal·lació d’un model pilot d’aparcabicicletes al pati
de les Àligues i d’aparcapatins als tres campus.
Plataforma "Fes edit" per compartir places del cotxe de la comunitat UdG, durant el 2020
només va haver-hi 13 nous registres, i s'ha arribat a un total de 944 (458 conductors i 316
passatgers, a més de 170 usuaris sense rol predeterminat), que han estalviat 24,3 tones de
CO2 en els 3.024 viatges compartits. Des de l’inici del curs 2021-2022 de moment hi haq
hagut 15 nous registres.

Estalvi de

24,3 tones de CO2 en els 3.024 viatges
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Des de l’inici del curs 2021-22 de moment hi hagut 15 nous registres:

Abonament “Vine a la UdG amb bus”: durant el curs 2019-2020, 1.232 estudiants
disposaven de l’abonament del bus urbà.
Per al curs 2020-21 es va dissenyar un abonament adaptat a la semipresencialitat (200
viatges/60€) del qual s'han beneficiat 469 usuaris i usuàries.
A setembre de 2021 de moment ja s’han lliurat 528 targetes per al curs 2021-2022.

*Curs 2021-2022, dades provisionals (setembre 2021)
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Informes de mobilitat:
Sobre les actuacions de mobilitat a la UdG durant la pandèmia i escenaris post-covid.
Sobre la planificació de la mobilitat dels estudiants en pràctiques del Grau de
Medicina als hospitals de Girona, Salt, Figueres, Blanes, Olot i Palamós.
Grups de treball:
Sostenibilitat ACUP: projectes de mobilitat i incentius per a la comunitat universitària.
CRUE Sostenibilitat per a la definició de les polítiques de mobilitat post-covid; Disseny
de la Guía para la elaboración de políticas de viaje sostenibles en las universidades.
Participació en el programa europeu Life U-Mob sobre mobilitat universitària: disseny
d’enquestes adaptades a la calculadora d’emissions U-Mob, campanyes de comunicació
(concurs de vídeos), formació en gestió de la mobilitat, etc.
Participació en les taules de mobilitat de l’Ajuntament de Girona: convocatòries virtuals
de 2020 i 2021: a) seguiment del Pla de Mobilitat Urbana de Girona,
Adaptació d’espais a les mesures per la covid.
Programa d’actuacions Triennals de la bicicleta (suport a l’Estratègia Catalana de la
Bicicleta 2025), d) propostes de pacificació de l’espai viari, camins escolars.
Participació en la Comissió tècnica per a l’Ordenança Municipal sobre la regulació del
transport públic de Girona.
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ENERGIA
En el rànquing internacional GreenMetric
World University Ranking on Sustainability, la
Universitat de Girona s’ha situat en la 91a
posició, i millora en 2 llocs la seva posició
global a l’anterior rànquing. En les altres
escales territorials, la UdG se situa la 41a a
Europa, la 6a a l’Estat i manté la 2a posició a
Catalunya. En aquesta edició hi han participat
912 universitats de 84 països, que suposen un
augment de 132 universitats respecte a la
participació de l’any passat, amb 780
universitats de 85 països.
Dins d’aquest mateix rànquing la UdG se situa
com a 11a universitat del món en gestió
energètica i reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle. Aquest indicador és el que
més pondera del rànquing, ja que té en
compte les polítiques universitàries en temes
d’energia i canvi climàtic. La UdG ocupa la 6a
posició de les universitats europees, la 2a de
les espanyoles i la 2a de les catalanes.

- "La UdG s'ha situat en
la 91a posició en el
rànquing internacional
GreenMetric World
University" -
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Un any més, la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris
per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, que comporta fer l’inventari de les
emissions de CO2. Des de 2018, degut a la compra d’electricitat 100 % renovable, s’han
reduït fins a zero les emissions associades al consum elèctric. Amb el compromís de
seguir avançant en la lluita contra el canvi climàtic, la mesura implementada pel 2020, en
el marc del programa d’electrificació de la mobilitat, va ser la instauració del servei de
préstec de bicicletes elèctriques. L’actuació plantejada per al 2021 és el projecte de
reforma de l’enllumenat públic del Campus de Montilivi.

Col·laboració amb el Projecte Euroweek: “Corporate Sustainable Responsibility in
Universities, Carbon Footprint”. Projecte interuniversitari per identificar les emissions de
carboni de la Universitat de Mälardalen (MDH) a Suècia (17.155 persones),de l’Ecole
Centrale des Arts et Métiers (ECAM) a Bèlgica (1.233 persones) i de la Universitat de Girona
(UdG) (17.157 persones).
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ESPAIS
Hort ecosolidari de la UdG: va seguir la seva activitat socioambiental fins al març 2020, i
es va reprendre el setembre de 2020. La participació ha estat la següent:
Estudiants de la UdG, programa de voluntariat: 10 (325 hores de voluntariat)
Persones adultes amb discapacitat intel·lectual (persones usuàries del Grup Fundació
Ramon Noguera): 20 usuaris setmanals des de gener a març de 2020; des del
confinament es va suspendre l’activitat a l’hort que es preveu recuperar a la tardor de
2021.
Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als menjadors
socials de La Sopa es va aturar des del març fins a l’agost de 2020 i es va reiniciar
l’activitat productiva el mes de setembre de 2020.
L’Hort ecosolidari de la UdG s’adhereix i participa a la xarxa europea del Projecte Horizon
2020-EdiCitNet (Edible Cities Network), projecte d’economia circular que aportarà
solucions tecnològiques i socials a 13 ciutats de tot el món, amb l’objectiu d’avançar cap a
entorns urbans més sostenibles, saludables i resilients gràcies a una millor gestió de
l’aigua, els nutrients i els residus.
Medi natural:
Projecte de seguiment i reintroducció de la colònia d’eriçó fosc (erinaceus europaeus)
al Campus Montilivi: proposta de construcció d’un tancat d’aclimatació i
d’alliberament d’eriçons.
Projecte de seguiment de les 68 caixes niu instal·lades al campus Montilivi: recerca
sobre l’afectació de la nidificació en entorns periurbans de les espècies de mallerenga
(Parus major, Parus cristatus, Parus caeruleus) i de pardals (Passer montanus, Passer
domesticus).
Itinerari geològic pel campus Montilivi: “Jardí de roques” és una instal·lació museística
a l’aire lliure en què s’exposen diverses mostres de roques representatives de la
geologia de les comarques gironines. Informació in situ amb cartells i a través de codis
QR.
Urbanització:
Avantprojecte de reurbanització i reordenació de l’entorn dels mòduls prefabricats a la
zona de pícnic situada al campus Montilivi.
Inventari d’actuacions de millora de l’enjardinament i zones verdes del campus
Montilivi.
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RESIDUS
Grup de treball de Sostenibilitat de l’ACUP: projecte sobre la prevenció de residus de
plàstic d’un sol ús.
Propostes de la UdG en els plecs de prescripcions tècniques:
Envasos de vidre retornables.
Prohibició de l’ús de gots, coberts i plats de plàstic, canyetes de plàstic, paletines
de plàstic per remoure begudes, recipients i carmanyoles i els taps de plàstic dels
gots.
Oferir aigua en gerres per acompanyar els menús.
Plecs tècnics d’ambientalització de contractes de bars de la UdG en el marc de
l’Estratègia Catalana Residu Zero i de la UdG Saludable: cafeteries i màquines
expenedores, Jardineria i manteniment d’espais exteriors, material fungible, disseny de la
carpeta de la UdG.
Desplegament definitiu de contenidors de recollida selectiva de residus tèxtils en el marc
de la Campanya “La teva roba té valor” per contribuir a la sostenibilitat i la inclusió social.
Estudi de quantificació dels residus municipals generats a la UdG el curs 2020-2021:

Generació diària de residus per tipologia i per centre
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CURRICULAR
Pla de formació del PAS: curs “Cap al residu zero”.
El mar de plàstics: impacte ambiental dels residus urbans
El residu zero: més enllà del principi de les 3R
La compra verda: estratègies per evitar residus i optimitzar recursos
El decàleg de la XURZ: Xarxa d’Universitats Catalanes Residu Zero
Curs "Introducció a la sostenibilitat": curs en format càpsules més una taula rodona dins
l’oferta de cursos de formació de voluntariat de la Unitat de Compromís Social de la UdG.
Canvi climàtic: aprendre a viure amb menys aigua
Acció pel clima, l’aigua i els recursos fonamentals
Biodiversitat i espais naturals
Decreixement en acció: SOS Costa Brava
Model energètic global: peak oil
Ecosistemes marins i terrestres: biomimesi
Pla d’Ambientalització de la UdG

Pla de Formació del PAS:

46 alumnes
Curs "Introducció a la Sostenibilitat":

50 alumnes
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COMUNICACIÓ
Mapa de recursos ambientals. Permet ubicar cartogràficament tots els serveis
ambientals dels campus de la UdG: residus, mobilitat, recursos energètics, equipaments i
serveis ambientals.
ACCEDEIX AL MAPA DE
RECURSOS AMBIENTALS

Campanya d'estalvi energètic durant el confinament: infografies amb consells d’estalvi
sobre il·luminació, climatització, electrodomèstics i contractació d’energies renovables.
Desenvolupament d’eines de comunicació: bot de conversa sobre mobilitat sostenible,
per a facilitar de forma directa i senzilla informació sobre les faqs de la mobilitat a la UdG
24 hores tots els dies de l'any.
Adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat. Propostes sobre mobilitat sostenible i
salut:
Vine a peu a la UdG: web de promoció i foment de l’hàbit de caminar. Quant trigues
d’aquí a allà?
Vine a la UdG amb bici: si no tens bici te’n podem deixar una dels serveis de préstec
dels campus.
Servei bicis elèctriques de la UdG: si ets PAS o PDI et deixem una bici elèctrica per a
desplaçaments puntuals entre campus o altres seus administratives de la ciutat.
IItineraris saludables a la UdG: rutes de 30 minuts a l’entorn del patrimoni natural i
cultural dels campus UdG (web i App).
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INFOGRAFIA
Per tal de difondre el nou Pla
d'Ambientalització a tota la
comunitat universitària, hem
realitzat una infografia.
Clíca la imatge per tal de
consultar la infografia.
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HORT ECOSOLIDARI
L’hort Ecosolidari de la UdG és un projecte de reinserció social destinat als usuaris del centre
d’acollida La Sopa de Girona, on també hi participen estudiants de la UdG que reben un
aprenentatge sòcio-ambiental.
L’objectiu és doble: d’una banda, aportar productes alimentaris a La Sopa i, de l’altra, engegar
un programa de reinserció social que beneficiarà als mateixos usuaris del centre a través del
cultiu ecològic i l’aprenentatge en gestió i producció d’horts urbans. Per aquestes tasques els
usuaris de La Sopa reben un acompanyament per part d’estudiants de la UdG que participen
en el programa d’Activitats Solidàries de l'àrea de Voluntariat, que també es beneficiaran
d’aquest aprenentatge.
L’hort Ecosolidari és una iniciativa de la secció de Sostenibilitat i Voluntariat de la Unitat de
Compromís Social, el consorci del centre d’acollida La Sopa, el Departament de Ciències
Ambientals i el Departament EQATA-EPS.
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ACCEDEIX ALS
ITINERARIS SALUDABLES

CAMPANYES SALUDABLES
S’han portat a terme diferents campanyes de sensibilització a la
comunitat universitària conjuntament amb les diferents xarxes
en què participa la UdG, com REUS (Red Española de
Universidades Saludables) o USCAT (Universitats Saludables
Catalanes).
ACCEDEIX A LES
CAMPANYES DE LA REUS

CONVENIS
Proposta de conveni de col·laboració específic en temes de
promoció de la salut entre la Universitat de Girona i
l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu de vetllar per la salut de
la població universitària en els àmbits de la salut afectiva i
sexual i les addiccions.

I SETMANA DE LA SALUT
INTERUNIVERSITÀRIA

ACCEDEIX ALS
ITINERARIS SALUDABLES

Els dies 8 i 9 d’abril va tenir lloc la primera Setmana de la Salut
Interuniversitària, conjuntament amb la Universitat de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat
Oberta de Catalunya, dins del treball conjunt que portem a
terme a la Xarxa USCAT.

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Aquest curs s’han presentat els itineraris saludables als tres
campus de la UdG, dins el grup de treball d’UdGSalut juntament
amb el SIGTE.
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CURS EN LÍNIA PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA:
GUARDIANS DE LA SALUT MENTAL
(OFERT EN ELS DOS SEMESTRES DEL CURS ACADÈMIC)

Contingut del curs
Context i terminologia
Isaac Lloveras Bernat, coordinador del curs. Psicòleg i sociòleg (Universitat de Illinois) Màster
en polítiques públiques i socials (UPF – John’s Hopkins). Postgrau en psicologia d’urgències i
catàstrofes. Psicoterapeuta, consultor i tècnic de recerca social.
Mites i realitats
Isaac Lloveras Bernat
Factors de risc i protectors
Isaac Lloveras Bernat
Epidemiologia, recerca i CRS
Pere Castellví Obiols, Doctor en psicologia (UAB) i Màster en salut pública (UPF) i en
psicopatologia infanto-juvenil i adults (UAB). Investigador clínic i epidemiològic. Professor i
investigador a la Universitat Internacional de Catalunya.
(IPA) Supervivents de suïcidi
Andrés Cuartero, Coordinador del Servei d’Atenció Psicològica a les emergències de
Catalunya (SEM). Especialista en Psicologia Clínica. Director del postgrau en psicologia
d’urgències i catàstrofes (UB – IL3).
Intervenció psicològica en un intent de suïcidi
Jordi Garcia, psicòleg (UAB). Màster en psicologia clínica i medicina conductual (UAB).
Psicòleg del Servei d’Emergències Mediques (SEM) i especialista en negociació suïcida.
Psicologia a l’etapa adolescent i jove
Laura Invernon, psicòloga al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
Dol i dol per suïcidi
Darío Nogués, president d’APSAS (Associació per a la prevenció del suïcidi i acompanyament
a supervivents). Consultor en dol i pèrdues.
Plans de prevenció i exercici
Isaac Lloveras Bernat.
Suïcidi i mitjans de comunicació
Ariadna Rogero Arrufat, responsable de premsa i portaveu a Obertament.
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CURS EN LÍNIA SALUTACCIÓ - TAULA DE SALUT DE GIRONA

Contingut del curs
Perquè treballar la salut en joves? i què és Salutacció? Què és la salut pública i com
s'aborda
Pau Tarrés Mollera, coordinació Territorial de Joventut a Girona i tècnic d'emancipació de la
Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya) i Gemma Casabó Galindo, tècnica de
Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
Drogues i altres addiccions
Otger Amatller, En Plenes Facultats i psicòleg de Fundació Salut i Comunitat i Rosa Cufí,
tècnica social de Creu Roja Joventut Girona.
Sexo-afectivitat i ITS
Sílvia Gómez En Plenes Facultats. Fundació Salut i Comunitat /Anna Lara ACAS Girona.
Violències sexuals
Cristina Vila Peñuelas, tècnica d’Igualtat, Gènere i LGBTI de l’Ajuntament de Girona.
Perspectiva de Gènere i LGBTIAQ*
José Yépez López, activista LGTBI
Pantalles
Sara Arjona, En Plenes Facultats. Fundació Salut i Comunitat.
El benestar emocional
Sergi Garcia Casas, psicòleg Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de Girona.
Activitat física
Maica Rubinat Consell Català de l’Esport, Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física
(PNPAF). Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR).
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CURS EN LÍNIA CONSUM DE DROGUES I DROGODEPENDÈNCIES:
DIVERGÈNCIES I CONFLUÈNCIES

Contingut del curs
Conceptes bàsics en drogodependències 1. Drogues i la seva classificació
Dr. Xavier Ferrer, Director tècnic de la Fundació Salut i Comunicat (FSyC). Director del màster
de drogodependències de la Universitat de Barcelona.
Conceptes bàsics en drogodependències 1. Consum de drogues i drogodependències
Dr. Fran Calvo, Responsable de l’àrea de recerca i avaluació, Direcció Tècnica Fundació Salut i
Comunicat (FSyC). Professor associat de la UdG.
Comprendre el treball en xarxa en addiccions
Dr. Fran Calvo
Aspectes mèdics de les drogues
Cristina Giralt, Infermera del Centre d’Atenció Primària de Blanes
Reducció de danys i reducció de riscos
Marta Claramunt, Tècnica d’Energy Control
Prevenció de les drogodependències
Otger Amatller Gutierrez, Coordinador departament de prevenció Fundació Salut i
Comunicat (FSyC).
La perspectiva de gènere en drogodependències
Gemma Maudes, Adjunta a direcció de l’àrea de gènere i drogodependències de la Fundació
Salut i Comunicat (FSyC).
El tractament de les addiccions 1. Serveis ambulatoris
Xavier Solench, Treballador social CAS de Girona, Institut d’Assistència Sanitària.
El tractament de les addiccions 2. Serveis residencial
Jordi Morillo, Director de la Comunitat Terapèutica Can Coll, Fundació Salut i Comunicat
(FSyC).
Addiccions comportamentals
Dr. Xavier Carbonell, Catedràtic de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
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CAMPANYA DE
DONACIÓ DE SANG A LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
NOVEMBRE 2020
CAMPUS MONTILIVI

33 donacions
2 oferiments
12 donants nous
MARÇ 2021
CAMPUS MONTILIVI

82 donacions
8 oferiments
21 donants nous
CAMPUS CENTRE

55 donacions
5 oferiments
15 donants nous
CAMPUS BARRI VELL

20 donacions
5 oferiments
5 donants nous
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IGUALTAT DE GÈNERE

La situació de pandèmia viscuda des
de març de 2020 ha obligat tota la
comunitat universitària a no aturar
l’aprovació de les accions de caire
normatiu en què continua treballant
l’àrea d’igualtat de la UdG, així com al
desenvolupament de noves accions
adreçades a altres col·lectius, que
amplien encara més la cobertura
d’aquests col·lectius.
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NOU ESPAI I NOVES
XARXES DE COMUNICACIÓ
Des de principi de curs l’àrea d’inclusió està situada al Mòdul 20-016 del
campus Montilivi, en un espai que permet més accessibilitat i més
confidencialitat en el tracte amb les persones que ens hagin de visitar.
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APROVACIÓ DEL
II PLA D’IGUALTAT
El Consell de Govern de la Universitat de Girona aprovava, en la sessió 3/2021,
de 29 d’abril, el Segon Pla d’Igualtat (2021-2025). Estructurat en sis grans eixos
estratègics, el pla promou cinquanta accions dissenyades amb vocació
pragmàtica. Defineix, partint del consens, les polítiques de gènere que es
promouran els propers cinc anys per tal d’avançar en l’aprofundiment de la
igualtat d’oportunitats efectiva entre dones i homes en tots els àmbits que
són competència de la UdG.
Val a dir que aquest Segon Pla d’Igualtat s’ha consensuat en el marc d’un
ambiciós procés participatiu, desplegat durant el primer semestre de l’any
2021, que ha aplegat la contribució de més d’un miler de persones de la
comunitat universitària.
La cronografia de les accions de la Comissió d’Igualtat al voltant de la
redacció i aprovació del Segon Pla d’igualtat de la UdG es podrien resumir en:

2018

Es presenta el pla de treball per al nou Pla d’Igualtat de la UdG.

2019

S’informa de l’encàrrec d’un diagnòstic per al II Pla d’Igualtat a
l’empresa IQ.

2020

Dues reunions monogràfiques del II Pla d’Igualtat en les quals
s’informa dels avenços en la redacció i on es recullen les aportacions i
esmenes realitzades pels membres de la comissió.

2021

La Dra. Anna Maria Pla Boix, delegada del rector, exposa com ha estat
el procés participatiu del II Pla mitjançant:
L’enquesta a la comunitat (participació de 918 persones).
Els grups de debat i discussió realitzats i es presenten les aportacions
realitzades per part de la Dra. Patrícia Melgar, membre de la comissió
d’igualtat responsable de dinamitzar aquests grups juntament amb la
Dra. Gemma Ubasart
La Comissió d’Igualtat aprova que ell II Pla d’Igualtat de la UdG es
presenti a Consell de Govern per a la seva aprovació
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II PLA D’IGUALTAT
El principi estructural de la transversalitat de la perspectiva de gènere s’erigeix
com a eix vertebrador d’aquest segon instrument de planificació estratègica i
inspira el rerefons del conjunt d’objectius, estratègies i accions que s’hi
prioritzen per als propers anys.
Estructurat en 6 grans eixos estratègics, aquest instrument de planificació
estratègica promou la implementació de cinquanta accions dissenyades amb
vocació pragmàtica.

Eixos del Pla:
Eix estratègic 1. Promoure la cultura per l’equitat a tota la institució
Eix estratègic 2. Docència amb perspectiva de gènere
Eix estratègic 3. Recerca amb perspectiva de gènere
Eix estratègic 4. Igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i les

condicions laborals
Eix estratègic 5. Compromís contra la discriminació i les violències
Eix estratègic 6. Compromís social i transferència de coneixements

sensibles al gènere

S’ha concebut amb vocació d’esdevenir un instrument pràctic i concís: inclou
una priorització d’accions precises que es temporalitzen, s’hi assignen
responsables i se’n garanteix un marc de seguiment i d’avaluació de resultats
en fase intermèdia i final.
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POLÍTICA DE GÈNERE
A LA UdG
Al llarg d’aquest curs 2020/2021 s’han prioritzat les següents accions:
Aprovació de la instrucció del secretari general 1/2021, de 28 de maig,
sobre paritat de gènere en els òrgans col·legiats. S’hi estipula que en la
composició d’aquests òrgans s’ha de respectar el principi de paritat de
gènere o de presència equilibrada de dones i homes, tret que per raons
justificades això no sigui possible, o bé en aquells casos en què es pretén
fomentar una presència més gran de les dones com a mesura d’acció
positiva.
Aprovació, per acord del Consell de Govern, adoptat en la sessió
ordinària 10/2020, de 23 de desembre, de les directrius i criteris de
priorització de les places de professorat catedràtic. L’article 8.3 disposa
una acció positiva per tendir a l’equilibri de gènere en aquest col·lectiu.
Incorporació d’indicadors sobre perspectiva de gènere en el sistema de
seguiment de la qualitat de les titulacions inclosa en la nova política de
qualitat de la UdG, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 8/2020,
de 2 de novembre.
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya –mitjançant
l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Empresa i Coneixement
i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies– i les universitats
catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi
d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a l’alumnat víctima
d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de
gènere o d’expressió de gènere.

S’aprova també, durant el curs 2020-2021, la Normativa acadèmica dels estudis
de doctorat de la Universitat de Girona, que també inclou indicadors per a la
igualtat de gènere i la no discriminació.
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EL PROTOCOL DE PREVENCIÓ
I ACTUACIÓ DAVANT
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA O
D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE
SEXE, GÈNERE O SEXUALITAT
A LA UdG
Durant el curs 2020-2021 han arribat 7 casos a l’àrea d’igualtat, dels quals:
En un cas es presenta denúncia, aquesta s’accepta i s’obre el protocol.
En tres dels casos es planifiquen formacions (d’acord amb les persones
que han presentat el cas).
En un cas no se segueix per part de la persona que inicia el contacte.
En un cas no s’accepta la denuncia al no poder ser recollida en els
diferents supòsits establerts en el protocol.
En un dels casos es donen converses i coordinacions, però no no s’arriba
a obrir denuncia.
Cal recordar que acudir a l’àrea d’igualtat no implica haver de posar una
denúncia ni la pèrdua de confidencialitat. En tots els casos es donen acollida,
orientació i assessorament, així com acompanyament.
Al llarg del curs estaven planificades accions de promoció del protocol
(distribució de material informatiu a les cafeteries) que van quedar anul·lades
amb motiu de la no presencialitat i, per tant, el tancament dels espais per
menjar.
Us recordem que podeu consultar el protocol de la UdG a la web de
Compromís Social, dins de l’àrea d’igualtat, o en aquest enllaç:
www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/el-protocolcontra-lassetjament
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ATENCIÓ AL COL·LECTIU
LGTBI+
Tot i que les polítiques i els documents
redactats per la UdG en l’àrea d’igualtat
inclouen el col·lectiu LGTBI+, durant el curs
2020 - 2021 s’han establert noves formes que
permeten
establir
línies
de
treball
específiques i que culminen amb la signatura
del conveni de col·laboració entre la
Universitat de Girona i el Departament
d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per a atendre situacions de
discriminació per orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere, el 17 de
maig de 2020. S’escull aquesta data simbòlica
ja que es commemora el Dia Internacional
contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
És en el marc d’aquest conveni de
col·laboració que, durant aquest curs 20202021 s’ha instituït un SAI (Servei d’Atenció
Integral LGTBI+) a la UdG destinat a atendre
les necessitats de les persones del col·lectiu
membres
de
la
nostra
comunitat
universitària. La UdG és una de les quatre
universitats catalanes dins de la Xarxa SAI de
Catalunya, juntament amb la UPF, la UdL i la
UAB.
Dins d’aquesta nova línia de treball, es va
assistir a la formació específica per a
responsables de SAI durant els mesos de
gener i febrer.

81

ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Durant el curs 2020-2021 s’han continuat oferint cursos formatius, seminaris,
conferències i tallers amb perspectiva de gènere, adreçats a promoure la
formació i reflexió crítica en aquest àmbit. Destaquen especialment els cursos
formatius sobre docència amb perspectiva de gènere organitzats per l’ICE
amb la col·laboració de l’àrea d’igualtat de gènere de la UCS, i adreçats
específicament al PDI.

PAS (Personal d'Administració i Serveis)
Dins del pla de formació del PAS de la UdG es van realitzar les tres formacions
següents:
“Com prevenir i actuar davant l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
Marc jurídic i conceptual de l’assetjament”.
A càrrec de Georgina González, llicenciada en dret, agent d’igualtat, pèrit en assetjament
laboral i consultora en gènere.
L’assetjament i les seves manifestacions: sexual/per raó de sexe,
Dinàmiques d'assetjament.
Impacte i conseqüències de l'assetjament.
Eines de prevenció i actuació: protocols de prevenció i actuació: utilitat i
contingut. Campanyes de sensibilització.

"La perspectiva de gènere: canviar l’imaginari per transformar la realitat"
A càrrec de la Dra. Cristina Sànchez Miret , membre del personal docent i investigador de la
UdG.
Per què som aquí? Dades de desigualtats entre dones i homes
Conceptes bàsics: patriarcat, androcentrisme, sexisme, masclisme, gènere,...
Socialització sexista: naturalització i imperatiu institucional; estereotips,
prejudicis i prenocions
Què podem fer nosaltres? Transformació cap a una realitat no sexista

"Atenció a la diversitat LGBTI+"
A càrrec del Dr. Josan Langarita, professor del Departament de Pedagogia de la UdG
Terminologia que fem servir
LGBTI-fòbia en xifres
Cobertures legals
Llei 11/2014
Protocol de la UdG
Atenció a les persones LGBT a la Universitat

82

ACTIVITATS DE FORMACIÓ
ESTUDIANTAT
Píndoles dins del curs genèric “Endinsa’t al Compromís Social de la UdG”
Introducció a la conceptualització de la perspectiva de gènere.
Gemma Ubasart, professora agregada del Departament de Dret Públic de la UdG

La violència de gènere.
Patrícia Melgar Alcantud, professora agregada del Departament de Pedagogia de la UdG

Protocol contra l’assetjament.
Montse Castro, tècnica d’igualtat de la Unitat de Compromís Social de la UdG

LGTBI.
Josan Langarita, professor agregat del Departament de Pedagogia de la UdG

FemEngin: 5 realitats de les enginyeres.
Marta Baena, enginyera industrial; Beatriz López, enginyera informàtica; Inés Ferrer, enginyera
informàtica, i Bianca Innocenti, enginyera electrònica.

Curs de formació de 25h "Introducció a la diversitat sexual i de gènere"
Introducció i terminologia bàsica.
Jose Antonio Langarita Adiego, Professor de Treball Social a la UdG.

La diversitat sexual i de gènere com un fet històric i cultural.
Jordi Mas Grau, Professor associat de la UB i membre dels grups de recerca Grup de Recerca
en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) i European Social Research Unit (ESRU)

Els moviments d’alliberament sexual i de gènere: reivindicacions i canvis.
Ignacio Elpidio Dominguez Ruiz, Graduat en Llengua i Literatura Catalanes, en Història de l’Art
i en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Antropologia d’Orientació Pública i
Doctorat en Ciències Humanes

Perspectives crítiques als models sexuals i de gènere hegemònics.
Núria Sadurní Balcells, Investigadora de l’Institut de Recerca Educativa de la UdG i del CISA Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades

Violències basades en la diversitat sexual i de gènere.
Jose Antonio Langarita Adiego

Recursos públics per les persones LGBTI+.
Lluïsa Jiménez Gusi, Responsable de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de
persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya

Eines personals per l’acció: què puc fer jo?
Antonia Dorado Caballero, Professora associada del Departament de Psicologia de la UdG i
membre del grup de recerca Envelliment, Cultura i Salut

Interseccionalitat i colonialitat: la necessitat de pensar les relacions de poder i
privilegi.
Rosa Lázaro Castellanos, Professora associada de la UB i membre del grup de recerca
European Social Research Unit (ESRU-UB)

Emancipació, orgull i alliberament sexual i de gènere.
Núria Sadurní Balcells, Investigadora psicosocial

Diversitat sexual i de gènere a Girona.
Jose Antonio Langarita Adiego
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ
PDI (Personal Docent i Investigador)
Píndola sobre el Protocol d’assetjament dins del mòdul “Entorn UdG: què
és el que has de saber?”
Consta d'una formació sobre competències mínimes en àmbits considerats com a
imprescindibles i que ha de fer tot el professorat, que s’ofereix des de l’ICE.
La situació de pandèmia va propiciar el canvi en la concepció de la formació en
perspectiva de gènere a la docència que s’havia dut els anteriors cursos i es va resoldre
amb la implementació de píndoles que ofereixen la possibilitat al professorat d’organitzarse dins dels espais que la càrrega docent i la recerca li permetin. El curs es va oferir al
primer i al segon semestre i té la següent estructura:
Mòduls generals (a fer per totes les persones inscrites):
La perspectiva de gènere a la docència. Conceptualització, per Cristina Sánchez Miret
Les guies en perspectiva de gènere a la docència, per Teresa Cabruja Ubach
Curs general en perspectiva de gènere a la docència, per Carme Echazarreta Soler
Mòduls específics (cada persona ha de fer un) per als estudis de:
Educació Social i Treball Social, per Noemí Elvira Marín
Psicologia, per Maria Pilar Albertín Carbó
Educació Infantil i Primària i a Pedagogia, per Patrícia Melgar Alcantud
Empresarials i Econòmmiques, per Cristina Sánchez
Història de l'Art, per Maria Lluïsa Faxedas Brujats
Infermeria, per Concepció Fuentes Pumarola
Informàtica, per Paloma Moreda Pozo
Dret, per Maria Concepción Torres Díaz
Física, per Maria Encina Calvo Iglesias
Geografia, per Amanda Braga
Medicina, per Maria Teresa Ruiz Cantero
Publicitat i Relacions Públiques, per Carme Echezarreta
Ciències Polítiques i de l'Administració, per Gemma Ubasart González

Formació en LGTBI+
Dins del curs 2020/2021 també s’ha fet formació en LGTBI+ a petició d’un dels
departament de la UdG, de manera virtual i a càrrec de Lluïsa Jiménez Gusi, Responsable
de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI de la Direcció
General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
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ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
Tot i la situació de pandèmia, s’han promogut diferents accions de sensibilització a la
comunitat universitària

8M Dia Internacional de les Dones
La commemoració del Dia Internacional de les Dones va quedar truncada per la situació de
confinament decretada el 14 de març de 2020. Tot i això, alguna de les accions es van poder
realitzar:

02/03

Cinefòrum: Documental No és no, per Les Metzines (facultats de Medicina i Infermeria)

03/03

“Girona amb veu de dona en salut”, per TargetsLab i GITASP

04/03

Amb veu de dona: Ressonem, per SER Catalunya i UCS
Xerrada - debat. “La relació medicina - infermeria és masclista?”, per Les
Metzines, (facultats d’Infermeria i Medicina)

05/03

III Speed networking/mentoring, per FEMenGIN, Escola Politècnica Superior

06/03

Taller de bosses i samarretes, per Les Metzines (facultats de Medicina i Infermeria)

09/03

Acte institucional de la UdG. Conferència a càrrec d’Alba Alfageme

10/03

Seminari: “Dones i dret internacional. Càpsules per a la reflexió”, per Mirentxu
Jordana, Facultat de Dret

Les activitats programades i que van quedar anul·lades eren les següents:
Taller: "La Guia de Perspectiva de gènere a la docència d’Educació i Pedagogia", per
Montse Rifà, Facultat d’Educació i Psicologia.
Taller: "La Guia de Perspectiva de gènere a la docència de Dret i Criminologia", per
Concepción Torres Díaz.
Visita guiada (“10DONES10”), per Girona Guides Services.
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ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

25N Dia Internacional contra la violència de gènere
En el marc dels actes commemoratius del 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, s’ha continuat programant un amplíssim catàleg d’actes institucionals,
conferències, cursos i seminaris.

17/11

Taules rodones sobre violències del gènere i amb mirada interseccional (Facultat
d’Educació i Psicologia)

18/11

Concurs de relats contra la violència masclista (Facultat d’Infermeria)

23/11

"La violència contra les dones en temps de pandèmia. Canvis i respostes des
d’una perspectiva multidisciplinària". (Facultat de Dret)
Taules rodones sobre violències del gènere i amb mirada interseccional
(Facultat d’Educació i Psicologia)
Concurs de relats contra la violència masclista (Facultat d’Infermeria)

24/11

Acte institucional de la UdG: “I això del feminisme? Conversa sobre el feminisme i
l’actualitat” Ponents: Alba Alfageme i Natza Farré

25/11

"10 càpsules 10 temes" Càpsules de vídeo d’un minut i mig per explicar i generar
debat sobre què és la violència de gènere (Facultat de Lletres)
Exposició virtual: “Dones supervivents” (Cedida per Hèlia i Organitzada per la
Unitat de Compromís Social)
Creació d’una campanya publicitària per incentivar l’ús del num 016 per lluitar
contra la violència de gènere a la universitat (Facultat de Turisme)

26/11

Videoconferència "Los procesos de investigación y la reproducción de violencias
de género" (Escola de Doctorat)

També s’ha dut a terme la campanya institucional promoguda per alumnat de la UdG
matriculat en el curs Gènere i Publicitat, de la Facultat de Turisme, i difosa en el marc dels
actes commemoratius del 8 de març.
Des de la UdG es va realitzar la campanya promoguda l’11 de febrer per commemorar el Dia
Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, #ExpertaUdG, que ha comptat amb el suport
d’un centenar d’investigadores de diferents disciplines.
Igualment destacables són les I Jornades sobre docència amb perspectiva de gènere,
organitzades per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Perspectiva de Gènere de l’ICE, en
col·laboració amb la Unitat de Compromís Social, i amb la participació com a ponents de Tània
Verge, Sònia Estradé, Anna Maria Romero, Begonya Sáez, Rodrigo Prieto, Roger
Campdepadrós, Maria Teresa Ruiz i Antonia Dorado.
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AULES OBERTES
La tercera edició de les “Aules obertes a la perspectiva de gènere a la UdG” s’ha vist
condicionada per la pandèmia de covid-19. A la Universitat de Girona, aquest curs 2020-2021
s’ha procurat resoldre la situació adaptant la iniciativa a l’entorn de no presencialitat.

Les classes s’han obert a tota la comunitat universitària en línia, a través de la plataforma
Blackboard Collaborate o Google Meets. Adjuntem també el programa d’aquestes sessions
virtuals, on a més de la informació ordinària (títol de la sessió, docent responsable i horari del
curs) s’hi facilitava l’enllaç per poder-se connectar i seguir la classe en línia a tothom qui hi
estava interessat de la comunitat universitària.

Facultat d’Econòmiques i Empresarials
"Màrqueting amb perspectiva" Dr. Francesc Fusté Forné (dues sessions)

Facultat de Dret
"Protocol per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe"
Mònica Ricou Casal
"Les dones a l’acció exterior" Dra. Mariona Illamola Dausà
"Penologia amb perspectiva de gènere" Dra. Ester Blay Gil i Cristina Vasilescu
"Inici de la relació laboral: el contracte de treball. Tipus" Ainhoa Azahara Diaz Tarragó
"Perspectiva de gènere i usos lingüístics: apunt al marc normatiu" Dra. Anna Maria Pla
Boix

Facultat d’Educació i Psicologia
"Desconstrucció de la psicopatologització per raó de gènere, sexe i sexualitats" Dra.
Teresa Cabruja Ubach
"L’impacte de la violència masclista en els fills i filles" Dra. Carme Montserrat Boada
"Biaix de gènere com a factor d’exclusió social" Dr. José Antonio Langrita Adiego
"Polítiques municipals feministes i LGTBIQ, l'experiència catalana" Dra. Eva Alfama

Facultat d’Infermeria
“Sessió plenària d’ABP”, Dra. Concepció Fuentes, Dr. David Ballester, Eva Gasull, Dra.
Glòria Reig, Júlia Figueras, Cristina Serrabassa, Esther Cáceres, Alba Berenguer, Rosa
Prat, Joan Montoya, Lilian Vivas (dues sessions)
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XARXA DE DELEGACIONS
El mes de maig de 2020 es va produir el nomenament per part del rector de la Universitat de
Girona de les delegacions de Gènere i Diversitat a tots els centres docents (les nou facultats,
l’Escola Politècnica Superior i l’Escola de Doctorat, així com també a la Fundació UdG).
Aquestes delegacions han esdevingut un motor de dinamització de la perspectiva de gènere a
les diferents titulacions.

Facultat de Ciències: Dr. Oriol Vidal Fàbrega
Facultat de Dret: Dra. Ester Blay
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Dra. Cristina Sànchez
Escola Politècnica Superior: Dra. Àngels Pèlach Serra
Facultat d’Infermeria: Dra. Carme Bertran
Facultat de Medicina: Dra. Yolanda Silva Blas
Facultat de Lletres: Dra. Isabel Salamaña Serra
Facultat de Turisme: Dra. Carme Echazarreta
Facultat d’Educació i Psicologia: Dr. Josan Langarita Adiego
Escola de Doctorat: Dr. Germà Coenders
Fundació Universitat de Girona (FUdGIF): Blanca Cercas
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XARXES I GRUPS DE TREBALL
Des de l’àrea d’igualtat s’ha participat en diferents grups de treball:

Grup de discussió sobre violència de gènere a les universitats
Liderat per Bàrbara Biglia (Universitat Rovira i Virgili, membre del GREDI – Grup de
recerca en educació intercultural i gènere) i Organitzat per: Sara Cagliero (URV), està
englobat dins de dos projectes de recerca: un qüestionari per trobar les violències a la
universitat i un recull de bones pràctiques a les universitats per prevenir les violències
a la universitat (aquest segon es fa amb Mèxic). HI van participar tècniques de la UAB,
de la UPF i de la UB, a més de la tècnica de la UdG.

RePENSEM-nos: universitat, refugi i gènere
Organitzat per la Fundació Autònoma Solidària. Una jornada virtual de treball en
xarxa que volia obrir un espai conjunt de reflexió davant de reptes concrets en temes
de migracions i asil amb perspectiva de gènere, a l’àmbit de l’educació superior i en
clau d’educació per a la justícia global.

Red RUIGEU d’Unitats d’Igualtat de les Universitats
Com ja és habitual, la Unitat de Compromís Social participa a la Red RUIGEU d’unitats
d’igualtat de les universitats, a la Comissió Dones i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya, a la Red LGTBI+ de Universidades, al Consell Municipal
LGTBI i al Consell Municipal d’Igualtat de Gènere - Comissió de treball en xarxa i
accions unitàries, entre d’altres.

Associació Cultivant Igualtat al voltant del projecte "Canvia el conte”
Aquest any es va col·laborar amb l’Associació Cultivant Igualtat al voltant del projecte
“Canvia el conte”, amb la gravació de vídeos relacionats amb la prevenció de les
violències masclistes en noies amb autisme. El projecte sorgeix de la necessitat de fer
visibles les nenes i noies TEA invisibilitzades pels criteris androcèntrics dels
diagnòstics. A més, en edats adolescents s’observa un augment de les violències
masclistes cap a elles, per la manca d’identificació de situacions abusives i també pel
fet que són dones i amb diversitat cognitiva.
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Tot i que es veu una situació de més
control de les accions que durant el
segon semestre del curs 2019-2020,
també és cert que no ha permès
realitzar les tasques de manera
normalitzada. Així, s’han organitzat
algunes accions seguint les noves
pautes, però també se n’han hagut
d’anul·lar algunes.

INCLUSIÓ

Es pot afirmar que la situació de
pandèmia viscuda des del març del
2020 ha suposat un gran repte per a
la universitat i, com no podia ser
d’una altra manera, de manera molt
clara per a l’estudiantat amb
necessitats educatives especials. El
curs
2020-2021
ha
comportat
continuar amb l’adaptació a la
situació
de
virtualitat
i
la
semipresencialitat
tant
de
la
docència com de les accions
adreçades a l’estudiantat.
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ATENCIÓ A L'ESTUDIANTAT
L’atenció a l’estudiantat és una de les principals ocupacions de l’àrea d’inclusió des de la seva
creació l’any 2008. Es vol remarcar que, en aquesta situació d’extrema incertesa i d’adaptació
generalitzada, s’ha comptat amb la col·laboració i l’esforç del professorat per assumir les noves
directrius marcades des de l’àrea d’inclusió de la Unitat de Compromís Social, tot i els reptes a
què s’enfrontaven personalment i en l’activitat docent.

133

matriculats amb certificat de discapacitat

34

matriculats de nou accés
Tot seguit presentem la distribució d’aquest estudiantat i la seva distribució per sexe:

Segons tipus de d'estudi:

HOMES

DONES

50

61

111

MÀSTERS

5

7

12

DOCTORAT

4

6

10

TOTAL

59

74

133

GRAUS

91

ATENCIÓ A L'ESTUDIANTAT
Segons facultats i escoles:

HOMES

DONES

Facultat de Dret

8

4

12

Facultat d’Econòmiques i Empresarials

4

4

8

Escola Politècnica Superior

10

4

14

Facultat d’Educació i Psicologia

12

27

39

Facultat de Ciències

6

4

10

Facultat de Lletres

13

10

23

Facultat d’Infermeria

1

8

9

Facultat de Medicina

2

4

6

Facultat de Turisme

2

9

11

ERAM

1

0

1

TOTAL

59

74

133

Quant a les persones que s’han atès a l’àrea d’igualtat durant el 2020/21, s’han fet:
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TUTORIES

amb estudiantat, ja siguin primeres trobades com tutories de seguiment
La distribució per sexes és d’un 58 % amb dones i un 42 % amb homes, la qual cosa segueix la
distribució home-dona que es mostrava abans. Gairebé el 95 % de les tutories s’han realitzat
virtualment, per la situació de virtualitat dels estudis i per la vulnerabilitat de moltes de les
persones ateses.
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ATENCIÓ A L'ESTUDIANTAT
En total, durant el curs 2020/21 s’han fet un total de:

182 INFORMES

distribuïts per les següents necessitats educatives:

Discapacitat (física, psíquica sensorial i/o orgànica)

69

Dislèxia

77

Discalcúlia

2

TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció)

21

TDAH + Discalcúlia

2

TDAH + Dislèxia

11

TOTAL

182

Cal tenir en compte que hi ha una part de l’estudiantat matriculat amb certificat de
discapacitat que no reclama cap adaptació i que es fan informes per a moltes persones que no
tenen el certificat però sí necessitats educatives especials (com, per exemple, l’estudiantat amb
dislèxia, TDA, etc.).
Aquests informes es van distribuir a les coordinacions d’estudis per a la seva distribució entre el
professorat implicat en la docència de l’estudiantat atès per l’Àrea d’Igualtat. Durant el curs
2020-2021 es va implementar un sistema que permetia tenir una protecció millor de les dades
però que va comportar la complicació de la gestió. Volem agrair a les facultats l’esforç per
adaptar-se al nou sistema, que va demostrar ser poc àgil.
Arrel de les tutories i dels informes realitzats, s’han fet al voltant de

60 COORDINACIONS

amb professorat, coordinacions d’estudis i suports externs de l’estudiantat, a fi
de poder dur a terme els ajustaments més concrets i per a les situacions més
complicades.
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ATENCIÓ A L'ESTUDIANTAT
Dins de l’atenció a l’estudiantat, cal remarcar que la Unitat de Compromís Social
col·labora estretament amb dues entitats de les comarques gironines que realitzen un
suport específic a dos dels col·lectius sobre els quals ha tingut un impacte més gran la
situació de confinament i virtualitat dels estudis. Així, es fa un seguiment virtual a 5
persones amb trastorn de l’espectre autista per part de l’Associació SAGI (continuació
del projecte iniciat el curs 2019-2020, que es va suspendre per la pandèmia), i s’ha
mantingut el grup d’ajuda mútua (GAM) organitzat dins del projecte educatiu La
Foixarda – Drissa per a estudiantat universitari amb trastorn mental en el qual han
participat 8 persones al llarg del curs 2020-2021.
Dins de les atencions més específiques que s’han dut a terme durant el curs 2020/21 hi
ha el repartiment de
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MASCARETES ACCESSIBLES
MAGICMAC I VISUALMASK
A LA FACULTAT
D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Aquestes mascaretes es van distribuir entre l’alumnat amb problemes auditius, així
com als companys de l’aula, professorat i membres de les consergeries i del PAS amb
què es relacionava aquell alumnat. També es van fer acompanyaments als exàmens a
l’estudiantat que requereix aquesta adaptació i es va donar suport a l’estudiantat amb
dificultats d’organització.
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FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Dins de les funcions de l’àrea d’inclusió es porten a terme accions de formació i
sensibilització, si bé aquest curs no s’ha pogut realitzar cap acte en commemoració
del dia 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
D’altra banda, s’han fet diferents accions formatives adreçades a membres de la
comunitat universitària de la UdG.

ESTUDIANTAT
Els dies 6 i 8 d’abril de 2020 es va dur a terme el taller per a la preparació per a la
recerca de feina adreçat a l’estudiantat amb discapacitat. S’hi van matricular 10
persones i el va dur a terme la Fundació Eurofirms.
Dins de la formació que s’ofereix des de l’àrea de voluntariat de la UCS, el curs 20202021 es van oferir les següents píndoles dins del curs genèric “Endinsa’t en el
compromís social de la UdG”:
Discapacitat, una qüestió de drets, a càrrec d’Isaac Padrós i Alberto Castro
L’educació inclusiva, a càrrec de la Dra. Montserrat Vilà
Les persones amb discapacitat, a càrrec d’Albert Carbonell, president de MIFAS
Els drets de les persones amb discapacitat, a càrrec de la Dra. Carol Puyaltó
Com relacionar-se amb persones amb discapacitat, a càrrec de l’Isaac Padrós i
Alberto Castro

PAS
Aquest any es van incloure dues sessions formatives dins del Pla de formació del PAS
Documents accessibles (relacionat amb el desenvolupament del Reial decret
1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a
dispositius mòbils del sector públic) (21 alumnes)
Per què cal fer documents accessibles? El curs respon al dret de les persones amb
discapacitat a accedir a la informació
Estratègies per fer documents accessibles (PDF, Word)
Atenció a persones amb discapacitat. (18 alumnes)
La secció d’Inclusió
Les persones amb discapacitat a la UdG
L’atenció a persones amb discapacitat
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XARXES i GRUPS DE TREBALL
Des de l’àrea d’inclusió s’ha participat en diferents grups de treball:

Disseny universal
Organitzat per la Red SAPDU, aquest grup vol establir línies de treball sobre
aquesta tipologia docent que ha de permetre fer una universitat inclusiva
realment. Aquest grup està liderat per la UIB i té com a membres personal tècnic
de les universitats UDC, UdG, UPF, UOC, Universidad Europea i URV.

Afectació de la covid-19 a l’alumnat amb discapacitat
Organitzat per la Comissió tècnica UNIDISCAT, recull les conseqüències
específiques que ha comportat la pandèmia en el col·lectiu de l’estudiantat amb
discapacitat que estudia a les universitats catalanes.

Focus grup sobre el retorn social de la Inversió.
Organitzat pel Campus Arnau d’Escala.

Com ja és habitual, la Unitat de Compromís Social ha participat en la comissió tècnica
UNIDISCAT i en la Red SAPDU, en la qual és membre electe de la comissió permanent.
Aquest any es va fer una reunió amb l’Associació de Malalts de Crohn per intercanviar
situacions viscudes i estratègies d’intervenció.
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ACCESSIBILITAT
Durant el curs 2020-2021 s’han continuat les accions d’accessibilitat amb la instal·lació
de portes automàtiques a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. No
s’han pogut dur a terme més accions a causa de la situació de pandèmia.
Atenent que un dels pilars bàsics de l’àrea d’inclusió és l’accessibilitat dels espais físics
dels campus de la UdG, durant el curs 2020-2021 s’han realitzat dues auditories
d’accessibilitat per part de l’empresa Àgils Comunicació, que han donat com a resultat
informes exhaustius de la situació real als campus Montilivi i Barri Vell.
Els documents marquen la situació real i la urgència de les solucions, i dona possibles
solucions per a les barreres. Aquests informes, doncs, encaminaran la planificació de
les futures actuacions en accessibilitat que ha de realitzar la UdG.
Dins de les obligacions que marca el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic,
s’inclou la creació d’una Unitat Responsable d’Accessibilitat que anualment ha de
redactar informes de la situació quant a accessibilitat web. Aquest treball, a la UdG, el
realitzen la UCS, el Servei de Publicacions, la Biblioteca, el Vicerectorat de Territori i
Compromís Social, el Vicerectorat de Qualitat i Transparència i la Vicegerència
d’Organització.
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PIS AMIC
Durant el curs 2020-2021 ha tingut lloc l’11a edició de les Beques Pis Amic, que no s’ha
deixat de fer tot i la situació de pandèmia i d’incertesa. Aquest curs es va iniciar amb
quatre residents, però es va finalitzar amb una estudiant de màster i una usuària de la
Fundació Astrid 21.
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Així mateix, per tal de promoure altres
formes de formació continuada el
Programa Sènior dóna suport a les Aules
d'Extensió Universitària i organitza cursos
per atendre els interessos dels seus
estudiants més grans.

DONES

33

FORMACIÓ PER A MÉS GRANS DE
50 ANYS

L’educació és un dret que no només cal
protegir, sinó també ampliar. Ara que
cada vegada es parla més de l’educació al
llarg la vida, cal preveure noves formes
d’accés a la Universitat. El Programa de
Formació Universitària està pensat per a
les persones de més de cinquanta anys
que volen matricular-se a algunes
assignatures que s’imparteixen a la
Universitat sense seguir els itineraris
establerts per a l’obtenció dels títols
universitaris.
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PROGRAMA "ACTUALITZA'T"
Per tal de promoure altres vies de formació continuada, organitza cada any el
programa Actualitza't de formació especialitzada.

El curs 2020/2021 es va organitzar el curs "Introducció a les
Xarxes Socials", dels quals van participar 14 persones
durant el 6 de febrer fins al 2 d'abril de 2020.
El curs es va realitzar de manera presencial, abans de la pandèmia, però a
causa d'aquesta es va reprendre de manera virtual.
El contingut d’aquest curs va ser el següent:

Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
Flickr
MeetUp
Xarxes Socials
especialitzades
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MATRICULATS CURS 2020/21
El 63 % de les matrícules del curs 2020-2021 corresponen a estudiants de
gènere femení i el 37 % a estudiants de gènere masculí; això significa que creix
2 punts el percentatge d’estudiants homes matriculats i disminueix, per tant, 2
punts el de les estudiants dones, respecte del curs anterior. Cal tenir en
compte l’impacte de la pandèmia en la matriculació de nous estudiants i en les
baixes, que han estat significatives respecte de l’any passat.

19

HOMES

DONES

33
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ALTES DE NOUS ESTUDIANTS
Aquest curs, degut al sotrac de la pandèmia,
ha disminuït considerablement el nombre de
matrícules de nous estudiants de més de 50
anys, i la xifra és, conseqüentment, molt
menor que la del curs anterior.

3

HOMES

DONES

5
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BAIXES
El total de baixes respecte del curs anterior és de 103 alumnes, dels quals 35 són
homes i 68 són dones. Novament cal tenir en compte que les dades estan totalment
determinades per la pandèmia.

35

HOMES

DONES

68

103

MATRICULES PER EDAT
EDAT
La franja d’edat amb més
estudiants matriculats el curs
2020-2021 és la que va de 65 a
75 anys. L’edat amb més
alumnes matriculats és de 67
anys, amb un total de 6
alumnes matriculats, dels
quals 4 són dones i 2 són
homes; seguidament se situen
els estudiants de 66 anys, amb
un total de 5 matriculats, tot
dones.
Pel que fa a les estudiants
dones, la franja d’edat amb
més matrícules és la que
va de 66 a 67 anys; i per als
estudiants homes, la que
va de 68 a 74 anys.

DONA

HOME

TOTAL

81
80

1

0

1

0

0

0

79

0

1

1

78
77

2

0

2

1

0

0

76

1

1

2

75
74
73

1

2

3

1

3

4

2

1

3

72
71

3

0

3

0

2

2

70

2

0

2

69
68

2

0

2

0

3

3

67

4

2

6

66
65

5

0

5

2

1

3

64

1

2

3

63
62

3

0

3

1

0

1

61

1

0

1

60
59

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

57
56

0

0

0

0

0

0

55

0

0

0

54
53

0

0

0

0

0

0

52

0

1

1

51
50

0

0

0

0

0

0

TOTAL

33

19

52

104

ESTUDIANTAT
PER GRAUS
Aquest curs, com que ha disminuït més de la meitat, concretament un 66,4 %, el
nombre d’estudiants matriculats en el Programa Josep Torrellas a causa de la
pandèmia, ha caigut en conseqüència el nombre d’estudiants matriculats en graus
que s’imparteixen a les facultats del campus Montilivi: ha estat un 55 % inferior
respecte al del curs 2019-2020. Aquest curs s’han matriculat en assignatures ofertes en
els graus que es cursen a Montilivi un total de 5 estudiants, dels quals 4 són homes i
tan sols una matrícula correspon a una dona.

FACULTAT DE CIÈNCIES
GRAU EN BIOLOGIA
Codi

Assignatura

Dones

Homes

3103G01079

Biologia d'organismes i sistemes

0

1

3103G00079

Biologia fonamental

0

1

3103G01103

Genètica humana

1

0

Dones

Homes

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
Codi

Assignatura

3105G07021

Bases de dades

0

1

3105G07022

Enginyeria del Software I

0

1
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ESTUDIANTAT
PER GRAUS
FACULTAT DE LLETRES
GRAU EN HISTÒRIA DE L'ART
Codi

Assignatura

Dones

Homes

3102G05043

Art i gènere

5

0

3102G05061

Promoció i recepció: obra d'Antoni Tàpies

4

0

3102G05044

Art i artistes a l'Europa moderna. El món
de Goya

4

2

3102G05063

Història de l'art Medieval I

3

1

3102G05064

Història de l'Art Medieval II

2

1

3102G05037

Art Medieval Hispànic

4

0

3102G05028

Estètica de la producció i de la recepció
de l'obra d'art

1

0

3102G05062

Cultures artístiques del mon

1

1

3102G05022

Art del Renaixement

6

1

3102G05035

Tradició i modernitat en l'art contemporani

1

0

3102G00016

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual:
economia, política i societat

0

1

3102G00017

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual:
patrimoni, memòria i identitat

0

2

3102G05036

Art i conflictes en el món antic

0

1

3102G05042

Usos del patrimoni històric-artístic

0

1

3102G05038

Art i arquitectura a Espanya: Renaixement i Barroc

1

0

3102G05019

Art antic II. Grècia i Roma

0

1

3102G05023

Art Barroc

4

0

3102G05024

Art contemporani I

1

0

3102G05025

Art contemporani II

1

0

3102G00015

Història de la ciència i la cultura

3

0

3102G00002

L’Evolució de les societats humanes

1

0
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ESTUDIANTAT
PER GRAUS
FACULTAT DE LLETRES
GRAU EN HISTÓRIA
Codi

Assignatura

Dones

Homes

3102G04029

Història contemporània

1

3

3102G04019

Història Medieval

2

0

3102G04020

Història de Catalunya

1

1

3102G04030

Història d'Espanya

0

1

Dones

Homes

0

1

Dones

Homes

1

0

Dones

Homes

GRAU EN GEOGRAFIA
Codi
3102G02047

Assignatura
Geografia econòmica

GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANA
Codi
3102G00012

Assignatura
Lectures de Literatura Universal

GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL
Codi

Assignatura

3102G01028

Transformacions del món global OP

0

1

3102G01022

Cultura contemporània I

4

1

Dones

Homes

GRAU EN FILOSOFIA
Codi

Assignatura

3102G03020

Història de la filosofia medieval

0

1

3102G03021

Història de la filosofia moderna I

0

2

3102G03022

Història de la filosofia moderna II

0

2
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GRÀFICS COMPARATIUS
A començaments del 2020 el virus SARS-covid19 va sacsejar el món; un parell
de mesos més tard Europa es convertia en un focus important de la pandèmia
mundialment estesa, i arreu del món es decretaven mesures per lluitar-hi en
contra. El nostre país, a finals de març, vivia un dels confinaments més estrictes
de la història, i no va ser fins al mes de maig quan es va iniciar l’anomenat pla
de desescalada per a la recuperació de l’activitat econòmica i social.
Aquest escenari ha provocat que la societat en general en resultés afectada,
també la comunitat d’estudiants, i en particular els estudiants adscrits al
Programa de Formació 50, molts d’ells persones de risc respecte al contagi. La
incidència ha anat disminuint, però tot i així ha tingut un impacte brutal en el
normal funcionament de les institucions i la societat.
Cal tenir en compte aquesta introducció, i fer-nos càrrec de la realitat d’aquest
curs per tal d’integrar i interpretar les dades.

Evolució del total d’alumnes matriculats
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En aquest gràfic es pot veure l’evolució del nombre d’estudiants matriculats. El
curs 2012-2021 s’han comptabilitzat 52 estudiants matriculats al Programa
Josep Torrellas, que ha patit l’impacte directe de la pandèmia i de les mesures
decretades pels governs per lluitar-hi en contra. És com si el programa hagués
tornat als orígens, pel que fa a les dades de matriculació.
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GRÀFICS COMPARATIUS
Baixes (comparatiu)

CURS 2019/2020

DONES

12

HOMES

7

CURS 2020/2021

DONES
HOMES

68
35

TOTAL
CURS
2019 - 2020
CURS
2020 - 2021

19

103
109

GRÀFICS COMPARATIUS
Altes (comparatiu)

CURS 2019/2020

DONES

31

HOMES

11

CURS 2020/2021

DONES
HOMES

5
3

TOTAL

42

CURS
2019 - 2020
CURS
2020 - 2021

19
110

AJUTS

111

BEQUES D’EMERGÈNCIA
PER A L'ESTUDIANTAT
Ajuts d'emergència - Curs 2020-2021
N. DE SOL·LICITUDS:

32

AJUTS CONCEDITS:

25

IMPORT TOTAL DELS AJUTS CONCEDITS:

20.138,14€
112

PRÉSTEC DE PORTÀTILS I
ATORGAMENT DE CONNEXIÓ
Préstec de portàtils i atorgament de connexió a
internet a estudiants de la UdG en desigualtat
educativa afectats per la bretxa digital – covid-19
SOL·LICITUDS DE PORTÀTILS

74

PORTÀTILS ATORGATS

47

SOL·LICITUDS DE CONNEXIÓ

54

CONNEXIONS ATORGADES

37

113
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