
  

MEMÒRIA D’IMPACTE 2021-22 



Sostenibilitat 
 

La UdG ha renovat el compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris (PAV) 
per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle al qual es va adherir el 2011, i que li 
permet fer l’inventari de les emissions 
de CO2 de la institució. Per tercer any 
consecutiu, gràcies a la compra 
d’electricitat 100% renovable amb 
garantia d’origen, s’han reduït a zero 
les emissions associades al consum 
elèctric. Altres factors d’emissió 
directa inventariats com el consum de 
gas natural, els gasos refrigerants i la 
flota de vehicles de la UdG han 
comportat l’emissió d’unes 600 
tCO2eq, un 10% menys que l’any 
anterior.   
 
La mobilitat quotidiana per accedir als 
campus junt amb la mobilitat professional i per 
estudis son els factor d’emissió més 
importants de la institució, suposen quasi el 90% 
del total.  
 
 
 
 

 
  



Les darreres enquestes anuals de mobilitat obligada indiquen que la quota modal 
de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS) s’ha situat en el 53%, és a dir, les 
opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta dupliquen l’ús del vehicle 
motoritzat, si hi afegim la mobilitat en cotxe compartit la quota puja fins el 62%. 
Les emissions de l’estudiantat, com a col·lectiu més nombrós, son les més grans 
(al voltant del 55€), si segreguem el col·lectiu d’estudiants de dada global de la 
UdG, aquesta quota del 62% passa al 72%, ja que cal destacar que el 23% de 
l’estudiantat opta per desplaçar-se a peu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat el context tant desfavorable per a compartir espais reduïts, la 

plataforma per a compartir places del cotxe de la UdG Fes edit ha augmentat en 

27 nous registres, sumats als ja existents fan que la comunitat Fes edit UdG 
arribi a les 970 persones que durant aquest curs han estalviat 24 tones de CO2.  

Enguany el servei de préstec de bicicletes de la UdG ha fet 474 préstecs d’una 
setmana de durada, fet que ha suposat un estalvi de 2,23 tones de CO2 del còmput 
global d’emissions de la UdG. El servei de bicicletes elèctriques per a la mobilitat 
PAS i PDI entre campus o per fer tràmits, ha registrat 68 préstecs que han suposat 
229 hores. 
  



 
També ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent l’adquisició de 
688 abonaments del bus urbà per a l’estudiantat “Vine a la UdG amb bus” 
recuperant un 32% d’usuaris respecte al curs anterior, però encara per sota del 
voltant del miler de la prepandèmia. 

 
 
L’Hort Ecosolidari de la UdG ha recuperat totalment l’activitat amb la 
participació de 17 estudiants del programa de voluntariat, equivalents a 425 hores 
d’activitats relacionades amb l’agricultura ecològica. També s’ha reprès la 
col·laboració amb el Grup Fundació Ramon Noguera amb la participació d’un 
grup de 20 persones adultes amb discapacitat intel·lectual en diferents tasques 
de l’hort. Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als 
menjadors socials de La Sopa ha estat al voltant de 130 caixes de productes 
hortícoles ecològics. 
 
Pel que fa a la Gestió de residus les dades obtingudes en el darrer Estudi de 
Quantificació i Caracterització dels residus UdG es mostren en la següents 
gràfica: 
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Pla d’ambientalització 
 
Durant el primer semestre de 2021, la Comissió Tècnica per a la revisió del Pla 
d’Ambientalització ha seguit treballant en el disseny del nou Pla 
d’Ambientalització de la Universitat de Girona per tal de tenir una versió 
definitiva del Pla amb l’inici del nou curs.  
El Pla va continuar el procés de cocreació, que havia iniciat amb les taules 
temàtiques i altres col·laboracions, presentant l’esborrany per a la participació a 
tota la comunitat UdG. Durant el setembre de 2021 un cop rebudes les 
aportacions, s’obre el debat i la introducció d’esmenes al document definitiu per 
a la seva aprovació.   
El Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar a la sessió 7/2021, de 
30 de setembre, el nou Pla d’Ambientalització en el qual es plantegen els següents 
objectius centrals: 

1. Reduir les emissions de carboni un 50 % el 2030 (respecte 2011) 

2. Generar coneixement i consciència de la problemàtica ambiental a tota la 

comunitat 

El Pla s’estructura en 3 Àmbits: 
 

1. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.  
Objectiu: mesurar detalladament les emissions generades per la UdG i 
reduir-les progressivament fins a assolir el 50 % al 2030, respecte de l’any 

2011, així com aconseguir la neutralitat de carboni al 2050.  
Línies: Mobilitat, Energia, Inventari d’Emissions i Pressupost de Carboni. 
 

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). 

Línies: Consum i Gestió de Residus, i Gestió d’Espais 
 

3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.  

Objectiu: fer partícip a 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 a la sostenibilitat. 
Línies: Formació per a la Sostenibilitat i Comunicació Ambiental. 

 

De les línies se’n deriven 32 Objectius operatius dels que en pengen 129 accions, 
totes elles encaminades a assolir els objectius de reducció del 50% d’emissions de 
CO2 equivalent, en aquest sentit, per poder veure’n l’evolució, la UdG s’ha de 
dotar dels procediments adequats per quantificar amb precisió i agilitat la seva 
petjada de carboni, que quedarà detallada en l’inventari d’emissions i servirà de 

base per a establir el pressupost de carboni que serà l’eina que ha de determinar 
la quantitat màxima de CO2 equivalent que la UdG  pot emetre anualment fins a 
2030. 

 



 

https://www.udg.edu/ca/Portals/50/INFOGRAFIA%20Pla%20Ambientalitzaci%C3%B3%202021

.pdf?ver=0rim09NdVAEt_wl1nKjtAA%3d%3d   

https://www.udg.edu/ca/Portals/50/INFOGRAFIA%20Pla%20Ambientalitzaci%C3%B3%202021.pdf?ver=0rim09NdVAEt_wl1nKjtAA%3d%3d
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/INFOGRAFIA%20Pla%20Ambientalitzaci%C3%B3%202021.pdf?ver=0rim09NdVAEt_wl1nKjtAA%3d%3d


Voluntariat 
 
La Universitat de Girona és la segona universitat espanyola amb major nombre 
d’estudiants que porten a terme accions de voluntariat. Així es desprèn del IX 
Estudi sobre Voluntariat Universitari, realitzat per la Fundació Mutua Madrileña, 
en el qual han participat 36 universitats, publiques i privades, de tot l’Estat 
espanyol. Amb els 12 nous convenis de col·laboració signats entre la UdG i 
diferents entitats socials i ONGs de la demarcació per dur a terme activitats 
solidaries, ja sumen un total de 166 les entitats i ONG’s que participen en el 
Programa d'Activitats Solidaries des del 2010. 
Cal destacar els 1.593 estudiants de la UdG que han fet algun dels 23 cursos 
de formació, o algun dels 10 packs (Salutacció – Taula de Salut de Girona; 
Intercanvis lingüístics; Promotors de la Salut) o alguna de les 224 activitats 
solidaries (25/50 hores) o activitats puntuals (5/10 hores), en el període comprès 
entre maig del 2021 i abril del 2022. Tanmateix, cal destacar l’operatiu especial 
de voluntariat que es va organitzar des de la UdG per tal de suport a Creu Roja en 
el seu dispositiu d’acollida de persones refugiades. 
En total, els estudiants han dedicat mes de 12.920 hores a activitats solidaries. 
D’altra banda, 73 estudiants han participat en activitats de voluntariat 
del Servei d'Esport i 193 en activitats d'acolliment (pis solidari, pis 
amic i Projecte Rossinyol). 
S’han impartit 23 cursos de formació relacionats amb els diferents àmbits del 
compromís social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions 
Unides. Estan formats per més de cent vídeos curts, d’entre 10-15 minuts, que es 
combinen entre ells per confegir els cursos, i que acaben sempre amb una taula 
rodona amb participants experts i amb una tasca de reflexió per part de 
l’estudiantat. Aquesta base de dades de vídeos sobre temes diversos relacionats 
amb temes de compromís social es un material valuós que pot ser utilitzat mes 
enllà dels cursos de voluntariat, per a necessitats especifiques de la UdG que s’hi 
relacionin. 
 
Els cursos que s’han ofert són: 
 

1. Introducció al voluntariat (1er semestre) 
2. Introducció a la Sostenibilitat (1er semestre) 
3. Introducció a la perspectiva de gènere (1er semestre) 
4. El dret a la mobilitat humana. Acompanyament integral a persones 

refugiades i migrades (1er semestre) 
5. Gestió de respostes a emergències humanitàries (1er semestre) 
6. Introducció a l’Agenda de Desenvolupament Sostenible (1er semestre) 
7. Prevenció de la conducta suïcida: guardians de la salut mental (1er 

semestre) 

8. Cuidem la vida. Cuidar-nos en societat (1er semestre) 
9. Cuidem la vida. Ecofeminisme (1er semestre) 
10. Cuidem la vida. Artivisme per a persones compromeses amb el planeta i 

les persones (1er semestre) 
11. Cooperació per al desenvolupament (2on semestre) 

12. Visibilitzant els racismes: discursos, pràctiques i resistències (2on 
semestre) 



13. Introducció a la diversitat sexual i de gènere (2on semestre) 

14. Consum de drogues i drogodependències: divergències i confluències 
(2on semestre) 

15. Introducció al treball amb persones amb discapacitat (2on semestre) 
16. Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària (2on semestre) 
17. Prevenció de la conducta suïcida: guardians de la salut mental (2on 

semestre) 
18. VI Jornades Visions d’un Món Desigual. Treball digne i creixement 

econòmic (2on semestre) 
19. Cuidar-nos en societat: com ens organitzem per fer possible el bé comú, 

els drets humans i la felicitat (2on semestre) 

20. Posar el món potes enlaire – Propostes de l’ecofeminisme per a una vida 
millor (2on semestre) 

21. Com està el pati: entendre què està passant al món i perquè t’afecta (2on 
semestre) 

22. Això crema: entendre les relacions entre el consum i la crisi climàtica i 

social (2on semestre) 
23. Ull a la dada: entendre perquè la transformació digital té tant a veure 

amb tu i amb els Drets Humans (2on semestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voluntariat Internacional 
 
 
Al llarg d’aquest últim any, amb la retirada de gran part de les restriccions de 
mobilitat entre països, el voluntariat internacional ha anat creixent 
exponencialment en nombre de projectes i participants. Gràcies a la nova 
situació internacional, més de vuitanta estudiants han tingut la oportunitat de 
participar en un projecte a l’estranger. Polònia, Romania i Portugal han estat 
els destins més freqüents, tot i que la llista de països que han rebut a 
estudiants de la UdG és àmplia: Itàlia, Eslovènia, Marroc, Grècia, Alemanya, 
França, entre d’altres.  
 
Els estudiants de la UdG han participat en projectes tant de curt termini (1-2 
setmanes) com de llarg termini (fins a 12 mesos). Els estudiants que han fet el 
pas per a marxar a un projecte internacional són de diferents facultats, graus 
i màsters. Una gran part dels voluntaris són noies, tot i que també hi ha hagut 
una bona quantitat de nois que també ha decidit viure l’experiència.  
 
Recordem que es tracta de projectes internacionals subvencionats per la Unió 
Europea, on el menjar, allotjament, activitats i vols estan coberts pel mateix 
programa. D’aquesta manera, aconseguim que els estudiants puguin tenir una 
experiència internacional independentment del seu estatus social i econòmic.  
 
Els estudiants de la UdG, quan tornen dels seus projectes, ens transmeten la 
seva gran satisfacció d’haver tingut l’oportunitat de conèixer a altres persones 
de diferents països i altres cultures, a més de poder créixer personalment i 
professionalment en un ambient molt positiu.  
 
Llistat de projectes subvencionats per la Unió Europea amb participació 
d’estudiants de la UdG: 
 
1.Beyond hate, Marroc - 3 estudiants. 
2.Bring back the love, Polònia - 1 estudiant. 
3.Camera eye, Polònia - 4 estudiants. 
4.Digital detox, Polònia - 5 estudiants. 
5.Let's play for change, Polònia - 3 estudiants. 
6.Project in day care center, Polònia - 1 estudiant. 
7.Youth bike Love, Polònia - 2 estudiants. 
8.Youth wave project, Polònia - 1 estudiant. 
9.Clean, create and educate, Grècia - 2 estudiants. 
10.Power of time, Grècia - 1 estudiant.  
11.Womenity, Itàlia - 2 estudiants. 
12.Climate for change, Itàlia - 5 estudiants. 
13.Social lies never die, Itàlia - 2 estudiants. 
14.Gaia project, Itàlia - 1 estudiant. 
15.Moving my fears, Eslovènia - 6 estudiants. 
16.Culdive, Eslovènia - 3 estudiants. 
17.Love yourself first, Segòvia (Espanya) - 1 estudiant. 
18.Zero waste, França - 3 estudiants. 
19.Urban agriculture, França - 3 estudiants. 



20.Catch your moment, Bulgària - 1 estudiant. 
21.Building Europe, empowering children, Alemanya - 1 estudiant. 
22.Discovering diversity, discovering fairytales, Alemanya - 3 estudiants. 
23.Tilt 2.0, Alemanya - 1 estudiant. 
24.Digital revolution, Romania - 2 estudiants. 
25.Seminar on addictions, Romania - 5 estudiants. 
26.YE addictions, Romania - 7 estudiants. 
27.Resounding citizenship, Portugal - 7 estudiants.  
28.Together for SDG's, Portugal - 6 estudiants. 
29.Understanding migration, Portugal - 2 estudiants. 

  



Cooperació universitària al desenvolupament 
 

La pandèmia de COVID-19 va afectar els projectes i les mobilitats que s’havien de 
portar a terme i, per aquest motiu, el rector va resoldre modificar el període de 
realització dels projectes de la convocatòria 2020. Això va fer que s’endarrerís 
també la convocatòria del 2021 i per això enguany hem tingut dues convocatòries 
simultànies.  
 
A la convocatòria de projectes de cooperació 2021 es va concedir un total 
de 69.987,92€, que han finançat 11 projectes diferents i han mobilitzat 12 
estudiants, 21 membres del PDI i 5 membres del PAS.  
 
Els projectes concedits són: 
 

1. AMAZOMEM3: Sistema descentralitzat de membranes per la 
potabilització sostenible d’aigua en comunitats amazòniques. Prova pilot 

a La Milagrosa. 
2. Chajinel (Segona edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició 

infantil a Totonicapán, Guatemala (Cinquena edició) 
3. Construcció d’una nova biblioteca en una Escola d’Infermeria de Kribi-

Camerun 

4. Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat 
social contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

5. Denúncia i superació de vulnerabilitats en la frontera de Mèxic-
Guatemala; Fase 5. Informar, educar. Prevenir i visualitzar a les persones 
LGBTIQA+migrants, sol·licitants i refugiades en la frontera Sud de Mèxic 

en temps de pandèmia global. 
6. Elaboració d’un mapa de risc d’atac de Puma “concolor” al ramat, cria de 

gossos protectors pastor de Maremma i percepció socioeconòmica del 
conflicte entre ramaderia i fauna salvatge a l’àrea de la Reserva de la 
Biosfera Torres del Paine, Patagonia chilena. 

7. Cap a una cultura d’observació del canvi climàtic. Capacitar comunitats 
rurals per a proposar solucions a l’Amazones brasilera. 

8. Inventors4Change. Inventors pel Canvi 
9. Paisatge i desenvolupament sostenible: estudi integrat dels usos del sòl i 

l’agricultura en els municipis de Rancho Grande, El Cuá, La Dalia i Waslala 

(Nicaragua) 
10. Projecte de suport als centres de salut de Smara (Camps de refugiats 

Saharauis). 
11. VUDES 2021 – Amhara Visites Universitàries pel Desenvolupament 

Sostenible – Amhara, Etiòpia 

 
D’altra banda, a la convocatòria 2022 s’ha incorporat una nova modalitat per 
finançar projectes de compromís social comunitari. Aquesta modalitat s’orienta 
a donar suport a la participació activa de membres de la comunitat universitària 
en iniciatives d’àmbit local orientades a combatre la pobresa i l’exclusió social en 
relació amb els col·lectius més desfavorits, especialment en accions relacionades 
amb els àmbits d’expertesa de la UdG. 



 
Així, a la convocatòria 2022 es va concedir un total de 79.853,69€, que han 
finançat un total de 13 projectes diferents de cooperació per al desenvolupament 
i 2 projectes de compromís social comunitari i han mobilitzat 12 estudiants, 17 
membres del PDI i 3 membres del PAS.  
 
Els projectes concedits de Cooperació per al Desenvolupament són: 
 

1. Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 

actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-
Camerun 

2. Capacitar i formar membres del CODES i altres participants a l’associació, 
en teories i metodologies de disciplines com sociologia, economia, treball 
social, pedagogia, que ajudin a desenvolupar anàlisis de la realitat social, 

sociològica i econòmica del context senegalès que contribueixin a fer 
millors emigracions i retorns d’aquells senegalesos i senegaleses que ho 
desitgin i/o s’ho plantegin. 

3. Chajinel – La persona que acompanya (tercera edició) 
4. Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat 

social contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) 
5. Denúncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México-

Guatemala; Fase 6 Archivo y memòria LGBTIQ+ 
6. EDUSIM 2022: Creació d’un centre docent a l’escola Emboret i expansió 

de noves metodologies per l’aprenentatge competencial en l’àmbit 

cientificotecnològic a les escoles de l’àrea de Simanjiro. 
7. Hacia una cultura de observación del cambio climático. Capacitar 

comunidades rurales para proponer soluciones en la amazonía brasileña. 
8. Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán, 

Guatemala (sisena edició). 

9. Inventors4Change / Inventors pel Canvi 
10. Projecte de suport als centres de salut de Smara (Camps de refugiats 

Saharauis). 
11. Projecte Fez Mashallah 
12. VUDES 2022 Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – 

Etiòpia 
13. WANA WAKE. Despertant l’emprenedoria a la dona local de kigoma 

 
Els projectes concedits de Compromís Social Comunitari són: 
 

1. Expertesa i Transformació Social 

2. Nosaltres, els MENA 

 
Estudiants i el canvi social 
Enguany hem seguit participant en el projecte interuniversitari Global Challenge, 
en col·laboració amb l’ONG ONGAWA i 10 altres universitats espanyoles. A través 
de diverses formacions, els estudiants participants han reflexionat sobre com ens 
organitzem per cuidar-nos en societat, per fer possible el bé comú, i imaginar-ne 
el model des de l’ecofeminisme. També s’ha debatut sobre les relacions entre 



consum i crisi climàtica i social, o per entendre perquè la transformació digital té 
molt a veure amb els Drets Humans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inclusió  
 

El curs 2021/22 (a la data de tancament d’aquesta memòria) s’han emès 216 
informes d’adaptacions per a estudiantat amb discapacitat o necessitats 
educatives, la qual cosa significa un increment del 24% respecte al total 
d’informes del curs anterior. S’ha de remarcar que continua l’increment de les 
situacions de vulnerabilitat psicològica que s’han hagut d’atendre, amb un repunt 
dels trastorns de conducta alimentària detectats. Destacar que aquest curs s’ha 
automatitzat l’accés als informes per part del professorat, tenint sempre així el 
PDI amb estudiantat amb adaptacions matriculat a les seves assignatures, la 
informació de primera mà sempre actualitzada i disponible. 
Amb motiu de la situació de pandèmia viscuda al llarg de la major part del primer 
semestre del curs i part del segon, es van adquirir mascaretes accessibles que es 
van repartir entre el PDI i el PAS de les facultats i escoles amb estudiantat amb 
discapacitat auditiva. També s’han adquirit llicències del programari Claroread 
© que s’han distribuït entre les persones que han acreditat una dislèxia. 
 

  



 

  



Promoció de la Salut 
 
Aquest curs s’ha iniciat el Servei d'Atenció Psicològica d'addiccions i el de Salut 
afectiva i Sexual Per a l'estudiantat de la UdG. 
S’està portant a terme la primera convocatòria dels premis als millors treballs 
finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els 
ODS, de la Xarxa Catalana d’Universitats Catalanes (USCAT) 
S’han realitzat diferents campanyes de sensibilització a la comunitat universitària 
amb les diferents xarxes en que participa la UdG, com REUS (Red Española de 
Universidades Saludables) o USCAT (Universitats Saludables Catalanes). 
Dels dies 6 al 8 d’abril s’ha celebrat la segona Setmana de la Salut 
Interuniversitaria, 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, Universitat Politècnica de Catalunya 
dins del treball conjunt que portem a terme a la Xarxa USCAT. 
 
 
  



Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més 
Grans de 50 Anys  
 

El curs 2021-2022 s’han matriculat 83 estudiants al programa de Formació Josep 
Torrellas per a més grans de 50 anys (29 homes i 54 dones), el que suposa un 
increment respecte del curs passat de 31 persones de les quals 21 són dones i 10 
són homes. 
El pla formatiu del programa compta en l’actualitat amb una oferta de més de 
400 assignatures corresponents als plans d’estudis de 28 titulacions oficials de la 
Universitat de Girona, revisades pels respectius coordinadors i coordinadores de les 
assignatures, que es portaran a la propera Comissió de Docència i Estudiants del 
Consell de Govern per tal, de que, si s’escau, siguin aprovades pel proper curs 
2022/23. 
Les persones interessades, es podran matricular a les assignatures de diferents graus, 
sense la necessitat de seguir un mateix itinerari. 
 
Novetats 
Durant el curs 2021-2022 s’ha  perfeccionat el sistema d’automatrícula per aquest 
col·lectiu d’alumnat i s’ha establert un sol període de preinscripció i matrícula 
durant el mes de setembre.  
  



UdG Impacte 2022 – Igualtat de Gènere 
 
Durant aquest curs 2021-2022 s’han implementat diversos compromisos 
garantits al Segon Pla d’Igualtat (2021-2025), aprovat a la sessió 3/2021, de 29 
d’abril, del Consell de Govern.   
S’han prioritzat, semblantment, les següents accions: 

a) La Universitat de Girona ha acollit la IX Trobada d’Igualtat de Gènere 
de la Xarxa Vives d’Universitats, centrada en l’estudi de l’impacte de 
gènere a la normativa universitària i el biaix de gènere en la carrera 
investigadora a les universitats de la Xarxa Vives. 

b) Implementació del nou Registre salarial en clau de gènere a la 
Universitat de Girona, concebut per esdevenir un instrument de 
transparència retributiva al servei dels treballadors i treballadores, 
laborals i funcionaris, de la nostra comunitat universitària. 

c) Aprovació de la primera convocatòria d’ajuts per a l’organització 
d’activitats, jornades i congressos de sensibilització i formació per 
impulsar la igualtat de gènere a la Universitat de Girona (e-BOU 2542) 

d) Aprovació del nou Reglament d’associacions de la Universitat de 
Girona (e-BOU 2394) que incorpora, per primera vegada al seu article 
6, mesures per a promoure el coneixement i difusió, dins el teixit 
associatiu de la UdG, de les previsions del Protocol de prevenció i 
actuació davant situacions de violència o assetjament per raó de sexe, 
gènere o sexualitat.  

e) Incorporació de la Universitat de Girona a la Red de Universidades por 
la Diversidad, un espai de col·laboració interuniversitari per a 
promoure accions conjuntes en polítiques de protecció del col·lectiu 
LGTBI+ 

f) Durant el curs 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 a tots els col·lectius de la 
comunitat universitària. Destaquen especialment els cursos formatius 
sobre docència amb perspectiva de gènere, organitzats des de l’ICE 
amb la col·laboració de l’àrea d’Igualtat de Gènere de la UCS. I en 
aquest capítol formatiu destaca també l’organització d’una quarta 
edició de les Aules Obertes a la perspectiva de gènere, impulsada en el 
marc dels actes commemoratius del 25 de novembre (Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones) i el 8 de març (Dia 
Internacional de les Dones). En el marc dels actes commemoratius 
d’aquestes dates s’han continuat programant un amplíssim catàleg 
d’actes institucionals, conferències, cursos i seminaris. I encara dins el 
capítol formatiu i a tall de conclusió, al curs de voluntariat s’ha ofert 
també formació sobre diversitat sexual i de gènere, adreçada a 
estudiantat. 

g) Promoció de diverses campanyes institucionals de sensibilització en 
clau de gènere.  

h) Inici dels tràmits de reforma del Protocol de prevenció i actuació 
davant situacions de violència o assetjament per raó de sexe, gènere o 
sexualitat, amb el nomenament d’una Comissió d’expertesa 
interdisciplinar. 

 


