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El compromís social ha de centrar-se en contribuir a un model de innovació i
desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental socialment responsable
i sostenible i en promoure la reconceptualització del model de universitat.
S’han d’aplicar de manera preferent, en el àmbit de les persones, especialment
de les que configueren la comunitat universitaria, incluent aspectes vinculats a la
igualtat entre homes i dones, la conciliació de la vida personal, laboral i d’estudi,
la plena integració de les persones amb discapacitat la participació en la vida
universitaria, la promoció de una vida saludable, pràctiques de consum
responsable i avançar en la institucionalització del Compromís Social
La nostra universitat persegueix dos aspectes essencials a través de la Unitat de
Compromís Social, incidir en el desenvolupament de competències transversals
en els estudiants que promoguin el seu desenvolupament integral i contribueixin
a la seva formació com a ciutadans actius i responsables socialment, i que amb
això la universitat sigui percebuda com una institució compromesa èticament i
socialment, implicada amb el territori i valuosa per a la societat per la seva
contribució a la solidaritat, l’equitat i la justícia social.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011) “La responsabilidad social de la
universidad y el desarrollo sostenible”. Secretaria General de Universidades.
Comisión Técnica de la Estrategia Universidad 2015. Ministerio de Educación.
Secretaria General Técnica (Subdirección General de Documentación y
Publicaciones). Madrid
Voluntariat
Amb els 15 nous convenis de col·laboració signats entre la UdG i diferents entitats
socials i ONG de la demarcació per a la realització d'activitats solidàries, ja sumen
un total de 158 des del 2010, en el programa d'Activitats Solidàries de l'Oficina de
Cooperació.

Cal destacar els 1.331 estudiants de la UdG que han participat en alguna de les
244 Activitats Solidàries (25/50 hores) o Activitats Puntuals (5/10 hores)*, activitats
d'acolliment, voluntariat del Servei d'Esports**, i les més de 9.940 hores que han
dedicat els estudiants a la realització d'Activitats Solidàries.
S’han realitzat 15 cursos de formació dins de les activitats solidàries programades.
* Dades d’activitats solidàries i puntuals realitzades fins a data 23/5/19.
** Dades d’activitats d’acolliment, voluntariat del Servei d’Esports i activitats
solidàries d’estiu recollides a setembre 2018.

Cooperació
La UdG, conscient de la necessitat de donar suport institucional a les accions
impulsades per membres de la comunitat universitària que puguin contribuir a
generar els canvis cap a una societat més justa i solidària, respectuosa amb el
medi ambient, el desenvolupament sostenible i els drets humans, publica
anualment una convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació universitària per
al desenvolupament posant a disposició de l’estudiantat, del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis els mitjans per tal que posin
en marxa projectes que afavoreixin la consecució dels objectius de
desenvolupament sostenible. Per l’any 2019 la quantia total dels ajuts serà de
70.000 €, dels quals 50.000 € es destinaran a finançar projectes de cooperació
universitària per al desenvolupament i 20.000 € a finançar despeses de viatge
dels membres de la comunitat universitària de la UdG al país de destinació.
Participants en projectes de cooperació internacional de la UdG 2018-19:
Enguany, 35 cooperants entre estudiants, PAS i PDI han dut a terme algun dels 11
projectes de cooperació finançats a Mèxic, Equador, Algèria, Guatemala, Camerun,
Senegal, Marroc, Namíbia, Colòmbia i Brasil.
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Energia
-

-

Segons el rànquing internacional GreenMetric La Universitat de Girona
se situa la 12a universitat del món en gestió energètica i reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, escalant 10 posicions
respecte els resultats del curs passat.
En aquest mateix indicador que 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 10a posició de les universitats europees, la
3a de les espanyoles i la 2a de les catalanes.
Un any més la UdG renova el seu compromís amb el Programa d’Acords
Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle que ens permet
fer l’inventari de les emissions de CO2 que enguany s’ha situat en les 0,19
Tn/CO2 per càpita en el consum d’electricitat que l’any que ve serà zero
ja que la UdG a contractat pel 2018 la compra d’electricitat 100%
renovable.

Mobilitat
-

-

-

-

Les Enquestes anuals de Mobilitat obligada ens indiquen que la quota
modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS) s’ha situat en el 72%,
és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta són
quasi 3 vegades l’ús del vehicle motoritzat.
Els usuaris de la plataforma Fes edit per compartir places del cotxe se
situen al voltant de les 900 persones enregistrades que en el que portem
de curs han estalviat 24 tones de CO2 en els 3450 viatges compartits.
El Servei de Préstec de Bicicletes de la UdG ha augmentat la seva flota
fins a 50 unitats gràcies a la donació de la comunitat UdG i de les bicicletes
del dipòsit municipal, l’ús d’aquest servei a estalviat 2’8 tones de CO2
També ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent, el fet
que quasi el 10% de l’estudiantat gaudeix de l’abonament del bus urbà
“Vine a la UdG amb bus”

Espais
-

-

Per afavorir els espais de relació als campus s’han reconvertit 1500m2
d’aparcament en una zona de pícnic amb mobiliari urbà amb materials
provinent del plàstic reciclat i manteniment amb els criteris de jardineria
ecològica de la UdG.
L’Hort Ecosolidari de la UdG ha seguit la seva activitat socioambiental
amb la següent participació:
o Persones en situació de pobresa severa o exclusió, persones
sense sostre (usuaris del centre d’acollida la Sopa de Girona): 6
o Estudiants de la UdG, programa de voluntariat: 56
o Persones adultes amb discapacitat intel·lectual (persones usuàries
del Grup Fundació Ramon Noguera): 30
Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als
menjadors socials de La Sopa ha estat al voltant de les 400 caixes de
verdura

Formació per a la sostenibilitat
-

L’indicador d’Educació del Rànquing Internacional Greenmetric que
mostra en compromís de la universitat en la formació i recerca en

sostenibilitat és a dir sobre assignatures ambientalitzades, pressupost de
recerca en sostenibilitat, publicacions, articles i esdeveniments, situa a la
UdG entre les 10 primeres de l’estat espanyol i la primera de les
universitats catalanes.
Inclusió
Amb l’objectiu de fer accessible per a persones amb discapacitat visual la
Facultat de Dret, s’han instal·lat dispositius Beepcons que permeten ubicarse i moure’s per l’edifici donant informació de l’espai. Després de més de 10
anys, s’ha impulsat la creació de l’Associació Multicapacitats, que permetrà
reunir les propostes i actuacions de l’estudiantat amb discapacitat de la UdG
Igualtat
El 25 de juny de 2017 es va aprovar el Protocol de prevenció i actuació davant
situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat
a la Universitat de Girona presentat al públic coincidint amb el dia contra la
violència de gènere amb una campanya de difusió que implicà la col·locació
d’enganxines a les portes de tots els banys de la UdG i amb l’edició de 20.000
unitats de mantells de paper que es van repartir a les cafeteries de les
diferents facultats. Per la commemoració del 8 de març es va celebrar
l’exposició “Mujer. Todos somos una” de Francisco Magallón, per la qual van
passar més de 555 persones.
Dades Curs 2017/18:
Estudiants amb certificat de discapacitat1 matriculats

122

Estudiants amb informe d’adaptacions per
discapacitat

41

1

Cal tenir en compte que hi ha estudiants amb discapacitat que no tenen el certificat oficial, però que
també poden tenir adaptacions.

Salut
Al mes de febrer de 2018 s’ha constituït un grup de treball per a elaborar les diferents eines que
s’han de dissenyar en el àmbit de la promoció de la salut a la UdG, en formen part d’aquest, la
Unitat de Compromís Social, el Servei d’Esports, la Facultat de Infermeria, la Facultat de
Medecina, la Càtedra de Promoció de la Salut, i l’Oficina de Salut Laboral.

A partir de la creació d’aquest grup de treball s’ha dissenyat la Setmana de la Salut de la UdG,
que s’ha celebrar dels dies 3 al 7 d’abril 2018, a on s’han dissenyat 53 activitats, i en la que han
participat 1.626 persones entre alumnat, PDI i PAS.

Estudiants amb informe d’adaptacions per
necessitats educatives (Dislèxia/TDAH)

49

Dades dels matriculats al programa de formació
per majors de 50 anys

115

