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El compromís social es pot considerar el quart pilar de la universitat, el model de 

gestió institucional que articula la docència, la recerca i la transferència amb la 

societat. Persegueix construir un model de innovació i desenvolupament social, 

cultural, econòmic i ambiental socialment responsable i sostenible, i promou la 

reconceptualització del model d’universitat. 

L’acció promoguda des del compromís social s’ha d’aplicar de manera preferent 

en l’àmbit de les persones, especialment de les que configuren la comunitat 

universitària, incloent aspectes vinculats a la igualtat entre homes i dones; a la 

conciliació de la vida personal, laboral i d’estudi; a la plena integració de les 

persones amb discapacitat en la participació en la vida universitària; a la 

promoció d’una vida saludable; a les pràctiques de consum responsable; i a 

l’augment de la institucionalització del compromís social. 

Aquest objectiu es concreta en la nostra universitat en bona part a través de la 

Unitat de Compromís Social, que s’ocupa de dos aspectes essencials: 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  

Unitat de Compromís Social: 1.022  

Servei de Llengües: 65 

Servei d'Esports: 135 

Amb els 24 nous convenis de col·laboració signats entre la UdG i diferents 

entitats socials i ONG de la demarcació per dur a terme activitats solidàries, ja 

sumen un total de 154 les entitats i ONG que participen en el programa 

d'Activitats Solidàries de l'Oficina de Cooperació des de 2010.  

Cal destacar els 1.222 estudiants de la UdG que han participat en alguna de les 

250 activitats solidàries (25/50 hores) o activitats puntuals (5/10 hores), amb 

dades del mes de maig de 2020. També activitats d'acolliment, voluntariat del 

Servei d'Esports (135), del Servei de Llengües (65), i les més de 9.690 hores 

que han dedicat els estudiants a fer activitats solidàries. A més, s’han impartit 22 

cursos de formació relacionats amb els diferents àmbits del compromís social. 

A banda del voluntariat en el territori, la UdG ofereix la possibilitat de fer 

voluntariat internacional. Juntament amb l’Ajuntament de Girona, s’ofereix 

assessorament tècnic per dur a terme activitats solidàries de voluntariat europeu. 

Els estudiants de la UdG reben atenció un dia a la Unitat de Compromís Social i 

un dia a l’Estació Jove.  

 

 

COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de PDI, 

PAS i Estudiants 

42 60 62 60 35 46 

Nombre de 

projectes 

presentats 

17 17 13 9 11 14 

 



 

La convocatòria de projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament 

2020 està pendent de resolució. Les dades exposades fan referència a les 

sol·licituds presentades: 

 

 Països: Camerun, Guatemala, Rwanda, Índia, Etiòpia, Colòmbia, Mèxic, 

Tanzània, Marroc, camps de refugiats a Grècia, camps de refugiats 

sahrauís. 

 

 Àmbits: Salut, Sostenibilitat, Inclusió, Educació i Noves Tecnologies, 

Desenvolupament Sostenible, Aigua, Migració i Refugi. 

 

 

 

SOSTENIBILITAT 

Energia 

- En el rànquing internacional GreenMetric World University Ranking on 

Sustainability que mesura el nivell de sostenibilitat de les universitats 

d’arreu del món, la Universitat de Girona, tot i haver augmentat la 

participació en més de 100 universitats, ha escalat 4 posicions a nivell 

mundial respecte a l’any passat, i se situa en la posició 105 de les 719 

universitats de 81 països que hi participen.  

A nivell europeu se situa a la posició 47, i guanya una posició respecte a 

l’any passat, obté la posició 9 de les universitats espanyoles i manté 2a 

posició en l’àmbit universitari català. 

- Dins d’aquest mateix rànquing se situa com a la 40a 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 27a posició de les universitats europees, la 4a de les espanyoles 

i la 2a de les catalanes.  

- 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 ens permet fer l’inventari de 

les emissions de CO2 que enguany a causa 

de la compra d’electricitat 100% renovable 

s’han reduït fins a les zero emissions associades al consum elèctric.  

 

Mobilitat 

- Les darreres Enquestes anuals de Mobilitat obligada ens indiquen que la 

quota modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS) s’ha situat en el 

72,14%, és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta 

són quasi 3 vegades l’ús del vehicle motoritzat. Per tant, és manté la 

tendència i s’ha incrementat un 0,61% respecte a les darreres enquestes.  

- Els usuaris/àries de la plataforma Fes edit per compartir places del cotxe 

de la comunitat UdG, han augmentat fins a situar-se en els 904, i han 

estalviat 24,5 tones de CO2 en els 3427 viatges compartits. 

- El Servei de Préstec de Bicicletes de la UdG ha realitzat 487 préstecs 

entre els tres campus, que han suposat un estalvi d’emissions de 2,32 

tones de CO2   

- També ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent el fet que 

1.193 estudiants gaudeixen de l’abonament del bus urbà “Vine a la UdG 

amb bus” 



 

 

 

Espais 

- Per afavorir els espais de relació als campus s’ha reconvertit un espai de 

350 m2 en una nova zona de pícnic amb mobiliari urbà fabricat materials 

provinents 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 Estudiants de la UdG, programa de voluntariat: 13  

o Persones adultes amb discapacitat intel·lectual (persones usuàries 

del Grup Fundació Ramon Noguera): 20 

Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als 

menjadors socials de La Sopa ha estat al voltant de les 370 caixes de 

verdura   

Formació per a la sostenibilitat 

- L’indicador d’Educació del Rànquing Internacional Greenmetric, que 

mostra el 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 en la 13a posició de l’estat espanyol i la quarta de les universitats 

catalanes.  



  

IGUALTAT 

El curs 2019/20 es ve escollir la Igualtat de Gènere com a protagonista de la 

Inauguració del curs acadèmic amb la ponència de la periodista Cristina Fallaràs. 

S’ha establert un conveni de col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat del Departament 

de Treball, Afers Socials i Família per a la creació d’un Servei d’Atenció Integral 

(SAI) adreçat a les persones LGTBI+. Per commemorar el dia contra la violència 

masclista el 25 de novembre es va organitzar una conferència a càrrec de Carme 

Vinyolas, de l’Associació Valentes i Acompanyades sobre els matrimonis forçats. 

Setmana de la Igualtat de Gènere: 

En el marc dels actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de la 

Dona, la Universitat de Girona va organitzar, durant la setmana del 9 al 20 de 

març una àmplia programació d’activitats adreçades a reflexionar críticament 

sobre qüestions vinculades al gènere, analitzades des de diferents perspectives. 

Com a tret de sortida es va  celebrar la conferència a càrrec d’Alba Alfageme. La 

resta d’actes es van haver de suspendre a causa del Covid 19. 

 

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER A MÉS GRANS DE 50 ANYS 

El Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys Josep 

Torrellas ha format part del nou projecte de la Xarxa Vives per al, ETHERIA,  

que  és un programa interuniversitari de formació permanent sènior adreçat 

a públic a partir de 55 anys. Es tracta de la combinació d’aprenentatge en 

línia i pràctiques presencials.  

Dades del curs acadèmic 2019/20 del programa Josep Torrellas d’Estudis 

Universitaris per a Més Grans de 50 anys . 

Matriculats curs 2019/20 

Dades del curs: 



 

 

 

INCLUSIÓ 

Durant el curs en l’àmbit de la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual 

el curs 2019/20 s’ha realitzat el primer curs UdG Inclusiva en el qual un grup de 

persones amb discapacitat intel·lectual han compartit sessions dels graus de la 

Facultat d’Educació i Psicologia de manera activa i conjuntament amb seu 

estudiantat. S’han implementat un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) amb l’associació 

La Foixarda per a l’estudiantat amb trastorn mental i un Taller específic per a 

estudiantat amb Síndrome d’Asperger en col·laboració amb SAGI. Al tancament 

d’aquesta memòria, s’han fet més de 146 informes per a estudiants amb 

discapacitat o necessitats educatives. Degut al COVID-19 s’han adaptat la major 
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part de les actuacions: el GAM s’ha mantingut en un format virtual i s’han revisat 

els informes i els sistemes virtuals de docència i avaluació per a la seva millor 

implementació entre l’estudiantat amb discapacitat. 

Estudiants amb certificat de discapacitat del 33% o més  132 

Estudiants amb informe d’adaptacions per discapacitat 48 

Estudiants amb informe d’adaptacions per necessitats 

educatives (Dislèxia/TDAH) 
74 

 

PROMOCIÓ SALUT 

S’ha creat el Grup de Treball format per la Unitat de Compromís Social, el Servei 

d’Esports i l’Oficina de Salut laboral i sorgeix amb l’objectiu d’integrar, planificar 

i desenvolupar un projecte compartit de salut amb un compromís d’articulació 

amb les accions i estratègies que ja es desenvolupen al seu si, a partir d’aquest 

grup s’ha dissenyat una pàgina web UdGsalut que es podrà consultar en l’apartat 

Viure la UdG. 

Aquest any també s’ha celebrat la III Setmana de la Salut amb el lema “Cuida’t, 

comptem amb tu”, dissenyada amb l’equip de treball que ja es va constituir el 

curs passat, amb moltes activitats i amb l’estrena de 8 càpsules de salut que es 

poden trobar a la pàgina web de UdGsalut. 

La UdG a partir d’aquest any 2019 coordina el grup de treball de Universitats 

Saludables de la Xarxa Vives (XV), a on s’ha aprovat un Model d’Universitat 

Saludable i Sostenible, amb la col·laboració de 16 universitat de la XV, que 

servirà per articular les diferents accions a desenvolupar en els dos àmbits. 

 

 

 

 

 


