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1. Lideratge Social

Com compensar els efectes de gentrificació d'un nou campus ens el territori? Ens 

en preocupem? 8

Vots:

Qui decideix quins projectes i iniciatives son interessants/estratègies? De baix a 

dalt? O "controlat" per les direccions?

Com podem definir les prioritats i temes sobre els que volem incidir com a 

universitats?

No debería ser la sociedad la que nos pidiese lo que necesita, en lugar de ser 

nosotros los que informamos sobre sus necesidades?

La societat demana, només cal escoltar i estar disposat a treballar colze amb 

colze amb altres entitats. Per què tractem el compromís com a promoció? Això ho 

perverteix!

4

Vots:

3

3

0

ANÀLISI RELACIÓ CAMPUS I TERRITORIS 

IDENTIFICACIÓ PRIORITATS ON INCIDIR

3



1. Lideratge Social

Només parlem de compromís social com a territori, perquè no incloem també el 

compromís amb els treballadors/alumnes de la propia universitat/campus. Encara 

estic esperant aquest debat.

No hauria de ser que compromís social de la Universitat fos que uns determinats 

valors estiguessin al centre de tot i no només d'uns projectes puntuals?

0
Vots:

0

Heu avaluat com estan vinculats els projectes europeus de finançament 

competitiu amb el territori? Crec que a part d'alguns projectes per lluir en la 

majoria no és així. És això correcte?

2

Vots:

ANÀLISI FINANÇAMENT EUROPEU

1    

Alguna idea de com mesurar el compromís social?

No hauria d'ésser l’ educació universitaria pública, d'alta qualitat i exigència per 

poder funcionar com veritable ascensor i nivelador social?

5

Vots:
MESURA IMPACTE COMPROMÍS SOCIAL

GESTIÓ I GOVERNANÇA 

4

1



● Cal que en l'estratègia global a la UPC es faci més evident la importància del compromís 
social:

- Reflexionar què vol dir compromís social. 

- Posar el centre de la UPC els valors.

- Promocionar una responsabilidad social corporativa en la que se creen espacios para 
que se identifiquen, socialicen, debatan, y se desarrollen los posicionamientos  de la 
comunidad  UPC. Ya que la UPC no puede ser neutral.

- Canviar les prioritats de reorientar recursos per poder atendre les necessitats socials. 

●  Incentivar l'esperit crític en els estudiants: 

- Potenciar assignatures d'humanitats/ ciències socials i que fomentin l'esperit crític.

- Potenciar les competències bàsiques amb compromís social de forma transversal en 
els plans docents.

●  Donar més publicitat a les iniciatives socials.

1. Lideratge Social

Genèriques i compartides: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Reconeixement i valoració del treball en clau de compromís social:

- Flexibilitzar el sistema, reduir l’exigència administrativa. 

- Reconèixer a l'expedient acadèmic de l'estudiantat i al currículum professional de PDI 
i PAS per avaluacions.

- Integrar veritablement el compromís social i incentivar-lo. El  voluntariat sol no és 
suficient.

● Cal també decolonitzar el Cv, els referents i revisar els discursos dominants, també el 
llenguatge que emprem.

1. Lideratge Social

Genèriques i compartides: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Lobby per evitar desigualtats per procedència persones. 

● Generar oportunitats de formació i desenvolupament des de la base.

● Implementar en país d'origen accions formatives i dotar d 'infraestructures.

● Comunicació i interacció amb els comitè d'emergències. 

● Aprofitar el talent de gent UPC per fer l'acompanyament i acollida de persones vulnerables 

i immigrants. La universitat hauria de reconèixer aquests acompanyament (beques, etc..)

● Activar voluntariats en el territori per sumar esforços, activar comitès de crisi participativa i 

no penalitzar la implicació.

Situació resposta UPC davant conflictes bèl·lics:



● Tot i que la contradicció és inevitable, hem de ser exemple de col·laboració, de canvi, de 

lideratge. Ser en tots els espais possibles. 

● Col·laboració per al canvi, sense caure en el servilisme. Col·laboració amb perspectiva 

crítica.

● Explicar-nos cap a dins i cap enfora. El compartir valors generarà sentiment de 

pertinença.

● Enfortir i formalizar la presència i vinculació amb les entitats socials amb component 

tecnològica

● Cal que la UPC sigui conscient que pot ser convidada amb voluntat de Greenwashing i 

per tant ha de tenir una Política Tecnològica amb clar Compromís Social.

1. Lideratge Social

Situació col·laboració UPC amb grans empreses i coherència compromís social:

7

Situació inici col·laboració amb un territori: 

● Infiltrar-se en el territori aprofitant l'estudiantat i personal de la UPC del barri per a escoltar 

les seves necessitats de primera mà. Conèixer, trepitjar el territori. 

● Crear espais de connexió i treball amb agents del territori, ser el pont “politècnics”.

● Vincular-se amb agents que tinguin l’autoritat per poder fer les transformacions socials.

                 PROPOSTES  RECOLLIDES



El professorat UPC té la formació necessària per fer aquesta formació en valors? 

(Ètica, filosofia, sociologia...).

I què fem amb el professorat que pensa que això és "a més a més " i que 

l'important és la part tècnica de la formació?

Què necessiten els/les profes per fer tot això?

5

Vots:

NECESSITATS PROFESSORAT 

2. Docència

3

0

La UPC podria treballar més al costat de Serveis Socials com fa la CUV, per temes 

com habitatge, accessibilitat , fam, educació, salut, accés TIC, pobresa 

energètica, empleabilitat...?

Si ha de ser una oportunitat per a tothom, caldria obligar a tenir ApS a tots els 

graus de la UPC?

2

Vots:

APS I CONNEXIÓ AMB NECESSITATS TERRITORI

1
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Com canviem el paradigma actual d”’economia monetitzada” envers el 

d’economia solidària? Com mesurem termes com creixement o 

desenvolupament?

1

Vots:

MODEL ECONÒMIC

2. Docència

Els projectes que els alumnes fan pel barri, s'acaben duent a terme? Com?
0

Vots:

IMPACTE REAL

I si es promou una assignatura ApS obligatòria a totes les titulacions del sistema 

universitari públic com es fa a 3r i 4rt de l'ESO? 

Com connectem amb actors socials per identificar possibles necessitats per fer 

aps?

0

Vots:

APS I CONNEXIÓ AMB NECESSITATS TERRITORI

0



● Reflexió crítica sobre la transformació social i la necessitat d'afrontar el repte des de la 

màxima humilitat. No ens imposem paradigmes propis o ens ofeguem generant 

expectatives massa ambicioses, però generem il·lusió!!

Genèriques i compartides: 

2. Docència

Situació acompanyament competència de Sostenibilitat i compromís social (SiCS)

● Premis al material i també mentories inter pares.

● Biblios: suport al contingut docent amb responsabilitat social.

● Exercicis amb propostes de reflexió crítica.

● Enquestes estudiants on es valori CS.

● Col. Xarxa Vives amb CS.

● Mencions/Itiner.

● A banda dels continguts, centrar-se amb metodologia.

● Actualitzar competències/continguts a les demandes socials actuals.

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Incidir en el compromís social com a valor afegit en la formació i posterior incorporació al 

mercat laboral.

● Desplegament sòlid de la competència SiCS en els plans d’estudi.

● Reconéixer docència amb SiCS (premis TFG, TFM).

● Identificar temes rellevants conjuntament amb agents socials. Dotar de contingut social a 

la docència.

● Incorporar els col.legis professionals a la discussió.

2. Docència

Situació suport Aprenentatge Servei (ApS):

● Premiar/ incentivar el professorat que incorporen el actors socials a les seves 

assignatures, cal ser coherent.

● Des dels PAS facilitar la gestió d'una cartera de projectes.

● Incorporar als treballs de les assignatures els conceptes de compromís social.

11

Situació acompanyament competència de Sostenibilitat i compromís social (SiCS):

                 PROPOSTES  RECOLLIDES



2. Docència

Situació suport Aprenentatge Servei (ApS):

● Identificar les dimensions de l'avaluació del Compromís Social: Resultas, Coneixement 

adquirit i Capital relacional.

● Revisió crítica de l'avaluació del Compromís Social

- Confrontem avaluar versus posar en valor. 

- Procés versus resultat.

- Avaluació interna versus externa. 

- Necessitat de reconeixement.

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Valorar l'estudiantat fent crèdits obligatoris ApS.

● Cartografia de les accions d'ApS que ja es fan a la UPC, posar-los l'etiqueta i difondre-ho 

entre la comunitat (això genera coneixement).

Situació suport Aprenentatge Servei (ApS):



Com fem més intel·ligibles els resultats de la societat?

A nivell intern, com es pot treballar per fer equip i organitzar millor la divulgació?

Som conscients de la gran demanda de comunicació científica que ens demana 

gran part de la societat? Com a universitat politècnica per excel·lència, com 

responem a aquest compromís?

Com podem potenciar dins la UPC la transferència de coneixement i tecnologia 

quan el retorn principal no es econòmic

És compatible la ciència ciutadana amb el model de recerca dominat pels 

editorials i de reconeixement a les científiques per la quantitat i factor d'impacte 

de publicacions?

3

Vots:
TRANSFERÈNCIA COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

3. Recerca i transferència

1

1

13

1

2



Quina implicació té la UPC amb el model energètic, urbanístic, d'infraestructures 

de mobilitat a Catalunya? En termes generals, aquests 50 anys hem contribuït a 

canviar el món, a millor o a pitjor?

En aquesta ciència ciutadana hi ha uns candidats a actors que ja ens estan 

mirant. Per què no estem citant en cap moment el mon educatiu anterior a la 

universitat?

Parlem molt de ciència ciutadana i deixem fora un univers de municipis i 

comarques que no arriben per població ni a ciutat petita. El nom fa la cosa?

Com pot la UPC ajudar a investigadors a "connectar-se amb la realitat"? 

(Identificar necessitats socials, treballar amb altres actors locals...)

Fa molts anys que a Europa existeixen les Science Shops com a espais de relació 

de recerca per atendre amb actors socials. És un model per nosaltres?

La ciència ciutadana, inclou el plantejament de reptes científics a la societat i la 

recerca de solucions conjuntes?

Quines eines tenim per incloure als estudiants en aquest tipus de projectes?

Hola Nestor, dius que als ciutadans els hem d'enganxar. Val, però com ho fem? 

com podríem ajudar? Quins són els #ganxos?

3

Vots:

COL·LABORACIÓ AMB ACTORS I INCIDÈNCIA EN LES NECESSITATS DE L’ENTORN

3. Recerca i transferència

3

14

3

2

1

2

1

0



Es pot motivar a participar en ciència ciutadana a persones que tenen grans 

preocupacions vitals o no tenen cobertes les necessitats bàsiques ? 0

Vots:

COL·LABORACIÓ AMB ACTORS I INCIDÈNCIA EN LES NECESSITATS DE L’ENTORN

3. Recerca i transferència

15

Com podem diferenciar bé a la comunitat científica entre stakeholder i ciència ciutadana?

La universitat incentiva o penalitza treballar entre grups interns?

Apart del reconeixement (que a vegades no depèn de nosaltres com a UPC) com 

ens podem organitzar a nivell intern UPC per donar suport real a qui fa divulgació i 

ciència ciutadana?

1

Vots:
GESTIÓ I GOVERNANÇA

1

1

En projectes locals (no competitius a nivell europeu on és més habitual) hi ha 

incentius per treballar amb altres disciplines d'altres universitats?

Com es compagina fer recerca per les necessitats socials (i globals) amb un sistema ultra 
competitiu i productivista?

0

Vots:
TREBALL INTERDISCIPLINARI

0



3. Recerca i transferència

Més enllà de transmetre valors de manera implícita, tindria sentit un departament 

de disciplina més humanista o social a la upc per fer docència en aquest àmbit i 

capacitar les futures enginyeres i enginyers?

Com podem diferenciar bé a la comunitat científica entre stakeholder i ciència 

ciutadana?

1

Vots:

DOCÈNCIA

0



3. Recerca i transferència

● Demanar més determinació política per definir línies estratègiques a la Universitat, i 

promocionar-les en positiu.

● Admetre la implicació política i social de la recerca.

Genèriques i compartides: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES

● No treure la noticia sinó donar-li la volta. Aprofitar el ressò per sortir a explicar la Recerca.

● Es necessita la complicitat del Servei de Comunicació

● La UPC s*hauria de posicionar en projectes de  recerca que afectin o tinguin impacte a la 

societat com per exemple, la gestió de l'aigua...

Situació comunicació i divulgació resultats de recerca: 

● Lideratge a les institucions superiors per canviar els criteris d'avaluació de recerca tant a 

nivell individual com de grup.

Situació per incentivar participació societat civil en la recerca:

17



3. Recerca i transferència

● Implicar el comitè ètic en la creació d’una valoració ètica de les empreses col·laboradores.

● Els estatuts i normativa diuen que no pot haver-hi recerca militar.

● Els propis investigadors no haurien d'acceptar aquest tipus de projectes.

● Més cooperació entre grups pot prevenir actuacions individuals poc ètiques.

● Comunicar amb honestedat les implicacions de la recerca i la indústria on participem, 

informant la ciutadania però primerament els propis investigadors.

● Independència econòmica de la ciència pública per evitar conflictes d'interessos. 

Situació sobre ètica en projectes de recerca: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Servei d'acompanyament/pont als grups de recerca i creació de grups en xarxa 

transdisciplinaris per integrar la vessant humanista a la recerca.

● Micromecenatge per obtenir recursos económicos.

Situació per incentivar participació societat civil en la recerca:

● Tenir en compte que el model de finançament de la recerca és quelcom que supera l'abast 

de la UPC.

● Incentivar que la UPC ha de liderar els projectes i les empreses sumar-s'hi, no al revés.

Situació sobre ètica en projectes de recerca: 



Per quan un portal de participació de la comunitat en la presa de decisions? i. e. 

decidim.upc.edu

És molt locu fer una part dels pressupostos UPC de manera participada amb els 

membres comunitat UPC?

En casa de herrero, cuchillo de palo… a nivell de gestió fem servir algun tipus de 

tecnologia per una millor gestió o per una major participació?

Tenim un model de governança, en molts aspectes, distribuït, però no genera un 

sentiment en la comunitat de responsabilitat compartida. Com podem millorar en 

aquest aspecte?

Li donem massa importància als plans (resultat) i massa poca a la planificació 

(procés), que és l'espai on es produeixen les converses?

Quines eines hi ha (o necessitaríem tenir) per posar en comú el que es fa en 

diferents campus? Sembla que competim, enlloc de cooperar!

6

Vots:

SISTEMA DE PRESA DE DECISIONS I PARTICIPACIÓ

4. Gestió i governança

3

19

2

5

2

2



A nivell de compromís social del PAS, quin impacte real és conegut dins de la 

comunitat?

Des de la gestió i governança UPC, com s'incentiva el compromís social dels 

treballadors i estudiants a nivell individual, i de les unitats i centres com a entitats?

El problema és el que acaba de dir en Paco: l'activitat principal és la recerca i la 

docència. El compromís és una cosa secundària, oi?? Si el compromís no és core 

NO avançarem!!!

Hola Jia, que els estudiants hagin de veure "un benefici per ells" per participar em 

preocupa una mica, haurien de veure també un benefici per la societat-comunitat, 

no? Com ho podriem aconseguir?

Creieu que un dels possibles problemes és la falta de compromís i implicació com 

a comunitat UPC?

4

Vots:

INCENTIUS AL COMPROMÍS SOCIAL DE LA COMUNITAT UPC

4. Gestió i governança

2

20

2

1

1

Com la UPC pot exercir el seu propi compromís social amb la seva pròpia 

comunitat? No cap enfora, sinó des de la governança i gestió cap a la.pròpia 

comunitat?

1



Sería necesario el reconocer estos esfuerzos de vinculación con la comunidad? 

(interna UPC como con el territorio). Para estudiante podrían ser créditos, para 

funcionarios de que otra forma ?

En su experiencia, existe vínculo entre el campus y la comunidad en donde el 

campus está situado? (Vecinos, organizaciones en el territorio) se han desarrollado 

proyectos en esa línea?

Vots:

INCENTIUS AL COMPROMÍS SOCIAL DE LA COMUNITAT UPC

4. Gestió i governança

0

21

2

Tenim capacitat d interioritzar les propostes dels plans?

I els criteris de compra i gestió responsable? No hi hauria d'haver criteris que 

valoressin aquests aspectes?

La UPC s'ha plantejat fer una comunitat energètica local en algun dels seus 

campus? Conjuntament amb altres entitats veïnes.

El repte és fer dels campus "models" del que voldriem que fos el món 

(sostenibles, segurs, democràtics, justos, equitatius, diversos, inclusius...) i aportar 

solucions que es puguin replicar en altres àmbits.

0

Vots:
TRANSFORMACIÓ DELS CAMPUS

0

0

1

Perquè el campus de Vilanova s'ha de "restringir" a aportar coses a Vilanova? No 

pot aportar coses també a Barcelona? a Catalunya? El tractem com un campus 

de 2a divisió?

Disculpeu però no acabo de veure la part de compromís social en el que dieu.

1

Vots:

2



4. Gestió i governança

● No esperar a que les lleis ens obliguin al canvi: anticipar-nos, liderar-ho i generar un canvi 

cultural.

● Cal treballar més a fons què significa la perspectiva de compromís social en clau de gestió 

i governança.

Genèriques i compartides: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES

● Fer partícips als caps dels projectes: explicar bé els projectes.

● Metodologies que permetin participar a tothom.

● Compromís de trasllat a tot l'equip.

● Missatges de 'jornades estratègiques' des de direcció.

● Hores de formació - Dins llista.

Situació de necessitat de permís caps per a la participació PAS

22



4. Gestió i governança

Genèriques i compartides: 

                 PROPOSTES  RECOLLIDES
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● Fomentar el tema del reconeixement per la participació de l'estudiantat.

● Si es vol que els estudiants participin hi hauria d'haver un retorn per part de la universitat.

● El que et proposa i t'implica un estudiant té més èxit que la informació institucional que ve 

de dalt.

● Crear uns espais fixes a tots els campus per a la participació de l'estudiantat.

● Mentors estudiants: apadrinament de l'estudiantat dels primers cursos per d'altres de 

cursos superiors.

● Utilitzar més xarxes per comunicar: Instagram per estudiants. Comunicació més jove: ells 

mateixos que comuniquin.

● Informar més i millor a les delegacions.

● Informació dins les classes: PDI actiu per informar.

● Cada escola hauria de tenir un programa de "landing at the UPC" que es realitzi abans de 

l'inici de curs.

● Dotar de recursos als delegats de classe.

Situació respecte fomentar la participació de l’estudiantat:

Genèriques i compartides: 

● Opcions: mobilitat, canals, bossa  hores, incrementar recursos , potenciar la flexibilitat.

● Beques d'aprenentatge com a suport puntual.

Situació respecte els viatges UPC i la petjada de carboni:



4. Gestió i governança

24

Genèriques i compartides: 

● Augmentar el suport administratiu al PDI per part del PAS, per aquests casos. Cal 

reorganitzar el PAS adequadament.

● Destinar més recursos de suport als professionals UPC que tenen produccions més 

elevades i agendes més plenes.

● Replantejar la presencialitat d'una proporció les classes i crèdits ECTS, per guanyar en 

eficiència també de temps.

● Cal posar eines per ser conscients de la petjada de carboni:

- Integrar a la gestió dels projectes la petjada de carboni i pensar en un mercat (entre 

projectes, per ex.)

- Limitar la petjada de carboni per desplaçament de les persones. (És el màxim 

component, ni servidors, calefacció et. al.)

- Dinamitzar la participació telemàtica en trobades professionals.

Situació respecte els viatges UPC i la petjada de carboni:

                 PROPOSTES  RECOLLIDES



5. Balanç Econòmic

Comunicació 1.850,00 € 2.199,39 € 118,89%

Disseny materials 1.000,00 € 1210,0 121,00

Impressió 850,00 € 989,39 116,40

Càterings 2.500,00 € 2.082,24 € 83,29%

Altres 150,00 € 290,22 € 193,48%

Transport material 74,8 €

Tècnic de so 80,01 €

Varis organització 135,41 €

TOTAL: 5.000,00 € 4.571,85 € 91,44%

ESTIMAT EXECUTAT 

25

CONCEPTE % EXECUTAT

* Dades en vermell superen el pressupost inicial
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6. Valoració participants

L’espai dedicat a les jornades era adequat? (35 respostes).

Comentaris respecte l’espai: 

● Caldria que millorin la retolació a l'edifici...suposo que és nou però des de lluny costava 

trobar.ho. Només hi havia un petit rètol plastificat.

● Gràcies per descobrir-me la Casa de vida comunitària de Trinitat Vella

● està bé desplaçar-se per demostrar proximitat de la institució, però donat que la immensa 

majoria de participants han sigut de la UPC potser hagués estat preferible fer-ho en una 

localització "menys remota"



● L'espai el vaig trobar ideal per la temàtica de les Jornades. Només comentar que la Wifi 

del centre on es van fer les jornades no funcionava correctament.

● Penso que aquestes activitats s'haurien de fer en espais UPC.

● L'espai era excel·lent però la connectivitat a Internet deixava que desitjar. De fet, no vaig 

veure si havia una Wi-Fi que es pogués utilitzar i vaig fer servir dades, amb una cobertura 

del meu operador no molt bona. No es una tema menor quan es vol fomentar la utilització 

d'eines com mentimeter. 

● L'espai va ser molt acollidor i molt adequat a l'acostament de la Universitat als barris i 

indrets allunyats dels Campus.

● Per què no es va triar un espai propi?

● Espai innovador i molt adequat a la temàtica.

● Positiu fer la jornada un un espai fora de la UPC per conèixer l'entorn.

● El primer dia vaig trobar a faltar algunes indicacions per trobar l'entrada al lloc.

Comentaris respecte l’espai:

27

6. Valoració participants
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6. Valoració participants

Comentaris respecte els continguts: 

● La sessió de governança va ser poc interessant, poc compromís social al que es deia.

● Només vaig assistir a una sessió...

● Potser molt encarades a professors, entenc que ja sabíeu que la majoria ho serien.

● Potser la meva expectativa era massa alta, però massa importància al impacte de la 

universitat al territori. 

● A la darrera sessió, la taula rodona crec que es va apartar una mica dels objectius de la 

Jornada.

● Va estar molt bé que hi hagués reflexions i intervencions des d'àmbits molt i molt diferents 

però super complementaris.

● Vaig trobar a faltar continguts relacionant compromís social UPC i les TIC.

● Suggeriria més espai per compartir iniciatives concretes que es duen a terme a la UPC i, 

concretament, al CCD.

Els continguts de les sessions eren interessants? (35 respostes).
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6. Valoració participants

Els ponents aportaven reflexions i experiències rellevants sobre les 
temàtiques treballades? (35 respostes).

Comentaris respecte els ponents: 

● A la part de gestió he trobat a faltar un PDI. A la part de lideratge em sobrava el ponent 

extern (no va aportar res). 

● Hagués estat interessant preparar millor les preguntes.

● Faltava disparitat d’opinions per crear debat.

● M'hauria agradat que a la darrera sessió, a la taula rodona, n'hagués format part un PDI. 

Així tots els col·lectius hi haurien estat representats.

● Moltes gràcies per la seva participació i aportacions totes molt interessants.

● L'aportació de la responsable de Trinijove ha obviat la bona feina feta per altres grups que 

interactuen a la Trinitat i hi ha veïns del barri que han cursat estudis universitaris i ara son 

professionals (Aquesta informació es correspon amb els comentaris fets per una 

Advocatessa a la que conec).



Comentaris respecte els ponents:
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6. Valoració participants

● M'hauria agradat sentir experiències de recercaires en els diferents àmbits politècnics de 

la UPC.

● Donar veu a aquells que estan liderant propostes concretes.

La metodologia de les sessions va permetre extreure conclusions i 
resultats interessants? (34 respostes).

Comentaris sobre la metodologia de les sessions: 

● Esperem el manifest anunciat.

● Metodologia i format correcte.

● Oferir la possibilitat de fer preguntes per via telemàtica va ser un gran encert.

● Metodologia amena. Molt bé poder fer preguntes des del públic als ponents amb el menti.

● Crec que van funcionar prou bé. Probablement ja es buscava que els casos que es van 

treballar fossin una mica "extrems" per fomentar/facilitar les intervencions als grups. 



Comentaris sobre la metodologia de les sessions: 
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6. Valoració participants

● Penso que hi havia molta preparació de tot l'acte en general i que es mereix una enorme 

felicitació perquè tan la metodologia com el format van permetre que tothom (ponents i 

assistents i de diferents especialitats i col·lectius) hi tingués veu.

● La sessió dedicada a la recerca ha estat una mica incompleta, ha faltat discussió de parts 

importants de la recerca i participació de investigadors involucrats

● Vaig trobar a faltar la presència del Rector i Gerent.

● Les jornades van ser molt interessants. La dinàmica de combinar ponències amb espais 

de treball i reflexió grupals va ser molt adient per poder compartir experiències. Moltes 

gràcies per haver-nos convidat. 

● Fer aquestes jornades al juliol no és gaire bon moment, ja que hi ha tancament de curs i 

nivell de gestió anem de bòlit. Seria millor en un altre mes. A mes a mes es podria 

fomentar més la participació d'estudiants que al juliol ja han acabat i estan treballant o de 

vacances.

● Servei de càtering molt justet

● Bona organització

● Organització, òptim

● Enhorabona i moltes gràcies a tothom que ho ha fet possible!

● Crec que com es comenta a l'e-mail, cal continuar treballant i no deixar que la temàtica es 

quedi només en unes jornades. 

Comentaris generals sobre les jornades:



Comentaris generals sobre les jornades:
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6. Valoració participants

● Tot molt bé.

● L'enhorabona a tothom implicat.

Elements a tenir en compte a l’hora d’elaborar el manifest per part del comitè 
assessor, sobre la política de compromís social de la UPC:

● Proposaria visibilitzar els resultats de les jornades i donar un marge de temps perquè 

tothom hi pugui fer aportacions abans d'elaborar el manifest.

● "Felicitats per l'organització, desitgem que el manifest i les idees arribin lluny i es plasmin.

● Gràcies per tot !"

● Sí, que en aquest manifest també hi participin les entitats socials de Trinitat Vella

● Un documents que vagi més enllà dels tòpics de sempre. Ha de pujar el nivell amb 

missatges clars i curts.

● No diria essencial, pero seria interessant per tal de poder acollir més varietat d'estudiants 

plantejar la possibilitat de fer les carreres i treballar a la vegada.

● D' acord amb el manifest, potser cal destacar la importància de la millora dels espais 

habitables i la contribució de la upc en aquest camp.
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6. Valoració participants

● "Potser caldria un esperit més crític i real de la situació de la UPC vers la realitat que vivim 

els treballadors i alumnes. Per exemple:

- Situació emocional dels treballadors/es UPC.

- Anàlisi global dels alumnes (inici i final de la docència). 

- Anàlisis i reflexió real de les assignatures que es donen a la UPC sobre compromís 

social i sostenibilitat.

● Més aportacions de sociolegs i divulgadors científics externs a la UPC i que aportin idees 

de com millorar en aquest camp la comunitat UPC".

● Si es vol projectar que el compromís social és important per la UPC cal començar per 

publicar al mateix nivell que la recerca i la transferència tota la activitat que es fa en 

aquesta vessant. No es tractaria només de disposar de pàgines Web dedicades al 

compromís social, sinó que també, per a cada investigador al seu perfil hauria de sortir 

qualsevol altra activitat que sigui positiva per a la institució, com ara les de compromís 

social, i no només les de recerca i transferència.

● Crec que seria molt bo que hi hagués o que es potenciï encara més un "ens" a la UPC 

(com el CCD, per exemple) on adreçar-se tant per visibilitzar projectes, co-finançar-ne 

alguns, però sobretot poder demanar assessorament en aspectes de compromís social.

● Crec que seria interessant que tothom (col·lectiu) UPC) que s'hi vulgui adherir o signar a 

aquest manifest ho pugui fer. 

● La participació en la presa d'algunes decisions de la UPC per part de la societat.

Elements a tenir en compte a l’hora d’elaborar el manifest per part del comitè 
assessor, sobre la política de compromís social de la UPC:



Les sessions de treball es van dividir en tres parts per tal de poder posar en comú la 

perspectiva de treball de la UPC respecte el compromís social, visibilitzar iniciatives que es 

duen a terme i debatre possibles propostes de millora per  a la institució.
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7. Annexes. Dinàmica casos per debatre

En la primera hora s’introduïa la temàtica per centrar necessitats i idees a desenvolupar en el 

debat posterior. Les aportacions de les ponents naixien de la seva participació en diferents 

experiències de compromís social de la UPC. 

Diàleg entre dues moderadores i 3 ponents de la UPC.

Les participants s’organitzaven en petits grups per reflexionar sobre casos concrets en 

referència a la temàtica de la sessió, i treure’n possibles propostes de millora o de canvi en el 

sí de la UPC. Les preguntes pels grups eren:

a. Què passa en aquesta situació? què no funciona?

b. Com actuaries tu?

c. Què hauria de fer o canviar la UPC per donar-hi resposta?

Debat i propostes de millores.

Les propostes dels grups respecte la darrera pregunta, es recollien a través de l’eina Mentimeter com a part 

de l’acta de les jornades, i com a base de treball pel Comitè Assessor a l’hora de redactar el manifest per a 

la política de compromís social de la UPC.

Tancament.

En la primera hora s’introduïa la temàtica per centrar necessitats i idees a desenvolupar en el 

debat posterior. Les aportacions de les ponents naixien de la seva participació en diferents 

experiències de compromís social de la UPC. 

Tot seguit es recullen els casos a debatre en petits grups, que van permetre extreure propostes 

per a la institució.



Organitzen un Congrés sobre energies renovables  a l’Espai del Fòrum a Diagonal Besòs amb 

grans socis empreses de models extractius, que representen l’oligopoli del negoci de l’energia a 

l’Estat espanyol. L’Àrea Metropolitana de Barcelona hi és present i proposen a la UPC sumar-se 

al consorci. Un grup d’estudiants de la UPC posa en evidència la falta d’altres actors més socials 

en el Congrés. La UPC…

A finals de febrer del 2022 s'accentua el conflicte entre Rússia i Ucraïna donant per iniciada una 

guerra que genera milions de persones desplaçades i refugiades en cerca d’asil als països 

fronterers i a la resta d’Europa. El món universitari es posiciona i la UPC activa el Comitè 

d'Emergències Internacionals per acompanyar a les persones afectades pel conflicte. 

El passat 24 de juny, 1700 persones que fugen de situacions de conflicte o de pobresa extrema 

intenten saltar la tanca que separa la frontera entre el Marroc i Espanya a Melilla. La resposta de 

la gendarmeria marroquina i la complicitat de la policia espanyola, maten a 37 d’aquestes 

persones i en fereixen a 200. No és una situació nova a la frontera sud on ja s’han vist altres 

episodis de vulneració de drets humans i tortura a persones que busquen refugi al món 

occidental.  La UPC….
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Sobre coherència en la resposta a emergències socials i prioritats d’incidència 

7. Annexes. Casos de la sessió sobre lideratge social

Sobre l’impacte al territori i la col·laboració amb actors (perspectiva comunitària) 

Organitzen un Congrés sobre energies renovables  a l’Espai del Fòrum a Diagonal Besòs amb 

grans socis empreses de models extractius, que representen l’oligopoli del negoci de l’energia a 

l’Estat espanyol. L’Àrea Metropolitana de Barcelona hi és present i proposen a la UPC sumar-se 

al consorci. Un grup d’estudiants de la UPC posa en evidència la falta d’altres actors més socials 

en el Congrés. La UPC…

Sobre la coherència amb els valors i el treball amb altres actors (quàdruple hèlix) 



En Xavier és professor de l’EPSEM i ha fet un curs de formació sobre la metodologia 

Aprenentatge i Servei (ApS), i pensa que pot ser de molta utilitat per a la seva tasca de docència, 

però no sap per on començar. En Pau és PAS al Gabinet d’innovació i comunitat (GIC) i té 

l’encàrrec de fer un prototip del futur Servei de Suport a ApS, i necessita explorar de quina 

manera s’han de connectar les necessitats amb l’aprenentatge, què li cal al professorat, quins 

són els recursos i les limitacions que es poden trobar…El problema és que cap dels dos sap 

massa com aproximar-se a les necessitats dels actors socials, ni com convertir-les en propostes 

que els estudiants puguin treballar.

A través del projecte pilot de la competència Sostenibilitat i Compromís Social, s’ha donat 

recursos al professorat de les escoles pilot per tal d’incorporar els continguts sobre l’impacte 

ambiental i social en les assignatures. La Maria, professora de l’escola de Camins, de 

l’assignatura de Física es troba que ja li falten sempre hores per acabar el temari, i no entén com 

ha de posar més continguts a un programa ja molt apretat.
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Sobre el suport al PDI i la transversalitat del compromís social a la docència 

Sobre l’impuls a projectes d’aprenentatge i servei

7. Annexes. Casos de la sessió sobre docència i 
aprenentatges

Fa 30 anys que la UPC fa projectes de cooperació al desenvolupament. A través d’aquests 

projectes es busca un impacte en dues dimensions: la millora de les condicions de vida de les 

poblacions vulnerables al Sud Global, d’una banda, i la formació en valors i el coneixement i 

sensibilització dels estudiants participants de l’altra. En el sector de la cooperació s’han 

desenvolupat abastament eines per a l’avaluació de l’impacte en la primera d’aquestes 

dimensions, però no tenim mecanismes per avaluar els aprenentatges dels estudiants 

participants, per millorar aquest procés i experiència d’aprenentatges, etc. Aquests mecanismes 

d’avaluació també podrien servir per avaluar els aprenentatges de la participació en propostes de 

voluntariat, ApS, participació social…

Sobre l’avaluació dels aprenentatges en els projectes d’intervenció en el territori



Sobre l’impuls de la ciència ciutadana i la recerca amb ampliació social

7. Annexes. Casos de la sessió sobre recerca i 
transferència

El grup de recerca ARIATECH de la UPC, especialitzat en IA en el sector de l’aeronàutica, té una 

gran reputació internacional gràcies a les diferents publicacions del grup de recercaires i de la 

seva participació en congressos internacionals. Una gran empresa del sector aeromilitar, amb 

forta presència en el sector de la seguretat privada al Pròxim Orient i amb denúncies de 

vulneració dels Drets Humans, s’hi fixa i encarrega desenvolupar tecnologia per un nou avió 

militar que suposarà grans ingressos per a l’empresa i de retruc, per ARIATECH. 

Sobre l’ètica i els actors amb qui col·laborar en projectes de recerca i transferència

El Guillem forma part d’un grup de recerca molt consolidat en l’àmbit de la ciència 

computacional. Li agradaria dedicar més part del seu temps a projectes de recerca amb aplicació 

social, però no veu com això es reconeixerà a nivell acadèmic i creu que li faria perdre pistonada 

a la seva carrera. Encara que creu que connectar-se amb entorns diversos podria aportar a la 

llarga innovacions significatives, té la impressió que si “se surt de la línia” perjudicarà tant a ell 

com al seu grup a efectes de punts de recerca.



38

7. Annexes. Casos de la sessió sobre recerca i 
transferència

Sobre la comunicació i divulgació dels resultats de projectes de recerca

El Grup de Recerca de Cognició i Plasticitat Cerebral de la UB, després d’un projecte 

d’investigació llarg i complicat, amb una estada de 6 mesos a Alemanya degut a les retallades a 

l’Estat espanyol en recerca universitària, i un any més per analitzar resultats i escriure les 

conclusions, publica un article a Current Biology respecte el rol de la recompensa en 

l’aprenentatge de paraules i les seves implicacions en l’adquisició del llenguatge.  Per difondre l’

èxit i la notorietat de la investigació escriuen una nota de premsa redactada conjuntament por 

l’equip de redacció científica i de comunicación de la UB i pel grup de recerca, per ajustar-la als 

resultats extrets. En aquesta, van incloure la frase “Els investigadors han determinat que l’àrea de 

recompensa que s’activa és la mateixa que respon a estímuls  com l’alimentació, el sexe, les 

drogues o el joc”. Encara que no era una frase més destacada que altres, el 24 d’octubre de 

2014, La Vanguardia se’n fa ressò amb un article titulat “Aprendre paraules publica el mateix 

efecte que el sexe”. Els comentaris de la gent que llegia l’article eren del tipus “ja estan tirant 

diners públics”. Aquest tractament comunicatiu va generar malestar en el grup de recerca que va 

demanar retirar la notícia però el diari no els va fer cas.
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7. Annexes. Casos de la sessió sobre gestió i 
governança

Sobre la coherència entre plans/polítiques UPC i la realitat de la comunitat

En Vicent és catedràtic d’electrodinàmica quàntica de la UPC. Està posant en marxa un centre de 

recerca únic a Europa, i cal lligar molts socis. A més, s’ha de mantenir al dia en publicacions del 

seus doctorands i això l’obliga a anar a molts congressos a l’estranger. A tot això suma que és 

delegat del rector del nou EIT en quantum computing i a més ha d’assistir a diverses reunions la 

UPC. Total, que de les 52 setmanes que té l’any passa la meitat fora de casa i l’altra meitat, de 

reunions. 

Semblaria que en Vicent viu fora del món, però està molt conscienciat amb el tema del canvi 

climàtic i molt satisfet que el 2020 s’aprovés la declaració d’acció climàtica. La UPC la primera 

universitat d’Espanya en fer-ho (gràcies, tot cal dir-ho, a la iniciativa d’uns estudiants) i és un ferm 

defensor de la necessitat de reduir les emissions, com a mínim a la meitat, el 2030. Però és clar, 

ell no pot deixar de viatjar amunt i avall perquè forma part de la feina. Sí, té un cotxe elèctric que 

fa servir per anar a l’aeroport, i també s’ha posat plaques a casa seva, però viatjar, bé que ha de 

viatjar.

Sobre el model d’implicació i participació de la comunitat en la gestió i governança

En Miquel és un estudiant que participa al Consell de l’Estudiantat. El dilluns va rebre una 

convocatòria de la Junta d’Escola, amb diversos temes que s’ha de preparar abans de la reunió 

per poder tenir una opinió. Per altra banda, recorda que fa un parell d’anys va participar en una 

sessió sobre el Pla de Cooperació, però no n’ha sentit a parlar més. El dimecres, d’altra banda, 

ha de participar en un altre grup de treball. sobre la participació dels estudiants a Unite!, tampoc 

té massa clar què ha de treballar. Quan ho ha comentat tot plegat amb els seus companys de 

classe no saben de què parla.
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7. Annexes. Casos de la sessió sobre gestió i 
governança

Sobre el reconeixement de la participació en iniciatives de compromís social

La Júlia és PAS a una UTG. Quan va entrar a la UPC estava molt orgullosa de treballar a una 

universitat pública. Li interessen molt els temes de compromís social i creu que hi podria 

contribuir. Malauradament, al seu cap no li agrada que participi a activitats que no tinguin un 

element directament relacionat amb la seva “productivitat”. Li hagués agradat participar a la 

jornada d’avui, però ja ni ho ha proposat per evitar problemes.
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7. Annexes. Comitè organitzador

Membres Comitè Organitzatiu:

Didac Ferrer Cap del Gabinet d’Innovació i Comunitat

Eva Vendrell Gabinet d'Innovació i Comunitat

Esther Xalabarder Gabinet d’Innovació i Comunitat

Anna Rovira Servei de Biblioteques. Public. i Arxius

Montse Solsona Àrea de Recerca i Transferència / Ctt. Baix Llobregat

Patricia Duarte Utg Campus Diagonal-Besòs

Aina Tella
Gabinet d'Innovació i Comunitat, Gabinet de Relacions Internacionals 

(projecte Unite!)

Per tal d’organitzar i dotar de continguts les jornades, es va crear un equip de treball de diferents 

unitats i serveis de la UPC. Aquest Comitè Organitzatiu estava format per les següents persones:
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7. Annexes. Comitè assessor

Membres Comitè Assessor:

Berta Vidal Estudiant- beca aprenentatge GIC

Eli Roca Institut de Sostenibilitat UPC

Eva Vidal Grup de Treball competència SiCS. PDI

Gemma Fargas Directora CCD

Jesús Alcober Delegat/a Rector per al Campus Digital Unite

Joan Simó Coordinador de l'àmbit Agroalimentari de la UPC

Karina Gibert IDEAI-UPC

Lluis Gil Consell de l’Estudiantat

Manal Ziouan Estudiant- beca aprenentatge GIC

Maria Costa Estudiant- beca aprenentatge GIC

Mercè Pascual Cap de la Utg a Sant Cugat

Mireia de la Rubia Cap del Servei de Suport a la Recerca i la Innovació

Per tal d’aportar elements de debat, vincular a més persones implicades en iniciatives de 

compromís social i donar continuïtat a la tasca més enllà de les jornades, es va crear un Comitè 

Assessor format per les següents persones:
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7. Annexes. Comitè assessor

Membres Comitè Assessor:

Montse Alsina

Representant UPC a la Xarxa d'Aprenentatge i Servei  de les universitats 

catalanes ApS(U)CAT.

Montse Méndez Servei de Biblioteques. Public. i Arxius, al Campus de Manresa

Pere Losantos Gabinet d'Innovació i Comunitat

Rafael Vidal UPC-EETAC

Ruben Vicente

Aalto University, membre de Unite! en el grup de treball sobre Ciència 

Oberta
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