
Cooperació UPC
Implica’t en experiències 
transformadores per la 
justícia global





30 anys de cooperació UPC 1992-2022

El 1992 es va crear el Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC.

És la unitat que dinamitza i coordina les activitats 
de cooperació al desenvolupament a la universitat. 



30 anys de cooperació UPC 1992-2022

30 anys de convocatòries, 
aproximadament cada any…

✓Al voltant de 55 projectes realitzats
✓Prop de 250.000 € destinats
✓Al voltant de 300 persones 

participants i 150 viatjant a terreny



No ho fem sols!



Els principals beneficiaris

El nostre estudiantat

Pràctiques

Coneixement 

d’altres realitats

Aprenentatge 

vivencial

Sensibilització

EXPERIÈNCIES TRANSFORMADORES



Molt més que projectes al Sud

Formació en 
cooperació

Activitats de 
sensibilització

Voluntariat i 
participació 

social

Programa 
UPC Reutilitza

Suport a 
estudiantat 

refugiat

Campanya 
0’7

Treball en 
xarxa amb 

altres actors

Coneix Col·labora Aprèn Participa Implica’t

Sigues un agent 
de canvi!





Creació de grups de treball



30ª Convocatòria d’Ajuts del CCD - 2022

43
projectes de 
cooperació 
internacional

10
projectes locals

250.000€
procedents 
campanya 0,7%

112
personal docent i 
investigador

121
estudiantat i alumni

11
personal 
d’administració i 
serveis

Moçambic, Senegal, Colòmbia, Perú, Ghana, 
Bolívia, Vietnam, Sud-Àfrica, Nicaragua, Mèxic, 
Índia, Guinea, República Dominicana, Costa d’Ivori, 
Brasil…

... i també Raval, La Mina, Terrassa...



La Campanya 0’7

La Campanya 0'7% permet als i a les estudiants realitzar 
una aportació voluntària de 5 € en el moment de fer la 
matrícula, i al personal (PAS i PDI) realitzar aportacions 
voluntàries a través de la nòmina. 

Les contribucions rebudes per aquest mecanisme se 
sumen als recursos que hi aporta la institució per fer 
possible el programa de cooperació al desenvolupament 
de la UPC que gestiona el CCD.

✓ Els recursos obtinguts permeten posar en marxa noves 
iniciatives

✓ Té un valor de sensibilització

✓ Mostra el suport de la comunitat universitària a una 
UPC més solidària i compromesa.

✓ Dóna suport a un projecte col·laboratiu i construeix 
comunitat: els projectes són de tots i totes!




