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PRESENTACIÓ

La secció de Comunitat i Sostenibilitat de l’Institut de Desenvolupament 
Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona vol oferir, des d’una 
perspectiva global-local i dins el context dels Objectius pel Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), accions pel desenvolupament professional d’aque-
lles persones, entitats i organitzacions que, directament o indirectament, 
tenen interès i capacitat d’incidir en la ciutadania. 

La secció vol ser un «espai frontissa» per avançar, de forma col·lec-
tiva, en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental a través de la gene-
ració d‘eines, recursos i formacions adreçades a: entitats civils sense ànim 
de lucre, empreses amb responsabilitat corporativa, professionals indepen-
dents, organitzacions públiques i comunitats educatives, amb especial incís 
en aquelles que viuen situacions de vulnerabilitat o risc social, articulades al 
voltant d’un repte, inquietud o necessitat. 

Desitgem promoure la transferència, l’intercanvi i l’enriquiment mutu, 
bidireccional, des del respecte, les cures i l’autocura, dins de la nostra ins-
titució i entre la nostra institució i la societat. Una universitat oberta, porta 
d’entrada i espai compartit de coneixement, horitzontal i en igualtat, de re-
coneixement entre agents transformadors. 

PER A QUI?

•  Agents i comunitats externes a la universitat: associacions, fundacions, 
societats científiques, col·legis professionals, plataformes assembleàries. 

•  Col·lectius de treball mixt entre públics acadèmics i externs, que esti-
guin interessats en els àmbits de treball de la secció. 

•  Entitats del tercer sector interessades a comptar amb el suport, segui-
ment i acreditació dels seus processos de formació: cursos de profes-
sionalització, seminaris... 

QUÈ OFERIM? *

•  Assessorament en el plantejament i execució de cursos, formacions, 
taules rodones, congressos i altres activitats formatives per als col·lec-
tius d’interès. 

•  Formació de formadores: capacitació i desenvolupament professional.
•  Seguiment integral d’activitats formatives: disseny de comunicació 

gràfica, difusió intra- i extrauniversitària, gestió i seguiment d’inscrip-
cions a través de les eines de l’IDP-ICE UB. 

•  Acreditació, certificació i reconeixement de formacions amb el segell 
IDP-ICE UB, per les persones participants, formadores i organitzadores. 

•  Plantejament, seguiment i acreditació de Grups de Treball acadèmics, 
en col·laboració amb col·lectius externs a la universitat. 

•  Suport en tasques de transferència de coneixement i d’interacció en-
tre universitat i entitats socials. Publicacions i edicions. 

•  Altres activitats: La secció està oberta a tota mena de propostes vincula-
des al treball amb les comunitats i en clau de sostenibilitat, col·laboracions 
i sinergies amb altres ens. Si tens un projecte, contacta amb nosaltres! 

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Visita la nostra pàgina web https://www.ub.edu/idp/web/ca/comuni-
tat-i-sostenibilitat o escriu-nos a idp.som@ub.edu. 

Coordinació de secció: Moises Carmona Monferrer. 
Col·laboració adscrita: Mar Grasa Martínez i Joan Miquel Porquer Rigo

*  Els serveis ordinaris de la secció estan sotmesos a tarifació segons la natura del col·lectiu 
destinatari. Consulteu: https://www.ub.edu/idp/web/ca/tarifes-idp-ice

QUI SOM?

La secció la compon un equip de professionals de la docència i la recerca 
en diferents àrees de coneixement, amb trajectòries vinculades a la trans-
ferència i el treball amb col·lectius externs a la universitat del seu camp d’ex-
pertesa: Psicologia i Treball sociocomunitari; Biologia, Nutrició i Ciències 
ambientals; Arts i Educació; Aprenentatge-Servei.

ÀMBITS DE TREBALL 

• Sostenibilitat social: alimentació saludable, salut, educació de qualitat, 
igualtat de gènere, patrimoni cultural i artístic

• Sostenibilitat econòmica: treball digne, economia circular, reducció de 
les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles.  

• Sostenibilitat ambiental: consum i producció responsable, biodiversitat.




