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El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa de la UPC que, combinant 
l’aprenentatge amb el servei social, té per objectiu la reutilització dels equips i 
recursos informàtics que es renoven tant a la mateixa universitat com en altres 
entitats. Després d’un treball de revisió i de posada a punt dels equips, aquests 
es posen a disposició d’entitats d’interès social i de programes solidaris.

+30/09/14 | ACTE DE PRESENTACIÓ

El passat 30 de setembre es va fer l’acte de presentació del programa 
al que es van convidar els diversos agents de la UPC que hi participen, 
així com entitats que han rebut equipament informàtic. L’acte va posar 
de manifest la pròpia trajectòria del programa: des de les embrionàries 
activitats realitzades a la FIB fa una vintena d’anys fins a l’actual 
programa, que compta amb una estructura ben consolidada. A més, 
es va posar de relleu l’esforç fet per clarificar els procediments i fer el 
programa més participatiu, obert i transparent.

+24/11/14 · 02/05/15 | JORNADES REUTILITZA

Entre els dies 24 de novembre al 5 de desembre de 2014 i del 2 a 9 
de maig de 2015 es van portar a terme les Jornades Reutilitza amb 
la participació d’uns 300 estudiants. Les jornades són una proposta 
que s’emmarca en el Programa UPC Reutilitza i que esdevé un espai 
per aprendre i per reflexionar sobre l’impacte social de les TIC, la 
sostenibilitat i el seu compromís social. Durant les jornades es fa la 
posada a punt de l’equipament informàtic cedit per la universitat o 
altres organitzacions, i és també el punt de trobada amb les entitats 
beneficiàries que fan la recollida dels equips assignats. 

actes

dades

reconeixements
· L’educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau.
Publicació de la Fundació Autònoma Solidària, que inclou el Programa UPC Reutilitza a l’apartat Experiències i bones pràctiques de les Universitats 
Catalanes de l’ACUP (pàg. 75)

· Guía de buenas prácticas de cooperación universitaria para el desarrollo
Publicació de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) i la CUD (Cooperación Universitaria al Desarrollo), 
que inclou el Programa UPC Reutilitza a l’apartat de sensibilització.

Quasi 400 equips
S’han cedit portàtils, torres, pantalles 
d’ordinador i perifèrics

44 entitats receptores
Entitats sense ànim de lucre que treballen 
diversos àmbits: gent gran, joves en risc 
d’exclusió social,  inserció sòcio-laboral d’adults, 
atenció a la drogodependència, cooperació al 
desenvolupament...

Donants UPC i externs
Diverses unitats del Campus Nord UPC, 
empreses com Vueling i alguns particulars ens 
han cedit material
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 Cedeix material informàtic  Demana material informàtic
 Participa a les Jornades UPC Reutilitza  Organitza un Reutilitza al teu entorn

 Realitza amb nosaltres les teves pràctiques
 Sigues voluntari TIC

gràcies!Servei 
de Relacions 
Internacionals
de la UPC

torres | 191

portàtils | 28

perifèrics | 158

pantalles | 122

Tinc un teclat, 
un ratolí i un 
ordinador 
que no utilitzo.

Som una entitat 
social i ens falten 

ordinadors per 
gestionar-nos.
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