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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 reut ilització 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.

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

Som una entitat 
social i ens falten 

ordinadors per 
gestionar-nos.

Les Jornades Reutilitza

Equips rebuts i cedits

El Voluntariat TIC

Les Jornades Reutilitza són el moment on es concentra la major part de 
l’activitat de reparació i posada a punt dels equips. Amb la participació 
de l’estudiantat de quatre assignatures de la FIB, es revisen i reparen els 
ordinadors, se substitueixen components en cas necessari, i es deriva cap al 
reciclatge tot allò que no pot ser reparat o aprofitat. 
Al 2017 es van celebrar del 21 d’abril al 3 de maig i del 17 al 30 de 
novembre. Aquest any hi han participat també estudiants de 2 assignatures 
de l’ETSETB.

El Programa de Voluntariat TIC de la UPC posa en contacte estudiants 
amb entitats socials per tal de donar-los suport tecnològic. Basat en la 
metodologia aprenentatge-servei, aquest programa ofereix als estudiants la 
possibilitat d’acostar-se a diferents realitats socials i alhora posar en pràcti-
ca els seus coneixements i habilitats en TIC. Durant l’any 2017 s’ha tancat 
la segona edició del programa i s’ha posat en marxa la tercera, que es duu 
a terme durant el curs 2017-2018 amb la participació de 16 estudiants que 
donaran suport a 9 entitats.

Al llarg del 2017 s’han cedit 191 
equips, 167 ordinadors de sobretaula 
(amb 113 pantalles i 141 perifèrics) i 
24 portàtils. 
Aquest material informàtic s’ha 
destinat a 37 entitats socials, projectes 
de cooperació o altres activitats 
solidàries.

Durant el 2017 s’ha consolidat un 
flux d’equips des d’altres unitats 
del Campus Nord, que entren 
directament al programa. 
A més, s’han rebut equips de diverses 
empreses i entitats, així com de 
particulars. 
En aquest sentit, cal destacar la 
donació de 250 equips de sobretaula 
del Parlament de Catalunya.


