
Dintre del marc del 
programa UPC Reu-
tilitza, aquesta edició 
el suport informàtic 
a entitats socials arri-
ba també de la mà 
dels Voluntaris TIC.
Es tracta d’estudiants 

El Programa UPC 
Reutilitza és una 
iniciativa de la UPC 
q u e ,  c o m b i n a n t 
l’aprenentatge amb 
el servei social, té 
per objectiu la reuti-
lització 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 

de la UPC que podràn 
prestar els seus co-
neixements per ajudar 
a entitats socials en 
diferents tasques rela-
cionades amb el suport 
informàtic. 
Els dies 28 d’octubre 

i 4 de novembre, en 
el marc de la metodo-
logia aprenentatge - 
servei,  es van realitzar 
les sessions de forma-
ció, les quals tenen per 
objectiu acompanyar 
els participants en la 

Els Voluntariats TIC:
Nova aposta del programa Reutilitza Aquest any, durant 

les XXII Jornadas 
sobre la Enseñanza 
Universitaria de la 
Informática, la UPC 
va presentar dos arti-
cles. En la modalidad 
de poster, un per pre-
sentar el nou progra-
ma de voluntaris TIC. 
L’altre, a la categoría 
de “Best Papers”, 
explicava el progra-

ma Reutilitza com  
metodología per in-
corporar la sostenibil-
itat i la cooperació als 
estudis TIC. Aquest 
últim va ser galardo-
nat amb el Premi al 
Millor Treball JENUI 
2016.

Jornades UPC Reutilitza

Les jornades esde-
venen un espai per 
aprendre i per  re-
flexionar sobre l’im-
pacte social de les 
TIC, la sostenibilitat 
i el seu compromís 
social.  
A més, és el moment 
en que els estudiants 
de la FIB posen a punt 
molts dels ordinadors 
i equips que han estat 
recollits pel programa 

Taula rodona
i debats

Entre Setembre de 
2015 i Agost de 2016 
el programa UPC Re-
utilitza ha distribuit  
entre diferents entitats 
socials  quasi 450 dis-
positius informàtics 
entre torres, pan-
talles, servidors... 

Gràcies a la partici-
pació dels estudiants 
a les jornades Reu-
tilitza, els equips es 
van posar a punt per 
a que les entitats els 
hi donin un nou ús 
en els seus projectes 
solidaris.

torres | 105

portàtils | 23

perifèrics | 154

pantalles | 113

recanvis| 23

servidors| 12

Nous equips cedits 
al programa, es dis-
tribueixen entre 30 

entitas receptores

Visionat del documental “Minerals de Sang” 

Entitats sense ànim 
de lucre que treballen 
diversos àmbits: gent 
gran, joves en risc 
d’exclusió social,  in-
serció sòcio-laboral 
d’adults, atenció a la 

30 entitats receptores
drogodependència, 
cooperació al desen-
volupament...

Gràcies a tots els donants 
UPC i externs

Un especial agraïment 
a les diverses entitats, 
unitats de la UPC i 
persones que a títol 
individual han donat 
equips per al progra-
ma. Aquests ordina-
dors, que estaven a 
punt d’esdevenir un 
residu, tindran una 
vida útil més llarga i 
esdevindran un recurs 
molt útil.

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

Som una entitat 
social i ens falten 

ordinadors per 
gestionar-nos.

Els voluntaris de la UPC durant la formació inicial, impartida per fomentar la tècnica de l’aprenentatge - servei.

seva aproximació al 
voluntariat social, re-
flexionant sobre què 
vol dir ser voluntari i 
què implica aquesta 
participació.
També es reflexionarà 
sobre conceptes com 

la fractura digital, la 
sostenibilitat, el pro-
gramari lliure i la filo-
sofia que acompanya 
aquesta manera de 
treballar.

Un article sobre el programa, 
premiat a les JENUI 2016

Aquesta edició, cal 
destacar la incorpo-
ració a les jornades 
de diversos debats i 
articles sobre la sos-
tenibilitat de les TIC. 
Mitjançant’article “La 

Conferència “La sostenibilitat de les TIC” a 
càrrec de David López

guerra pels mine-
rals maleits”, al que 
intervenen E. Vidal 
i F. Sanchez; i el  vi-
sionat del documental 
“Minerals de Sang” 
(G. Parellada) s’in-
trodueixen durant les 
jornades el tema de 
l’extracció i comercia-
lització del coltan, i la 
vulneració dels Drets 
Humans que es dóna 
durant tot el procés.

disposició d’entitats 
d’interès social i de 
programes solidaris.
El programa vol ser 
també un punt de 
referència pel que fa 
a les TIC i el seu ús 
sostenible. 
Més informació so-
bre el programa a 
YouTube:
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al llarg dels darrers 
mesos, gràcies als di-
versos donants.

L’oportunitat per dirigir-se a la comunitat UPC.
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http://reutilitza.upc.edu/ca/participa/replica
http://reutilitza.upc.edu/ca
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