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1. PREÀMBUL: LA UVIC-UCC I LA RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA 

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya entén la Responsabilitat Social Universitària 
(RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la 
seva activitat diària. Implica una gestió responsable de l’impacte de la seva activitat educativa, inves-
tigadora, laboral i mediambiental i l’establiment d’un diàleg amb la societat per tal de millorar l’activi-
tat acadèmica i impulsar el desenvolupament humà sostenible.

La RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en aspectes com (1) Un ensenyament 
que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels nostres estudiants. (2) Una recerca 
i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de l’entorn proper i més llunyà. (3) Un 
compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible que transmeti el nostre patrimoni tant 
cultural com ambiental a les generacions futures.

La institució assumeix responsabilitats de millora del nivell de benestar de tots els actors que formen 
la Universitat, i de la societat que l’acull i de la qual es beneficia, i vol fer-los partícips de la seva labor 
formativa i de la seva investigació per al millorament global.

CV

El professor Salvador Simó té una formació pluridisciplinar: Doctor en Educació Inclusiva, graduat en 
Teràpia Ocupacional, graduat en Traducció i Interpretació. Té formació de postgrau en Recerca Qua-
litativa i sobre Narrative Reasoning a l’Insitut Karolinska de Suècia, sobre Project Desing and writting 
proposals a la Hogeschool vam Amsterdam; i sobre Emprenedoria Social a l’IESE de Barcelona.

És professor de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UVic-UCC. Coordinador i pro-
fessor del Postgrau en Emprenedoria Social i del Màster en Emergències Psicosocials i Sanitàries. 
Ha impartit docència (grau/màster) en universitats de Canadà, França, Regne Unit, Suècia, Bèlgica, 
Finlàndia, Portugal, Turquia, Letònia, Brasil, Mèxic, Guatemala, Xile. Destaca la docència de Màster i 
Postgrau a la Sorbona de Paris, a l’Oxford Brookes University o a les universitats de British Columbia i 
Manitoba, al Canadà.

El Dr. Simó té 1 sexenni de Recerca AQU i l’any que ve presentarà el segon sexenni. És Delegat de Re-
cerca de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar. Creador i coordinador del Grup de Recerca 
Salut Mental i Innovació Social (Reconegut GenCat), amb 45 investigadors de la UVic-UCC,  el Consorci 
Hospitalari de Vic, Osonament i de la Xarxa Assistencial Althaia. Enguany la UVic-UCC ha entrat al 
Clúster de Salut Mental de Catalunya, i des de el GR SaMIS està impulsant la creació de la Càtedra de 
Salut Mental. 

Ha desenvolupat estades de recerca a Canadà, a les Universitats d’Ottawa (2), Toronto (1), Dalhousie 
(2), Manitoba (1) i British Columbia (1). Així com a la Universitat de Sao Carlos de Brasil (1) i al Politéc-
nico de Porto (2).
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És assessor de la World Federation of Occupational Therapist (WFOT) en temes de migracions i refu-
giats, del Council of Occupational Therapists of the European Community (COTEC) en temes d’exclusió 
social, i és membre del think tank europeu Social transformation through occupation de la European 
Network of Occupational Therapy in Hgiher Education (ENOTHE).

És autor del best-seller internacional Occupational Therapy without Borders, Elseviers Oxford, amb 
7.500 copies venudes. Té 8 publicacions científiques en revistes indexades Scopus (2 Q1, 1 Q2 i resta 
Q3), així com 4 llibres i desenes d’articles i capítols de llibre. La seva trajectòria i projectes han obtin-
gut diversos reconeixements: Premi nacional d’Innovació social (2017), Reconeixement AQUAS (2017), 
Good praxis in the fight against poverty (COPORE, 2011), Good praxis (GUNI, 2013), Bona Praxis Apre-
nentatge Servei (Fundació Bofill, 2013). 

≥      ≥        ≥
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2. INTRODUCCIÓ

Com a docents hem de preparar els estudiants per a la societat del risc1. Vivim immersos en una mo-
dernitat líquida2, marcada pel declinar de la ciutadania i una greu crisi econòmica, ecològica i social. 
L’atur conviu amb una precarietat laboral. Un treball que perd els seus referents ètics i provoca la 
corrosió del caràcter3. La globalització econòmica no ha vingut acompanyada d’una globalització dels 
drets humans (DH). Els ciutadans afronten aquests riscos sense la protecció d’un estat del benestar 
en procés de desmantellament. Com bé diu Boff4, el sofriment, més que l’admiració, fa pensar. 

Said5 qüestiona el rol dels intel·lectuals que per interès callen, cometent un delicte de silenci6. Davant 
d’aquest escenari la Universitat ha d’erigir-se com a motor de la societat civil i abordar amb valentia 
els reptes globals de la nostra època. Hem de formar professionals capaços de treballar en equips 
multidisciplinaris, des d’una comprensió de la complexa problemàtica actual, amb les competències 
per a la seva millora. L’objectiu no es limita a comprendre el món, sinó a transformar-ho7. John Dewey8 
afirmava que la Universitat és el profeta de la democràcia. La seva missió és formar ciutadans com-
promesos amb la realitat que siguin capaços de desenvolupar una acció intel·ligent: aquella capaç de 
comprendre la complexa realitat per millorar-la.

Davant d’aquest context, la implicació amb els sectors més vulnerables de la comunitat és una de 
les prioritats de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. L’Aprenentatge Servei (ApS) 
és una estratègia que integra l’excel·lència en la docència amb donar un servei a la comunitat. És un 
learning by doing que converteix la comunitat es un autèntic Living lab. L’emprenedoria social busca 
donar solucions innovadores als principals problemes contemporanis, està estretament lligada a la 
innovació i la creativitat. És fonamental integrar la recerca amb la docència. Estratègies com la recer-
ca acció (participativa) pretenen generar un coneixement amb un impacte social, democratitzant els 
processos de recerca.
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3. APRENENTATGE SERVEI UNIVERSITARI

L’ApS és una metodologia que ens ajuda a crear una Universitat compromesa amb la societat. Seguint 
el treball de Manzano (2010) podem afirmar que el model d’ApS integra la teoria amb la pràctica, la 
formació amb el compromís, la cognició amb l’emoció9. Podríem definir l’ApS com un programa de 
servei solidari protagonitzat pels estudiants, orientat a atendre eficaçment necessitats d’una comu-
nitat, i planificat de forma integrada amb els continguts curriculars amb l’objectiu d’optimitzar els 
aprenentatges10. La major part de la literatura mostra els efectes en els estudiants (eficàcia personal, 
identitat, desenvolupament moral), socials (reducció d’estereotips, comprensió intercultural, respon-
sabilitat social, habilitats ciutadanes, compromís), d’aprenentatge (resultats acadèmics, aplicació 
d’aprenentatges al món real, pensament crític, anàlisi de problemes, comprensió de la complexitat). 

Aquest aprenentatge amb un alt contingut ètic té més sentit en el marc d’una societat hedonista que 
redueix el bios politikos en un homo consumens, marcada per una ètica laxa que porta a l’ocàs del 
deure11, basada en el culte a l’ego. Sembla com si aquells valors que fan habitable el món a poc a 
poc s’anessin descomponent sota l’acció del ferment del consumisme i l’individualisme. En aquest 
context, educar per a una ciutadania cosmopolita sembla insensat. Però, com va indicar Kant12, hem 
d’educar pensant en la millor situació possible en el futur. No hi ha millor manera de materialitzar un 
ideal que educar per aconseguir-lo. Temps per forjar el caràcter dels estudiants des de l’ètica, des de 
la moral. No es pot transformar el món des de la desmoralització, sinó des de persones que passen 
d’espectadors a actors morals.



Integrant la docència, la praxi i la recerca: una universitat 
socialment compromesa i emprenedora (UVic-UCC x ApS)

7

4. EMPRENEDORIA SOCIAL UNIVERSITÀRIA

Al principi era l’acció. Goethe.

Archein és el concepte grec que fa referència al poder començar, iniciar. L’emprenedoria social busca 
crear solucions innovadores per resoldre els principals problemes contemporanis, a nivell social, de 
benestar o ecològics. La creativitat i la capacitat d’innovació són cabdals. La creació d’empreses so-
cials és un dels productes possibles de l’emprenedoria social. També es pot ser emprenedor dintre 
d’empreses i institucions ja existents (intraemprenedoria). Evolucionem del conegut problem based 
learning al challenge based learning. Un ensenyament orientat a resoldre desafiaments socials, de 
benestar i ecològics, incorporant aspectes ètics i de conscienciació del destí comú de la humanitat.

A partir de la seva formació en l’àmbit social i de la salut, i en direcció d’empreses i emprenedoria 
(IESE), i dels projectes que es presenten a continuació, el Dr. Simó està treballant en la creació d’una 
guia per desenvolupar projectes universitaris emprenedors. És tracta d’un model processal basat en 
deu fases (en construcció), que ha estat presentat en fase experimental al Congrés de la Xarxa Con-
sortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, a Gant, l’abril de 2018:

Problem / Context

Ethics / Passion / Inspiration

Partners (Capabilities/Resources)

Funding

Action

Service Learning

Innovation/Technology

Communication

Evaluation / Research 

Scalability / Replicability 
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5. INTEGRANT LA DOCENCIA, LA PRAXI I LA RECERCA

És fonamental integrar la docència, la praxi i la recerca. Fent-ho desenvolupem un aprenentatge ba-
sat en la complexa realitat, un complex learning, i el que és més important, un learning by doing. In-
tegrar la recerca en el procés ens permet garantir l’excel·lència dels continguts educatius i millorar 
les nostres praxis. Mounier13 parlava de la necessitat de combinar els cicles de reflexió i acció, i els 
comparava amb els moviments de sístole i diàstole del cor humà.

Abandonem les aules universitàries i convertim la comunitat en un autèntic living lab. Així, les nostres 
aules són el jardí Miquel Martí i Pol, un espai de bellesa creat per estudiants i persones amb malaltia 
mental; són el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona o l’Auditori Nacional de Catalunya, im-
partint docència i treballant alhora amb persones amb la malaltia d’Alzheimer; o són les escoles de la 
Sínia o Santa Caterina de Vic amb nens en situació d’exclusió social i estudiants universitaris.

El Dr. Simó ha co-dissenyat amb la Dra. Marina Geli del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials, entre d’al-
tres, un pla estratègic per fomentar una recerca amb un alt impacte de benestar i social al territori. 
Per això ha propulsat la creació del Grup de Recerca Salut Mental i Innovació Social (GR SaMIS) l’any 
2016, format per 45 recercadors de la UVic-UVV, Xarxa Assistencial Althaia, Consorci Hospitalari de 
Vic, Osonament, EBA Centelles, Sant Tomàs, AMPANS, Fundació Sociosanitària de Manresa i ICS, el 
que suposa el gruix de les institucions d’aquest àmbit de tota la Catalunya Central. Té membres de la 
Yale University, University of Manitoba i del Politecnico de Porto. Igualment ha participat de la posada 
en marxa de la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC i de l’entrada de la UVic -UCC en el Clúster de Salut 
mental de Catalunya al 2018.
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Pla Estratègic per desenvolupar una recerca amb alt impacte de benestar i social al territori 2016-2018

El Dr. Simó amb el Premi Nobel de la Pau Muhadmas Yunus, que inspira el seu treball en emprenedoria social.
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6. ELS PROJECTES DESENVOLUPATS: LA PRAXI QUE INTEGRA LA DOCÈNCIA 
I LA RECERCA

Es presenten de forma esquemàtica 12 projectes desenvolupats pel professor Simó des de la UVic-
UCC. Posteriorment es desenvolupa el primer d’aquests projectes, per poder copsar l’impacte que té 
en els estudiants i en les persones participants la metodologia d’ApS.  

1. JARDÍ MIQUEL MARTÍ I POL
Projecte d’Aprenentatge Servei Universitari per a la inclusió laboral 

Entitats 
participants

- UVic-UCC (coordinadora)
- Osonament (Salut Mental)
- Ajuntament de Vic
- Consell Comarcal d’Osona

Durada
Coordinació

- 2005 – actualitat
- IP: Salvador Simó

Finançament Projecte de transferència de coneixement

- Consell Comarcal (12.000 euros, 2006)
- Ajuntament de Vic (6.000 euros, 2006)
- Obra Social la Caixa (6.000 euros, 2012; 3.000 euros, 2014)
- Caixa de Sabadell (4.300 euros)
- CIFE (1.500 euros, 2013) 
- Empreses: Garden Tona, Jaume Gil, Rotary Club, Maydisa (via materials)

Impacte social + 
salut + ecològic 
+ educatiu

- Inserció social i promoció del benestar de persones amb malaltia mental
- Lluita contra l’atur i l’estigma en salut mental
- Educació per a una ciutadania activa i ecològica 
- Creació de zones verdes per a la ciutat de Vic
- Educació dels usuaris d’Osonament i d’estudiants de Teràpia Ocupacional

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Fonaments de la professió.

Recerca - Tesi doctoral  La paraula i la acció. Link. 
- Tesina Una universitat on conflueixen l’educació, la recerca i la ciutadania. Link 
- Projecte adherit al grup de recerca Salut Mental e Innovació Social SAMIS. Línia: 

Recovery i innovació social

file:///Users/113012/Desktop/Vives/Per%20altre%20banda%20el%20passat%20mes%20de%20marc<0327>%20et%20vas%20emportar%20dues%20factures%20per%20rectificar%20una%20de%20Aprop%20Marketing%20i%20l�altre%20de%20Eines%20per%20tothom%20ja%20que%20les%20factures%20estava%20mal%20calculada.
http://hdl.handle.net/2072/5326
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Publicacions Llibres:

- Simó Algado, S (2012). Com integrar la docència i la recerca amb les praxis socials i de la 
salut? Vic: Eumo Editorial.

Capítols de llibre:

- Simó Algado, S (2012). El aprendizaje servicio universitario. Madrid: Visión Net.
- Simó Algado, S (2011). “El desarrollo de comunidades inclusivas”. En Carnacea y Lozano. 

Arte e inclusión social. Madrid: Grupo 5.
- Simó Algado, S. “Universities and the global change: inclusive communities, gardening 

and citizenship”. En Pollard: Occupational Therapy Without Borders II. (Págs. 357-366) 
Oxford (Inglaterra): Elseviers  

Articles en revistes científiques

- Simó Algado, S (2013): “El aprendizaje servicio universitario: materializando el 
compromiso social de la universidad desde una educación basada en la excelencia”. 
Estudios sobre el mensaje periodístico. Vol. 19. N.m. especial abril, p.gs.: (pp: 1027-
1036). Madrid, Universidad Complutense

- Simó Algado, S (2012). “Terapia Ocupacional Ecosocial”. Cad. Ter. Ocup. UFSCar, São 
Carlos, v. 20, n. 1, (pp: 7-16)

- Simó Algado, Salvador (2009). “Un jardí on conflueixen l’educació, la investigació i la 
justícia ocupacional”. Papers d’Educació. Vol. 9 Feb.  (pp: 1-14)

Comunicació Documental (i). Link
Documental (ii): Link
Facebook. Link (605 amics)
Bloc. Link (15.964 visites)
Galeria fotogràfica. Link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdSGMr8JRx4
https://www.youtube.com/watch?v=NTn01wOFWqc
https://www.facebook.com/jardi.miquelmartipol?fref=ts
https://www.facebook.com/jardi.miquelmartipol
http://jardimiquelmartipol.blogspot.com.es/
https://www.flickr.com/photos/91096499@N03/albums/72157635038593434
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2. PROJECTE ECOSPORTECH
Promoció de l’atur juvenil a partir de l’esport, el paisatgisme, i les noves tecnologies

Entitats 
participants

- UVic-UCC 
- Ajuntament de Vic
- Associació TAPIS

Finançament Projecte competitiu (nacional)

- Obra Social la Caixa: 23.800 euros
- CESPA: 15.000 euros.

Durada
Coordinació

- 2012 – 2014
- IP: Salvador Simó

Impacte social 
+ ecològic + 
educatiu

- Lluita contra l’atur: Inserció laboral de joves 
- Promoció de la emprenedoria social
- Creació de cinc jardins i espais verds per a la ciutadania
- Educació dels joves participants i d’estudiants de Teràpia Ocupacional

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada en la comunitat.

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Publicacions Articles:

- Simó Algado, Salvador; De San Eugenio, Jordi, i Ginesta, Xavier (2012): “El proyecto 
‘Ecosportech’ como ejemplo de universidad emprendedora. Una experiencia a base 
del ‘Problem Based Learning’”. Estudios sobre el mensaje periodístico. Vol. 18, núm. 
especial noviembre, págs.: 869-877. Madrid, Universidad Complutense

- Simó Algado, S (2013). “Aprendizaje servicio universitario: creando empleo a través de 
la emprendeduría social”. Historia y Comunicación Social (ISI - SCOPUS). 18 - 2013, pp. 
627-638. Complutense.

- Simó Algado, S; Townsend E (2015). “Eco-social Occupational Therapy”. British Journal 
of Occupational Therapy. 78 - 3, pp. 182 - 187. Scopus.

Comunicació Galeria fotogràfica. Link 1 / Link 2

https://www.flickr.com/photos/91096499@N03/albums/72157635027397854
https://www.flickr.com/photos/91096499@N03/albums/72157635020705423
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3.PROJECTE MOLI MIARONS
Abordatge integral de la pobresa a la ciutat de Manlleu

Participants - Ajuntament de Manlleu.
- UVic-UCC.

Finançament Transferència de coneixement

- Ajuntament de Manlleu: 18.000 euros 

Durada

Coordinació

- Primera fase: 2013-2014
- Segona fase: 2014-2015
- IP: Salvador Simó

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada a la comunitat

Impacte social + 
salut 

- Lluita contra l’atur: promoció de l’ocupabilitat
- Projecte de lluita contra la pobresa en un context d’un 25% de pobresa a Catalunya
- Promoció d’una ciutadania activa
- Benestar i inclusió social de persones en situació d’exclusió

Recerca - GR Salut mental i Innovació social SAMIS. Línia: Recovey i Innovació social

Publicacions - Simó Algado, San Eugenio, Ginesta. Promoting active citizenship against poverty. Oxford: 
Editorial Elseviers

Comunicació - Web. Link

http://www.salvadorsimo.org/proyecto-de-inclusion-social-ciudad-de-manlleu/
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4.PROJECTE POTENCIAL
Campanya antiestigma davant la malaltia mental

Entitats 
participants

- UVic-UCC (FCSB-SAV).
- Osonament

Durada
Coordinació

- 2014 – 2015
- IP: Salvador Simó

Impacte social + 
salut + educatiu

- Lluita contra l’estigma que envolta la malaltia mental
- Creació d’una comunitat inclusiva
- Educació dels usuaris d’Osonament i estudiants de Teràpia Ocupacional

Finançament - UVic-UCC: 600 euros

ApS - Teràpia Ocupacional: TO i l’autonomia persona en l’adult 

Recerca - GR SAMIS. Línia: Promoció de la salut i innovació social.

Publicacions - Simó Algado S (2016). “El aprendizaje servicio frente al estigma social que rodea la 
enfermedad mental”. Revista Opción (Scopus). 3, Universidad del Zulia (Venezuela)
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5. PROJECTE BioARTCafè
Projecte d’emprenedoria social: creació d’un cafè literari amb criteris ecològics

Entitats 
participants

- Osonament
- UVic-UCC

Durada
Coordinació

- 2016 – 2017
- IP UVic-UCC: Salvador Simó (1ª fase/creació)

Finançament Projecte competitiu nacional 

- Obra Social La Caixa: 25.000 euros (presentat via Osonament).

Impacte social + 
salut  + ecològic 
+ educatiu

- Inserció laboral de persones amb malaltia mental
- Lluita contra l’estigma en salut mental
- Promoció consum Km 0 i ecològic
- Educació dels usuaris d’Osonament i estudiants de Teràpia Ocupacional

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada a la comunitat.

Publicacions

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i Innovació social
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6.PROJECTE Sentx100 (i)
Projecte de promoció del benestar emocional i de l’èxit escolar, prevenció de la pobresa 
infantil

Entitats 
participants

- Escola La Sínia de Vic
- UVic-UCC
- Obra Social La Caixa

Durada
Coordinació

- 2016 – 2017
- IP: Salvador Simó 

Finançament Projecte competitiu nacional 

- Obra Social La Caixa: 24.000 euros.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar emocional infantil
- Lluita contra la pobresa i el fracàs escolar
- Promoció de la ciutadania
- Educació dels infants i dels professors de l’escola, i dels estudiants de Teràpia 

Ocupacional

Aps - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada en la comunitat

Publicacions - Creating inclusive and sustainable communities: The Renaissance Project (In edition)

Recerca
Comunicació

- GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social
- Web. Link
- Documental. Link

http://www.sentx100.net/la-sinia-vic/
https://youtu.be/QIh_wCFkaQg
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7. PROJECTE Sentx100 (II)
Projecte de promoció del benestar emocional i de l’èxit escolar, prevenció de la pobresa 
infantil

Entitats 
participants

- Escola Santa Caterina de Vic
- UVic-UCC

Durada
Coordinació

- 2017 – 2018
- IP: Salvador Simó

Finançament Projecte competitiu

- Vetllada Cuiners a Taula: 4.000 euros, més donacions particulars.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar infantil
- Lluita contra la pobresa i el fracàs escolar
- Promoció de la ciutadania 
- Prevenció de fracàs escolar
- Educació dels infants i dels professors de l’escola, i dels estudiants de Teràpia 

Ocupacional

Aps - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada a la comunitat

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Comunicació -  Web: http://www.sentx100.net/santa-caterina-vic/ 
- Documental: en edició

http://www.sentx100.net/santa-caterina-vic/
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8. PROJECTE Sentx100 (III)
Projecte de promoció del benestar emocional i de l’èxit escolar, prevenció de la pobresa 
infantil

Entitats 
participants

- Escola El Congost de Canovelles
- UVic-UCC
- Fundació REIR

Durada
Coordinació

- 2017 – 2018
- IP: Salvador Simó

Finançament Transferència de coneixement

- Escola El Congost de Canovelles

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar emocional infantil
- Lluita contra la pobresa i el fracàs escolar
- Promoció de la ciutadania 
- Prevenció de fracàs escolar
- Educació dels infants i dels professors de l’escola, i dels estudiants de Teràpia 

Ocupacional

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada a la comunitat.

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Comunicació - Web. Link
- Documental: en edició

http://www.sentx100.net/el-congost-canovelles/
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9. CCCB-ALZHEIMER
Projecte de promoció del benestar i la participació social CCCB-Alzheimer 

Entitats 
participants

- CCCB
- UVic-UCC

Durada
Coordinació

- 2016 – 2017
- IP: Salvador Simó

Finançament Transferència de coneixement

- CCCB: 4.000 euros.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar i la participació social en persones amb Alzheimer i les seves 
famílies. 

- Creació de comunitats inclusives via centres de cultura inclusius

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada en la comunitat. 
Voluntaris.

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Publicacions
Comunicació

- Article 
- Web. Link
- Documental. Link

http://www.salvadorsimo.org/el-impacto-del-arte-en-las-personas-con-enfermedad-de-alzheimer/
https://www.youtube.com/watch?v=72FqcN_ZFlk
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10.  AUDITORI NACIONAL DE CATALUNYA
Projecte de promoció del benestar i la participació social Auditori Nacional de Catalunya

Entitats 
participants

- Auditori Nacional de Catalunya.
- ESMUC.
- UVic-UCC

Durada
Coordinació

- 2017 – 2018
- IP: Salvador Simó

Finançament Transferència de coneixement

- Apropa Cultura: 4.000 euros.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar i la participació social en persones amb Alzheimer i 
discapacitat intel·lectual. 

- Creació de comunitats inclusives via centres de cultura inclusius
- Educació estudiants de les ESMUC i de Teràpia Ocupacional

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Teràpia Ocupacional basada a la comunitat. 
Voluntaris.

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social
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11. RIDING TOGETHER: SOLIDARITY ON HORSEBACK
Inclusió social i benestar dels infants en situació d’exclusió a partir d’activitats amb cavalls 

Entitats 
participants

- Todos al galope (Portugal); Scuderia del Peschio (Italia); British Horse Society (UK); IFCE 
(França); Movigo Sport (Germany).

- UVic-UCC 

Durada - 2016 – 2018
- IP UVic-UCC Salvador Simó / IP Gral. Todos al Galope 

Finançament Projecte competitiu europeu

- Erasmus Plus: 400.000 euros.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Promoció del benestar i la participació social d’infants en situació d’exclusió social
- Creació d’un model d’emprenedoria social
- Educació dels infants participants

ApS - Voluntaris a Itàlia i Portugal

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Comunicació Web. Link

http://ridingtogether.eu/
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12. UNINTEGRA
A project for immigrant nationals from third countries: funding processes of asylum, 
migration and integration

Entitats 
participants

- Universitat de Santiago de Compostela, Universidad do Minho, ASCSAR 
- UVic-UCC 

Durada - 2017 – 2018
- IP UVic-UCC: Salvador Simó / IP Gral.: Universitat de Santiago de Compostela 

Finançament Projecte competitiu europeu

- EU AMIF: 700.000 euros.

Impacte social + 
salut + educatiu

- Benestar psicosocial dels refugiats a Grècia
- Inclusió educativa universitària dels refugiats e Europa
- Educació estudiants de Teràpia Ocupacional i refugiats

ApS - Estudiants de Teràpia Ocupacional: Pràcticum IV a la comunitat. Voluntaris.

Recerca - GR SAMIS. Línia: Recovery i innovació social

Comunicació Web. Link

https://unintegra.usc.es/consortium.php
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ELS PROJECTES EN XIFRES

Projecte Any Participants/
Usuaris

Estudiants

Miquel Martí I Pol 2005 – actualitat 224 280

EcoSPORTech 2012-2014 16 24

Molí Mierons 2013-2015 8 20

Potencial 2014-2015 20 24

BioArtCafè 2016-2017 24 20

Sentx100 (i) 2016-2017 300 36

Sentx100 (ii) 2017-2018 150 18

Sentx100 (iii) 2017-2018 100 4

CCCB 2016-2017 72 20

Auditori Nacional 2017-2018 96 20

Riding Together 2016-2018 100 20

UNINTEGRA 2018-2020 250 24

Total 1.360 510
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7. ESTUDI DE CAS: PROJECTE MIQUEL MARTI I POL

Per il·lustrar l’impacte real d’integrar la docència, la praxi i la recerca, incorporant l’ApS i l’emprene-
doria a la docència universitària es presenten breument alguns dels resultats del projecte Miquel 
Martí i Pol. Ens centrarem en l’impacte que el projecte ha tingut en els estudiants i en els participants, 
persones en situació d’exclusió social i amb malaltia mental, derivats de Càritas i d’Osonament. El 
projecte, actualment vigent, es va iniciar el 2005 a la UVic. Hi han treballat estudiants conjuntament 
amb persones en situació d’exclusió social per crear i mantenir un jardí situat al campus i obert a tota 
la ciutadania. Les sessions es desenvolupen durant dues hores una vegada a la setmana. És un cas 
de sinergia entre les institucions polítiques, empresarials i civils, amb la voluntat de desenvolupar 
aliances estratègiques. El projecte té les següents dimensions:

Construcció de comunitats inclusives i sostenibles: L’objectiu és la integració laboral i desenvolupar 
un treball de conscienciació de la comunitat per trencar els prejudicis i l’estigma. Per això és bàsica 
la política de comunicació, per la qual cosa s’han desenvolupat conferències, exposicions i l’ús de les 
TIC (blog, grup de Facebook, etc.).

Salut: Implica un complet estat de benestar físic, psíquic i social15. La jardineria es du a terme a l’aire 
lliure, en contacte amb la terra, la qual cosa afavoreix la capacitat d’introspecció i un sentiment de 
relaxació. És un espai social i implica la realització d’exercici físic. És una experiència estètica que 
frega l’art.

Educativa: Estudiants de teràpia ocupacional han participat, al costat d’estudiants d’educació, art i 
de ciències de la comunicació, col·laborant en la política de comunicació i desenvolupant un aprenen-
tatge basat en problemes. És un learning by doing.

Ecològica: És transcendental donar una educació ecològica. Segons Boff4, l’ecologia és la relació del 
tot amb el tot, així el principal problema ecològic és la pobresa. L’educació ha d’ajudar a entendre la 
interconnexió de tots els éssers de la biosfera. El projecte actual s’amplia amb la reforestació d’espais 
naturals.

RECERCA

Sobre el projecte s’ha desenvolupat una recerca15 basada en un paradigma crític hermenèutic. Les 
realitats que ens causen indignació han de portar-nos a qüestionar críticament la naturalesa i la con-
dició moral de la nostra societat, i a emprendre una cerca d’alternatives, teòricament fonamentades16. 
La idea de l’hermenèutica és que en tot obrar humà hi ha una possibilitat de comunicació i compren-
sió17. L’ésser humà és una unitat narrativa18. Per a aquesta comprensió és vital la capacitat d’escoltar 
col·lectius moltes vegades silenciats, com les persones en situació d’exclusió. S’ha desenvolupat una 
Recerca Acció (RA) amb la finalitat de generar un coneixement transformador. És un procés pel qual 
s’examinen sistemàticament qüestions des de les experiències viscudes pels membres de la comu-
nitat. 
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La metodologia desenvolupada s’ha basat en entrevistes en profunditat i la realització de diaris com-
partits per parelles formades per un estudiant i un usuari del projecte. A continuació apareixen els 
temes sorgits i una petita mostra de les narratives dels estudiants. La resta de narratives, així com les 
històries de vida desenvolupades amb els usuaris, es poden consultar on-line. 

EN RELACIÓ ALS ESTUDIANTS:

- El jardí com a espai de trobada amb l’Altre

“Participar en el projecte ha estat de les millors coses que m’han passat. M’ha donat l’oportunitat de 
conèixer unes persones magnífiques que dia rere dia m’ensenyen moltes coses” (Iván). Aquesta tro-
bada permet transcendir els prejudicis: “Els jardiners ni són incapaços ni responen als prejudicis que 
té la societat” (Maria). “En el jardí no hi ha diagnòstics” (Oscar). Es genera un sentiment de pertinença 
l de grup: “Quan treballo en el jardí sento que sóc part d’un grup, un espai que ha estat producte de 
molt d’esforç. Al darrere hi ha una cadena de persones que han vist més enllà de la terra buida i estèril. 
Han tingut un somni i l’han dut a terme. Em sento orgullosa de formar part d’aquesta cadena que dona 
continuïtat» (Laia).

«Em considero afortunat d’haver pogut ser partícip d’un aprenentatge en un projecte d’una extremada 
bellesa» (Christian). Els estudiants se senten apoderats: «Em va donar l’oportunitat de creure en el 
meu propi potencial i en el de la unió d’un grup de persones. Aprendre a comunicar-me, creure que sóc 
capaç de fer alguna cosa bella. Em va convèncer que canviar és possible, jo mateix i la societat» (Os-
car). «M’ha ajudat comprendre la realitat social actual, conceptes com a ciutadania, participació, es-
tigma, comunitat, educació…» (Oscar). Aquest contacte consciencia sobre l’exclusió social: «L’exclusió 
social és un dels pitjors càstigs que es pot infligir a una persona, som interdependents, construïm la 
nostra identitat a través dels altres. És un atemptat contra l’esperit humà» (Christian).

- Escola de ciutadania

“Com a ciutadana em sento més compromesa i tinc més ganes de participar activament per intentar 
millorar el futur de la nostra societat. Els ciutadans units podem dur a terme grans projectes per mi-
llorar la comunitat” (Laia). “M’ha servit per tenir present que tinc uns drets com a ciutadà i uns deures” 
(Oscar). “No existeix una relació paternalista on preval la malaltia, existeix una relació entre perso-
nes lliures amb capacitat de transformar el món” (Laia). “Ciutadania implica participació, capacitat 
d’acció, i transformació. Marx parlava sobre el zoon politikon, un home polític capaç d’actuar al món 
material i real” (Christian).

Ciutadania conscient de la problemàtica ecològica: “Em va convertir en un jardiner, ara cuido la Terra, 
planto llavors i assaboreixo els fruits que em regala el miracle de la vida” (Oscar).

- Benestar dels estudiants
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Es promou un benestar físic: “Sóc una persona molt activa, m’ajuda a sentir-me viva i sentir que estic 
aprofitant el dia” (María).  Un benestar mental: “Treballar en el jardí m’aporta tranquil·litat, un espai de 
reflexió i connexió amb la naturalesa. Agraeixo molt el silenci, l’olor de la terra, el perfum de les flors, 
el so de l’aigua, la bellesa del jardí, perquè m’aïllo davant els problemes” (Laia). “Podies desenvolupar 
un treball de coneixement personal” (Oscar). Un benestar social: “Estàs a gust amb les persones i amb 
el respecte que hi ha a tot moment” (María). Un espai que ajuda a superar situacions difícils: “L’any 
passat va ser un any difícil per una situació personal i familiar i el fet de tenir coses a fer durant el dia 
feia que m’oblidés per moments” (María). I facilita deixar el consum de drogues: “La meva addicció a 
l’haixix es va convertir en una lluita a la qual em vaig enfrontar gràcies al jardí. Em va fer adonar de com 
estant ocupat en un lloc agradable, podia ser capaç d’aconseguir que la meva ment se sentís tranquil-
la i feliç. Em va fer sentir valent per enfrontar-me a mi mateix” (Oscar).

En el diari compartit per Christian i Plácido podem llegir aquest fragment que captura el potencial de 
l’ApS: “Al llarg d’aquest any hem estat creixent junts, en la quotidianitat de cada dia. Amb cura i delica-
desa hem construït una experiència conjunta i sincera. La naturalesa fa cedir murs cap a un espai si-
lenciós, un lloc on hi ha cabuda per a cadascun de nosaltres. Cada pas dins d’aquesta relació pot oferir 
comprensió i consciència sobre elements que potser d’una altra manera passarien inadvertits. Estar 
en un espai durant un temps fa que les nostres experiències, emocions, sentiments i pensaments 
quedin amagats en diversos racons del lloc. Poder anar fent un registre ha estat una bella experiència, 
ja que ha posat en relleu la necessitat d’interactuar i de compartir”.

EN RELACIÓ ALS USUARIS, PERSONES AMB MALALTIA MENTAL:

- Construint l’ocupació significativa

Partim d’una situació de privació ocupacional, de la dificultat d’inserció laboral: “Estem mancats d’es-
pais on les persones puguin ocupar el seu temps de manera significativa, igual que de programes pre-
laborals per intentar una inserció posterior” (C. Vic). L’ocupació realitzada ha estat significativa: «El 
projecte té importància per ocupar de forma significativa el temps d’aquestes persones» (C. Vic).

Es produeix una transició de rol de malalt al rol de cuidador, jardiner i ciutadà: “Saber que la planta 
està viva gràcies a tu, que no s’ha mort, fa que et sentis millor, et fa sentir bé” (Plácido). Tant les insti-
tucions com els jardiners, creuen que tindran la possibilitat de trobar una feina: “Tota la gent que ha 
sortit ha trobat feina, i estan en una vida normalitzada, ja volen sols” (Caritas).

- La jardineria com a font de salut i benestar

La naturalesa ha tingut un impacte terapèutic: “Quan veig créixer les plantes em sento viu, perquè veig 
la vida” (Ahmed). Partim de la definició de salut com a experiència de benestar. Els jardiners senten un 
benestar físic: “Sí, sí, et fa fer exercici, si no estaries a casa sense fer res” (Plácido).

Un benestar mental, on el jardí evita tenir fantasies paranoides: “Sí, m’anima. Et sents millor perquè, 
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com que tens una ocupació, la ment se’t buida més, no estàs pensant en paranoies” (Plácido). Aquest 
benestar està relacionat amb la sensació de tranquil·litat i relaxació: “Sí, tot està molt bé, em sento 
molt tranquil, i tot és molt millor que estar a casa, perquè a casa no hi ha més que problemes” (Be-
naissa). Es millora l’autoestima: “Pots agafar un grau més en la teva autoestima” (Plácido). El jardí els 
ha aportat un sentiment d’utilitat: “Jo abans era un inútil. Però ara no, em sento útil per haver treballat 
aquí” (Paco). Aquest benestar es tradueix en un sentiment globalitzador de felicitat: “Si, quan vens 
aquí trobes felicitat” (Ahmed).

També hi ha un benestar social: “Jo abans no sortia de casa. Aquí trobo companyia, i quan vius sol ho 
agraeixes, perquè la solitud és molt dolenta” (Paco).

Es produeix un benestar existencial-espiritual, dues de les seves dimensions bàsiques són les de con-
nexió i sentit: “Sí, sí, jo ho reconec com a part meva. Perdurarà en mi. Ho recordaré sempre i sempre 
que em faci falta, aquí estaré” (Paco). El jardí cobra un sentit de santuari: “Sí, quan veig el jardí, m’ajuda 
a obrir el cor” (Benaissa). L’experiència de sentit està lligada a la d’aportar als altres: “Sí, he aportat la 
bondat entre nosaltres” (Benaissa). Una altra dimensió és l’experiència religiosa: “M’agrada cuidar els 
arbres i la plantes perquè són criatures de Déu” (Benaissa).

- La dignitat de la ciutadania

El projecte ha permès a aquestes persones fer una aportació a la comunitat des d’una posició d’igual-
tat, la qual cosa facilita que recuperin el seu rol de ciutadans: “M’enorgulleix haver fet un jardí tan 
bonic per a la comunitat” (Plácido). A través del jardí creuen haver ajudat a canviar la percepció de la 
societat: “La gent està acostumada només a notícies com que un esquizofrènic llança del tren una 
persona, i així veuen alguna cosa diferent, com que els malalts mentals aporten a la comunitat aquest 
jardí” (Plácido). 

Les dues reivindicacions dels jardiners són ser escoltats i tenir més oportunitats: “No ens escolten, jo 
voldria que quan explico la meva malaltia la persona s’assabentés bé del que és la malaltia» (Paco). 
«Que les persones amb malalties mentals puguin aportar més a la comunitat, que hi hagi més jardins 
per fer, que puguem aportar a la societat» (Plácido).

Els jardiners, que es veuen capaços d’influir en la seva pròpia vida: «No solament en el jardí, sinó tam-
bé en la meva vida... El que va escriure Martí i Pol és molt bonic (les vostres mans seran de vent i de 
llum). Crec que el que hem fet aquí és seguir amb les seves paraules: si es vol, es pot. Que encara que 
estiguis malament, també pots fer coses importants en la teva vida» (Paco).

- La creació de comunitats inclusives

Les institucions creuen que s’ha promogut la inclusió social: “Sí, es és un projecte que demostra que 
es pot avançar i que demostra en quina direcció es pot avançar, és un pas cap a la democràcia” (C. 
Osona). Els jardiners emfatitzen que se senten part de la comunitat: “Sí, ara em sento integrat en la 
comunitat” (Benaissa). Estem davant un procés de construcció d’una societat més democràtica: “Aquí 
s’ha intentat posar en pràctica moltes teories i d’una forma reeixida, un pas cap a una societat més 
democràtica” (C. Osona). Han vivenciat els valors: “Sí, propicia valors com la solidaritat, el respecte, la 
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igualtat, la justícia i, la llibertat” (R. UVic); «Sí, hem aconseguit crear una societat més justa» (Ahmed).

Hi ha hagut un merescut reconeixement social: «La inauguració, en concret, em va emocionar. Va ser 
reconèixer-les com a persones que formen part de la Universitat. I això, crec que mai abans havia 
succeït» (D. EUCS). Aquesta percepció és corroborada pels jardiners: «Que et doni la mà la rectora 
d’una universitat i que et doni un diploma, això per a mi és com si tornés a casar-me una altra vegada» 
(Paco). Ha estat vital que la seva veu hagi estat escoltada: «Mira, vam ser a Granada a fer una confe-
rència i es va omplir la sala. Em sentia com el senyor Zapatero» (Paco).

- L’art de les aliances estratègiques i de les sinergies

Hi ha la consciència de la necessitat de desenvolupar aliances estratègiques amb el tercer sector 
per poder mantenir l’estat de benestar: “Per mantenir l’estat de benestar s’han de sumar els poders 
públics i el tercer sector, per això són imprescindibles aquestes aliances estratègiques” (C. Vic). El pro-
jecte és vist com un model a seguir: “La sinergia ha estat modèlica. Des del món polític es parla molt 
d’aquest tipus de col·laboració, però es practica poc i aquí s’ha parlat poc, però s’ha practicat molt” (C. 
Osona). Aquesta aliança va tenir les seves dificultats inicials: “Al principi no m’atreviria a parlar de si-
nergia entre institucions, sinó més aviat al contrari, moltes institucions es van mostrar poc inclinades 
en el moment de col·laborar” (F.C.M.P.P. O.).

Els elements de l’èxit s’han basat en el lideratge, tenir un objectiu clar, el treball en equip, la coordi-
nació, fugir de protagonismes. Ha estat una sinergia preciosa: «Gràcies a la importància del projecte 
i al fet que tots teníem clar que l’objectiu era la consecució del jardí i no objectius de propaganda o 
d’imatge personal nostra, la sinergia ha estat molt bona a través d’una acció compartida de diversos 
òrgans per aconseguir l’objectiu. Hi ha hagut un treball en equip, sense que cap de les parts hagi anat 
pel seu compte, tot coordinat per tu, perquè algú havia de portar la bandera. Ha estat una sinergia 
preciosa» (Rotary).

- El projecte:

- Desenvolupa una ciutadania activa, tant dels estudiants com dels usuaris, conscients dels seus 
drets i que contribueixen a la comunitat.

- Impacta directament en el benestar dels estudiants i dels usuaris, a nivell físic, psicològic i emocio-
nal. 

- Esdevé una ocupació significativa, a nivell d’aprenentatge i d’inserció laboral.

- Ajuda a crear una comunitat més saludable, ecològica i inclusiva.
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8. REFLEXIONS FINALS

En aquest moment de crisi de la nostra civilització, la Universitat té la responsabilitat de respondre 
des de l’excel·lència acadèmica i científica a les principals problemàtiques contemporànies, com són 
la inequitat, la pobresa i l’exclusió social, la malaltia mental i canvi climàtic, entre d’altres.

Com desenvolupar projectes d’ApS en el marc del nou EEES? En els projectes han participat des de 
2005 més de 500 estudiants. Aquesta metodologia es pot integrar en el marc de diferents assigna-
tures o en el context dels crèdits RAC (Reconeixement d’activitats culturals i de cooperació). Suposa 
una nova praxi educativa que garanteix l’adquisició de competències, generant nous espais docents. A 
més respon a les amenaces manifestades per la institució universitària: el platonisme, en ser una pra-
xi immersa al món real; l’etnocentrisme disciplinari, en poder ser lloc de trobada de diferents sabers; i 
la comercialització, en prestar un servei als sectors més vulnerables.

Quan a través d’aquesta estratègia els estudiants aprenen valors no només s’estan formant per a una 
ciutadania compromesa. Els valors són el mapa que ens ajuden a guiar en la nostra vida i a donar un 
sentit a la nostra existència19. 

Com integrar la recerca amb els projectes per desenvolupar una praxi basada en l’evidència? Dins 
d’un paradigma hermenèutic i crític, sense oblidar el positivista, podem potenciar estratègies com la 
Investigació Acció que està relacionada amb els principis de participació i democràcia.

Com podem crear comunitats més saludables i inclusives? Una Universitat innovadora i que fomenti 
l’emprenedoria, ha de recuperar el seu compromís amb la societat, especialment amb els sectors més 
vulnerables. Els projectes mostren la nostra capacitat de crear comunitats inclusives i sostenibles. 
Per això és necessària una aliança estratègica, entre la societat civil, el sector públic i empresarial. 
Davant una realitat complexa s’imposa una comprensió i intervenció complexes20, que superi l’etno-
centrisme disciplinari. Una intervenció basada en l’apoderament dels estudiants, reconeixent el seu 
potencial i les seves capacitats, perquè puguin controlar la seva pròpia vida21. En un moment de crisi 
com l’actual no ens podem permetre com a societat l’immens capital humà i intel·lectual que hi ha 
inactiu a la Universitat.

Els projectes són una metàfora del que podem fer en l’àmbit de la societat. Substituir una societat 
competitiva, atomista, basada en el darwinisme social i l’exclusió de grans sectors de la població, per 
una comunitat inclusiva, basada en el reconeixement mutu com a éssers interdependents. En una 
època grisa com la nostra, on la crisi actual sembla que ens tenalla l’ànima, hem de recordar que l’ac-
tivitat humana és la nostra capacitat de poder començar que els grecs anomenaven archein.

Som éssers capaços de paraula, que denunciï les injustícies presents, i d’acció, per crear noves utopi-
es, des d’una fenomenologia de l’home capaç18. De la mateixa manera que a Itàlia dels segles XV i XVI, 
estem cridats a protagonitzar un nou Renaixement. És temps de reforestar el món dels valors que ho 
fan habitable. Com a docents no tenim temps a perdre.

Hem de recuperar la sana capacitat d’indignació davant la injustícia: ens rebel·lem, per tant existim22. 
Un sentiment de rebel·lia que engegui el vent del pensament i el miracle de l’acció humana23 . Perquè 
com afirmava el poeta Martí Pol24 “tot està per fer, però tot és possible”.
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