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Comunicat de la Universitat Politècnica de València en relació a la crisi migratòria  
 
Al llarg dels últims anys les universitats han assumit un creixent protagonisme en les estratègies de responsabilitat social i de cooperació al desenvolupament, i 
han engegat un ampli ventall d'activitats encaminades a estendre els valors de solidaritat i de justícia social.  
 
En particular, la Universitat Politècnica de València, cada vegada més, ha anat assumint com a eix transversal en el seu camp d'actuació les accions responsables 
en favor d'una major equitat i d'un desenvolupament humà i sostenible sense marcar fronteres. La pau, la democràcia i el respecte als drets humans constitueixen 
fonaments bàsics de qualsevol procés orientat a la promoció d'un desenvolupament humà i sostenible, per la qual cosa són així mateix objectius essencials de la 
nostra missió. 
 
Les universitats també hem de respondre davant de situacions de guerra i injustícies, com la greu crisi migratòria que s'està produint actualment. Més enllà de 
l'adhesió individual dels membres de la comunitat universitària a les campanyes de solidaritat, les universitats hem de posar el nostre potencial humà, recursos i 
coneixements al servei dels damnificats i de la restauració i millora de les condicions de vida de les persones afectades.  
 
En aquest sentit, la Universitat Politècnica de València es compromet a realitzar actuacions a curt, mitjà i llarg termini. 
 
Iniciatives a curt termini 
 

- Activitats d'incidència i denúncia: 

 Adherir-se a les demandes de la Coordinadora Estatal d'ONG de Desenvolupament (CONGDE) i la Coordinadora Valenciana d'ONG de 

Desenvolupament (CVONGD), que exigeixen al govern espanyol i a la UE l'adopció de mesures immediates (http://goo.gl/1ut8rn). 

 Signar la campanya #UErfanos (http://www.uerfanos.org/) de la CEAR (Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats). 

 Animar la comunitat universitària a assistir a la concentració que tindrà lloc a l'Ajuntament de València el dimecres 9 de setembre, a les 19.30 h 

(http://www.cvongd.org/va/agenda/2015/9/9/). 

- Sistematitzar informació sobre què es pot fer, amb enllaços a les entitats que han proposat iniciatives (CEAR, ACNUR, CVONGD, etc.), de manera que es 

facilite la participació a la comunitat universitària. 

- Prèviament a l'arribada de les refugiades i els refugiats, realitzar activitats de sensibilització social (per a evitar el rebuig social), com ara: exposicions, 

xarrades, debats, etc. 

 
Accions a mitjà i llarg termini 

http://goo.gl/1ut8rn
http://www.uerfanos.org/
http://www.cvongd.org/va/agenda/2015/9/9/
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- Coordinar-se amb la resta d'institucions (Ajuntament de València, universitats, etc.) per a realitzar activitats conjuntes amb les persones refugiades: 

o Becar estudiants refugiats per a la iniciació o finalització d'estudis universitaris. 
o Oferir cursos de castellà per a facilitar la inserció.  
o Crear una xarxa de residències universitàries d'acolliment. 

 
- Destinar les pròximes activitats d'acció social (recollida de material, esdeveniments solidaris, etc.) a la crisi migratòria. 
- Posar-se en contacte amb la comunitat siriana de la UPV (alumnat matriculat a la UPV i alumnat que ve a la UPV dins del programa Erasmus +). 
- Dirigir i promoure accions de voluntariat. 

 
 


