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AJUTS I SUBVENCIONS REBUTS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 

Any Administració concedent 
Concurrència 

pública Import Objecte Persones destinatàries de les activitats 

2015 

Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
de la Universitat de Girona 

x 3.121,73 € 
Col·laboració en la dotació de material a la Llicenciatura 
en Fisioteràpia de la Universitat de Gàmbia dins del 
projecte Fisiàfrica 

Estudiants i professorat de Fisioteràpia de la 
Universitat de Gàmbia 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

x 4.000,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2015 

Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 67.890,00 € 

Col·laboració en el finançament de la XI Lliga de Debat 
Universitari, Guia de cursos d’estiu, Guia de cursos de 
llengua, II Campionat universitari de carreres 
d’orientació i Jornades i tallers Fòrum Vives 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

2016 

Ajuntament de Biar  150,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2016 

Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Ajuntament de Morella  100,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2016 

Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 150.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la plataforma en línia 
de formació en llengües, XII Lliga de Debat Universitari i 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2016 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
de la Universitat de Girona 

x 2.950,00 € 
Col·laboració en la dotació de material a la Llicenciatura 
en Fisioteràpia de la Universitat de Gàmbia dins del 
projecte Fisiàfrica 

Estudiants i professorat de Fisioteràpia de la 
Universitat de Gàmbia 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 67.890,00 € 

Col·laboració en el finançament de la XII Lliga de Debat 
Universitari, Guia de cursos d’estiu, Guia de cursos de 
llengua, III Campionat universitari de carreres 
d’orientació i Jornades i tallers Fòrum Vives 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 
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Any Administració concedent 
Concurrència 

pública Import Objecte Persones destinatàries de les activitats 

2017 

Ajuntament de Xest  300,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2017 

Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 180.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la Col·lecció 
d’Informes, Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
2017, Lliga de Debat Universitària 2017 i Scriptorium 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Diputació de Barcelona  3.000,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2017 Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 68.000,00 € 

Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat 
Universitària 2017, Guia de cursos d’estiu, Jornades i 
tallers Fòrum Vives i Enquesta “Via Universitària: accés, 
condicions per a la formació, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris” 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 11.472,29 € 
Col·laboració per a l’organització del I Congrés 
Internacional sobre Universitat i Inclusió 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

2018 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament 
Superior d’Andorra 

 1.633,00 € 
Col·laboració en l’Enquesta “Via Universitària: accés, 
condicions per a la formació, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris” 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

Ajuntament de València  3.000,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2018 Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 150.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la Col·lecció 
d’Informes, Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 
2018 i Lliga de Debat Universitària 2018 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 68.000,00 € 

Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat 
Universitària 2018, Jornades i tallers Fòrum Vives i 
Enquesta “Via Universitària: accés, condicions per a la 
formació, expectatives i retorns dels estudis 
universitaris” 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 
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Any Administració concedent 
Concurrència 

pública Import Objecte Persones destinatàries de les activitats 

2019 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament 
Superior d’Andorra 

 780,00 € 
Col·laboració en l’Enquesta “Via Universitària: accés, 
condicions per a la formació, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris” 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

Ajuntament de València  3.000,00 € 
Col·laboració per al desenvolupament de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2019 Estudiants de Secundària i Batxillerat 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 150.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 2019, Lliga de Debat 
Universitària 2019 i Scriptorium 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 68.000,00 € 

Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat 
Universitària 2019, Jornades i tallers Fòrum Vives, 
Enquesta “Via Universitària: accés, condicions per a la 
formació, expectatives i retorns dels estudis 
universitaris” i Guies per a una docència universitària 
amb perspectiva de gènere. 2a fase 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

2020 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 150.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 2020 i Lliga de Debat 
Universitària 2020 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 68.000,00 € 

Col·laboració en el finançament de Jornades i tallers 
Fòrum Vives, Enquesta “Via Universitària: accés, 
condicions per a la formació, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris”, Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere. 3a fase i Carta 
d’Universitats i Cultura 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 

2021 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana 

x 150.000,00 € 
Col·laboració en el finançament de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 2021 i Lliga de Debat 
Universitària 2021 

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats, estudiants de Secundària i 
Batxillerat i públic en general 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

 68.000,00 € 

Col·laboració en el finançament de Jornades i tallers 
Fòrum Vives, Programa “Via Universitària: accés, 
condicions per a la formació, expectatives i retorns dels 
estudis universitaris” i Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere.  

Estudiants universitaris, tècnics de les universitats de 
diferents especialitats i públic en general 
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