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Presentació

AQUEST PROGRAMA CONSISTEIX EN UN 
CICLE DE TAULES RODONES EN LES QUALS 
REPRESENTANTS D’INSTITUCIONS DEL MÓN 
COOPERATIU, DE GOVERN O D’ALTRES 
ORGANITZACIONS, PROFESSIONALS I 
ESTUDIANTS, COMPARTEIXIN LES SEVES 
EXPERIÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LA
COOPERACIÓ I EL VOLUNTARIAT 
EN ÈPOCA DE PANDÈMIA.



A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a qualsevol persona interessada en l’àmbit de debat 
de cadascuna de les taules. 

Moderadora

Gemma Rial, periodista.

Lloc i metodologia

Les taules rodones es realitzaran a la Universitat d’Andorra, respectant les 
mesures d’higiene i protecció contra la Covid-19, i seran retransmeses en 
directe pel canal de la Universitat d’Andorra a YouTube:
https://www.youtube.com/user/UdAvideoweb
També s’hi trobaran disponibles posteriorment.

Inscripció

La inscripció per assistir presencialment a cadascuna de les taules és gratuïta i 
es pot fer des de l’enllaç corresponent que es troba a l’apartat següent. L’afora-
ment està limitat i pot ser que variï en funció de les mesures de distanciament 
social establertes en el moment de dur a terme cada taula. Les inscripcions es 
formalitzaran per ordre d’inscripció.

https://www.youtube.com/user/UdAvideoweb


Programa, durada i calendari

Cada ponent farà una exposició en 10 minuts i després s’obrirà un debat. La 
durada aproximada de cada taula rodona serà d’1 hora i 15 minuts

El programa, calendari i accés a la inscripció de cada taula és el següent:

EL VOLUNTARIAT INTERNACIONAL DAVANT L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA  
Dijous 26 de novembre del 2020, a les 18.00 h

· Cooperand
· Aigua de Coco
· Creuem fronteres
· Música per Viure Judit Ribas / Muntanyencs per l’Himàlaia
· Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació

Preinscripció oberta fins el 19 de novembre del 2020 a:
(accés directe al formulari)
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=UQDV
QFZ7P4J0EJYXXAC3JSRJ7IW1RINW

En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador.

LA COOPERACIÓ EN TEMPS DE PANDÈMIA
Dijous 10 de desembre del 2020, a les 18.00 h

· Cooperand
· Creuem fronteres
· Música per Viure Judit Ribas / Muntanyencs per l’Himàlaia
· Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació

Preinscripció oberta fins el 3 de desembre del 2020 a:
(accés directe al formulari)
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=JN4W
K526HB3MFE5GLO43S1N42VUGJR9J
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador
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https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=UQDVQFZ7P4J0EJYXXAC3JSRJ7IW1RINW
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=JN4WK526HB3MFE5GLO43S1N42VUGJR9J


EL VOLUNTARIAT NACIONAL EN TEMPS DE CRISI
Dijous 14 de gener, a les 18.00 h
 · Mans Unides
 · UNICEF Andorra
 · AUTEA 
 · Càritas Andorrana
 · Voluntariat Govern

Preinscripció oberta fins el 3 de desembre del 2020 a:
(accés directe al formulari)
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=8MYG
EDRWZV9SQX9Y9Y0E60XJL1H249OA
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador

EL VOLUNTARIAT EN EL SECTOR DE LA SALUT EN TEMPS DE PANDÈMIA
Dijous 21 de gener, a les 18.00 h
 · Estudiant de la Universitat d’Andorra
 · Professora de la Universitat d’Andorra
 · Infermer del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
 · Creu Roja Andorrana
 · Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències
 · Ministeri de Salut

Preinscripció oberta fins el 14 de gener del 2021 a: 
(accés directe al formulari)
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=99ZG0
KU7TWQFBYGA0N4TOKLB3JPERWXD
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador
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https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=8MYGEDRWZV9SQX9Y9Y0E60XJL1H249OA
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=99ZG0KU7TWQFBYGA0N4TOKLB3JPERWXD


SUPORT INSTITUCIONAL EN L'ÀMBIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL A ANDORRA 
EN TEMPS DE PANDÈMIA
Dijous 28 de gener, a les 18.00 h 

· Associació de Bancs Andorrans
· Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra
· Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra
· Universitat d’Andorra
· Ministeri de Presidència, Economia i Empresa

Preinscripció oberta fins el 21 de gener del 2021 a (accés directe al formulari): 
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=TBPIH
NMHA1GP32JFQAB6GGUSJP8DJ455
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador

EL VOLUNTARIAT EN EL SECTOR DE L’EDUCACIÓ EN TEMPS DE PANDÈMIA 
Dijous 4 de febrer, a les 18.00 h

· Professor amb el projecte "Voluntariat docent en reforç escolar”
· Col·legi Sant Ermengol amb el projecte "Com hem adaptat l'escola
a la situació Covid”

· Estudiant de la Universitat d’Andorra amb el projecte "La solidaritat i
l’educació estan al costat dels padrins"

· Professora de la Universitat d’Andorra amb el projecte “Andorra,
queda’t a casa”

· Doctoranda de la Universitat d’Andorra amb el projecte “Andorra,
queda’t a casa”

· Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana

Preinscripció oberta fins el 28 de gener del 2021 a (accés directe al formulari): 
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=4KINO
BWVYXKEBYQZT8KPZ9RT5OZZY51D
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament 
l’adreça al seu navegador
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https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=TBPIHNMHA1GP32JFQAB6GGUSJP8DJ455
https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=4KINOBWVYXKEBYQZT8KPZ9RT5OZZY51D
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