
 
 

    
 

Projecte Rumb Al Sud 
Preguntes més freqüents 

 

 
Què és el Projecte Rumb Al Sud? 
 
El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, amb l’objectiu 
d’aproximar el col·lectiu universitari a la realitat del Sud i donar a conèixer els seus 
projectes de forma directa, ha dissenyat experiències viatgeres als llocs a on es 
desenvolupen projectes de desenvolupament ens els que el Centre hi participa. 
 
Són viatges de descoberta, dissenyats amb el màxim de cura possible per tal que siguin 
sostenibles i no alterin la vida quotidiana de les comunitats receptores. En cap moment 
es pretén que el viatger es converteixi en un “cooperant”, en aquest sentit únicament la 
despesa que generarà la seva estada i el seu interès i respecte per la cultura i població 
locals, seran instruments de desenvolupament de primera magnitud. Així mateix, la 
comunitat receptora no espera res més del visitant que cordialitat i consideració. 
 
Quan es realitzen els viatges? 
 
Generalment aquestes iniciatives tenen lloc durant l’estiu i preferentment els mesos de 
juliol i agost. Tanmateix, hi poden haver destinacions a les que, per raons justificades 
(climatologia, disponibilitat de la contrapart, etc.), sigui recomanable la seva visita en 
altres mesos. 
 
Qui organitza aquests viatges? 
 
Des del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidaria” es proporciona un 
marc d’actuació (destinacions possibles, dates, activitats, formació, assessorament, etc.). 
Però l’organització final del viatge serà responsabilitat del grup de viatgers que tinguin 
una destinació comuna. Ells hauran d’adquirir els bitllets, gestionar els visats i realitzar 
totes les gestions necessàries per emprendre el viatge. Sempre tenint en compte les 
indicacions i consells de la contrapart local. 
 
En cap cas el Centre comercialitza els viatges, ni n’obté cap benefici econòmic. 
 
Hi ha algun tipus de finançament per part de la Universitat? 
 
Aquests viatges són propostes alternatives que combinen l’oci amb la formació i la 
sensibilització. Totes les despeses van a càrrec dels viatgers. Tanmateix, des del Centre 
de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidaria” i l’ONGD col·laboradora, 
s’assessora per tal d’obtenir els preus més ajustats possibles.  
 
Així mateix, totes les despeses corresponents a la fase de formació prèvia, van a càrrec 
del Centre. 



 
És obligatori romandre en les destinacions proposades pel Centre de Cooperació 
al Desenvolupament “URV Solidaria”? 
 
Si, almenys un període no inferior a cinc dies. Atès que un dels objectius d’aquesta 
activitat és conèixer directament els projectes que el Centre porta terme en aquest llocs. 
Així com l’organització de l’ONGD col·laboradora. 
 
Quin preu tenen els viatges? 
 
Els viatges no tenen un preu tancat ja que l’organització dels mateixos, així com la gestió 
pressupostaria, depèn molt de la capacitat organitzadora del propi grup. 
 
Què he de fer per inscriure’m a un viatge? 
 
Cal expressar la intenció de viatjar comunicant-ho per e-mail a urvsol@urv.cat 
 
Cal indicar: 
 
 Nom complet 
 Col·lectiu al que es pertany (estudiant, PAS o PDI) i facultat, departament o àrea. 
 Nom complet de l’acompanyat (si escau)  
 Destinació escollida. 

 
(En el cas del viatge a l’Índia, cal avançar 100€ a l’Associació Prabhat, que seran 
reintegrats a l’hora de compensar la resta de despeses corresponents a l’estada) 
 
Quin és el nombre màxim d’integrants d’un grup? 
 
Per raons logístiques i organitzatives els grups han d’estar composats per un màxim de 
12 persones. Tanmateix es podran valorar grups més nombrosos.  
 
Cal reunir algun requisit per tal de participar? 
 
Únicament pertànyer al col·lectiu URV i/o ser acompanyant.  
 
En el cas de l’Índia, cal que almenys la meitat del grup tingui un bon nivell d’anglès.  
 
Què és el període de formació? 
 
És el que anomenem “Taller de viatges”. Es tracta de la fase prèvia al viatge en la que el 
Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidaria” juntament amb les ONGD 
col·laboradores, organitzen activitats de formació i sensibilització: xerrades, col·loquis, 
trobades amb persones locals, exposicions, etc. Sobre les destinacions a visitar, per tal 
d’introduir als participants en la cultura i costums locals així com per sensibilitzar-los 
aportant-los hi algunes claus per a realitzar els viatges de manera responsable. 
 
És obligatori participar en la formació prèvia? 
 
Aquest període està pensat per assolir diversos objectius, entre ells, la cohesió del grup. 
De tal manera que és altament recomanable participar-hi. Dependrà del mateix grup 
acceptar o no als viatgers que no hi hagin participat o no hagin demostrat interès 
suficient en les activitats prèvies al viatge. 
 
 


