
Amb l’inici del curs, els programes de la
Fundació Autònoma Solidària han obert les
llistes d’inscripció. Prop de 200 voluntaris, la
majoria  de primer curs, ja estan participant
com a membres actius dels seus programes. 

A part de les activitats de la Festa Major, ja
s’està treballant a les presons, s’estan fent
acompanyaments a les persones amb dismi-
nució, s’ha començat a fer companyia als

malalts, s’està informant sobre conductes
saludables i també s’està  promocionant el vo-
luntariat dins i fora del Campus. 

Per estar informats de totes les novetats de la
Fundació, s’ha posat en marxa el nou lloc web
de la FAS (www.uab.es/fas/), des d’on  els vo-
luntaris i interessats podran rebre tot tipus de
comunicacions sobre la Fundació i el volunta-
riat en general.

Fundació Autònoma Solidària
Edifici d’Estudiants Campus UAB Bellaterra. 93 581 27 57 http://www.uab.es/fas/
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Empenta!
La Festa Major de la
UAB ha estat enguany
més solidària que mai.
La Fundació va tenir el
seu espai a la gespa del
pont de la Plaça Cívica.
Des d’allà va presentar el
seu treball i les seves
campanyes de sensibi-
lització: el PIUNE, el
Programa de Salut, el
Voluntariat Hospitalari i el
PIP van tenir les carpes
obertes a les més de mil
persones que s’hi van
acostar. 

Al centre de la rotllana, la
barra saludable, refres-
cant el paladar amb
menjar i begudes natu-
rals sense alcohol.

A la mateixa Plaça Cívica
es va ubicar una Mostra
d’entitats de cooperació,
voluntariat, acció social i
formació, amb la par-
ticipació d’ Intermon,
Amnistia Internacional,
SOS Racisme i Creu
Roja, entre d’altres.

Al costat del pont hi
havia tres exposi-
cions: Trencant barreres
i  Sense guerra, sense
pau, sobre el conflicte de
Bòsnia, i La Bomba
atòmica i la humanitat,

referent a les seqüeles
de les bombes atòmiques
llançades al Japó.

Tot aquest desplegament
humà i d’infrastructures
no hauria estat possible

sense l’esforç dels volun-
taris de la Fundació
Autònoma Solidària i
l’ajuda dels patroci-
nadors, en especial a la
Direcció General d’Acció
Cívica.

Els nous voluntaris ja estan en marxa
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El PIUNE va oferir la possibilitat de posar-se la pell d’una persona cega. 
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1ª Feira do
Voluntariado a Santiago
de Compostela

El director de la FAS, Jordi
Tolrà, ha realitzat una confe-
rència amb el títol L'aventura
de ser voluntari a Santiago de
Compostela, en motiu de la 1ª
Feira do Voluntariado. Aquesta
fira, celebrada del 6 al 10 de
novembre, forma part dels
actes programats en motiu de
l'Any Internacional del
Voluntariat. Jordi Tolrà, que va
fer la seva ponència davant
d'un nombrós grup de gent
jove, va explicar el model de
voluntariat que promou la
Fundació. En aquest congrés
va mantenir una reunió amb
Felícitas Rodríguez, cap del
Servicio Galego do
Voluntariado, l'equivalent a
l'Incavol. A més, va estrènyer
llaços amb els Serveis
Universitaris de suport al
Voluntariat de Santiago, la
Corunya i Vigo.

PER PICAR UNA MICA

Fòrum Cívica 2001
sobre el Tercer Sector
a Madrid

Per segon any, la Fundació
ha assistit al Fòrum Cívica
sobre el Tercer Sector, cele-
brat els dies 8, 9 i 10 d'oc-
tubre a Madrid. Aquest pres-
tigiós encontre té com a
objectiu facilitar la comuni-
cació i cohesió entre les
diverses entitats del Tercer
Sector (sector no lucratiu).
Amb la participació de per-
sonalitats del món del volun-
tariat, de l'administració i de
l'empresa, el director de la
Fundació  va presentar la
ponència Responsabilitat
social de la universitat: for-
mació en valors i promoció
del voluntariat.

PROGRAMA DE SALUT

Anorèxia, drogodependències i SIDA:
tres temes que afecten a la gent jove

Patrícia Bas, Voluntària del
Programa de Salut i assistent
al Curs d’Agents de Salut.

- Per què t’has inscrit en
aquest curs?

Els tres camps que tracta m’interessen molt, especialment el
de drogodependències. Abans coneixia aquests temes per
sobre, i amb aquest curs tinc la possibilitat d’aprofundir una mica
més. M’adono que tenia alguns conceptes equivocats.

- Quin tipus de coses estàs aprenent?

Per exemple, que no és el mateix tenir la Sida que el VIH.
Això et treu perjudicis que podies tenir abans per falta d’infor-
mació. Estar informat ajuda a deixar de ser reticent amb les
persones que pateixen algun d’aquests problemes.

- Com creus que faràs servir els coneixements que vas
adquirint?

Amb el tema de l’anorèxia, crec que puc ser útil i donar con-
sells a algunes persones.

El Programa de Salut ha ini-
ciat el seu primer Curs
d’Agents de Salut. Es tracta
d’unes xerrades informatives i
participatives en les que es
tracten possiblement els tres
temes de salut que més
afecten a la gent jove: VIH-SIDA,
transtorns alimentaris i dro-
godependències. L’objectiu
del curs és donar als 50 par-
ticipants inscrits uns coneixe-
ments bàsics sobre aquests
temes i com fer prevenció d’ells.

La inauguració del curs va ser
a càrrec de  Mercè Izquierdo,
membre del Patronat de la
FAS, i Albert Giménez, direc-
tor del Programa de prevenció
i Assistència de la Sida de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest últim va destacar l’es-
forç que s’està fent per evitar
la propagació del virus entre el
col·lectiu dels joves i les
dones. També va agraïr el
suport que mostren la
Fundació i altres entitats en
les tasques de formació i pre-
venció.

El curs està adreçat als vo-
luntaris i a la resta de la comu-
nitat universitària. La primera
part del programa ha estat a
càrrec d’Imma Terribas,
psicòloga de l’associació
VIHDA, mentre que la resta
del programa l’imparteixen
diferents personalitats de la
UAB, la Generalitat, Creu
Roja o el CAS Granollers.

Gràcies a aquest curs, els vo-
luntaris del Programa de salut
poden donar un millor servei al
Xiringu. Recordem que “El
Xiringu” és un punt d’informa-
ció i assessorament perma-
nent sobre temes de salut al
servei de tots els estudiants
de la Universitat Autònoma.
Des de la seva posada en
marxa el passat mes de maig,
prop de mig miler de persones
han fet ús d’aquest servei. “El
Xiringu” el podem trobar a
l’Edifici d’estudiants i cada di-
lluns de 12 a 15 h a una facul-
tat diferent. També hi són
quinzenalment al Frankfurt
de la Vila.

Monsterrat Vila, membre de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB),
en la seva classe del Curs d’Agents de Salut

Fundació Autònoma Solidària
08193 Bellaterra (el Vallès Occidental)
Tel: 93 581 24 85  Fax: 93 58120 00
fas.voluntariat@uab.es
http://www.uab.es/fas/
Jordi Tolrà (edició)
Jordi Castroviejo (coordinació)
Jordi Castroviejo (fotografies excepte indicació)
i la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:
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Nou curs, nous voluntaris
El curs 2001/2002 ha
començat amb empenta. 140
nous voluntaris s'han matricu-
lat a algun dels programes de
la Fundació, que ja suma prop
de 200 voluntaris. Des de
l'Espai Solidari s'han registrat
296 altes a la Borsa del
Voluntariat, on la gent s'ha
interessat majoritàriament
pels cursos de diferents temà-
tiques que s'impartiran al llarg
de l'any.

Com a salt qualitatiu, cal
destacar que aquesta és la
primera vegada que hi ha vo-
luntaris a l'Espai Solidari (anti-
ga Oficina del Voluntariat). 
El 26 d'octubre es  va celebrar
un acte de presentació dels
voluntaris a la sala annexa del
teatre de la Plaça Cívica. El
director de la FAS, Jordi
Tolrà, va fer una explicació
del què significa ser voluntari
en una universitat com la de
Bellaterra, i quins són els
nous reptes de la Fundació
per aquest any. Bàsicament
són l'obertura de la FAS a
nous sectors, com entitats,
empreses i administració i
també arribar a consolidar la
presència activa del món
associatiu al Campus. 

Els responsables de cada pro-
grama també van tenir temps

Aquest serà el cinquè any
que la Fundació participa en
els programes de voluntariat
europeu. Enguany, la FAS
acull a dues voluntàries ita-
lianes, dos alemanys i un de
francès. La Michaela Abis,
una noia de 24 anys de l'illa
de Sardenya, fa un mes que
ha arribat per incorporar-se a
l'Espai Solidari. Tot just està
aprenent català i castellà,
però afirma que se sent molt
a gust aquí. D'entre diverses
opcions per anar a diversos
països d’Europa, la Michaela

va escollir el projecte de
l'Espai Solidari. Diu que
l'engresca molt la seva feina
perquè és molt variada, està
coneixent a molta gent i sent
que està fent una feina
socialment útil. Principalment
ha estat ajudant en els
preparatius de la Festa Major
i en la campanya de suport
als subsaharians. El fet de
viure en un país estranger
(mai no ho havia fet) no li
està causant gaire enyo-
rança, tot i que li han comen-
tat que els primers dos
mesos són "de novetat, de
sorpresa, de conèixer gent
nova..."  i que els dos
següents són els que "et fan
tocar de peus a terra". Estem
segurs que d'aquí dos mesos
seguirà ajudant a la gent amb
la mateixa alegria. Paraula
de FAS.

L’experiència del voluntariat europeu

per presentar-se i explicar les
línies bàsiques  dels seus pro-
grames. Lluís Asens (PIUNE)
va parlar de la necessitat d'in-
crementar l'autonomia per-
sonal dels estudiants amb dis-
minució; Isidre Plaza
(Programa de Salut) va remar-
car que el seu programa és
d'assessorament continu;
Saül del Val (PIP) va destacar
l'interès que té el seu progra-
ma per seguir incrementant el
procés de reinserció dels pre-

sos; Toni Molons (Voluntariat
Hospitalari) es va comprome-
tre a consolidar el seu progra-
ma en els tres hospitals on
actuen, i Jaume Baró (Espai
Solidari) va expressar la inten-
ció que té l'Espai Solidari
d'establir uns mecanismes efi-
caços de derivació de futurs
voluntaris a entitats fora del
Campus, gràcies a la Borsa
del Voluntariat.

Els dies  17 i 18 de novembre,

La sortida de
formació dels
voluntaris a
l’Escola del
Mar va com-
binar l’oci i la
feina

els voluntaris dels programes
de presons i voluntariat hospi-
talari van fer una estada de
formació a l'Escola del Mar
de Platja d'Aro, on es va par-
lar dels objectius dels pro-
grames, es van fer dinà-
miques de grup i un joc de rol
sobre el comerç d’armes,
entre d'altres activitats lúdico-
formatives.

A tots ells, moltes gràcies i
molta sort!

9 de cada 10 dels nos-
tres voluntaris són
noies. Algú sabria
explicar per què?

És curiós destacar que
gairebé un terç de les

nostres voluntàries
estudien Psicologia, una
sisena part Ciències de
l’Educació i la resta es

reparteixen, però a bas-
tanta diferència del

primer lloc de la taula.

Medicina
Econòmiques

Traducció
Altres

Polítiques i Sociologia
C. Comunicació

Ciències
Dret

Filosofia i Lletres
C. Educació

Psicologia

2

15
14

10
9
9

5
4

67
31
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Una Festa Major
Centenars d’estudiants van participar a
les activitats de la Fundació

La gent del Programa per a la Integració de Presos (PIP) va ambientar la
seva carpa com si fos una presó. Voluntaris vestits amb el clàssic vestit
de presidiari rebien les consultes de tothom que estava interessat a rebre
informació del programa.

El Programa de Salut va muntar un chill out saludable, on es van estar
fent tallers sobre sexe segur i proves de tabaquisme, tot amenitzat amb
la música d’un disc jockey. En aquesta carpa, una de les més concor-
regudes, també s’hi va instal·lar el Xiringu, un espai d’assessorament
sobre temes de salut que afecten principalment a la gent jove.

Carles Solà, Rector de la UAB, i Mercè Izquierdo, Patrona de la FAS van
participar com uns voluntaris més en els jocs del PIUNE. Per exemple, es
van interessar en conèixer com s’escribia el seu nom en Braille

FESTA MAJOR 2001

La Fundació Autònoma Solidària no tindria sentit sense l’ajuda dels 183
voluntaris que té. Gairebé des de l’inici del curs han estat treballant en els
preparatius de la Festa Major. Aquí dalt es pot veure una voluntària del
Programa de Presons repartint fulls informatius de la FAS. Els voluntaris
sempre fan falta.



solidària i saludable
Una vintena d’ONG de cooperació van 
ser presents a la Mostra d’Entitats

La Mostra d’Entitats de cooperació, voluntariat, acció social i formació,
juntament amb altres associacions de la UAB va omplir d’animació la
Plaça Cívica. Al fons a l’esquerra de la imatge hi ha els plafons de les
tres exposicions que va presentar la Fundació. 

FESTA MAJOR 2001

Tal i com vénen fent des de fa uns anys, una representació del poble
saharaui que viu al nostre país va instal·lar una haima. Allà dins un
podia beure el seu tradicional te o participar en tallers de henna. Cal
destacar les nombroses firmes que es van recollir  a favor del referèn-
dum d’autodeterminació que fa tant temps que reclamen.

Amnistia Internacional va ser una de les entitats que mostrava el seu
treball a la Mostra. Aquesta és una bona manera d’arribar a la gent:
bona part de les 30.000 persones que van venir a la Festa Major, segur
que van passar per la Mostra.

Les activitats que la Fundació va preparar per la Festa Major van servir,
entre d’altres coses, per fer entendre a la comunitat universitària quina
és la feina que fan diàriament els voluntaris i quines són les condicions
amb les que viuen els estudiants amb disminució.

Punt de Servei als i les estudiantsPunt de Servei als i les estudiants



Estimats amics,

Us escric aquestes línies
amb el propòsit de donar
suport al vostre voluntariat
que suposo que porteu a bon
port o a animar-vos a que
comenceu. També tinc el
propòsit de sensibilitzar-vos
una mica més, des de
l'Oficina del Voluntariat, ja
que veig que hem organitzat
diferents conferències (sobre
Àfrica, el terratrèmol del
Salvador) i veig que la gent
no hi participa prou. 

Crec necessari, començant
per vosaltres que heu escollit
l'opció de ser voluntaris
actius perquè us sentiu partí-
ceps d'aquest col·lectiu i us

sensibilitzeu realment davant
la problemàtica: nazisme, ter-
rorisme, immigració, terratrè-
mols que existeixen dins les
nostres fronteres i fora. El
passat 18 de gener, a la con-
ferència sobre el desastre del
Salvador, un oient va pregun-
tar al vicerrector: "som
30.000 joves aquí a
l'Autònoma, no hi ha alguna

manera per utilitzar aquest
poder humà per qualsevol
problema humanitari, com en
el cas del Salvador?".

Jo crec que és possible però
amb la vostra ajuda. És nec-
essari que cadascú individ-
ualment analitzi la seva jerar-
quia de prioritats en aquesta
vida i sigui conseqüent amb
ella. Us puc assegurar que
porto quatre anys fent volun-
tariat i un dels moments més
enriquidors de la meva vida
ha estat fent aquesta feina:
tractant amb gent gran a
l'hospital o amb nens amb
necessitat.

Es diu que les caracterís-
tiques del voluntariat actiu
que abunden més són: dones
de 50 a 65 anys, les quals
han viscut experiències que
no les omplien i s'han adonat
que la cerca d'un poder
adquisitiu, reconeixement
social i tantes altres coses no
les feien feliç. No caiguem
nosaltres en aquesta
ignorància i falsa realitat.
Som joves, la vida és nostra i
podem construir un nou món
fundat en la pau, l'equilibri i
l'amor! No ens conformem
amb el que tenim! Lluitem!

Crec que el que pot fer
cadascú és immens i infinit.
No esperem que els governs
canviïn de rumb. Com diuen
els experts, el món està vivint
una etapa crítica, de transi-
ció, en molts nivells, però si
és cap a millor o pitjor això
depèn de nosaltres. 

Aquests "nous temps" poden
ser una era de pau, llibertat,
progrés tecnològic combinat
amb un desenvolupament
espiritual i pot ser una època
en la que trenquem amb el

passat i obtinguem així l'alli-
berament. Els avanços cien-
tífics d'aquests anys podrien
millorar molt la nostra qualitat
de vida. Podrien proporcionar
una major riquesa i oci, millor
salut i més longevitat.
Podrien ajudar-nos a crear
una veritable revolució en el

camp educatiu i formatiu.

Cal destacar que les universi-
tats i centres d'ensenyament
ens haurien d'ensenyar a ser
crítics davant les injustícies i
a ser sensibles davant del
dolor dels nostres germans,
veïns… Aquests nous desco-
briments ens proporcionaran
nous poders. Però neces-
sitem una revolució espiritual
proporcional per usar aque-
sts poders de manera apro-

piada i amb judici. En el curs
de la nostra vida haurem de
decidir a on establir el límit.

La tecnologia és una espasa
de doble fil. Pot empresonar
amb la mateixa facilitat amb
la que pot alliberar.
Utilitzarem les noves tecnolo-

gies de la comunicació per
educar i informar, o per con-
trolar i prendre la intimitat de
les persones? Es permetrà
procrear, o almenys néixer,  a
aquells que tinguin gens
defectuosos? A part de fer
front a un desafiament tec-
nològic, ens enfrontarem a
un repte social. El progrés
científic està a punt de
causar una divisió permanent
en la societat entre els que
comprenen la tecnologia i els

que no la comprenen. Si això
succeeix, l'èlit tecnològica
controlarà la riquesa i el
poder. Aquells que no tinguin
accés a la tecnologia es con-
vertiran en una subclasse
permanent. Aquesta és la fór-
mula perfecta pel desastre.

Objectivament, el món actual
té moltes coses per canviar.
Com podem acceptar que
dels 6.000 milions d'habitants
del planeta només una sise-
na part pugui viure "digna-
ment" en un primer món i la
resta està patint problemes
bàsics d'alimentació, higiene,
salut… 

És necessari que canviem:
ens parem i deixem per un
moment les nostres obliga-
cions, expectatives, desigs
egoistes i reflexionem profun-
dament. Hem de prendre
consciència real de la nostra
pròpia vida i del seu rumb.
Encara que el primer món tin-
gui de tot, la seva població és
feliç realment? És impossi-
ble, la majoria d'aquesta
població té un cor de pedra
davant del drama que estan
vivint germans nostres a
pocs quilòmetres d'aquí.

Crec que el món biofísic ens
està donant un "ultimàtum",
ja que si seguim igual
acabarem tots molt mala-
ment i quan vulguem fer
marxa enrera serà ja massa
tard. Bé, per una universitat
sensible, una nació catalana
sensible i solidària, per una
Espanya fraternal i oberta,
per una Unió Europea que
escolti els crits de l'hemisferi
sud.

Albert Pineda
Voluntari d'hospitals

DE VOLUNTARI A VOLUNTARI

Als nous voluntaris

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

La Fundació s’expandeix
A causa del creixement que
està realitzant la Fundació
Autònoma Solidària, un nou
membre s’ha incorporat al
Patronat. Es tracta de l’al-
caldessa de Cerdanyola del
Vallès, Cristina Real. 

L'organigrama intern de fun-
cionament també ha patit
unes lleugeres modificacions.
El fet més destacat ha estat la
incorporació d'una nova àrea,

la de comunicació, que té
com a objectiu fer arribar als
voluntaris, universitaris i soci-
etat catalana en general les
accions que fa la Fundació.
Una persona encarregada de
potenciar la pàgina web i les
comunicacions electròniques
i una altra que tindrà tracte
amb els mitjans de comuni-
cació seran els nous mem-
bres de l'equip de la FAS. A
part, l'Espai Solidari també

s'ha reestructurat i ha poten-
ciat la Borsa del Voluntariat,
que cada vegada està més
plena de nous voluntaris que
no en tenen prou només amb
venir a la universitat a estudi-
ar. Una altra de les ambicions
de l'Espai Solidari és la de ser
un nexe entre el col·lectiut
universitari i les diferents
ONG's i associacions de
voluntariat que tenim a
Catalunya.

“Porto quatre
anys fent de
voluntari i un
dels moments
més enriquidors
de la meva
vida ha estat
fent aquesta
feina”
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15 dies de solidaritat activa
Fent honor a les seves sigles,
la FAS ha estat coordinant l'a-
juda humanitària al grup de 93
subsaharians que han acam-
pat durant 15 dies al Rectorat.
Una trentena de voluntaris
han ajudat a cobrir  les neces-
sitats bàsiques de supervivèn-
cia d'aquestes persones. 

Per dur a terme aquest pro-
jecte es van crear tres grups
de voluntaris per tres tasques
diferents: recollida de roba,
aliments i kits d'higiene (3000
unitats en total), organització
dels àpats, i activitats lúdico-
socials. Set voluntaris i un
grup de subsaharians recolli-
en cada tarda el menjar dels
restaurants del Campus i s'or-
ganitzaven els torns de men-
jar. Al vespre, sopaven dels
aliments donats per la comu-
nitat universitària. 

Pel que fa a les activitats for-
matives, els voluntaris van
organitzar classes bàsiques
de castellà, un parell d'hores

cada tarda i alguns matins,
que els immigrants van seguir
amb moltes ganes. Cal
destacar el seu interès en
aprendre el vocabulari bàsic
per buscar feina i comunicar-
se per conèixer a gent.

Han estat nou mesos vivint al
nostre país i ningú els havia
ensenyat ni una paraula de
català o castellà. Les classes
també van servir perquè
aquest col·lectiu pogués
explicar quina era la seva

situació, com havien arribat
aquí i coses sobre els seus
països d'origen (Nigèria,
Ghana i Sierra Leone). 

El grup d’africans va tenir
accés a fer servir les dutxes

del Servei d’Activitat Física
per mantenir un mínim
d’higiene. Molts d’ells havien
de dormir fora de les tendes
per manca d’espai, patint la
humitat que fa a Bellaterra. 

Tal i com havien pactat des
d'un bon principi amb la
Universitat, la seva estada al
Campus va ser de dues set-
manes. Un cop Càritas, Creu
Roja i SOS Racisme s'ana-
ven fent càrrec de la seva
situació, els subsaharians
anaven abandonant la univer-
sitat paulatinament en grups
de 15 i 20 persones. 

És d’agraïr l'ambient cívic i
cordial que van mostrar
aquestes persones, cosa
gens fàcil tenint en compte la
seva trista situació. Des de la
Fundació Autònoma Solidària
volem agraïr als voluntaris i a
la comunitat universitària en
general l'esforç i interès que
han mostrat per aquestes víc-
times de la injustícia.

L’hora de dinar feia que s’agrupessin totes aquestes persones
per esperar el seu torn. Tenien un àpat calent al dia.

Les donacions de roba, menjar i packs d’higiene van desbordar
totes les previsions

El President de la FAS, Louis Lemkow, i el Vicerrector Adjunt de
la UAB, Lluís Ferrer van informar al col·lectiu de les gestions
que la universitat podia oferir-los.

Els últims subsaharians van marxar el 30 d’octubre cap a locals
de Càritas, Creu Roja i SOS Racisme.



El Projecte per a l'accés de
les Persones amb Disminució
a les Universitats de Bòsnia i
Hercegovina (PROACCES
BÒSNIA) ha finalitzat amb
uns resultats excel·lents.
Aquest programa ha estat
impulsat per la Fundació
Autònoma Solidària, Vo-
luntaris per Bòsnia, la
Universitat de Tuzla i el seu
l'equivalent del PIUNE, la
USSPPiV.

Després de dos anys de l’inici
d'aquest projecte, s'ha pogut
consolidar un programa de
suport a les persones amb
disminució a la Universitat de
Tuzla. L'experiència que té la
la FAS en integració de per-
sones amb disminució i co-
operació internacional, ha fet
possible una sèrie d'avenços

en la qualitat de vida de molts
estudians bosnians. El
PROACCES BOSNIA ha
mantingut diversos fronts
d'actuació. Ha estat molt
important la tasca de forma-

ció de voluntaris ben
preparats a la Universitat de
Tuzla. La cinquantena de vo-
luntaris de la USSPPiV han
rebut un total de 18 cursos
sobre gestió d'ONG i atenció
als estudiants amb disminu-
ció. L'èxit que ha tingut el
projecte ha permès que
altres universitats bosnianes,
com la de Sarajevo, Mostar i
Banja Luka contemplin la
possibilitat d'implantar uns
"PIUNE" a les seves universi-
tats. 

Els resultats més tangibles
d'aquest programa han estat:
acompanyament diari per la
UT de 6 estudiants, gestions
per facilitar la matrícula de 2
estudiants, acompanyaments
en exàmens orals a 3 estu-
diants amb disminució auditi-
va, aconseguiment de me-
dicació per 2 estudiants,
enregistrament en àudio de
temes per 2 estudiants un
cop per setmana, 40 trans-

ports setmanals amb la fur-
goneta adaptada per a 4
estudiants amb disminució
física, creació de rampes
d’accés per a 5 edificis de la
UT, adaptació de tres lavabos

Gràcies a la cooperació de
l'arquitecte i voluntari Oriol
Vidal, autor d’un informe de
barreres arquitectòniques i
dels plànols d’un nou ascen-
sor, s'ha aconseguit col·locar
rampes d'accés als cinc edifi-
cis de la UT i l'adaptació de
tres lavabos. Una altra acció
solidària va ser la instal·lació
d'un ascensor a l'edifici del
Rectorat, que té tres plantes. 

A part d'aquesta ajuda con-
creta, el PROACCES ha
estat treballant en la sensibi-
lització sobre les possibilitats
de les persones amb dismi-
nució en tot el país i especial-
ment en l'àmbit universitari
bosnià. 

El PROACCES Bòsnia ha
estat possible gràcies al
suport del Programa Phare-
Lien de la Unió Europea, la
Direcció General de
Relacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya, el
Programa Barcelona So-
lidària de l’Ajuntament de
Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet,  la Fundació
ONCE, l’Institut Guttman i el
Gremi Empresarial d’As-
censoristes de Catalunya.

VOLUNTARIS PER BÒSNIA

Les Universitats de Bòsnia ja integren
amb èxit els estudiants amb  disminució

L'Institut Joan Lluís Vives
(IJLV), format per les d'uni-
versitats dels Països
Catalans, ha iniciat un pro-
jecte de cooperació amb la
Universitat de Pristina
(Kosovo). Aquest projecte
pretén desenvolupar accions
en els sectors de l'educació,
formació i reciclatge, comuni-
cació social i cultural, i drets
humans en aquesta universi-
tat kosovar. Aquest programa
té el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Unió
Europea, el Govern espanyol
i la Universitat de València, i
es desenvoluparà fins al mes
de juliol del 2004. A part dels
efectes devastadors de la

guerra, Kosovo havia estat
gairebé abandonat per part
de les autoritats sèrbies. És
per això que avui té un gran
dèficit pel que fa a infrastruc-
tures i serveis. L'acord que
ha signat l'IJLV amb la
Universitat de Pristina té l'ob-
jectiu de dotar aquesta uni-
versitat  d'un laboratori, dues
sales d'ordinadors, diversos
seminaris formatius i acon-
seguir modernitzar l'estruc-
tura administrativa, tan obso-
leta com les infrastructures.
Aquest ambiciós projecte
també pretén recuperar el rol
que tenia la Universitat de
Pristina com a dinamitzador
de la societat kosovar.

Cooperació amb la Universitat de Pristina

L’experiència
de la
Fundació i
Voluntaris x
Bòsnia en
aquest àmbit
ha permès
millorar la
qualitat de
vida de
moltes per-
sones

USSPPiV

USSPPiV

USSPPiV


