
Intermon Oxfam, la ONG de cooperació internacional més potent
de Catalunya i de l’Estat, ha portat al campus de la UAB la cam-
panya “Comerç amb Justícia”, dedicada a fomentar el comerç
just entre la comunitat universitària. Aquesta campanya ha fet un
recorregut per diverses universitats espanyoles, aturant-se a
l’Autònoma i a la UPC aquí a Catalunya. 

Durant tota una setmana s’han dut a terme una colla d’activitats
sensibilitzadores dins d’una carpa muntada al bell mig de la Plaça

Cívica. Diversos professors han dut els seus alumnes a fer la
classe dins la carpa, a l’aire lliure. També s’han fet recitals de poe-
sia, s’han venut productes de comerç just i s’han vist documentals
relacionats amb l’explotació de treballadors en maquiles. A l’Eix
Central del campus s’ha ubicat un camió amb una exposició a
dins sobre el comerç just i les desigualtats econòmiques que hi ha
entre els diferents continents. Aquesta exposició i la carpa van ser
visitades pel rector de la UAB i la presidenta de la FAS, que es
van mostrar molt interessats en aquesta temàtica.

Fundació Autònoma Solidària
Edifici d’Estudiants Campus UAB Bellaterra. 93 581 27 57 http://www.uab.es/fas/
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Empenta!

Més de 80 persones han
respost a la crida de
l'Estiu Solidari de la UAB.
Aquest és el primer any
que la UAB, mitjançant la
Fundació Autònoma
Solidària, organitza
camps de treball a
Amèrica Llatina durant els
mesos d'estiu. Després

de realitzar diverses pre-
sentacions per tot el
Campus de la Universitat
Autònoma, on han assistit
275 alumnes, la FAS ha
hagut de tancar les
inscripcions pels seus
camps de solidaritat a
Guatemala, Nicaragua,
Uruguai i Argentina.

Tres quartes parts dels
interessats són noies,
majoritàriament de Lletres
i Sociologia, encara que
gairebé totes les facultats
hi són representades. 

D'aquests 80 pre-
inscrits, se n'han de
sel·leccionar 50, a base

Intermon ocupa la Plaça Cívica a favor
del comerç just 
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d'entrevistes personals i
estades de formació en
albergs. 

Un cop sel·leccionats, els
estudiants, amb l'ajuda de
la Fundació, iniciaran una
campanya per captar fons
per ajudar a pagar el
viatge.

La comunitat universitària va mostrar el seu interès en les activitats Els estudiants de la UAB hauran de treballar, en molts casos, amb nens



La FAS prepara 
projectes per aplicar a
Centres de Menors

El Director general de
Justícia Juvenil, Josep Font,
ha organitzat una visita guia-
da als Centres de Menors
L’Alsina i Els Til·lers, per tal
de mostrar a les entitats
col·laboradores amb el
Departament de Justícia el
treball que es duu a terme en
aquests centres. El director
de la FAS, Jordi Tolrà, va
rebre l'encàrrec de desen-
volupar un projecte d'edu-
cació en el lleure per part de
voluntaris com a complement
a la tasca que fan els tècnics
dels centres. Recordem que
el Programa per la Integració
de Presos és membre de la
Taula de Representants d'en-
titats que treballen a les
presons, òrgan creat recent-
ment pel Departament de
Justícia.    

PER PICAR UNA MICA

Canvis en l'estructura 
professional de la FAS

Després de gairebé 8 anys
a l'Oficina d'Afers Socials i
després a la Fundació
Autònoma Solidària,
l'Hèctor Adell ha deixat la
FAS, en el seu cas per
anar a treballar al Fòrum
de les Cultures. La seva
plaça ha estat finalment
ocupada per Joffre
Carrera, que passa a ser
ara el nou cap de pro-
grames socials de la
Fundació.  Neus Guinovart,
també s’ha incorporat
recentment en la plaça de
secretària, enlloc de
Lourdes francisco. A tots
ells els desitgem molta sort
en la seva nova etapa
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Jesús Maestro clou el II
curs de solidaritat i 
cooperació internacional

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:

Dipòsit legal: B-3041-2002 

Entre els mesos de febrer i
abril s'ha realitzat el segon
Curs d'Introducció a la
Solidaritat i Cooperació
Internacional. El curs va néixer
amb l'objectiu d'introduir els
participants al món de la soli-
daritat i cooperació, oferint-los
una visió global dels desequi-
libris entre els països
d’Occident i els que estan en
vies de desenvolupament.  

Per participar al curs no calia
ser estudiant de la UAB, ja
que aquest estava obert a
totes les persones interes-
sades en temes relacionats
amb el món de la cooperació i
la solidaritat. Per aquest
motiu, entre els  51 partici-

pants al curs, n’hi havia uns
quants que ja havien acabat la
carrera o que estaven cursant
postgraus. La majoria dels
inscrits han estat dones (42) i
de les facultats de Ciències
de la Comunicació i de
Ciències de l'Educació.

A les sessions teòriques s'han
tractat temes molt diversos: des
la campanya internacional de les
mines antipersonals, als movi-
ments per la pau dels últims
anys; del rol de les ONG's, al rol
de les institucions publiques a
Catalunya.  Especialment s'ha
tractat el món de la cooperació a
través de diferents temàtiques,
com el gènere, la salut o el medi
ambient. 

Pel que fa als ponents, cal
destacar que els alumnes han
estat molt satisfets amb la classe
d’Aitor Zabalgogeazcoa, mem-
bre de Metges Sense
Fronteres, que va explicar les
campanyes d'emergència en les
que ha participat, i la classe de
MªJosep Parés de Moviment
per la Pau, que va fer una
exposició molt clara i critica
sobre la situació actual de les
mines antipersonals. També van
agradar força les classes de
gènere i desenvolupament  i la
del director de la Fundació Jordi
Tolrà, que va explicar una
experiència concreta de coope-
ració directa viscuda en primera
persona, als camps de refugiats
als Balcans.

En aquesta segona edició es
van proposar dos tallers, un
sobre la ciutadania, impartit per
SOS Racisme i l'altre sobre els
conflictes, de Fundació per la
Pau. Aquest va agradar de ma-

nera especial, pel seu
dinamisme i participació de la
gent, del qual  va sortir un
interessant debat final.

Jesús Maestro i Muriel Casals van agraïr als 51 inscrits al curs la seva 
participació en el II Curs d’introducció a la solidaritat

L’edició
d’aquest curs
ha comptat
amb ponents
de primer 
nivell, fet que
ha portat a
inscriure’s a
alumnes de
dins i fora de
la UAB 

La cloenda del curs va tenir
dos convidats de luxe: la docto-
ra Muriel Casals, vice-rectora
de Relacions Exteriors de la
UAB i presidenta de la FAS, i la
ponència de Jesús Maestro,
nou Director de Relacions
Exteriors de la Generalitat de
Catalunya. Durant la seva
classe va exposar de manera
clara les propostes de coope-
ració i l'àmbit d'actuació del

Govern de Catalunya i va
respondre de manera exhaus-
tiva a les diverses preguntes
que li van adreçar.

Els quatre eixos sobre els
quals treballarà el Departament
en aquesta legislatura seran:
l’enfortiment del teixit social, la
cultura de la pau i drets
humans, el gènere i el medi
ambient.

Jesús Maestro, tot un luxe a la cloenda

La majoria de classes van generar debats constants



Visca l’estiu solidari
de la UAB!

L’Estiu solidari de la UAB ha
començat amb un èxit ines-
perat. Gairebé 80 persones
s’han apuntat a les activitats
de camps de treball que la
Fundació, per primer any en la
seva història, ha muntat per
aquests mesos de juliol i
agost. La Fundació ha contac-
tat amb quatre entitats  socials
d’Amèrica Llatina per acollir
els joves de la UAB que vagin
a exercir el voluntariat a la
seva associació aquest estiu.
Són entitats de Guatemala,
Nicaragua, Argentina i
Uruguai.

Durant els mesos de març i
abril, la Fundació Autònoma
Solidària ha convidat a la UAB
a diverses entitats juvenils
perquè presentessin la seva
oferta de camps de treball i

estades solidàries. Aquestes
entitats han estat: SETEM
(amb la qual la FAS ha firmat
un conveni de col·laboració),
Servei Civil Internacional,

Assemblea de Cooperació
per la Pau, i la Secretaria
General de Joventut.

També ha vingut una asso-
ciació italiana de Rimini
(Comunità Papa Giovanni
XXIII) a presentar el seu pro-
jecte, així com la Universitat
de Santiago de
Compostel·la, que busca vol-
untaris per fer el Xacobeo
Solidari. 

La FAS, a part d’organitzar les
estades a l’Amèrica Llatina,
també promou l’enviament de
voluntaris per aquest estiu als
hospitals de Sant Gervasi, Vall
d’Hebron i Parc Taulí, per tal
que els malalts segueixin
tenint companyia durant els
mesos que no hi ha classes.
El PIUNE, per la seva banda,

s’ha compromès a enviar vo-
luntaris a la Fundació
Catalana de Paràlisi
Cerebral perquè aquest estiu
realitzin una estada a Sant

Carles de la Ràpita entre joves
amb paràlisi cerebral catalans
i holandesos.

En total han assistit a les xer-
rades unes 250 persones, la
majoria estudiants de la UAB.
D’aquests, les tres quartes
parts han estat noies, la majo-
ria de les Facultats de
Lletres i Sociologia, tot i que
en general han mostrat interès
alumnes de totes les facultats
de la UAB. 

Després d’enviar una carta de
motivació, un curriculum i pas-
sar una entrevista personal
amb un psicòleg de la univer-
sitat, els cooperants selec-
cionats rebran una àmplia for-
mació per part de professio-
nals en el món de la coope-
ració internacional.
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PROGRAMA PER LA INTEGRACIÓ DE PRESOS

Noves activitats al C.P. Brians 
El Programa per la integració
de Presos de la Fundació con-
tinua realitzant la seva tasca
habitual de portar voluntaris
cada dia de la setmana a la
presó de Brians. Dintre de les
seves accions en suport als
presos, els voluntaris del pro-
grama han creat dues noves
activitats per aquest trimestre. 

Es tracta de l’activitat
Orientació Laboral al Mòdul
VI, on cada dia de la setmana,
excepte els divendres, es tre-

balla el tema de la inserció
laboral de les persones pri-
vades de llibertat, amb class-
es com dret laboral, expres-
sió escrita, habilitats
socials, relacions amb
l'Administració, recerca de
feina, etc.  Aquesta activitat
pretén dotar als assistents
d’una eina útil per encarar el
seu futur més immediat, ja
que els nou interns que s’a-
cullen al curs estan en pers-
pectiva de finalitzar la con-
demna en breu.

Aprofitant la propera inau-
guració del Fòrum de les
Cultures a Barcelona, el
PIP, en col·laboració amb
el CP Brians, ha començat
a dur a terme l'activitat
"Diàlegs pel Fòrum", on
els presos preparen inter-
vencions (multiculturalitat,
respecte a d’altres ètnies,
etc.) en diferents temes
per després poder-les
expressar en el propi
Fòrum que han organitzat
dins la presó. 

Les organitzacions d’acollida tenen molta feina per oferir als joves catalans

La FAS ha organitzat diverses presentacions dels seus camps de treball

Molts estudiants estaran en ple contacte amb indígenes de Centre Amèrica



Intermon aterra a la UAB amb una
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La Fundació ha portat al cam-
pus de la Universitat
Autònoma de Barcelona la
Campanya Comerç amb
Justícia d'Intermón Oxfam.
L’objectiu de la campanya,
que està fent un recorregut
per diverses universitats de
l’estat, és sensibilitzar la
comunitat universitària sobre
el tema del Comerç Just, pro-
movent-lo com a alternativa
econòmica sostenible per als
productors del Sud i com a
alternativa de consum respon-

sable a la nostra societat. Dins
d'aquest objectiu més general,
s’ha tractat, en particular, la
problemàtica dels drets labo-
rals de les dones.

Intermon va portar una
exposició en ruta, consis-
tent en portar una exposició
dins d'un contenidor marítim

(com a símbol del comerç
internacional) que viatja per
12 universitats espanyoles.
El camió va començar la
seva ruta per Catalunya a la
Universitat Autònoma de
Barcelona, on hi ha estat tota
la setmana del 15 al 19 de
març.

Les activitats han girat al
voltant de dues propostes
generals, amb l'objectiu d'ar-
ribar al públic divers que hi
ha a la universitat:

Les activitats van començar
el dilluns 15 de març, l’en-
demà de les eleccions gene-
rals,  amb la inaugu-
ració oficial de la campanya.

Per atraure la gent es va fer
un cercavila amb tambors per
tot el campus, anunciant l’ini-
ci de la campanya. En aquell
moment va arribar el rector
de la UAB, Lluís Ferrer, el
Vice-rector d'Economia,
Santiago Guerrero, el direc-
tor de la Fundació Empresa i
Ciència, Josep Maria Surís i
la presidenta de la Fundació
Muriel Casals. El grup,
acompanyat pel director de la
FAS, Jordi Tolrà i Eduard
Cantos, responsable de
l'Àrea de Participació i
Educació del Departament

Sis professors
van traslladar
la seva
classe a la
carpa de la
Plaça Cívica.
En total 200
alumnes van
fer classe a
l’aire lliure

Aquesta
campanya
està fent un 
recorrgeut per
les universitats
més solidàries
de l’estat. 
El camió de
comerç just
mostra la
desigualtat
nord-sud a
milers de 
persones

La carpa estava situada al bell mig de la Plaça CívicaCentenars d’estudiants van visitar el camió d’Intermon

El rector de la UAB i el vicerector d’economia van firmar a favor del comerç just

L'exposició dins del contenidor
(situat a l'Eix central). L'espai
del contenidor estava separat
en dues zones: 
- Un espai que oferia la infor-
mació bàsica de la campanya a
través de panels, gràfics,
mapes i fotografies i que tenia
un enfocament reivindicatiu 

- Un espai més visual i viven-
cial: una mena d'habitació
fosca que et transportava a l'in-
terior d'una màquila tèxtil. 

Un espai de trobada (una
carpa situada a la Plaça
Cívica). A l'interior de la carpa
es va organitzar un lloc de

trobada que convidava a la
reunió de gent.  Cada dia es
van  realitzar diferents activitats:
xerrades amb professors de la
UAB i experts en el tema, activi-
tats amb grups culturals de la
universitat, degustació de cafè
de comerç just, recollida de sig-
natures…



mega-campanya sobre comerç just

ESPAI SOLIDARI

LA FAS I INTERMON TREBALLARAN JUNTS EN NOUS PROJECTES

La presidenta de la
Fundació Autònoma
Solidària i el director
d’Intermon Oxfam a
Catalunya van signar, en
el marc de la campanya,
un conveni de col·labo-
ració entre aquestes dues
entitats. Així doncs,
Muriel Casals i  Santi
Bolíbar van acordar que
Intermon consideraria la
UAB com un espai prefe-
rent de localització de les
seves activitats de sensi-

bilització. Això vol dir que
des del Campus podrem
gaudir ben aviat i de ma-
nera més regular de les
campanyes d’Intermon
Oxfam, que ha escollit la
Universitat Autònoma de
Barcelona per fer arribar
les seves activitats a les
40.000 persones que for-
men la comunitat univer-
sitària.

Aquest conveni s’ha firmat
perquè ambdues entitats

creuen fermament que
existeix la necessitat de
col·laborar en el desen-
volupament de projectes
locals que consolidin la
igualtat d’oportunitats i pro-
moure l’educació per al
desenvolupament. 

Intermon, líder en el seu
sector, ja fa dos anys que
col·labora amb el Curs d’in-
troducció a la solidaritat i la
cooperació i la Fira d’enti-
tats que organitza la FAS.

La FAS i Intermon signen un conveni de col·laboració

Imatge d’una de les classes a l’aire lliure que es van impartir

Cercavila amb tambors pel Campus de l’Autònoma

d'Estudis i Campanyes
d'Intermón Oxfam, va visi-
tar la carpa  i  el camió. Allà
van expressar el seu interès
per la campanya i per la
problemàtica del comerç
internacional.

La comitiva oficial va poder
veure la primera classe a
l’aire lliure que va impartir el
professor Vicenç Fisas, de
la Escola de Cultura de Pau.
Aquesta era una de les
curiositats de la carpa: pro-
fessors de la UAB
traslladant les classes de
les aules de la facultat a la
carpa. Allà se’ls explicava el
motiu de la campanya i s’im-
partia una xerrada sobre
temàtica del comerç just.

El dimarts, 16 de març va
ser  Teresa Torns, del
Departament de Sociologia
de la UAB, qui va portar els
seus alumnes a la carpa per
parlar-los sobre els drets
laborals de les dones.

La campanya també va
comptar amb la col·labo-
ració de Cultura en Viu,
que va projectar, a la Sala
del Cinema, els documen-
tals  Maquiladoras i
Choropampa, que van ser
presentats pel director, i van

ser vistos per 45 persones.
Els documentals denuncia-
ven els efectes del comerç
internacional en la vida dels
treballadors i treballadores
de dos països de l'Amèrica
Llatina. L’apartat cultural no
es va acabar aquí, ja que es
va fer un recital de poesia a
la carpa de la Placa Cívica
amb Carme Catà, Claudia
Viladrich, Jordi Panfreta i
Elisenda Serrano d'Àgora
Literària de la UAB.
Aquests van ser moments
emotius i al mateix temps
divertits, gràcies als poetes
que van fer lectures
iròniques i de compromís
social. A la lectura de
poemes van participar-hi
una trentena de persones.

Dimecres a la tarda es va
donar una classe titulada
"Dones flexibles en la
Societat de la Informació",
del professor Jesús Adrian,
del Departament de Filosofia
de la UAB, i més tard, aprofi-
tant  les sessions informa-
tives de l'Estiu Solidari, es
van recollir signatures a
favor de la campanya del
comerç just i es va fer una
degistació de cafè de co-
merç just.  

L’última classe la va impartir

divendres Jaume Botey, del
Departament d'Història
Moderna i Contemporània
de la UAB, i la temàtica era
el comerç internacional.
Amb aquesta classe es va
arribar fins a la xifra de 200
alumnes de l’Autònoma que
es van traslladar de les
aules a la carpa.

A la Carpa es
van vendre
productes de
comerç just,
com ara cafè
o te. La
degustació
gratuïta d’una
tassa de cafè
solidari va
portar a la
carpa gairebé
500 persones



PROJECTE FINANÇAT PEL FONS DE SOLIDARITAT DE LA UAB

“En aquesta campanya ha participat un equip
multidisciplinar integrat per 21 persones. El
grup més nombrós ha estat el de naturalistes: 8
biòlegs, 2 geòlegs, una mestra, 3 físic-
químiques, 3 matemàtics, 2 de llengua, i 2 de
geografia i història.

El nombre de setmanes de treball efectiu acu-
mulades entre tots ells ha estat 89. La dedi-
cació setmanal de cada voluntari ha estat de 25
hores de classe. El treball realitzat ha estat
molt ben valorat per les institucions organit-
zadores (que ens reclamen major atenció en
els pròxims anys) i, el que és més important,
pels mestres bolivians que han intervingut .     

L'experiència de la Campanya 2002, així com
els suggeriments i peticions del professorat
bolivià apuntaven en la mateixa adreça: organ-
itzar les activitats formatives entorn de cursos-
tallers, amb les següents característiques: 

Cursos teòric-pràctics d'una durada entre 10 i 15
hores, estructurats entorn d'una unitat didàctica. És
a dir, tenen com suport un material curricular que
inclou una proposta d'aula, amb les informacions i
activitats que haurien de realitzar els alumnes. En el
curs es procura oferir la formació científica (lingüísti-
ca, històrica, tècnica, etc.) i didàctica que el mestre
necessita per a treballar els continguts d'aquesta
unitat. 

L'objectiu pretès ha estat que, al finalitzar el curs,
cada mestre disposi de "la seva" unitat didàctica i
estigui en condicions de dur-la a l'aula, si així ho
considera oportú.

Cada setmana, cadascun dels voluntaris ha donat
un curs-taller pels matins, de 15 hores de durada (de
dilluns a divendres, 3 hores diàries) i un altre curs
taller per les tardes, de 10 hores de durada (de dill-
uns a dijous, 2 i ½ hores diàries). A més, i fora
d'aquests horaris, s'han donat algunes conferències
i s'han mantingut reunions o trobades amb coopera-
tives de dones, grups de professors i d'estudiants,
associacions indígenes, etc. 

El nombre de professors atesos en els cursos-tallers
ha estat d'uns 5300. Xifra que, al marge de qualsevol
altra consideració, proporciona un bon indicador per
a valorar la tasca realitzada. A tots se'ls ha propor-

cionat el corresponent certifi-
cat (molt cotitzat, per cert)
signat per l’AEPECT i per la
institució educativa boliviana
que organitzava la trobada

Un tipus de treball que ha
sortit d'aquest esquema ge-
neral, però mereix ser
ressenyat és el realitzat al
Col·legi Nostra Sra. del Pilar
(Cobija). Cobija és la capital
del Departament de Pando,
situat al nord de Bolívia, en
plena Amazònia. El col·legi
està gestionat per Fe i
Alegria que vol transformar-
lo en una Escola Ecològica.
Disposen ja d’un excel·lent
edifici ecològic construït amb

fons proporcionats per Mans Unides, i ens han
demanat que els ajudem a dissenyar i experi-
mentar el curriculum, que haria d’abastar des de
l'educació infantil fins el final de la secundària.
Aquest any hem treballat amb ells les carac-
terístiques, línies generals i terminis que haurà
de seguir l'experimentació i hem donat alguns
cursos d'educació ambiental. És un projecte pre-
ciós, del que gairebé tot queda per fer i en el qual
ens hem compromès per als pròxims 5 anys.

A Bolívia els llibres són un bé molt escàs i molt
valorat. En xifres absolutes, tenen uns preus
superiors que aquí, pel que els baixíssims
salaris dels docents fan del llibre un article de
luxe. En els col·legis públics, els pocs llibres
que hi ha, solen ser llibres de text antiquats i
deteriorats, no es veuen llibres de consulta ni
novel·les o assajos que llegir. Generalment no
hi ha biblioteca. Hi havia un centre d'educació
secundària de Potosí en el qual excepcional-

ment tenien una dependència que anomenaven “bi-
blioteca”. Funcionava com sala d'estudi, tenia tots
els armaris buits, no hi havia un sol llibre en aquella
biblioteca! 

La necessitat de llibres havia estat detectada ja en la
campanya de 2002 i resultava especialment greu en
el cas de lectures infantils i juvenils. Un dels cursos
que es van donar aquell any tractava de l'ensenya-
ment de la lectura, la professora que ho impartia
utilitzava el conte com a recurs; al finalitzar una de
les sessions se li va apropar una mestra i li va dema-
nar que li prestés un conte, el retornaria al següent
dia, el volia per a ensenyar-li a la seva filla de 5 anys
que "mai havia tingut un conte en les seves mans".

El 16 d'agost de 2003, a la ciutat d’Uyuni (Departament de Potosí) situada molt a prop del saler més
important i de major bellesa del món, concloïen les activitats de formació de mestres organitzades
per l’AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra)  en col·laboració
amb diverses institucions educatives bolivianes. Endarrere quedaven set setmanes de treball soli-
dari realitzat amb col·legues d'aquell país amb el qual tants llaços històrics i culturals ens uneixen. 

Cooperació de la UAB amb
els mestres de Bolívia

-SEDUCA de Santa Cruz i
Potosí 
És l'administració educativa del
departament. És la institució
amb la qual més s'ha treballat,
hem atès als seus professors
de la ciutat de Santa Cruz (cap-
ital del departament) i d'altres
localitats: Cotoca, Montero,
Concepción, San Ignacio,
Samaipata i Vallegrande. 
-Universidad Pública Gabriel
René Moreno 

A ella pertany l'Escola Normal
en la qual es formen els futurs
mestres d'aquesta ciutat 
-Fe i Alegria de Santa Cruz. 
És l'ONG de jesuïtes que a
Europa es diu Entreculturas i
que treballa en gairebé tots els
països llatinoamericans.
Dirigeix 182 centres en tota
Bolívia.
- Fundació Hombres Nuevos
- Universidad Pública Tomás
Frías

Institucions educatives amb qui s'ha col·laborat 
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La ciberaula, un oasi a dins de l'hospital

Xarxanet.org, la xarxa associativa i de 
voluntariat de Catalunya

Impulsada per l'Institut
Català del Voluntariat del
Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de
Catalunya, es va posar en
marxa la Xarxa Associativa i

de Voluntariat de Catalunya,
Xarxanet.org. Xarxanet.org
és un gran portal a internet en
llengua catalana que dóna
suport a les organitzacions no
lucratives i a les persones que

comparteixen l'interès per
l'associacionisme i el volun-
tariat. Constitueix la principal
porta d'accés al món associa-
tiu i de voluntariat a Catalunya
i és, alhora, un punt de troba-
da, un espai d'interacció, de
treball i aprenentatge en
xarxa que permet generar
dinàmiques obertes i espon-
tànies de relació entre els
diversos agents socials. 

L'entitat encarregada de
dinamitzar, actualitzar i con-
solidar el portal universitari
de Xarxanet.org és la
Fundació Autònoma
Solidària, que treballa en
coordinació amb la resta d'u-
niversitats catalanes amb
l'objectiu de publicar al portal
els continguts més rellevants
del sector. La informació que
conté Xarxanet.org àmbit
universitari, web de referèn-
cia per a les universitats, els
estudiants i les entitats cata-
lanes, la trobem dividida en
els següents espais:

- Novetats: apartat central del
portal, on pots consultar les
notícies més rellevants del
sector universitari. 
- Càpsules de coneixement:
documents explicatius on s'ex-
posen uns continguts enfocats
des d'un punt de vista pràctic,
ja que es tracten els temes
que més preocupen o inte-
ressen als estudiants i les enti-
tats del sector.  Entre d'altres,
es poden consultar càpsules
de coneixement sobre  volun-
tariat virtual o la gestió dels
voluntaris a la universitat.
- Preguntes més freqüents
(PMF): són textos breus que
responen a un interrogant
habitual que es planteja en
aquest àmbit. En seria un
exemple: ser voluntari dóna
crèdits de lliure elecció?
- Formació: espai de consul-
ta de les convocatòries dels
cursos, seminaris i tallers
sobre temes relacionats amb
associacionisme i voluntariat
que s'imparteixen a les uni-
versitats catalanes. 

- Agenda: conjunt d'activitats,
actes, jornades i trobades
associatives que es duran a
terme properament.  

A més, Xarxanet.org t'ofe-
reix  molts altres serveis,
com un cercador d'entitats,
servei de premsa, assesora-
ment per àrees i serveis,

directori d'enllaços, recur-
sos útils per compartir...  I si
vols, et pots subscriure als
butlletins i rebre amb una
periodicitat setmanal o
quinzenal les novetats del
sector. Fes un clic i
enxarxa't a l'associa-
cionisme i el voluntariat a
la Universitat!

L'atenció sòcioeducativa a les necessitats dels
infants hospitalitzats i de les seves famílies ha
impulsat la creació de la ciberaula, un nou recurs
dins de l'àmbit hospitalari. La ciberaula és un
espai lúdic i educatiu on els visitants poden jugar,
distreure's, informar-se i comunicar-se a través de
les noves tecnologies i d'altres eines que fan més
lleugera i agradable la seva estada a l'hospital.

Aquesta sala pretén apropar els pacients i fami-
liars a Internet i a altres noves formes de comuni-
cació que han sorgit en la nostra societat actual.
D'aquesta manera, s'intenta obrir una finestra a
l'exterior durant el període d'ingrés en el centre,
per tal de trencar el seu aïllament. Un dels recur-
sos utilitzats és l'accés a l'Aula de Salut de la
comunitat virtual Educ@lia, on poden fer con-
sultes, comunicar-se i compartir experiències amb
persones que es troben hospitalitzades. L'objectiu
fonamental de la ciberaula és enriquir i fer profi-
tosa l'estada de nens i joves a l'hospital a partir de

l'aprenentatge, del joc, de l'ocupació positiva del
temps lliure, i a través de la comunicació activa
amb altres infants i adolescents ingressats i les
seves famílies.  

A la infància i l'adolescència, l'activitat que es viu
amb més intensitat és l'experiència del joc, de
manera que a la ciberaula es parteix de l'animació
lúdica com a font terapèutica que proporciona a
l'infant hospitalitzat la possibilitat de viure el seu
ingrés d'una forma menys traumàtica. Tanmateix,
el benestar de l'infant o jove té un efecte benefi-
ciós en la família que veu reduït l'estrés, l'ansietat
i l'angoixa que la malaltia comporta.

La ciberaula a l'hospital Vall d'Hebron és una
experiència pilot on els voluntaris d'hospitals de la
FAS han participat des de la seva posada en
marxa, l'octubre de 2002. Actualment la ciberaula
funciona de dilluns a divendres de 14 a 20h i els
dissabtes de 10.30 a 12.30h. 

VOLUNTARIAT HOSPITALARI

La FAS ha
rebut l’encàrrec
de gestionar 
l’apartat 
universitari
del portal
Xarxanet.org

Encara no coneixes Xarxanet.org? Saps totes les possibilitats que pot oferir-te aquest espai de
trobada, de comunicació i treball en xarxa? Tens dificultats per trobar informació sobre voluntariat
i associacionisme a la universitat? Xarxanet.org àmbit universitari és la solució. Entra-hi ara!  
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Treballant per la democràcia als
Balcans des de Catalunya

“Els militars
em pregun-
taven què 
pretenia amb
aquella 
comèdia. No
els cabia al cap
que no volgués
fer la mili”

L'Igor Seke és un activista a
favor de la desmilitarització i
dels drets humans per Sèrbia
que ha vingut a Catalunya per
ajudar a democratitzar el seu
país. Allà l'exèrcit li ha fet la vida
impossible i opina que des de
Barcelona podrà resoldre molts
assumptes, més fàcilment que
si encara fos allà. L'Igor es va
negar a fer el servei militar en un
país tan convulsionat com és
ara la República de Sèrbia i
Montenegro: un país que cinc
anys enrere era bombardejat
per la ONU i que no fa gaire en
va ser assassinat el primer mi-
nistre. És un dels països
europeus que més endarrerit
està a nivell de drets humans i
que més lluny està d'entrar a la
Unió Europea. Dins d'aquest
context tan difícil, l'Igor (26 anys)
ha lluitat des de ben jove a favor
de poder exercir el dret a l'ob-
jecció de consciència al seu
país. El problema més gran que
té és que aquesta zona dels
Balcans té un esperit militarista
molt fort: estar a favor de la pau
és una extravagància  pròpia de
hippies nostàlgics del maig del
68. I no només tenen aquest

problema, sinó que l'exèrcit té
un poder molt fort, massa, en la
política i el govern de Sèrbia i
Montenegro. Qualsevol intent
d'aperturisme és boicotejat pels
sectors més ultra-dretans de la
societat i l'exèrcit . Ha vingut a
Barcelona per treballar des del
BEOC (Buró Europeu
d'Objecció de Consciència) i per
cursar el màster de l'Escola de
Cultura de Pau de la UAB. Ell
farà del BEOC un centre d'ope-
racions per dinamitzar la lluita
antimilitarista de tots els
Balcans: des de Bòsnia a
Bulgària passant per
Macedònia. Posarà en contacte
activistes d'arreu d'aquesta
regió, organitzarà campanyes
de sensibilització tant a
Catalunya com als Balcans,
enviarà comunicats a diferents
administracions i lobbys
europeus i una sèrie d'activitats
d'agitació i propaganda. Tot això
des de Barcelona, un lloc on
ningú el molestarà i estarà res-
guardat de la policia militar sèr-
bia, un cos que coneix molt bé a
causa de les nombroses
topades que ha tingut amb
aquesta.

La UAB, per part de Jordi
Tolrà, director de la FAS, ha
estat cooperant amb el go-
vern serbi en el tema de la
implantació de l'objecció de
consciència i el servei civil
substitutori al servei militar.
Prenent l'exemple de la UAB

durant els anys noranta, que
va arribar a tenir fins a cent
objectors alhora, el govern
serbi va aprovar aquest
desembre una llei que per-
metia iniciar el servei civil en
organismes públics, incloses
les universitats. 

La UAB continua als Balcans

Igor Seke, a l’esquerra, assegut a una taula del rectorat Els tancs han fet molt de mal a la regió dels Balcans

Societat: Veuen les ONG's , l'antimilitarisme i el
pacifisme en general com a agents desestabi-
litzadors cordinats per la CIA. Al contrari de la resta
d'Europa, a Belgrad gairebé ningú es va manifestar
contra la guerra d’Irak, tot i estar protagonitzada pel
gran enemic: els EUA. 

Nou govern: Després de les darreres elec-
cions legislatives estan començant a aplicar
lleis favorables a l'entorn polític i sociològic
de l'ex-president Milosevic (actualment pres a
La Haya)

Intel·lectuals: Contra l'exèrcit no es mullen. Tots
els grups de música que feien concerts contra
Milosevic es neguen a fer-ne contra la mili.

Exèrcit: És la institució més valorada de Sèrbia pel
70% de la població.

“No vull fer la
mili perquè
no vull matar,
no m'agrada
rebre ordres,
no crec en
les jerarquies
i opino que 
la lluita 
antimilitarista
és un pas per
la democra-
tització del
meu país”

QUATRE PINZELLADES SOBRE LA SITUACIÓ A SÈRBIA I MONTENEGRO


