
A causa de la mala alimentació que tenen la majoria d’es-
tudiants en època d’examens, ja sigui pel que fa als horaris,
com pels aliments poc saludables que s’ingereixen, és de
vital importància informar i sensibilitzar a la comunitat uni-
versitària de la importància de mantenir uns hàbits ade-
quats i sans, sobretot durant l’època d’exàmens, carac-
teritzada pels nervis, l’estrés i el treball dur. 

Els voluntaris del Programa de Salut de la FAS van dis-

senyar unes estovalles amb missatges sobre com mantenir
una alimentació equilibrada.

Es van distribuir a tots els restaurants de la UAB un total de
5.500 estovalles, de manera que durant uns dies els estu-
diants van menjar els seus menús tot llegint els consells ali-
mentaris que els proposaven els voluntaris del Programa de
Salut de la FAS. Es tornarà a repetir la campanya coincidint
amb els exàmens de juny.

Fundació Autònoma Solidària
Local 14 de la Plaça Cívica. Campus UAB Bellaterra. 93 581 27 57 http://www.uab.es/fas
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Empenta!

Del 24 al 27 d’abril es va
celebrar a tot el campus
de la UAB la I Setmana
de la Cooperació, un
event de gran magnitud
que va comptar amb la
participació de diversos
experts en la matèria de
la cooperació univer-
sitària i la cooperació per

al desenvolupament en
general. Aquestes jor-
nades, en les que hi van
participar un centenar de
persones, la major part
estudiants, van albergar
tota mena d’activitats,
com ara debats, xer-
rades, exposicions, cine-
fòrums, tallers, una per-

Menges bé?
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formance i fins i tot una
fira de comerç just. 

La inauguració de les
jornades va anar a
càrrec de Rafael
Grasa, secretari ge-
neral de la UAB, que
va destacar l ’aposta
que ha fet la Universitat

Autònoma en la promo-
ció de les activitats de
cooperació interna-
cional, i va recordar que
enguany els estu-
diants de la UAB
havien augmentat en
un 25% les seves aporta-
cions al Fons de
Solidaritat.



Dia mundial de l’aigua
a la UAB

El grup de voluntaris
ambientals de la UAB van
preparar una activitat a la
Plaça Cívica el passat
dimecres 22 de març al
migdia per conscienciar la
comunitat universitària
sobre el consum d'aigua.
Van construir dues escul-
tures amb capses de
cartró, representant el
consum irresponsable per
una banda, i el respon-
sable per l'altra. El dia de
Sant Jordi també es van
unir als grups d’estudiants
de la UAB que van cele-
brar la diada al Campus i
van muntar un estand
informatiu sobre el reci-
clatge i la compra verda.

PER PICAR UNA MICA

Cicle de cinema i
drets humans

Amnistia Internacional de
Cerdanyola, amb la col·la-
boració de la FAS, ha
organitzat durant tota la pri-
mavera un cicle sobre cine-
ma i drets humans a la
UAB. Al Cinema de
l’Autònoma s’han projectat,
amb gran èxit d’especta-
dors, les pel·lícules Te doy
mis ojos, La Espalda del
Mundo, Osama i Sostiene
Pereira. L’organització
d’aquest cicle a la UAB
tenia com a objectiu que la
comunitat universitària
conegués aquestes vul-
neracions de la dignitat
humana generalment obli-
dades. 
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Tot el que cal saber sobre les
estades solidàries

Cada vegada són més les persones que es plantegen dedicar
el seu temps de vacances a emprendre un viatge a un altre país
en vies de desenvolupament i conèixer la seva realitat des dels
propis testimonis i veus de la gent que hi viu. No obstant,
aquesta opció no ha de ser fruit de la improvisació i ha ser una
decisió reflexionada i tenint en compte alguns aspectes i con-
sideracions abans de marxar. La  web fa referència a les dife-
rències entre turisme solidari, ecoturisme, brigades, i un llarg
etcètera de maneres de fer un viatge a països del sud. També
té un apartat de FAQ (preguntes més freqüents) d’allò més útil.
La FAS ha desenvolupat aquesta pàgina com a resposta a la
gran demanda d'informació per part de la comunitat universitària.
Per aquest motiu s’ha dividit la informació en diferents apartats.

El primer és una breu introducció a les diferents modalitats que
existeixen de posar en pràctica la idea de realitzar un viatge soli-
dari. A continuació s’ofereix una guia sobre les ofertes de viatges
que ofereixen les diferents entitats classificades per continents.
Un tercer apartat vol donar orientacions sobre les possibilitats de
finançament que existeixen per sufragar projectes de voluntariat
de llarga durada i pràctiques en organitzacions internacionals.
Per últim, s’ha creat un llistat d’enllaços útils per aquelles per-
sones interessades en aprofundir més sobre aquests temes que
inclou des de pàgines web sobre turisme responsable fins a refe-
rències bibliogràfiques.

http://magno.uab.es/fas/cooperacio/estadessolidaries.htm

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 Castroviejo (coordinació)

i la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:

Dipòsit legal: B-3041-2002 

Marxar un temps a un país del
sud no és una decisió que
s’hagi de prendre a la valenta.
Per aquest motiu, l’Àrea de
Cooperació de la FAS ha 
realitzat una web molt útil per
aquells que vulguin provar
l’experiència de realitzar una
estada solidària.
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Una exposició sobre drogues de disseny visita la UAB

Més de 600 persones han visitat l’exposició sobre
drogues de disseny que ha estat ubicada a la Rambla
Nord del Campus de la UAB durant els mesos d’abril i
maig. L’exposició, anomenada “A tota pastilla”, està
patrocinada per la Diputació de Barcelona i ja ha recor-
regut diferents municipis de la província de Barcelona.
Aquesta exposició pretén ser una eina de prevenció de
les drogodependències i les drogues de síntesi. Amb la
intenció de sensibilitzar la comunitat universitària de la
UAB, la instal·lació oferia un missatge de salut a través
d'una proposta artística i visual. 

La mostra està formada per quatre mòduls que tracten
temes associats a les drogues de síntesi sota els

següents títols: «Què són les pastis»; «Riscos associats»;
«I la família, què...» i «I Si malgrat tot, vull prendre
pastis...». Els visitants eren atesos per uns «agents de
salut», que són uns professionals especialitzats que han
realitzat diverses visites grupals comentades a classes
senceres de la UAB.  La mostra incloïa elements orna-
mentals relacionats amb aquesta temàtica, com per
exemple, un vehicle sinistrat que mostra alguns dels
riscos de l’abús del consum de drogues.

L’exposició va ser inaugurada per la presidenta de l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Núria
Carrera i la vicerectora de Relacions Internacionals i
presidenta de la FAS, Mercedes Unzeta.

Trobada de voluntaris de la FAS
PROGRAMES DE VOLUNTARIAT

Els dies 17 i 18 de febrer es va celebrar a l’Alberg In Out de
Vallvidrera el Nostrum 2006. El Nostrum és una trobada de vo-
luntaris i tècnics de  la FAS  en la que s’avaluen els projectes i
activitats, es comparteixen experiències, i es  realitzen diferents
tallers i debats amb persones vinculades al món social. 

Els tallers van ser quatre: Sexe i gènere: com dones i homes
ens relacionem, a càrrec de Cèlia Ramon, coordinadora tècni-
ca de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació,
Castell de cartes, a càrrec de Toni Viader, de la Fundació per la
Pau, El cos i el conflicte, a càrrec de Laura Hernandez,
d’Alternativa Jove i Taller pràctic de creativitat, a càrrec de
Jorge Zegner, psicòleg, periodista i escriptor. Els voluntaris,
dividits en grups, van fer dos d’aquests tallers i a la tarda van
participar en un debat a escollir (El rol del tercer sector en les
transformacions socials, Tortures i maltractaments a les
presons. el cas d'Espanya i Estats Units o Els valors del volun-
tariat i la coherència en la vida quotidiana). Els debats estaven
moderats per Antoni Comín, diputat del Parlament de Catalunya
i professor de Filosofia Política d’ESADE, Alfonso López, pre-
sident d'Amnistia Internacional- Catalunya i Juan Antonio Calvo,
docent de l’Escola de Formació de Voluntariat Social, respecti-
vament. 

Aquest any, coincidint amb Carnestoltes, es va celebrar una
mena de revetlla...

Alternativa Jove va organitzar un taller sobre el “Cos i el conflicte”

Taller anomenat “Castell de cartes”, impartit per
Fundació per la Pau

Debat entre els voluntaris sobre la tasca que fan

El 10,3% dels
joves ha
provat la
cocaïna
almenys una
vegada; 
alhora és la
substància que
genera més
demandes
per iniciar
tractaments de
desintoxicació
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La UAB celebra la seva I
Del 24 al 27 d’abril de 2006 es va celebrar la I Setmana de la Cooperació a la UAB.
en la lluita contra les injustícies socials, i més concretament en el seu paper d’agent 

Les jornades
van albergar
conferències,
debats, cine-
fòrums, tallers
i exposicions,
que van
involucrar a
un centenar
de persones

Les dades sobre la desigualtat
i la pobresa al món com, per
exemple, que 3.000 milions de
persones no tenen una vida
digna a causa de la pobresa,
800 milions de persones no
tenen accés al menjar sufi-
cient per alimentar-se, 1100

milions de persones sobrevi-
uen amb menys d’un dòlar
diari, el 10% de la població
mundial gaudeix del 70% de
les riqueses del Planeta, 10
milions de nenes i nenes
moren abans de fer els cinc
anys per causes evitables o

que 800 milions de persones
no tenen accés a l’aigua
potable, evidencien una
situació flagrant de desequili-
bri que pateixen moltes per-
sones cada dia. Davant
d’aquesta realitat el paper de
la cooperació internacional
per al desenvolupament és
necessari per tal de satisfer
les necessitats bàsiques de
totes les persones i dignificar
les seves vides. Aquesta
cooperació per tal que sigui
més eficaç, s’ha de realitzar
de forma global per una dife-
rents actors, entre ells la uni-
versitat. El seu paper no pot
ser només d’espectador pas-
siu de la realitat que l’envolta
ni de viure al marge de la
situació de desigualtat en què
viu la gran majoria de la
població mundial. 

La cooperació internacional
ha estat tradicionalment un
valor identificatiu de la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Per aquest motiu
durant el curs 2004-2005 es
va posar en marxa l’àrea de
cooperació internacional de la
Fundació Autònoma Solidària.
Dins d’aquesta àrea s’ha tre-
ballat en diverses direccions,
per una banda, s’ha donat
suport a les iniciatives de
cooperació sorgides entre la
comunitat universitària i per
altra banda, s’ha treballat en
xarxa amb diferents agents i
s’ha participat en grups de tre-
ball per promoure la coope-
ració i donar a conèixer les
accions que s’estan desen-
volupant des de la universitat
a diferents països en vies de
desenvolupament

Les primeres Jornades de
Cooperació a la UAB tenien
com a objectiu crear un espai
de reflexió sobre el rol de la
universitat en la lluita contra
les injustícies socials i més
concretament, en el seu paper
d’agent dins del món de la
cooperació internacional al
desenvolupament. 

David Minoves (ACCD), Alfons Martinell (AECI), Rafael Grasa (UAB) i Victòria
Planas (Fons Català de Cooperació) a l’Aula Magna de la Facultat
d’Econòmiques

Performance contra el comerç d’armes que van realitzar els voluntaris de
cooperació de la FAS juntament amb Amnistia Internacional 

Públic assistent a les xerrades.

Cartell de la Setmana

La inauguració de la
Setmana va ser a càrrec de
Rafael Grasa, secretari ge-
neral de la UAB i Mercè
Unzeta, vicerectora de
Relacions Internacionals i
presidenta de la FAS, el di-
lluns dia 24 d’abril a la Sala
d’Actes del Rectorat.

L’endemà va ser el torn dels
representants de cooperació
de les universitats catalanes,
que van discutir sobre quin
ha de ser el paper de la uni-
versitat en la ajuda al desen-
volupament dels països del
sud. Tots ells van estar d’a-
cord en afirmar que caldria
treballar més colze amb
colze amb les ONG’s i que
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Setmana de la Cooperació 

massa vegades es fa un tre-
ball paral·lel no coordinat.
Seguidament van reempren-
dre aquest debat els repre-
sentants de les administra-
cions: David Minoves, (direc-
tor de l'Agència Catalana de
Cooperació per al
Desenvolupament), Alfons
Martinell (director general de
Relacions Culturals i
Científiques de l’Agencia
Española de Cooperación
Internacional) i Victòria
Planas (responsable de
l'àrea de Centreamèrica i del
Carib del Fons Català de

Cooperació al Desen-
volupament). 

El dimecres es va celebrar un
tribunal simbòlic al monocul-
tiu de la soja, on diferents
membres de moviments
agraris d’Amèrica Llatina,
Catalunya i professors de la
UAB van “condemnar” el
monocultiu de la soja i els
transgènics en general.

Finalment, l’últim dia va haver-
hi una xerrada sobre els con-
flictes armats per part de
Josep Maria Royo, de l’Unitat

d'Alerta de l'Escola de Cultura
de Pau. El darrer debat va ser
a càrrec d’Eduard Ballester
(FCONGD), Pilar Perona (jefa
del Servicio de Reclutamiento
para Organismos Inter-
nacionales de l’Agencia
Española de Cooperación
Internacional), Gerard Segú
(Programa de Joves
Cooperants de la Generalitat) i
Laura García (responsable de
comunicació del COCAT), que
van tractar les diverses pro-
postes de participació que es
poden realitzar en el món de
la cooperació.

Altres activitats de la Setmana de la Cooperació

Begoña Navarrete (directora de la FAS), Mercè Unzeta (presidenta de la
FAS) i Rafael Grasa (secretari general de la UAB) durant la inauguració

L’acte va ser
un punt de
trobada entre
un munt de
persones
interessades
al món de la
cooperació a
la universitat

Nens d’una escola d’Haití, beneficiaris d’un projecte finançat pel Fons de
Solidaritat de la UAB

Exposicions

Un total de nou exposicions de diverses entitats i ONGDs
expertes en temàtiques com deute extern, turisme
sostenible, comerç internacional, crisis oblidades, comerç
d’armes,  refugiats, dona, aigua, o desastres i vulnerabili-
tat, van estar presents a diferents facultats de la UAB.

Cine fòrums

A través del cicle de cinema solidari es van realitzar quatre
cinefòrums de les pel·lícules La pesadilla de Darwin, Agua
con Sal, Bagdad Rap, El jardinero fiel,  de temàtiques com
la situació de desigualtat de la dona, l’explotació laboral, el
narcotràfic, el conflicte a l’Iraq, etc. 

Fira del Comerç Just

El comerç just és una forma alternativa de comerç que busca
aconseguir unes relacions comercials més equitatives entre
els països rics del Nord i els països pobres del sud del pla-
neta. Per aquest motiu, el dia 25 d’abril es va celebrar una
Fira de Comerç Just a la Plaça Cívica, amb la participació
d’una desena d’entitats.

Tallers

Una de les parts més interactives de la Setmana van ser els
tallers que es feien cada tarda a diferents facultats. Els tallers
van ser: Fonts de finançament (Intermón Oxfam), Objectius
del Mil·leni (Associació de les Nacions Unides), Gestió de
Projectes (Kai Schroeder) i Campanyes de Sensibilització
(Federació Catalana del Voluntariat Social).

L’objectiu d’aquest esdeveniment era crear un espai de reflexió sobre el rol de la universitat
dins del món de la cooperació internacional al desenvolupament.
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Experiència personal d’una voluntària del PIP

Sant Jordi amb els
interns del CP Brians

Un total de tres cursos de
formació reconeguts amb
crèdits de lliure elecció són
els que ha organitzat la
FAS en aquest segon
semestre, després de cele-
brar el Curs d'àmbit peni-
tenciari i reinserció durant
el mes de novembre.

Aquests mesos s’han dut a
terme el VI Curs d’Agents
de Salut, el III Curs d’intro-
ducció a la solidaritat i la
cooperació internacional i

el II Curs sobre discapaci-
tat i integració, en diferents
facultats de la UAB, i han
comptat amb la partici-
pació de més d’un cente-
nar d’alumnes.

Els cursos han comptat
amb classes teòriques i
pràctiques, és a dir: s’han
visitat centres, s’han rea-
litzat tallers, debats, etc.

Les sessions han estat impar-
tides per membres de desta-

cades entitats i ONG’s
(Energy Control, FCONGD,
Acció contra la Fam, FCVS,
Intermon, ONCE), per profes-
sors de la UAB i d’altres uni-
versitats (Arcadi Oliveres,
Cristina Laborda, Màrius
Martínez, Mercedes Unzeta)
i per representants de l’admi-
nistració pública, com ara
Ricard Gomà (Ajuntament de
Barcelona), Antoni Comín
(Parlament de Catalunya) o
Joan Pi (Generalitat de
Catalunya), entre d’altres.

“Per Sant Jordi es fan diferents
activitats a Brians. Aquest any
he tingut l’oportunitat de partici-
par-hi. Us faig un esbós, per tal
que us en feu una idea:

Dijous, 20 d’abril

Avui han començat a Brians les
activitats de Sant Jordi que
organitza l’equip de mestres de
l’escola per als interns i les
internes. Al “carrer major” han
muntat les “paradetes”, i entre
avui i demà els interns van
sortint en torns i per mòduls,
per tal de no aglomerar-se allà
tots. Hi havia diferents estands:
amb quadres pintats per
interns; alguns amb objectes
fets a mà (també per reclusos);
una parada amb bijuteria que
fan les noies del Mòdul de
Dones; una mena de “todo a
cien” i una tenda de “xuxes”... i,
és clar, hi havia també llibres i
roses de paper (fetes per
interns), que per això estem
celebrant Sant Jordi! Jo he
estat en un parada de llibres
(n’hi havia dos), amb un profes-
sor. 

Els interns han començat a

venir a les 16:00... i ha estat un
èxit! S’han venut una pila
de llibres, de “xuxes”, de coses
del “todo a cien”... Jo al principi
estava una mica atabalada,
perquè mai no havia estat en
una parada de llibres per Sant
Jordi; no sabia quins llibres hi
havia, no havia omplert mai els
tiquets dels “peculios”... però tot
ha anat molt bé. Fins hi tot he
venut un llibre de política del
Santiago Carrillo!!
(“Eurocomunisme i estat”, per
més dades; qui m’ho havia de
dir...!).

Tant els interns com els pro-
fessionals dels centre han
comprat una pila de llibres. Hi
ha hagut gent que s’ha
emportat fins cinc o sis llibres.
Es respirava “bon rotllo” per
tot arreu. Jo he marxat amb
una nova i agradable expe-
riència, i amb un parell de col-
larets i polseres de les noies
del Mòdul de Dones. I, és clar,
amb un somriure a la cara
d’orella a orella.

Dilluns, 24 d’abril.

Avui és l’últim dia d’activitats

programades per Sant Jordi.
Entre dijous i divendres van
sortir tots els mòduls per
poder comprar llibres i roses,
entre d’altres coses; i avui és
diferent. Com a totes les
escoles, s’ha celebrat un con-
curs literari amb dues cate-
gories: poesia i narrativa. Avui
és l’entrega de premis al
teatre, i els profes fan una
representació teatral. Jo no
vinc els dilluns normalment,
però m’han convidat.

Al teatre han vingut tots els
mòduls. Un cop asseguts i
més o menys en silenci, ha
començat l’activitat. Hi ha
hagut uns moments amb una
mica (només una mica) de
tensió; perquè han assegut
els homes en una banda, i les
dones a una altra, i, és clar,
els matrimonis que hi havia i
que esperaven poder seure
junts no ho han pogut fer. Això
ha provocat algunes queixes,
però tot ha anat bé. La direc-
tora de l’escola ha presentat
l’acte i ha donat la paraula a
l’escriptor Pere Subirana, que
ha llegit un conte.

A continuació ha vingut la re-
presentació dels mestres.
Cada mestre era un perso-
natge famós mort. Estaven
l’Adam i l’Eva, el Franco i el
Hitler, Mozart, el Bob Marley
(amb un gran “marley”), la
Lola Flores... en clau d’humor,
els personatges feien una
competició per veure qui
entregava els premis. 

Ha estat una obra divertida, i ha
tingut molta acceptació en tot el
públic. La veritat és que no
m’ho esperava. L’han escrit els
propis mestres; i tant el guió
com la posada en escena han
estat molt originals, divertits i,
fins i tot, en alguns moments,
delirant. Van haver-hi moments
que esclatàvem tots a riure.
Com quan un petit bou de
joguina que acompanyava el
Paquirri va començar a cami-
nar per l’escenari. O com quan
un dels profes, disfressat de
Marilyn Monroe va fer la
famosa escena del vestit blanc,
i a continuació va començar a
simular que començava un
striptease (traient-se els guants
a mossegades i tot). I m’ha
agradat molt l’absència com-

pleta de transfons moralista o
polític. Es tractava només de
passar-ho bé i riure. I vaja
si ho han aconseguit!

Per últim s’han donat els
premis del concurs literari. Les
guanyadores i els guanyadors
han llegit els seus escrits quan
pujaven a l’escenari a recollir
els premis. Alguns eren refle-
xions i vivències personals; hi
havia un text dirigit a les dones
maltractades, com per donar-
les força i valor; hi havia un
conte molt bonic sobre l’origen
del drac de Sant Jordi, i perquè
es menjava les donzelles...
M’han agradat molt tots.

Cada any fan alguna cosa. I
tothom estava d’acord en que
aquest any s’han superat. Ara,
un cop acabada la festa,
només ens queda esperar al
proper Sant Jordi. A veure què
ens portarà el drac l’any que ve.

Fins una altra!!”

Maria Teresa Fernández Peña,
voluntària del Programa per la
Integració de Presos de la FAS

FORMACIÓ

Acaben amb èxit els cursos de formació de la FAS



DISCAPACITAT

El PIUNE participa a un congrés
internacional sobre la sordesa
Els dies 31 de març i 1 d'abril va tenir lloc a la
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona el congrés  internacional "Sordeses:
Comunicació i Aprenentatge" organitzat pel  Grup
d'Investigació sobre Sordesa i Trastorns en
l'Adquisició del Llenguatge (GISTAL) de la UAB,  i
en el que van participar especialistes i investi-
gadors en el camp de l'educació de l'alumnat amb
sordesa i el desenvolupament psíquic i lingüístic
de les criatures afectades. Aquest Grup està tre-
ballant actualment en la detecció auditiva neona-
tal  per començar la rehabilitació de les criatures
afectades  a temps. Estudia també els progressos
en amplificació acústica, per mitjà d'audiòfons
digitals i, molt particularment, per  implants
coclears, en els casos en que sigui aconsellable.

La situació  actual obre unes possibilitats noves
perquè l'infant sord adquireixi el llenguatge i el
desenvolupi després; però, planteja també l'apli-
cació d'estratègies d'intervenció que han de fona-
mentar-se en models nous sobre el desenvolupa-
ment de la criatura sorda. En aquest congrés va
participar com a ponent Judit Oliver Casas, coor-
dinadora del Programa per a la Integració
d’Universitaris amb Necessitats Especials de la
FAS. Aquest és un resum de la seva comunicació:

L’atenció als estudiants amb discapacitat és fona-
mental en tots els períodes escolars. En el nostre
sistema educatiu aquesta atenció està regulada
en els nivells d’educació primària i secundària.
Però en l’educació superior no es dóna aquesta
circumstància i cal una normativa bàsica unificada

per a totes les universitats. Les necessitats que
plantegen els estudiants amb discapacitat es
donen en gran  part per la presència de persones
amb dèficits auditius, visuals, motrius i altres dis-
capacitats. Aquest fet fa que sigui imprescindible
la planificació d’actuacions adreçades a pal·liar els
condicionants i les barreres que sovint la institució
universitària presenta, a fi de garantir el principi
d’igualtat d’oportunitats. Tenint en compte el con-
text en el que ens trobem es comenta en primer
lloc, de manera reflexiva i crítica, els reptes i els
desafiaments que presenta la universitat pels
estudiants amb discapacitat. En segon lloc, es
presenten els models d’atenció als estudiants
amb dèficit auditiu d’algunes universitats capda-
vanteres a nivell nacional i europeu. A continuació
es posen de manifest les necessitats i els pro-
blemes amb els que es troben els estudiants amb
sordesa o dèficit auditiu al llarg del procés d’edu-
cació a la universitat. I finalment, es fa èmfasi en
un nou enfocament que faciliti la construcció
d’aules inclusives dins del sistema universitari. 

Durant el congrés es va coincidir amb Ferran
Velasco, director del Centre de Recursos
Educatius per a Deficients Auditius (CREDA),
"Pere Barnils". Des d'aquest centre s'atèn els
alumnes amb sordesa i/o dèficit auditiu que estan
escolaritzats als centres docents de la ciutat de
Barcelona. Es va valorar la necessitat d'obrir vies
de col·laboració entre els CREDA, els instituts de
secundària i la universitat per tal de sumar
esforços i garantir la transició cap a l'educació
superior. 

Poc a poc, la UAB va suprimint les barreres 
arquitectòniques al campus

L'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme de la UAB i la Fundació
Autònoma Solidària estan treballant per suprimir les barreres
arquitectòniques que encara queden al campus. 

El PIUNE havia rebut moltes queixes dels seus usuaris sobre el
fet que molts conductors aparquen a les places reservades per
les persones amb discapacitat. Això és degut al gran nombre de
cotxes que aparquen cada dia a tot el campus, que té menys
places d’aparcament (6000) que no pas cotxes que cada dia
vénen a la UAB.
En aquests mesos s'està millorant el manteniment dels pàr-
kings, a base de reforçar la pintura, modificar les senyalitza-
cions i augmentar les mides de les places destinades a les per-
sones amb mobilitat reduïda. 

Aquestes accions es duen a terme amb l’ajuda dels voluntaris
del PIUNE, que estan ajudant a comptabilitzar i medir totes les
places de pàrking reservades per discapacitats que hi ha
actualment al Campus. El PIUNE també és l’encarregat de
tramitar i enviar a l’Àrea d’Arquitectura totes les sol·licituds que
facin els estudiants amb dificultats de mobilitat per a la supres-
sió i millora en l’accessibilitat.



DISCAPACITAT

Una usuària del PIUNE participa
a les Olimpíades de Torí 2006

L’Alba de Toro (Granollers,
1987), estudiant de primer
de Traducció i Interpretació
de la UAB, ha participat als
Jocs Paralímpics que s’han
celebrat a Torí a les moda-
litats d’eslàlom, eslàlom
gegant i Súper gegant. És
usuària del Programa
d’Integració d’Universitaris
amb Necessitats Especials
(PIUNE), tot i que gràcies
a la seva gran autonomia
personal, amb prou feines
en requereix els serveis. El
fet de ser una esportista
d’elit no li impedeix tirar
endavant amb la carrera,
que de moment s’està
traient amb bones notes.

- Com va ser que comen-
cessis a esquiar?

A la meva família no hi
havia tradició d’anar a
esquiar. Jo vaig conèixer

aquest esport a través de
la ONCE, ja que una de les
activitats recreatives que
ofereix als seus usuaris és
l’esquí. Així que des dels
vuit anys pujàvem els caps
de setmana d’hivern a La
Molina a practicar, fins que
una entrenadora va veure
que se’m donava força bé i
em va demanar que m’in-
corporés a l’equip de defi-
cients visuals.

- Com esquia una per-
sona cega?

Portem una guia al davant,
a uns pocs metres, amb la
qual tenim un codi i ens
comuniquem. Ella em diu
unes consignes que
equivalen a un “tira cap a
l’esquerra”, “dreta”, “bot”,
etc. És molt import que hi
hagi una total compene-
tració amb el teu guia, tant
a dins com fora de la pista.

- Quina valoració fas de
la teva participació en
aquestes olimpíades?

Participar en uns jocs
olímpics és impressionant.
No té res a veure amb par-
ticipar en uns mundials: hi
havia moltíssima gent ani-
mant, molts mitjans de
comunicació, polítics, etc.
A la Vila Olímpica con-
vivíem amb gent de molts
països, i he pogut conèixer
altres esportistes com jo.
De tota manera, el meu
objectiu era acabar les
proves: poder arribar a
baix, i així ha estat, per
tant jo ja estic més que
satisfeta.

- Com és la vida d’una
esportista d’elit?

La veritat és que és molt
sacrificada. A l’hivern tots
els caps de setmana anem
a esquiar, i entre setmana
tenim moltes hores de gim-
nàs, a part dels campio-
nats que celebrem cada
any (europeus, mundials,
estatals, etc.). A l’estiu
també entrenem, per
exemple, aquest agost
anirem als Alps. Com pots
veure, és un no parar.

Tantes hores d’entrena-
ment fan que no pugui
estar amb els amics tant
com desitjaria. Fins i tot he
hagut de deixar les classes
de piano i de llengua
polonesa que feia.

- Això t’afecta gaire a
l’hora de seguir les
classes?

Home, bastant. No puc
seguir totes les classes de
la universitat, però la veri-
tat és que he tingut molta
sort amb els professors, ja
que la majoria m’han posat
moltes facilitats per seguir
les assignatures a través
del campus virtual, m’han
aplaçat els exàmens, etc.

En això no em puc queixar.

- Creus que la UAB està ben
adaptada a nivell de bar-
reres arquitectòniques?

Jo crec que sí. Almenys, la
Facultat de Traducció, que
és on jo estudio.

“El meu
objectiu era
acabar les
proves:
poder arribar
a baix, i així
ha estat, per
tant jo ja
estic més que
satisfeta”

“No puc
seguir totes
les classes de
la universitat,
però la veritat
és que he
tingut molta
sort amb els
professors”
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