
formació / dis- capacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al 
desenvolupa- ment / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / progra-
mes socials / sa- lut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / 
discapacitat/ coope- ració per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / 
voluntariat / progra- mes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient 
/ formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / volun-
tariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació  formació / 
discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / pro-
grames socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ coope-
ració per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut 
/ medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolu-
pament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / for-
mació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat 
/ programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació / discapacitat/ 
cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes socials / salut / medi ambient / formació  formació / discapacitat/ cooperació per al desenvolupament / voluntariat / programes 

curs 2012-2013

memòria 
d’activitats



http://wwwuab.cat/fas/

La Fundació Autònoma Solidària té com a missió contribuir a 
la construcció d’una universitat solidària i compromesa amb la realitat social, 

mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat  
universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

Com cada any, us presentem el resum del que ha estat l’activitat de la Fundació Autònoma Solidària al llarg del 
curs 2012-2013. Amb les dificultats evidents de reflectir les hores de treball i les emocions de les persones vincu-
lades, creiem que la memòria permet, d’una manera ràpida i gràfica, donar a conèixer l’impacte del que hem fet. 

A més de destacar l’activitat en sí de la FAS, que ha implicat a 320 estudiants i ha arribat a 3.000 persones be-
neficiàries, ens agradaria destacar tres aspectes del curs 2012-2013.

La creació de l’Àmbit de Participació de la UAB, dins de la qual s’ha incorporat la FAS, i, potser, la conseqüència 
més visible d’aquest nou marc de treball és el canvi de locals de la FAS en espais compartits per les entitats i 
programes que formen part de l’àmbit, que es va produir a finals del curs 2012-2013. Amb la nova ubicació els 
espais d’atenció a estudiants han guanyat centralitat a la plaça Cívica, han adquirit més amplitud i estan més 
vinculats físicament als espais culturals i de gestió de la participació en el campus de Bellaterra. Juntament amb 
un nou impuls a les entrades informatives a tots els centres del campus entre segon i tercer de carrera que hem 
dut a terme, esperem augmentar el nombre de persones col·laboradores amb la FAS en els propers cursos.

També pensem que cal destacar l’inici de nous programes de voluntariat a la FAS que permeten la incorporació 
de noves temàtiques i, per tant, que els estudiants i la resta de la comunitat trobin en la nostra fundació noves 
maneres d’implicar-se des de la UAB. Es tracta del programa de voluntariat medi ambient, dissenyat i coordinat 
amb molta il·lusió amb l’Oficina de Medi Ambient de la nostra universitat, i del programa de voluntariat amb la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en aquest cas amb la imprescindible col·laboració del Departament d’An-
tropologia Social i Cultural de la UAB.

Finalment, creiem que és remarcable el fet que les accions, programes i serveis del curs han estat possibles 
tot i que hem disposat de menys recursos econòmics i de menys persones en l’equip de treball. Aquest fet ens 
confirma la importància de comptar amb un equip motivat i entusiasta i amb el suport que continuen rebent d‘es-
tudiants, professorat i personal d’administració i serveis de la UAB, a més de les administracions i altres fonts 
finançadores. A totes les persones i entitats, doncs, els volem agrair el seu compromís i suport.

Sílvia Carrasco, 
presidenta de la FAS i vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la UAB

Jordi Prat, 
director de la FAS
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La Fundació Autònoma Solidària és una entitat sen-
se ànim de lucre creada el 1999, que col·labora en 
l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de 
cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’opor-
tunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Volem una universitat que ofereixi als estudiants una 
educació integral, perquè s’hi formin no només com 
a professionals, sinó també com a ciutadans. en 
aquest sentit, promovem la participació en accions de 
voluntariat i de servei a la comunitat i en activitats for-
matives orientades a fomentar la capacitat d’anàlisi i 
reflexió sobre les situacions de desigualtat. 

Treballem per a col·lectius en risc d’exclusió, perso-
nes amb discapacitat, persones internes en centres 
penitenciaris i en centres educatius de menors i perso-
nes ateses en centres sociosanitaris i hospitalaris.

La nostra actuació es basa en uns valors cívics que 
inspiren el compromís, la responsabilitat, la igualtat 
de totes les persones i els seus drets, i l’acció davant 
de les situacions d’injustícia i de desigualtat social. La 
Fundació Autònoma Solidària s’ha compromès amb la 
comunitat universitària de la UAB a canalitzar el seu 
compromís social, i vol fer-ho de manera eficient i amb 
qualitat, transparència i equitat.

2

Equip (curs 2012-2013)

  equip tècnic > 15

Direcció: Jordi Prat

Alba Álvarez, Karima El Arfaqui, Elsa Espinosa, Montserrat Fernández, Eva Maria León, Carla Marimon, 
Sara Martínez, Andrés Morodo, Laura Navarro, Marta Neila, Judit Oliver, Estel Peix, Clara Romaguera i 
Montserrat Zahonero.

  estudiants de pràctiques > 19
  estudiants de pràctiques extracurriculars > 36
  Voluntaris > 262
  estudiants que fan un treball en benefici de la comunitat > 1

Patronat (en data de setembre de 2013)

Sílvia Carrasco Pons (vicerectora d’Estudiants i Cooperació), presidenta.
Sònia Hernández tejada (membre del Consell Social), vocal.
Antoni F. Peral López (responsable de Gerència per a iniciatives i Nous Desenvolupaments), vocal.
Joan botella Corral (degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia), vocal.
Montserrat Rifà valls (directora de l’Observatori per a la Igualtat), vocal.
Daniel Furlan (representant del Consell Social), vocal.
M. Rosa Català (directora jurídica de la Fundació UAB), secretària del patronat.

1. 
Qui som Fundació Autònoma Solidària
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Participació d’estudiants

  262    Persones voluntàries.

  320    Estudiants participants als programes de la FAS.

2.336     Estudiants assistents a la formació i a les diferents activitats de sensibilització organitzades pels grups 
de voluntariat.

Acció al territori

    7    Programes o grups de voluntariat.

   17    Activitats de promoció de la salut al campus.

   24    Projectes de cooperació per al desenvolupament.

Atenció a persones

3.000    Persones beneficiàries i/o usuàries dels programes socials.

  127    Estudiants amb discapacitat atesos.

Mapa d’actuació dels programes de voluntariat

2. 
Impacte Fundació Autònoma Solidària
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Des del PIUNE treballem per garantir que qualse-
vol persona, independentment de la seva discapaci-
tat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat 
d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social 
plena i autònoma a la Universitat, com la resta dels 
seus companys.

Assessorem i donem suport als estudiants amb dis-
capacitat en les seves necessitats individuals, coordi-
nant-nos amb el professorat, per tal que puguin seguir 
els estudis acadèmics amb èxit. També treballem amb 
la resta de membres de la Universitat per millorar l’ac-
cessibilitat dels campus de la UAB i per posar a l’abast 
dels estudiants amb discapacitat tecnologies de la in-
formació i la comunicació adaptades.

Assessorament i seguiment educatiu, 
pedagògic i tecnològic

el servei d’atenció a la discapacitat estableix directrius 
per a l’atenció de les necessitats educatives especí-
fiques derivades d’una condició de discapacitat. Les 
principals actuacions que duu a terme són:

►  elaboració i execució de plans individuals d’aten-
ció (PIA) a partir de les necessitats detectades dels 
127 estudiants que s’han atès des del PiUNe. Cada 

pla inclou les orientacions, les recomanacions i les 
actuacions que han de facilitar a l’estudiant l’accés 
als estudis, d’acord amb el principi d’igualtat d’opor-
tunitats, i que li han de permetre gaudir de la vida 
universitària de manera autònoma. 

►  Tutories individuals amb estudiants amb discapaci-
tat. Se n’han dut a terme 316. 

►  Actuacions d’adaptació dels sistemes d’avaluació. 
Se n’han fet 579, de les quals 74 han estat de préstec 
d’ordinadors portàtils adaptats per fer els exàmens.

►  Assessorament i formació a estudiants i a profes-
sorat sobre les noves tecnologies que fan possible 
millorar l’accés a la informació i a la comunicació i 
posada a disposició dels estudiants dels recursos 
tecnològics d’ús general.

►  Gestió del servei d’intèrprets de llengua de sig-
nes. El total d’hores de servei, durant el curs, ha 
estat de 447.

Suport a la mobilitat i supressió de 
barreres

Al PIUNE, en coordinació amb l’Àrea d’Arquitectura 
de la UAB, treballem per garantir que els edificis, les 

3. 
PIUNE Servei d’atenció a la discapacitat
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3 Servei d’atenció a la discapacitat

instal·lacions i els serveis de la UAB siguin accessi-
bles per a tota la població, de manera que cap mem-
bre de la comunitat universitària no tingui impediments 
per desplaçar-se, a causa de la seva discapacitat, i ho 
pugui fer de la manera més autònoma possible. A més, 
gestionem un servei de transport adaptat i fem acom-
panyaments per a estudiants amb discapacitat física i 
mobilitat reduïda.

el curs 2012-2013 s’han fet un total de 768 ser-
veis de suport a la mobilitat, 347 dels quals han 
estat acompanyaments en transport adaptat i 
la resta a peu.

Inserció laboral

Considerem que facilitar la inserció laboral hauria de 
ser l’objectiu final dins del procés acadèmic de tots els 
estudiants universitaris. Des del Servei oferim orien-
tació laboral (preparació de CV, habilitats per a l’en-
trevista, etc.), orientació en formació de tercer cicle, 
derivació cap a entitats especialitzades a fomentar la 
integració laboral, i inserció en l’empresa (via pràcti-
ques laborals o via contracte).

tipus de discapacitat Nre. d’usuaris del 
PIUNE

Auditiva 10

Física 53

Visual 26

TGD (trastorn general del 
desenvolupament) 2

Trastorn mental 17

Dificultats d’aprenentatge 19

Perfil dels estudiants atesos pel PIUNE

Durant el curs 2012-2013 s’han atès 127 estudiants 
amb discapacitat que estudien a 13 facultats de la 
UAB, al Servei de Llengües i al programa Universitat 
a l’Abast. S’han atès 38 nous estudiants, 4 dels quals 
eren estudiants d’Erasmus
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3 Servei d’atenció a la discapacitat

Pla d’acció tutorial per a estudiants 
universitaris amb discapacitat 
Durant el curs 2012-2013, la FAS ha participat en 
el projecte «Pla d’acció tutorial per a estudiants 
universitaris amb discapacitat (PAt)», que re-
cull i té en compte les necessitats específiques 
d’aquests estudiants d’acord amb els requisits del 
pla d’estudis actual. 

Els canvis en l’educació superior en el marc de 
l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) van 
redefinir tot el procés d’ensenyament i aprenen-
tatge. en aquest nou model, la figura del tutor és 
clau en l’acompanyament de l’estudiant en el pro-
cés d’aprenentatge, per promoure l’autonomia de 
l’estudiant, ajudar-lo a aconseguir el desenvolupa-
ment de les competències professionals i orientar-
lo en la incorporació al mercat laboral. 

el PiUNe ha participat en aquest projecte, coor-
dinat per Anabel Galán (vicedegana de Professi-
onalització de la Facultat de Traducció i d’Inter-
pretació) i Joaquin Gairín (director del Grup eDO) 
conjuntament amb un equip de treball format per 
tutors i professors d’estudiants amb discapacitat. 
El projecte ha inclòs l’elaboració d’una guia de re-
comanacions que serveix com a eina de treball 
per al professorat d’estudiants amb discapacitat. 
De fet, el 4 de desembre, coincidint amb el Dia in-
ternacional de les Persones amb Discapacitat (que 
se celebra el 3 de desembre), es va organitzar la 
Jornada Universitat i Discapacitat, en la qual es 
va dur a terme una sessió de treball per incloure a 
la guia de recomanacions les aportacions de mi-
llora de tècnics representants de diferents entitats 
del sector de la discapacitat, professors membres 
de diferents grups de recerca que treballen en te-
mes de discapacitat, tècnics dels serveis d’atenció 
d’altres universitats i professors que tenen o han 
tingut estudiants amb discapacitat com a alumnes.

Sensibilització i formació

Un any més, el PiUNe, en la línia d’acostar les disca-
pacitats als estudiants de la UAB, va organitzar el curs 
«Integra’t amb la discapacitat», en el qual es van 
inscriure 18 persones. Aquest curs dóna a conèixer 
els diferents tipus de discapacitats i els recursos dels 
quals disposen les persones amb discapacitat; però, 
sobretot, permet reflexionar sobre els estereotips i els 
estigmes que es viuen entorn de les discapacitats.

«Crec que el PIUNE és un molt bon servei. Inten-
to utilitzar-lo el mínim perquè vull ser el màxim in-
dependent possible. És cert, però, que quan els 
necessites hi són i ajuden molt. No eliminen els 
obstacles de la discapacitat però faciliten les co-
ses, com per exemple amb el transport per dins 
del Campus.»

Elsa Martínez,  
estudiant amb discapacitat visual

Programa Impuls
El Programa Impuls té per objectiu que les perso-
nes amb discapacitat en situació de dependència 
puguin accedir als estudis universitaris i, un cop 
els hagin acabat, es puguin inserir al món laboral 
d’acord amb les seves capacitats i la seva forma-
ció. Aquest programa rep el suport del Consell So-
cial de la UAB.

En la IV convocatòria de les beques Impuls 
(2012-2013) s’han atorgat 9 ajuts a estudiants en 
concepte d’assistència personal durant la jorna-
da acadèmica i/o de mobilitat en cas que, atesa 
la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús 
dels transports públics col·lectius de manera au-
tònoma.
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Des de l’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament 
de la FAS promovem l’acció, la recerca i la forma-
ció en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupa-
ment de la comunitat universitària de la UAB. Creiem 
que per garantir la igualtat i la justícia social i econò-
mica al món és imprescindible treballar en dues líni-
es. D’una banda, cal donar a conèixer les desigualtats 
mundials i les seves causes, la cultura de la pau i els 
drets humans per contribuir a generar una opinió críti-
ca i transformadora als països del Nord. D’altra ban-
da, cal potenciar els processos de desenvolupament 
dels països empobrits i, per a la Universitat, la principal 
línia d’actuació en l’àmbit de la cooperació se centra 
en la millora dels sistemes d’educació superior 
d’aquests països, l’enfortiment de les universitats i de 
la recerca, i l’impacte positiu que poden tenir en el seu 
entorn. La FAS col·labora en la definició, el seguiment i 
l’avaluació de les estratègies de cooperació de la UAB.

Fons de Solidaritat

el Fons de Solidaritat de la UAB neix de la voluntat de 
les persones que estudien i treballen a la UAB, i de la 
mateixa Universitat, de donar suport a iniciatives de 
la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació 
per al desenvolupament i la sensibilització. El Fons de 

Solidaritat es gestiona a través de dues convocatòries 
d’ajuts, una d’adreçada al PDi i al PAS i una altra de 
dirigida als estudiants de la UAB. 

Durant el 2012, en el marc de la Campanya del 0,7%, 
el professorat docent i investigador (PDi) i el personal 
d’administració i serveis (PAS) van fer una aportació 
al Fons de 5.287,64 €. Per la seva banda, 1.775 es-
tudiants van marcar la casella del 0,7 % a l’hora de 
matricular-se i van donar així 12 euros per a accions 
en l’àmbit de la cooperació; en conjunt aquesta acció 
va significar una aportació al Fons de 21.300 €.

en la XXX convocatòria per a PDi i PAS es van rebre 
23 sol·licituds de projectes per finançar i finalment se’n 
van aprovar 14 per un import total de 120.000 €, que 
inclouen 13 projectes de cooperació universitària 
per al desenvolupament a Uganda, Moçambic, Ni-
gèria, gàmbia, les Filipines, Mèxic, el Salvador, Ni-
caragua, bolívia, el Perú, xile i Paraguai i 1 iniciativa 
d’educació per al desenvolupament al campus. Aquest 
import és destacadament superior al de l’any passat, 
atès que s’hi han aplicat els romanents provinents de 
convocatòries anteriors.

El Fons també va resoldre dues convocatòries adre-
çades a estudiants de postgrau, màster i doctorat de 
la UAB amb l’objectiu de promoure la seva participació 
en projectes de cooperació universitària en països del 

4. 
Cooperació Cooperació per al desenvolupament
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Sud que estiguin preferiblement vinculats a programes, 
accions o línies de cooperació i de recerca de la UAB. 
Amb una dotació econòmica total de 20.000 € s’han 
subvencionat 11 projectes.

A més, en el marc de la convocatòria extraordinària 
de 2012, es van concedir ajuts a dues iniciatives: «V 
Jornades sobre Creativitat i Conflicte» de l’escola Cul-
tura de Pau i «Viatge a Armènia per a preparar un pro-
jecte Tempus de col·laboració amb Armènia i Geòrgia».

Projectes

Durant el curs 2012-2013, l’Àrea de Cooperació ha 
acompanyat els projectes de cooperació universitària 
per al desenvolupament següents:

  Màster de Seguretat Alimentària a la Universitat 
eduardo Mondlane de Moçambic. Ha comptat amb 
la participació de les professores de la Facultat de 
Veterinària Maria Teresa Mora, Manuela Hernán-
dez i reyes Pla.

  reforç de les capacitats municipals de l’Ajuntament 
de Jacmel, a la regió del sud-est d’Haití. el projecte 
el duu a terme la professora Teresa Tapada amb la 
coordinació de l’ACUP (Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques).

4

Educació per al desenvolupament

  Curs «Introducció a la cooperació per al desen-
volupament». Enguany s’han dut a terme dues 
edicions d’aquest curs, que va aproximar als 59 
estudiants inscrits el món de la cooperació per al 
desenvolupament a partir d’una metodologia que 
combina sessions teòriques i tallers participatius 
impartits per professionals d’ONGD. el curs pre-
senta les relacions de poder a escala internacional 
i les causes de les desigualtats Nord-Sud, i aporta 
també una mirada local lligada al context actual de 
crisi i de mobilització social. S’hi treballen diferents 
visions i reptes del desenvolupament i la coopera-
ció i s’hi aprenen eines d’acció que contribueixin 
a la transformació de les situacions d’injustícia a 
escala global i local.

  vIII Setmana de la Cooperació a la UAb. Aquesta 
edició de la Setmana de la Cooperació va tancar 
les portes amb una assistència d’unes cinc-centes 
persones, setanta de les quals eren estudiants 
inscrits que van rebre el reconeixement de crèdits 
acadèmics. Sota el títol «Pau i violències al món 
actual», s’hi van analitzar les causes i les implica-
cions d’aquestes violències, molt sovint vinculades 
a l’activitat d’empreses transnacionals i al model 
econòmic, energètic i de consum dels països del 

Cooperació per al desenvolupament
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4

Campanya  
«triem banca ètica a la UAb»
El grup de voluntariat de cooperació per al 
desenvolupament, enguany format per 16 estu-
diants de manera estable, ha portat al campus la 
campanya «triem banca ètica a la UAb», amb la 
qual ha volgut sensibilitzar la comunitat università-
ria sobre els impactes de la banca convencional i 
promoure la banca ètica com a alternativa transfor-
madora. S’han organitzat xerrades, xocolatades, 
vídeos, cinefòrums, performances i exposicions 
que han comptat amb la participació de dos-cents 
estudiants. Aquesta campanya s’ha desenvolupat 
en col·laboració amb Setem Catalunya.

Cooperació per al desenvolupament

Nord, així com les experiències de resistència pací-
fica i de construcció de pau que sorgeixen des dels 
pobles i la societat civil. Durant aquestes jornades 
es van fer xerrades, taules rodones, tallers, cine-
fòrums, exposicions i teatre, i es va comptar amb 
la participació de col·lectius, organitzacions socials 
catalanes i llatinoamericanes i d’una líder indígena.

  xerrada informativa sobre estades solidàries. 
Diverses entitats i ONGD van explicar la seva ofer-
ta de camps de treball, brigades o altres iniciatives 
semblants en països del Sud als 65 estudiants de 
la UAB interessats.

  trobada amb el Moviment d’Afectats per Re-
preses del brasil. Va ser una experiència de 
coneixement i d’intercanvi entre estudiants de la 
UAB i activistes d’aquest moviment del Sud.

  Butlletí de Cooperació. És un butlletí dirigit a 
totes les persones interessades en la cooperació 
universitària per al desenvolupament i en les acci-
ons de sensibilització i d’educació per al desenvo-
lupament al campus de la UAB.

— «Sí, estic satisfeta d’haver participat. He après 
moltes coses, i espero que els meus companys de 
classe també.» 

— «No m’esperava res i m’ha acabat aportant 
molt. He après a dur a terme activitats de sensibi-
lització davant de molta gent, a perdre les pors i a 
continuar pensant que les coses es poden canviar 
encara que sigui a petita escala.»

— «És necessari fer activitats a nivell del campus i  
és un voluntariat més democràtic que molts altres 
voluntariats.»

— «He aprés molt sobre les finances ètiques i he 
conegut a molt bona gent.»

grup de voluntariat de cooperació
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5. 
Programes 

socials Programes socials

La FAS vol millorar la situació de col·lectius que es 
troben en risc d’exclusió social a través dels valors i 
la participació del voluntariat. A la Fundació treballem 
per l’educació i la igualtat d’oportunitats d’infants i jo-
ves que es troben en risc d’exclusió social i en una 
situació de desavantatge educatiu, molts dels quals 
provenen de famílies nouvingudes. Volem contribuir a 
la reinserció social de les persones internes en centres 
penitenciaris i en centres educatius de justícia juvenil 
i busquem fer més amena l’estada dels infants ingres-
sats en centres hospitalaris i de la gent gran atesa en 
centres sociosanitaris.

Programa de Justícia 

El Programa de Justícia de la FAS contribueix a la in-
tegració social i la reinserció de les persones pri-
vades de llibertat mitjançant l’articulació d’activitats 
de voluntariat que promouen la participació activa dels 
joves universitaris i possibiliten un acostament pro-
gressiu de les persones internes a la societat.

Aquest projecte, que es duu a terme en coordinació 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, es divideix en dos subprogrames: el Pro-
grama per a la Integració dels Presos (PIP), que es 
desenvolupa al Centre Penitenciari de Brians I i al 
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, i el Pro-
grama dels centres educatius de justícia juvenil que 
es desenvolupa a L’Alzina, Els Til·lers i Can Llupià. En 
aquest darrer centre les activitats de voluntariat van 
començar precisament durant el curs 2012-2013. 

El voluntariat que hi participa desenvolupa activitats de 
tipus acadèmic (reforç escolar o en estudis universitaris 
i en idiomes) i de caràcter social (escacs, batuka, salsa, 
club de lectura, informàtica i relaxació, entre d’altres).

torneig de futbol
el mes d’abril, el Programa de Justícia va organit-
zar un torneig de futbol en què van participar 
estudiants de la UAb, la majoria dels quals eren 
voluntaris d’aquest programa, i joves del Centre 
Educatiu de Justícia Juvenil L’Alzina. L’activitat 
es va organitzar en forma d’un triangular; és a dir, 
dos equips estaven formats per joves del centre 
juvenil i un equip pels voluntaris de la FAS i edu-
cadors del centre. Aquesta és una de les activi-
tats puntuals del Programa de Justícia que s’ha fet 
els últims dos cursos amb l’objectiu de promoure 
conductes saludables relacionades amb l’es-
port en un espai lúdic i divertit per als joves. 

Centres, activitats, voluntariat i  
persones beneficiàries

Centres Activitats Voluntariat
Persones  
beneficiàries  
directes

Programa per a la Integració dels Presos

Brians I 15 25 118

Dones 6 9 62

Justícia juvenil

L’Alzina 7 18 120

Els Til·lers 2 2 10

Can Llupià 2 2 40

total 32 56 350
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Programa CROMA

Amb el Programa Socioeducatiu CROMA s’acompa-
nya, amb el suport de persones voluntàries universitàri-
es, infants i joves que, per les seves circumstàncies so-
cioculturals o personals, no estan assolint els objectius 
escolars. Amb aquest programa pretenem lluitar contra 
el fracàs i l’abandonament escolars i afavorir la conti-

Treballs en benefici de la comunitat
els treballs en benefici de la comunitat (TBC) són 
serveis que la persona penada pot fer, amb deter-
minades condicions, com a alternativa a complir 
mesures penals tradicionals. Aquesta mesura ha de 
ser acceptada per la persona i consisteix a prestar, 
sense retribució, una activitat d’utilitat pública o 
d’interès social. Ja fa diversos anys que la Funda-
ció Autònoma Solidària (FAS) i la UAB col·laboren 
amb el Departament de Justícia de la generalitat 
acollint persones que fan els TBC al campus de la 
Universitat. Durant el curs 2012-2013 un estudiant 
de la UAB ha fet els seus TBC a la FAS, donant su-
port a les nostres activitats.

A més, durant aquest curs la FAS, en el marc d’un 
projecte de pràctiques d’una estudiant del grau de 
Criminologia, ha fet una valoració dels tbC a la 
UAb. Des de l’any 2005, unes 75 persones han 
fet els treballs en benefici de la comunitat dins del 
campus i han participat en diferents serveis de la 
Universitat. en el marc del projecte s’han fet una 
sèrie d’entrevistes per tal que els serveis que hi 
han participat poguessin valorar l’experiència i per 
captar nous serveis interessats a col·laborar. 

«Per a mi, el pas pel CROMA no ha estat una ex-
periència qualsevol. Ha estat una assignatura a la 
vida. Les persones vivim el dia a dia, sovint ens 
queixem de la nostra situació laboral i econòmica, i 
protestem perquè volem més del que tenim. Gràci-
es a les labors del voluntariat m’he pogut endinsar 
en la vida de persones que realment necessiten 
moltíssimes coses. I no parlo d’un cotxe millor 
o d’una casa més gran, sinó d’una família a qui 
poder demanar ajuda quan la necessitis, un grup 
d’amics amb qui compartir il·lusions, una estabilitat 
tant física com emocional, una planificació a curt 
termini del propi futur.»

voluntària del CROMA

nuïtat i la transició entre etapes educatives d’aquells 
infants i joves que es troben en situació de desavantat-
ge educatiu. Les persones voluntàries assisteixen als 
centres educatius i duen a terme tallers d’estudi as-
sistit en els quals donen suport a infants i joves per dur 
a terme les tasques escolars i desenvolupar habilitats 
socials. A més, els voluntaris adquireixen valors de con-
vivència i solidaritat a partir de l’experiència vivencial.

Un dels factors d’èxit del Programa és l’adaptació dels 
tallers i de les metodologies als objectius pedagògics 
que, des dels centres, s’estan treballant en l’horari es-
colar. També són factors d’èxit la coordinació i el se-
guiment diari amb les persones tutores. Per tant, la 
coordinació entre els ajuntaments dels diferents mu-
nicipis, els centres educatius i la FAS és clau per al 
desenvolupament del CrOMA.

Durant el curs 2012-2013, el CrOMA va atendre 285 in-
fants i joves en set escoles de primària i tres instituts 
de secundària dels municipis de Sabadell, rubí i Cer-
danyola del Vallès. es van dur a terme 28 tallers d’estudi, 
en què van participar 61 estudiants universitaris. 

Programes socials
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Un dia a la universitat
el 16 de maig la UAB va rebre, un curs més, la vi-
sita d’infants i joves dels tallers d’estudi assistit 
del Programa CROMA. Per a molts d’ells, aquest 
va ser el primer contacte amb el món universitari, 
a través de diverses activitats i tallers organitzats 
arreu del campus. Van poder conèixer les granges 
de la Facultat de Veterinària, assajar una cançó 
amb el Cor de la UAB, participar en un taller de 
videojocs a l’Escola d’Enginyeria, en una activitat 
de fer castelles amb la colla Ganàpies i en un taller 
de graffiti a Educació, simular un debat televisiu en 
un plató de Ciències de la Comunicació, preparar 
materials de propietats diferents en un laboratori 
de Química i participar en una gimcana a la Vila 
Universitària. Totes aquestes activitats es van pen-
sar perquè la mainada i el jovent poguessin conèi-
xer la vida dels universitaris i els espais d’aquest 
campus, acompanyats del seu professorat i de 
95 estudiants universitaris de la UAB que parti-
cipen al CrOMA. A l’hora de dinar es van trobar 
els diferents grups de les escoles i els instituts de 
Sabadell, rubí i Cerdanyola del Vallès i van com-
partir l’àpat amb nens i nenes d’altres centres. Per 
acabar la jornada va tenir lloc l’acte de clausura a 
la sala d’actes de la Facultat de Veterinària, en el 
qual, d’una banda, es va reconèixer la tasca feta 
pels estudiants voluntaris del CrOMA i, de l’altra, 
es van entregar els premis als treballs audiovisuals 
que els infants i els joves han fet sobre el CrOMA. 
Com a cloenda, el Cor de la UAB va fer una can-
tata de manera conjunta amb alguns dels infants.

Reconeixement al CROMA 
en els Premis Francesc Candel
el Programa CrOMA va ser guardonat als Ix Pre-
mis Francesc Candel, que convoca la Fundació 
Lluís Carulla amb el suport de la Direcció Gene-
ral d’Immigració de la Generalitat. Aquests premis 
estan destinats a reconèixer i difondre les bones 
pràctiques en l’àmbit de la integració dels ciuta-
dans catalans d’origen immigrant. La distinció con-
cedida a la FAS és un reconeixement a la tasca 
que els estudiants universitaris han estat duent a 
terme durant aquests anys en escoles i instituts.

Programa Sociosanitari

El Programa d’Acompanyament en l’Àmbit Socio-
sanitari de la FAS és, tant pel que fa als objectius com 
a la planificació de les línies de desenvolupament, un 
programa de suport social, en la mesura que pretén 
millorar la qualitat de vida de les persones hospi-
talitzades, així com la de les seves famílies, mitjan-
çant el suport emocional per afavorir la recuperació 
d’aquestes persones des d’una perspectiva integral. 
Pretén fer, de les llargues estones d’espera a què fan 
front diàriament als hospitals, un espai de dispersió i 
d’entreteniment, procurant que la malaltia quedi en un 
segon pla.

Els voluntaris, estudiants de la UAB, aporten un valor 
afegit a les tasques de suport que no es poden cobrir 
amb altres professionals, ja que amb la seva partici-

Programes socials

Actuació del CROMA del curs 2012-2013

Municipi Centre educatiu Nombre de tallers Persones beneficiàries

Cerdanyola 
del Vallès

Escola Fontetes 4 38

Escola Xarau 3 33

Escola Serraparera 1 11

escola Sant Martí 2 21

Institut Banús 2 23

Sabadell

escola Joan Maragall 4 40

escola Juan ramón Jiménez 4 33

institut Joaquim Blume 2 17

rubí
institut Duc de Montblanc 3 35

Institut L’Estatut 3 34

total 10 centres 28 tallers 285 persones beneficiàries
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Centres, activitats, voluntariat i persones beneficiàries

Centres Activitats Voluntariat Persones 
beneficiàries

Hospital Universita-
ri vall d’Hebron

Ludoteca ambulant, dinamització de la sala 
de jocs i llibres a l’abast dels infants, atenció a 
infants aïllats i intervenció a l’UCi pediàtrica. 

Tallers i activitats especials per Nadal i per 
Sant Jordi.

60 790

Hospital del 
Mar - Centre Fòrum

Participació al programa +Benestar a través 
de la realització de tallers: d’exercici físic, de 
contes, de manualitats, de cançons inoblida-
bles, de bingo, de casinet (jocs de taula) i de 
música. Acompanyament individual, progra-
ma FAS Acompanya.

10 113

total 12 70 903

«Ara, quan penso en un hos-
pital, no el veig com un lloc 
depriment i fosc; ara sé que 
també hi ha vida, infants que 
volen que els facin jugar, hi 
ha molta il·lusió, esperança 
i voluntat de superació, tre-
balladors que lluiten per una 
sanitat pública i de qualitat i 
molts voluntaris de diverses 
entitats amb ganes que s’hi 
respiri un aire més tranquil i 
alegre.» 

voluntària del 
 Programa Sociosanitari

«Després d’aquesta experiència dono més valor 
que mai a les activitats del voluntariat i sóc consci-
ent de la importància que té que les organitzacions 
comptin amb voluntaris. Per als usuaris del Centre 
Fòrum, els voluntaris omplim les hores d’entreteni-
ment, d’activitat, i som un contacte diferent. Alguna 
vegada algun usuari ens ha dit com n’és d’impor-
tant, per a ell, aquella estona d’activitat, ja que pas-
sen molt de temps allà, sense fer res. La majoria 
són gent molt gran o amb algun tipus de demència 
o incapacitat que corren el risc que tothom oblidi 
que existeixen i que són allà.»

voluntària del Programa Sociosanitari

FAS . MeMòriA  2012 - 2013

Discapacitat5 Programes socials

pació altruista ofereixen companyia a persones que es 
troben en un procés vital complex i delicat. 

El programa, a més, potencia les relacions intergenera-
cionals i de proximitat entre el col·lectiu d’infants i de 
gent gran i els joves universitaris, contactes que són 
profundament enriquidors per a ambdues parts, ja que 
els dos col·lectius aprenen tant de l’experiència d’uns 
com de la jovialitat dels altres. 

Durant el curs, s’han dut a terme 12 activitats a l’Hos-
pital Universitari vall d’Hebron i a l’Hospital del Mar 
- Centre Fòrum, en què han participat 60 voluntaris i de 
les quals s’han beneficiat 903 persones.
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El Programa de Salut de la FAS promou estils de vida 
saludables entre els estudiants de la UAB. Les àrees 
de treball del Programa són la prevenció del consum 
problemàtic de drogues i les conductes sexuals de risc 
que poden portar a la transmissió de virus o malalti-
es, molt especialment del ViH. Per això, promovem el 
consum responsable i una sexualitat i afectivitat salu-
dables. Fomentem que els joves universitaris disposin 
de la informació necessària perquè puguin prendre de-
cisions sobre els seus hàbits de vida de manera res-
ponsable i perquè coneguin els recursos d’informació i 
d’assessorament que tenen a l’abast.

Servei d’assessorament i orientació 
sobre temes de salut

El Programa de Salut disposa d’un servei d’atenció i 
orientació sobre drogues i sexualitat. Sobretot s’hi ate-
nen consultes sobre mètodes anticonceptius, malalties 
de transmissió sexual i abús en el consum de drogues. 

Servei de la prova ràpida del vIH: en coordinació 
amb l’ONg Actua vallès s’ofereix la possibilitat de fer-
se la prova ràpida del ViH a l’espai de la FAS. Durant 
el curs, s’ha fet la prova a 33 persones de la comuni-
tat de la UAB que ho han demanat.

tallers de sexualitat i afectivitat: són tallers sobre 
mesures anticonceptives, malalties de transmissió se-
xual i altres aspectes de la sexualitat i l’afectivitat. Al 
llarg del curs 2012-2013 s’han dut a terme 5 tallers 
amb una assistència de 19 estudiants. 

El xiringu: és un punt itinerant d’assessorament i 
informació sobre qüestions de promoció de la salut i 
difusió de materials de prevenció obert a tots els es-
tudiants del campus. Hi col·laboren els voluntaris i els 
estudiants de pràctiques del Programa de Salut, que 
prèviament reben una formació com a agents de sa-
lut. Aquest any s’han fet 9 xiringus a espais diferents 
(facultats i escoles del campus de Bellaterra) i s’hi han 
atès més de 50 consultes.

Campanyes de sensibilització

DIA MUNDIAL DE LA LLUItA CONtRA LA 
SIDA
Per tal de fer patent el compromís entorn de la neces-
sitat de lluitar contra la sida, la FAS es va adherir al 
comunicat conjunt difós pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya per al Dia Mundial de la 
Lluita contra la Sida. Amb aquesta adhesió, la FAS es 
va comprometre a «fomentar i mantenir el respecte i 
la no-discriminació de les persones que viuen amb 
el ViH». La campanya d’aquest any, amb el lema 
«Junts acabarem amb la sida», va buscar de posar 
èmfasi en la importància del treball conjunt i abordar 
els reptes pendents relacionats amb aquesta malal-
tia. A la UAB es va celebrar aquesta diada reivindica-
tiva el dijous 29 de novembre, i s’hi van dur a terme 
diverses accions que convidaven els estudiants a re-
flexionar sobre els estereotips i la discriminació que 

6. 
Salut Programa de Salut
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encara pateixen les persones que conviuen amb el 
ViH.

DIA INtERNACIONAL DE LA DONA tRE-
bALLADORA
Enguany l’Observatori per a la Igualtat es va encarre-
gar d’integrar totes les activitats de commemoració del 
8 de Març a la UAB. Des del Programa de Salut de la 
FAS es va instal·lar una parada informativa i participa-
tiva amb l’objectiu de reivindicar els drets sexuals i 
reproductius de les dones. Els voluntaris del Progra-
ma van promoure la participació de la comunitat es-
tudiantil en una dinàmica en què s’havia de valorar el 
grau de discriminació que implicaven diversos discur-
sos i mites molt comuns en la nostra societat tot col·-
locant-los sobre un semàfor pintat. A més, es va con-
vidar els estudiants a donar la cara en defensa dels 
drets sexuals i reproductius de les dones davant d’un 
photocall amb lemes com «Nosaltres parim, nosaltres 
decidim» o «Prou retallades. La salut és un dret. Per 
una vida digna, saludable i amb plaer».

Iv SEtMANA SALUDAbLE A LA UAb
Els voluntaris del Programa es van sumar a les ac-
tivitats de la IV Setmana Saludable a la UAB, que 
es va celebrar del 15 al 19 d’abril, i van organit-
zar diverses activitats, entre les quals van mun-
tar un xiringu des d’on es va oferir la possibilitat de 
fer una cooximetria (prova per detectar la pèr-
dua en la capacitat d’oxigenació d’hemoglobina). 
També hi havia la gimcana «Què fas de festa?», un 
circuit dinàmic en què s’havien de passar diverses 
proves per reflexionar sobre les actituds i les decisi-
ons que els joves prenen en el context de la festa en 

relació amb el consum d’alcohol i altres drogues, la 
sexualitat i la seguretat viària. A més, es va muntar un 
drogomatón en el marc de la iniciativa LaClara.info, 
un projecte de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya de la Generalitat per potenciar la difusió dels mis-
satges preventius relacionats amb les drogues i reduir 
comportaments de risc dels joves. Els estudiants res-
ponien a preguntes sobre els seus hàbits de consum 
de drogues davant de l’objectiu de la càmera. A més, 
durant la Setmana es va portar a la Facultat de Lletres 
l’exposició «Drogues i... què? Una mirada crítica al 
negoci de les drogues».

Formació i sensibilització

CURS «SExUALItAt I AFECtIvItAt: UNA 
MIRADA INtEgRADORA»
el curs, que es va fer en tres edicions i en el qual van 
assistir 70 persones, va tractar diferents temàtiques 
relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat saludable 
emmarcades dins del concepte de salut i com a eina 
de prevenció de les malalties de transmissió sexual. 

CURS «DROgUES: REFLExIONS, vISI-
ONS I EFECtES DE LES SUbStÀNCIES»
en aquesta formació específica, pràctica i reflexiva 
sobre el consum de drogues, es va tractar cada subs-
tància de manera específica, tenint-ne en compte els 
efectes neurològics i psicològics. D’aquest curs se’n 
van dur a terme dues edicions, que van comptar amb 
la participació de 58 estudiants de la UAB.

FAS . MeMòriA  2012 - 2013

6 Programes de Salut
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La FAS, com a part de l’Àmbit de Participació de la 
UAB, promou la participació dels estudiants en el 
voluntariat universitari. Per tal d’oferir una educació 
integral a l’alumnat, la UAB ofereix l’oportunitat única 
de participar en un programa de voluntariat i viure una 
experiència basada en els valors de la cooperació, la 
solidaritat, la democràcia participativa, la convivència, 
la justícia i la ciutadania activa.

L’Àrea de Voluntariat de la FAS s’encarrega de promo-
cionar el voluntariat al campus de la UAB, proposant 
programes i accions de voluntariat a totes les persones 
que formen la comunitat universitària, però sobretot als 
estudiants. A més, l’Àrea de Voluntariat dóna suport a 
campanyes i activitats de promoció i de difusió dels 
valors del voluntariat. Fa ús de les xarxes socials i del 
butlletí electrònic Notícies Fresques per difondre contin-
guts i iniciatives socials, de voluntariat, de promoció de 
la salut i de cooperació per al desenvolupament.

La FAS acull, orienta i acompanya els estudiants vo-
luntaris i els ofereix la formació necessària perquè 
puguin dur a terme el voluntariat. La formació de les 
persones voluntàries és per a la FAS un deure cap als 
col·lectius amb què treballa, els quals tenen el dret de 
rebre la millor atenció, i un dret de les persones volun-
tàries, que han de poder desenvolupar la seva tasca 
amb qualitat i de manera autònoma.

Nostrum 2012
el Nostrum és la trobada formativa que organitza 
cada curs la FAS i que aquesta vegada va tenir 
lloc l’1 de desembre al Centre Cívic de la Barce-
loneta. Més de cinquanta voluntaris van participar 
en aquesta jornada, que va servir per aproximar 
els diferents programes de voluntariat amb què la 
FAS treballa, fomentar la convivència entre to-
tes les persones que formen part de la Fundació 
i oferir una formació específica en l’àmbit del seu 
interès. Al principi del matí, la vicerectora d’estu-
diants i Cooperació de la UAB, Sílvia Carrasco, 
va donar la benvinguda a totes les persones par-
ticipants i va ressaltar el valor del voluntariat en 
la formació de les persones, especialment en el 
marc de les universitats. A la sessió de la tarda es 
van dur a terme tallers de formació específics 
per a cada programa. Finalment, Andreia Morei-
ra, membre del Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya (CNJC), va dinamitzar la cloenda del 
Nostrum 2012.

7. 
Voluntariat Voluntariat universitari



Nous programes de voluntariat

vOLUNtARIAt A LA PLAtAFORMA 
D’AFECtAtS PER LA HIPOtECA  
DE bARCELONA (PAH)
Atesa la situació de desnonaments constants que s’es-
tà vivint a Catalunya, a l’inici de curs la PAH de Barcelona 
va contactar amb el Departament d’Antropologia Social 
i Cultural de la UAB per estudiar possibles vies de col-
laboració dels estudiants amb la Plataforma. Aquesta 
col·laboració es va acabar gestionant a través de l’Àrea 
de Voluntariat Universitari de la FAS. Així doncs, durant 
el curs, sis estudiants d’Antropologia s’han encarregat 
de fer les primeres entrevistes a les persones que es 
posaven en contacte amb la PAH per explicar els seus 
casos i demanar suport, i han elaborat les fitxes dels di-
ferents casos. el fet de disposar de persones dedicades 
gairebé únicament a això ha permès a la PAH recollir 
més informació, i de més qualitat, de les diferents rea-
litats que viuen les persones desnonades a Barcelona.

«M’agrada la feina de la PAH; no és pal·liativa, sinó 
que dóna instruments a la gent per estar informada, 
per poder negociar i ajudar-se els uns als altres.» 

Anna Martínez, voluntària de la FAS a la PAH

gRUP DE vOLUNtARIAt  
DE MEDI AMbIENt 
Aquest curs es va formar per primera vegada un grup 
de 22 voluntaris que han organitzat activitats de sen-
sibilització al campus de la UAB sobre maneres més 
sostenibles, saludables i ecològiques de viure. El 
grup va dur a terme un taller de roba reciclada i un 
dinar contra el malbaratament alimentari, i va celebrar 
el Dia de l’Aigua i el Dia de la Terra. A més, al llarg del 
curs, 33 estudiants coordinats per 7 voluntaris del grup 
de medi ambient han penjat caixes niu al campus i 
n’han fet el seguiment.
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Festa Major 2012
El 8 de novembre de 2012, la UAB va celebrar 
la seva festa major. Més d’un centenar d’estudi-
ants va participar en les activitats que la FAS va 
organitzar al llarg de tot el dia destinades a do-
nar visibilitat al voluntariat, als valors d’aquest i 
a la importància del tercer sector social en gene-
ral. La Fundació va estar present als dos espais 
principals de la festa: d’una banda, a la rambla del 
Nord hi va haver el Xiringu, el punt d’informació i 
promoció de la salut, concretament sobre sexua-
litat i consum de drogues, i un estand de l’equip 
d’Energy Control; d’altra banda, a la plaça Cívica 
voluntaris de la FAS van gestionar un altre estand 
informatiu sobre els diferents programes de volun-
tariat universitari, i també van informar i van reco-
llir signatures per a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH). Voluntaris de diversos programes 
van dur a terme activitats lúdiques com la gimcana 
«Què fas de festa?», jocs de rol, el concurs «¡Tú 
sí que vales!», una cercavila interactiva, entre d’al-
tres. Els voluntaris de medi ambient i l’Oficina de 
Medi Ambient de l’Autònoma (OMA) van treballar 
per una festa major més sostenible sensibilitzant 
sobre l’ús conscient del got reutilitzable.

Paral·lelament, va tenir lloc una xerrada informa-
tiva sobre el voluntariat internacional dirigida a 
estudiants de la UAB interessats en el Servei de 
Voluntariat Europeu (SVE) i el Programa de Volun-
tariat de les Nacions Unides o amb ganes de dur a 
terme algun projecte de cooperació.
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Projectes

PORtAL xARxANEt
el portal Xarxanet (www.xarxanet.org), impulsat per la 
Generalitat de Catalunya, té l’objectiu de ser l’entrada 
al món de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i 
la solidaritat. Xarxanet és el resultat del treball en xar-
xa d’entitats que busquen un món millor. La participa-
ció de la FAS, des de fa 10 anys, com a entitat promo-
tora del portal és una oportunitat per participar en la di-
vulgació del voluntariat universitari i dels valors de 
la participació i la transformació socials. Aquest curs 
2012-2013 la FAS hi ha publicat més de 140 contin-
guts (notícies, reportatges, activitats d’agenda, etc.).

PROgRAMA JOvENtUt EN ACCIó
La FAS participa al Servei de Voluntariat Europeu 
(SVe) del programa Joventut en Acció de la Comissió 
Europea com a entitat d’enviament i d’acollida. Com a 
entitat d’acollida, aquest curs ha rebut tres joves vo-
luntàries vingudes d’Alemanya que es van incorpo-
rar a l’Àrea de Voluntariat i van participar als diferents 
programes socials i al servei d’atenció a la discapacitat 
del PiUNe. A més, la FAS ha informat i orientat sobre 
el programa 26 estudiants de la UAb, i ha estat enti-
tat d’enviament d’un estudiant a l’organització Aisling 
Project Ltd de Dublín (Irlanda).

PROgRAMA DE vOLUNtARIAt UNIvER-
SItARI DE LES NACIONS UNIDES 
Aquest curs dues estudiants de la UAB han estat se-
leccionades per participar en el marc del Programa 
de voluntariat Universitari a les Nacions Unides 
per dur a terme un voluntariat en organismes interna-
cionals de països empobrits per a un període de sis 
mesos. Un total de 19 universitats de l’Estat espanyol 
participen en aquest programa, el qual compta amb 
el suport de l’AECID. A la UAB la Fundació Autònoma 
Solidària s’encarrega de gestionar aquest programa i 
seleccionar les candidatures que es reben, 27 aquest 
curs. Les dues estudiants seleccionades han fet la 
seva estada a Guatemala, al Programa de Nacions 
Unides per al Desenvolupament i a la delegació de 
l’Organització Mundial de la Salut.

Dades del voluntariat universitari a la FAS

Nombre de voluntaris per programes

Programa Persones voluntàries

Cooperació 16

CROMA 55

Medi Ambient 47

Justícia 47

PAH 6

Salut 8

Sociosanitari 70

Perfil

Dona Home 

213 49

Facultats amb més voluntaris

Facultat
Percentatge  

respecte al total de  
persones voluntàries

Psicologia 22,3 %

Filosofia i Lletres 15,7 %

Dret 11,8 %

Ciències de l’Educació 11,4 %

Altres 30,1 %

Sense especificar 8,7 %

total 100 %

18

FAS . MeMòriA  2012 - 2013

7 Voluntariat universitari



19

La formació que ofereix la FAS proporciona eines i ha-
bilitats per a la reflexió i la construcció conjunta d’una
societat més justa i amb igualtat d’oportunitats per 
a Tothom. Aquesta formació està reconeguda per la 
UAB amb crèdits acadèmics.

Cursos Edicions Persones inscrites Crèdits

Curs «Introducció a la cooperació  
per al desenvolupament» 2 59 2

Curs «Sexualitat i afectivitat:  
una mirada integradora» 3 70 2

Curs «Drogues: reflexions,  
visions i efectes de les substàncies» 2 58 2

Curs «Integra’t amb la discapacitat» 1 18 2

VIII Setmana de la Cooperació a la UAB 1 68 1

total 9 273 —

Durant el curs 2012-2013 la FAS ha treball en xarxa 
amb les entitats següents:

Comissió d’Internacionalització i Cooperació (CI-
CUe), que pertany a la CrUe (Conferència de rectors 
de les Universitats Espanyoles); Comissió de Coope-
ració Universitària per al Desenvolupament de l’ACUP 
(Associació Catalana d’Universitats Públiques); Co-
missió de Solidaritat i Cooperació Internacional de la 
Xarxa Vives d’Universitats; Comissió de Discapacitat 
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; Comissió 

UNiDiSCAT del Consell interuniversitari de Catalunya; 
Comitè 1r de Desembre; Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya; Coordinadora Catalana de Fun-
dacions; ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social); 
Federació Catalana de Voluntariat Social; Fundació 
Universia; Taula de Participació Social; xarxa associ-
ativa i de voluntariat Xarxanet.org; Xarxa de Serveis 
d’Atenció a Persones amb Discapacitat a la Universitat 
(SAPDU) de la Xarxa Universitària d’Assumptes estu-
diantils (rUNAe); Xarxa Sida i Món Local.

8. 
Formació

9. 
Xarxes Treball en xarxes

Activitats amb reconeixement de crèdits
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La Fundació Autònoma Solidària ha gesti-
onat els recursos econòmics que diferents 
agents li han confiat per donar suport a 
les seves línies de treball durant l’exercici 
de 2012. Per assegurar la transparència i 
la bona gestió dels recursos, la Fundació 
Autònoma Solidària ha sotmès els seus 
comptes a una auditoria externa duta a ter-
me per Blázquez, Planas i Associats SL.

Agraïm a tots els finançadors les seves 
aportacions, que fan possible desenvolu-
par l’activitat de la Fundació. Cal mencio-
nar també els donants particulars (mem-
bres del PDi i PAS), així com els estudiants 
que en formalitzar la matrícula fan la seva 
aportació i donen suport al Fons de Solida-
ritat de la UAB.

Finançadors de 2012

Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès; Diputació de Bar-
celona; Generalitat de Catalunya [Depar-
tament de Benestar Social i Família (Direc-
ció General d’Acció Cívica i Comunitària, 
Direcció General de Joventut, institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials, Direc-
ció General per a la immigració); Departa-
ment de Justícia; Departament de Salut]; 
Fundació intervida; Fundació La Caixa; 
Fundació La Marató de TV3; Fundació 
Lluís Carulla; Fundació Privada Benèfica 
Barnola-Vallribera Sant Josep; Funda-
ció Universitat Autònoma de Barcelona 
(FUAB); Govern espanyol [Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i igualtat (Direc-
ció General de Serveis per a la Família i la 
infància, institut de la Joventut), Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques]; 
Obra Social ”la Caixa”; Universitat Autòno-
ma de Barcelona [Servei de Biblioteques; 
UNiDiSCAT]. 

10. 
Rendició  

de comptes Dades econòmiques

Resum econòmic del 2012  
per tipus de finançament 

INGRESSOS DE 2012

Universitat Autònoma de barcelona 498.557,79

Programa de Cooperació  
per al Desenvolupament 155.563,79

Fundació Autònoma Solidària 213.394,00

PiUNe, Servei d’atenció 
a la discapacitat 116.525,00

Programa Immigració i Universitat 13.075,00

Subvencions 245.031,32

Generalitat de Catalunya 131.957,20

Administració general de l’Estat 46.706,22

Administracions locals 9.670,00

Entitats privades i altres 56.697,90

Subvencions de capital 19.679,79

Ingressos propis 63.337,31

Donatius 86.659,49

Altres ingressos 476,15

tOtAL 913.741,85

DESPESES DE 2012

Ajuts monetaris 219.940,10

Despeses de funcionament 214.074,56

Despeses de personal 524.647,24

tOtAL 958.661,90

RESULTAT DE 2012 –44.920,05

Despeses per àrees  

Cooperació per al desenvolupament 189.075,08

PiUNe, Servei d’atenció 
a la discapacitat 124.051,18

Programes socials 219.442,53

Funcionament general 426.093,11

tOtAL 958.661,90



   Distribució d’ingressos 
per tipus de finançament

   Despeses per àrees

Subvencions  
27%

PiUNe, 
Servei d’atenció 
a la discapacitat 

13%

Ingressos propis
i donatius 

16%

Cooperació per  
al desenvolupament

20%
Subvencions en capital 

i altres ingressos 
1%

Programes Socials
23%

Universitat Autònoma 
de Barcelona

55%

Funcionament
General

44%
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Fundació Autònoma Solidària

fas@uab.cat / 93 581 24 85
edifici r - Participació 
Plaça Cívica
Campus de la UAB 
08193 Bellaterra  
(Cerdanyola del Vallès)

L’horari d’atenció  
és de dilluns a dijous,  
de 10 a 19 h,  
i divendres de 10 a 15 h.

www.uab.cat/fas

Segueix-nos a les xarxes socials

Facebook.com/FAS.UAB @FAS_UAB

http://www.youtube.com/user/fasvoluntariat




