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Bon any 2019!! Ja sabeu el què diuen... Any nou, vida nova. I a la Fundació Autònoma Solidària
ho hem seguit al peu de la lletra, ja que estrenem el 2019 amb una nova pàgina web! Ens
hem renovat i hem creat un espai web pensat pels diferents usuaris que ens visiten, amb una
Interface més atractiva, funcional i accessible des de diferents dispositius. Hi trobareu
vídeos, xifres, infografies, testimonis... A partir d’ara sabreu millor què fem i com ho fem!
Descobreix les novetats i dona una volta pel nostre web.
Els programes també han començat l’any amb les piles carregades. El CROMA 2.0 ha posat en
marxa dos nous projectes a escoles del Vallès on s’hi treballaran la recerca i acció
participativa, i la ciència ambiental. A més, s’han obert les convocatòries del Fons de
Solidaritat de la UAB, i hem pogut conèixer els guanyadors dels Premis a TFG sobre
Desenvolupament Sostenible i Justícia Global.
Finalment, l'inici imminent d'un nou semestre ens porta a obrir les inscripcions de dos nous
tallers: un sobre reflexions i visions al voltant de les drogues; i un altre sobre
discapacitat i inclusió, amb reconeixent d'ECTS.
Nosaltres no parem! I vosaltres... ens podreu seguir el ritme?

Publicades les dues
convocatòries del Fons
de Solidaritat
La FAS ha publicat les bases
reguladores de les
convocatòries del Fons
destinades a PDI-PAS; i a
estudiants de postgrau,
màster i doctorat. El Fons
dona suport a projectes i
iniciatives de cooperació
adreçades a països del Sud
Global.
Llegir més >

Uneix-te al
#Comando Voluntariat
de la FAS

Nova proposta de
tallers sobre drogues i
discapacitat i inclusió

La FAS fa una crida per
sumar voluntaris als
programes d'acció social. Es
busquen persones per
participar en activitats a
escoles, instituts, presons o a
centres sociosanitaris i per
impulsar campanyes de
sensibilització al Campus de
Bellaterra, entre d'altres.
Llegir més >

En el marc de les campanyes
de sensibilització, la FAS
proposa per aquest mes de
març els tallers "Visions i
reflexions al voltant de les
drogues" i "Discapacitats o
Capacitats Diverses?".
Els dos tallers es poden
reconèixer amb 2 crèdits
ECTS.
Llegir més >

Gener/Març 2019: Convocatòria XXXVI Fons de Solidaritat +
Ajuts de la FAS adreçats a PDI i PAS per a projectes de cooperació per al
desenvolupament i activitats d'educació per al desenvolupament.

12 de febrer: Xiringu +
Facultat de Psicologia
Punt itinerant d’assessorament, informació i discussió en temes de drogues, sexualitat i
alimentació.

19 de febrer: Jornades Interfacultatives
Campus UAB
El #ComandoVoluntariat sorpendrà amb propostes participatives i un concurs especial.

26 de febrer: Projecció 'Nowhere to Hide' +
Sala Cinema de la UAB
Segona projecció del cicle de cinema 'No direction Home' sobre refugi, migracions i
drets humans.

1 de març: Jornada “Del compromís institucional a l’acció docent: com
introduir i reforçar la perspectiva dels ODS a la docència universitària?”+
16 de març: Nostrum, trobada formativa del voluntariat de la FAS +


La FAS premia 19 TFG sobre temàtiques
relacionades amb el Desenvolupament
Sostenible
El passat 29 de gener, la FAS va celebrar l'acte de
lliurament de la segona edició dels premis a
Treballs de Fi de Grau sobre Desenvolupament
Sostenible i Justícia Global, on es van premiar un
total de 19 TFG. D'aquest, quatre van rebre una
compensació econòmica com a guanyadors per
àmbit de coneixement.
Llegir més >

S'inicien dos nous projectes educatius
del CROMA 2.0 a escoles del
Vallès
Amb l’objectiu d’apropar el coneixement científic i
la recerca als infants del Vallès Occidental, el
Programa CROMA 2.0 posa en marxa dos
projectes temàtics que treballaran la recerca i
acció participativa, i la ciència ambiental. Es
compta amb la col·laboració dels equips de
recerca de l’IGOP, de l’ICTA i del CRECIM.
Llegir més >

#Salut: El calendari del 2019 de la FAS posa al centre la Salut +
#Justícia: Voluntàries de Justícia participen a les Fires de Nadal de centres penitenciaris +
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