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Desembre 2020
Ja estem a punt d'acomiadar el 2020, l'any que ha posat a prova el sistema sanitari i de
prevenció de la salut, el benestar social, l'economia, el medi ambient i on hem experimentat
altres maneres d'aprendre, de participar, de treballar i, al cap i a la fi, de relacionar-nos.
Les darreres setmanes a la FAS han estat marcades per l'inici dels tallers CROMA 2.0, que
aquest curs es fan virtualment i que acompanyaran 200 infants de primària. També hem
celebrat els dies internacionals de la discapacitat, del voluntariat i de les persones migrades. I
s'han resolt tres convocatòries de beques. Destaquem les noves beques per a dones activistes
que es troben en situació de refugi i que cursaran a la UAB estudis vinculats a la prevenció
d'extremismes violents.
I per acabar, us animem a descarregar l'app de la Cursa de la UAB i participar dels reptes que
permetran donar suport a la Mataró de TV3, enguany per a la covid-19.

Suma't als reptes!

Accesibilitat per a totes

La Cursa solidària de la UAB
es reinventa i a través d'una
app es faran reptes a benefici
de la Marató de TV3.
Llegir més >

En el Dia Internacional de les
persones amb Discapacitat
de la UAB es va debatre
sobre l'accessibilitat.
Llegir més >

Nous tallers CROMA
El programa Croma 2.0
inicia activitat per a 200
infants i canvia els tallers a
les aules per uns en format
online.
Llegir més >

17/12: Mural pel Dia Mundial de les persones migrades +
Plaça Cívica.
21/12: Estrena de la Nadala de la FAS. Al nostre youtube! +
18/12: Inici dels reptes pel canvi de Medi Ambient +
De desembre a febrer: Cursa de la UAB per a la covid-19 +

3es Jornades de Compra Pública Ètica

4 estudiants siries i kurdes becades

Es van realitzar les 3es Jornades de Compra
Pública Ètica per impulsar la contractació pública
responsable i promoure una producció i consum
sostenibles respectant els drets humans.
Llegir més >

A partir d’una convocatòria de beques s’afavoreix
que aquestes estudiants en situació de cerca de
refugi puguin cursar estudis universitaris i exercir
el seu activisme.
Llegir més >

#Prova del VIH: Conclou la jornada de les proves ràpides del VIH a la UAB +
#Beques Enginy: 11 estudiants en situació de cerca refugi reben una beca Enginy+
#DretsDeVihda: Celebrat el Dia Mundial de la Sida +
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En compliment del que disposa l’art. 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i del comerç electrònic, en cas que vulgueu revocar el consentiment doneu-vos de baixa en aquesta
llista.

