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Ara que encara és viu l’esperit del Carnaval, us reescrivim un trosset de la lletra d’aquella
cançó de la Celia Cruz que canta “la vida es hermosura” i la dedica a “Para aquellos que se
quejan tanto...Para aquellos que solo critican...Para aquellos que usan las armas...Para aquellos
que nos contaminan...Para aquellos que hacen la guerra...”.
La FAS, té una agenda del mes de març que fa honor a la cançó: tallers amb reconeixement de
crèdits (com el de prevenció d’extremismes violents o el de discapacitat), xerrades (com la del
voluntariat internacional o dels TFG en ApS, el Nostrum, un mercat de segona mà... I un
homenatge al professor Arcadi Oliveres. I és que enguany la FAS celebrem el nostre 20
aniversari. I volem començar la celebració amb un cant d’agraïment i de reconeixement a
l’Arcadi, un dels nostres referents durant aquests 20 anys d’història de la FAS. Us hi esperem, i
és que com diu la cançó..."la vida és un carnaval"!

Biblioteques en zones
de conflicte
Conferència a càrrec del Sr.
Mohammed Jasim AalHajiahmed, cap de
biblioteques de la Universitat
de Mossul i doctorand a la
Facultat de Traducció i
Interpretació de la UAB, que
a causa de la guerra a l'Iraq
es va veure obligat a marxar
del seu país amb la seva
família.
Llegir més >

Mercat de segona mà a
la Cívica
El 18 de març, durant
l'Ecofira, es farà un mercat
solidari amb roba de segona
mà. L'objectiu és
conscienciar sobre l'impacte
social i ecològic que suposa
el malbaratament de roba.
Pots portar roba que no facis
servir a l’oficina de la FAS
abans del 6 de març.
Llegir més >

Homenatge a l'Arcadi
Oliveres
El 26 de març, la FAS
organitza un acte homenatge
a Arcadi Oliveres.
Es reconeixerà la seva tasca
de docència, activisme i
promoció de la pau i la
justícia global. Es du a terme
en col·laboració de les
facultats de Ciències
Polítiques i Sociologia i
d'Economia i Empresa.
Llegir més >

10 de març: - Inici del taller "Discapacitat o Capacitats diverses?"+
Sala Polivalent, Edifici Àgora. 15:30h.
12 de març: - Xerrada voluntariat internacional.+
Sala d'Actes de l'Edifici Àgora, UAB. 13h.
14 de març: - Torna el Nostrum!+ Hotel d'Entitats, Plaça Civíca UAB. De 10h a 16h.
16 de març: - Projecció del documental "Fugir per estimar i ser"
Sala Cinema (Plaça Cívica). 12h.

+

- Inici del taller "Prevenció d’extremismes violents i migració i gènere" +
Federació Catalana d’ONG per la justícia global (c/Tàpies nº1, Barcelona). 15:30h.
17 de març: - Inici del taller: "Visions i reflexions al voltant de les drogues"
d’Actes de l’Edifici Àgora, Plaça Civica. 15:30h.

+ Sala

18 de març: - Conferència "Libraries in conflict areas. The case of Mosul University
Library before and after the war in Iraq." + Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia, UAB. 13h.
- Mercat de segona mà. + Plaça Civica, UAB. De12h a 16h.
- Sessió informativa: "Fes molt més que un TFG!". + Sala de Graus, Facultat de Ciències
de l'Educació, UAB. 13h.
26 de març: - Trobada interna del Consell Consultiu de la FAS
-Homenatge a Arcadi Oliveres +
Sala d’Actes de la Facultat d’Economia i Empresa i Ciències Poltíiques i Sociologia, UAB.
12:30h.
30 de març: - Projecció del documental "Les llavors de Berta Cáceres"
Sala Cinema UAB (Plaça Cívica). 16h.

+


Entrega premis als TFG sobre
desenvolupament sostenible

Nova bústia pel reciclatge de mòbils en
desús, a benefici de la Fundació Mona

L’acte d’entrega de la tercera edició dels premis
per TFG sobre desenvolupament sostenible i
justícia global es va dur a terme el 5 de febrer i
va guardonar 20 treballs. A més, entre aquests
guanyadors, es van premiar també 4 treballs
segons l’àmbit de coneixement, els quals van
rebre una compensació econòmica.

El programa de Medi Ambient de la FAS recull
mòbils en desús amb la intenció de disminuir
l'impacte social i mediambiental que aquest
sector provoca. Els mòbils que no es puguin
tornar a utilitzar seran reciclats per parts i en el
cas que encara siguin funcionals s'enviaran a
països amb índex elevats de pobresa.

Llegir més >

Llegir més >

#Voluntariat: Noves places de voluntariat universitari +
#FAS: S’aprova pel Patronat el pressupost del 2020 +
#Cooperació: Noves convocatòries del Fons de Solidaritat +
#Salut: “Dudas entre sábanas”: un TFG per resoldre dubtes de sexualitat+
#Coronavirus: Informació de la situació del coronavirus 2019-nCoV+
#CursaUNIRUN:L'1 de març arriba la Unirun, la cursa de les universitats catalanes+
#Sociosanitari: Un dia de Reis a la Vall d’Hebron+

Fundació Autònoma Solidària
Plaça Cívica
Campus Bellaterra
Universitat Autònoma de Barcelona
www.uab.cat/fas
fas@uab.cat
93 581 24 85

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.

