Si no pots visualitzar el butlletí fes click aquí

Seguint les recomanacions de confinament enfront l’emergència provocada pel Covid-19, la
Fundació Autònoma Solidària comencem la primavera a casa, però com veuràs amb aquest
butlletí, no ens hem pas aturat.
Aquelles activitats de voluntariat que s’han pogut mantenir continuen actives, amb propostes
com la del voluntariat de medi ambient sobre com reduir l’impacte mediambiental de l’ús de
les mascaretes. A més, i molt recentment, a través del programa sociosanitari, estudiants de la
UAB estan donant suport en tasques de logística i de comunicació necessàries davant la crisi
pel Covid-19 a l'Hospital de la Vall d'Hebron, hospital on ja habitualment hi fem voluntariat.
Alguns dels tallers han passat a format on-line, com ara el de Prevenció dels Extremismes
Violents i el de Gènere, Migracions i Drets Humans.
Més endavant, haurem de reflexionar molt profundament sobre com les crisis tenen efectes
beneficiosos sobre el planeta, com la gestió dels poders públics pot deixar-se a mans de
militars o com ha de ser una societat justa i segura per a tothom. Ja hi serem a temps, ara a
cuidar-nos molt a casa perquè també així estem cuidant a la resta!

Afectacions a la FAS pel
COVID-19
Davant la decisió del
tancament temporal dels
centres educatius i de
l’anul·lació de totes les
activitats de les universitats
catalanes, des de la FAS
s'han pres diverses mesures.
Llegir més >

Participa al nou concurs
de relats eròtics
S’obre una nova edició del
concurs de relats eròtics, una
proposta del programa de
salut de la FAS. Es podran
enviar textos fins al 19 d’abril
en tres categories: prosa,
poesia i piulada.
Llegir més >

Reduim l'impacte de les
mascaretes
Arrel d’un comunicat sobre
les conseqüències
ambientals de l’ús de les
mascaretes, el programa de
voluntariat de medi ambient
de la FAS ha creat una
infografia amb unes
recomanacions.
Llegir més >

14 d'Abril: - Inici del taller de Gènere, Migracions i Drets Humans en format virtual. +
19 d'Abril: - Data límit per participar al nou concurs de relats eròtics. +


Entrevista a Mohammed Jasim
Aalhajiahmed

El PIUNE realitza el curs “Fem una
biblioteca inclusiva”

Mohammed Jasim Aalhajiahmed, director de la
biblioteca de la Universitat de Mossul i estudiant
de doctorat de la Facultat de Traducció i
Interpretació gràcies a el programa d'acollida de
persones refugiades de la Fundació Autònoma
Solidària.

El PIUNE va realitzar el passat 2 de març el curs
“Fem una biblioteca inclusiva” dirigit a personal
de biblioteques de la universitat on es van
explicar les diferents iniciatives que asseguren els
estudis en igualtat per a tot l’alumnat.

Llegir més >

Llegir més >

#Salut: Tenir sexe en temps de COVID-19? “Dudas entre sábanas” ens ho explica+
#Covid-19: La UAB envia material als hospitals per fer front a la crisi de coronavirus +
#Memòria: Publiquem la memòria d’activitats del curs 2018-2019 +
#EpJG: Es signa un acord de col·laboració amb la Facultat de Ciències de l'Educació+
#FonsSolidaritat: 26 propostes rebudes per fer projectes de cooperació universitària+
#Voluntariat:Voluntariat per casals d'estiu i colònies amb la Fundació la Vinya+
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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.

