Si no pots visualitzar el butlletí fes click aquí

En aquests temps convulsos, cada vegada tenim més clar que mai que ens cal
cuidar-nos, adaptar-nos i treballar per donar resposta a totes les necessitats
socials, hagudes i per haver. La covid-19 no ens ha aturat, ans al contrari, a
través de l’acció social hem adaptat els nostres programes i n’hem creat de nous.
En Jordi Prat, director de la fundació, fa balanç del curs amb un vídeo que també
recull dades i la veu d’algunes de les persones protagonistes.
En aquest butlletí trobareu també l'entrevista que vam fer a l'Arcadi Oliveres,
amb el desig de poder fer-li, més endavant, l'homenatge merescut.
Acabem el mes de juliol amb satisfacció i també necessitat de descans ja que cal
agafar forces per encetar el curs que ve amb energia i paciència. Gràcies per serhi i molt bon estiu a tothom.



Entrevista a Arcadi
Oliveres

Balanç del curs per Jordi
Prat

Campus Ítaca 2020, ara
més que mai

"Una universitat, per
antonomàsia, hauria de ser un
dels motors bàsics per la
transformació social.
Malauradament ho ha sigut
molt menys del que hauria de
ser."
Llegir més >

Jordi Prat, director de la FAS,
fa balanç del curs 2019-2020 i
repassa les principals
actuacions i resultats i agraeix
la implicació de totes les
persones i institucions que ho
heu fet possibe.
Llegir més >

298 joves de la ESO han
participat en aquesta edició
del Campus Ítaca, marcada
per les mesures sanitàries
però més necessària que mai.
Podeu veure les fotos i els
projectes al web del Campus.
Llegir més >

Juliol: Convocatòria de Premis dels TFG per a la transformació social. +


Casals estiu CROMA 2.0

Vídeo per la visibilitat trans

160 infants s’han convertit en investigadors en
els casals d’estiu CROMA 2.0 duts a terme a cinc
municipis del Vallès i gràcies a les donacions
recaptades en la campanya.
Llegir més >

El que no s'anomena no existeix. L’estudiant de
pràctiques d’Antropologia Social, Cristina Sanchez
ha creat aquesta vídeo per fer visible la realitat
trans a la universitat.
Veure el vídeo >

#FonsSolidaritat: A la matrícula, marca per la solidaritat +
#Becas: Oportunidad al Talento, per a estudiants amb discapacitat +
#EducacióperlaJustíciaGlobal: Premis pels TFG sobre desenvolupament sostenible +
#FAS: El Patronat aprova els comptes del 2019 +
#CovidSexualitat: Campanya Sida Studi contagiem-nos de pensament crític +
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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.

