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Novembre 2021
El novembre ha estat, per a nosaltres, un mes d'inicis: els tallers CROMA 2.0, formacions,
"matching" per a les mentories, proves del VIH, activitats a presons... I també ha estat un mes
de finals, com l'acte de graduació de l'alumnat participant al programa Prometeus que va
organitzar l'Ajuntament de Barcelona. En aquest butlletí podreu veure les entrevistes que hem
fet a dues estudiants de Química, recent graduades per la UAB i beneficiàries d'aquest
programa que vol que joves del Raval -i d'altres barris- puguin anar a la universitat. Us animem
a escoltar-les.
Pel desembre, tenim programades diverses activitats que es tornaran a fer en el seu format
presencial, com el Nostrum o l'acte institucional pel dia de les persones amb discapacitat.
També torna la Cursa de la UAB que enguany està d'aniversari i en fa 10. Ens cal voluntariat
per fer-la possible, com tens l'agenda pel 19 de desembre?

Torna el #Nostrum

Voluntariat a l'Hortaula

Setmana inclusiva

El 11 de desembre se celebra
el Nostrum, et perdràs els
tallers formatius que tenim
preparats?
Llegir més >

Persones voluntàries del
programa Acollida ens
expliquen què es fa a
l'Hortaula d'Educació.
Llegir més >

Setmana artística inclusiva en
el marc de la jornada
institucional del dia de les
persones amb discapacitat.
Llegir més >

1/12: Dia mundial de la lluita contra la Sida +
Desembre: Guinea Equatorial i el passat colonial català. Activitats
antiracistes +
29/11-9/12: Setmana artística i inclusiva +
9/12: Acte institucional dia internacional de les persones amb discapacitat +
11/12: Nostrum +
19/12: Cursa UAB per a la Marató de TV3 +

Entrevistes a les primeres graduades

Necessitem voluntariat per a la Cursa

La Chaimma i la Iuliana són dues joves graduades El proper 19 de desembre se celebra la cursa de la UAB
en Química a la UAB que han format part el
per la Marató de TV3, necessitem persones voluntàries.
propjecte Prometeus. Llegir més >
Apunta't'hi! Llegir més >

#FestaUAB: Vídeo resum de les activitats de la FAS per la Festa de la UAB. +
#BequesImpuls: Convocatòria de beques per a persones amb discapacitat i dependència. +
#DMcontralaviolènciamasclista: Reflexions pel 25 de novembre. +
#PremisTFGdesenvolupamentsostenible: Oberta la convocatòria. +
#Bústiaantiracista: Nova publicació de la bústia al Instagram +
#VIH: Es van fer més de 50 proves ràpides dins la campanya de prevenció del VIH. +
#Capgiremelmón: Fira a la model per celebrar el Dia Internacional dels Drets Humans +

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 questa
llista.

