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Desembre 2021
Tanquem l'any amb la mirada posada en totes les persones que han patit o pateixen problemes
de salut mental i és per això que els hem volgut dedicar la nostra Nadala. Enguany hem vist un
augment molt important d'alumnat de la UAB que arrel de la situació per la pandèmia
necessitava d'adaptacions per poder seguir els seus estudis. Fa pocs dies a l'informe de
l'Agència de Salut Pública donava les dades de l'augment de la mala salut mental en joves, en
cas dels homes d'un 16 al 28% i de les dones del 17 al 41%. La felicitació per festes no és més
que un gest per recordar que qualsevol de nosaltres podem sentir pressió al pit, ansietat,
depressió... i que podem fer coses i estar amb persones que ens poden fer estar millor.
Bones festes i feliç entrada al 2022, tornarem el 7 de gener amb moltes ganes de seguir
proposant-vos iniciatives per a una universitat més compromesa i solidària.

#Nostrum

CROMA 2.0

Cursa UAB

El 11 de desembre es va
celebrar el Nostrum amb
activitats de coneixença i
tallers de sexualitat i gènere.
Llegir més >

El programa socioeducatiu
CROMA 2.0 ja ha començat
l'activitat a 24 escoles i amb
280 infants beneficiaris.
Llegir més >

Corredors, corredores i
voluntaris i voluntàries van
fer possible la cursa de la
UAB per a la salut mental.
Llegir més >

Desembre- Gener: Convocatòria Fons Solidaritat. +
Gener: Inici recepció respostes d'entitats de TFGs amb ApS.
17, 24, 31/1: Xiringu de Salut. +
14/02: Dia Europeu de la Salut Sexual.
11/01-14/2: Exposició Co/respondències, Sala exposicions UAB. +
Reptes pel canvi: Noves campanyes i nous reptes mediambientals. +

Fons de solidaritat

Dia internacional discapacitat

S'obre la convocatòria del Fons de Solidaritat per
promoure la creació de projectes de cooperació
universitària. Llegir més >

El 9 de desembre es va celebrar el dia
internacional de la discapacitat i es va fer entrega
de les Beques Impuls. Llegir més >

#UABRefugi: Resolució de les Beques Enginy. +
#Objectiugraduar-se: Xerrada interactiva sobre universitat, racisme i classisme. +
#Patronat: Aprovació del pressupost del proper any. +
#Entrejoves: Inici de les activitats del programa d'Entre Joves. +
#VoluntariatCursaUAB: Recull fotogràfic de la Cursa. +
#Mentoriasecundària: Nou programa de voluntariat. +
#PremisTFGdesenvolupamentasostenible: 92 estudiants es presenten als premis. +
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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 questa
llista.

