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El mes va començar amb una notícia, la greu malaltia de l'Arcadi Oliveres, professor molt
estimat per la FAS i president honorífic del nostre Consell Consultiu. Com ell mateix ens va
explicar, pateix un càncer terminal. Així que vam transformar l'homenatge que li havíem
preparat en un llibre amb escrits de persones que han compartit vivències aquests anys a la
universitat. Aquest recull, ple d'agraïment, estima i reconeixement, se li va entregar a casa
seva en una trobada que quedarà per sempre en el cor de la FAS.
En aquest butlletí trobeu també un resum de les activitats organitzades pels programes de
voluntariat i la programació de les properes accions. No parem, perquè com diu l'Arcadi, la
universitat ha de ser per antonomàsia un espai de transformació i mai hem de perdre
l'esperança.

Gràcies, Arcadi

Lectura fàcil a l'Hospital

Nova edició Nostrum

Sentit homenatge al
professor de la UAB i
activista Arcadi Oliveres.
Breu vídeo de la trobada.
Llegir més >

Estudiants voluntaris ajuden
a comprendre millor la
informació mèdica a pacients
ingressats a la Vall d'Hebron.
Llegir més >

Es programen tres noves
sessions formatives i de
trobada entre el voluntariat
de la FAS.
Llegir més >

1 i 2/03: #ZeroDiscriminationDay: proves ràpides del VIH. +
03 i 10/03: Noves formacions pel voluntariat: Nostrum. +
08/03: Acte "Dones al centre: canvi social i anticolonialisme amb perspectiva
de gènere"
09/03: Xiringu especial: Dia de la Dona. Campus UAB. +
13/04 - 18/05: Taller "Visions i reflexions sobre les drogues". Online +
07/04 - 03/05: Taller "Obrint pas cap a la inclusió. La discapacitat en primera
persona".+
17/03: Sessió informativa TFG ApS +
22/03: Concurs de relats eròtics.

Nou format de Reptes pel Canvi

Directes sobre l'auge de l'extremadreta

El grup de voluntariat de medi ambient de la FAS
proposa a través d'Instagram nous reptes per
promoure hàbits sostenibles i bones pràctiques
Llegir més >

Tres experts en la temàtica van ser convidats pel
grup de voluntariat d'acció a conversar en directe
en el marc dels resultats de les eleccions
catalanes. Llegir més >

#Inserciólaboral: Webinar "Feina per a tothom" +
#ApS: 88 alumnes fan el seu TFG amb metodologia ApS. +
#Cooperacióuniversitària: Com és la vida a un camp de refugiats +
#Efecteuni: Nova web sobre els programes de salut universitaris +
#CovidJoves: Debats sobre ser jove en temps de covid. +
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