
Els estudiants amb disminució de la Universitat de
Tuzla ja compten, des del dia 30 de gener, amb un
ascensor que els permetrà accedir des del Rectorat
fins al vestíbul de la Facultat de Filosofia i Lletres,
situada en el primer pis. L’ascensor, donació del
Gremi d'Ascensoristes de Catalunya, s'ha instal·lat
gràcies a l'ajut de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, la Direcció General de Relacions Exteriors
de la Generalitat de Catalunya i el programa Phare-
Lien de la Unió Europea, en el marc del Programa per
a l’accés de les persones amb disminució a les uni-
versitats de Bòsnia i Hercegovina. L’ascensor va ser
inaugurat pel rector de la Universitat de Tuzla,  Izudin
Kapetanovic ,  Louis Lemkow , president de la FAS,

i Jaume Giné , Director de l’Àrea Extraeuropea i de
Cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Durant la visita, els responsables del programa es
van entrevistar amb el president del Cantó de Tuzla,
Selim Beslagic .

A Sarajevo es va impartir un curs sobre utilització de
material tiflotècnic i es va fer la cessió d’aparells a la
Universitat de Sarajevo , fruit de la donació per part de
la Universidad Pública de Navarra . El rector de la US,
Boris Tihi , va presidir l’acte de lliurament del material i
la signatura de l’acord de col·laboració que permet l’ex-
tensió del programa a la Universitat de Sarajevo.
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fas.voluntariat@uab.es
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LES NACIONS UNIDES DECLAREN EL 2001 L’ANY INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT

L’Any Internacional del
Voluntariat, fem-lo nostre!

VOLUNTARIS PER BÒSNIA

Inauguració d’un ascensor a la Universitat de Tuzla

L’any 2001 és l’Any
Internacional del Volun-
tariat. Proclamat per
l’Assemblea General de
les Nacions Unides, a-

quest any vol representar
un impuls definitiu de l’ac-
tivitat voluntària arreu del
món, i per això s’han
organitzat actes i confe-

rències a diferents països
destinats a conèixer la
situació de l’acció volun-
tària i a donar-hi suport. A
part d’aquestes, l’activitat

dels voluntaris continua,
per fer de cada dia l’any
del voluntariat. Ara és el
moment de fer-lo nostre
amb l’acció.

L’Any
Internacional del
Voluntariat

Acte d’Agraïment
als Voluntaris

Inauguració de
l’ascensor a la
Universitat de Tuzla

Dia Internacional
de les Persones
amb Disminució

Dia Mundial de
Lluita contra la
SIDA

Nadal i Cap d’Any
als Hospitals

Jornades “Àfrica,
escolta la seva veu”

Festa Major de la
UAB amb l’Espai
Solidari

Nous voluntaris
europeus

SUMARI

Empenta!

F
ot

og
ra

fia
: 

M
ai

te
 C

on
da

l



Fundació Autònoma Solidària
08193 Bellaterra (el Vallès Occidental)
Tel: 93 581 27 57  Fax: 93 58130 99

fas.voluntariat@uab.es
http://www.uab.es/fas/

Jordi Tolrà (edició)
Joffre Carrera (coordinació)
Cinta Pluma, Jaume Mor i Joffre Carrera (fotografia)
la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de
l’Autònoma.

Amb el suport de

Aquest any l'agraïment als vo-
luntaris va tenir lloc el dia 20
de desembre a la Sala d'Actes
del Rectorat i va comptar amb
l'assistència d'unes 60 per-
sones. S'exposà, paral·lela-
ment a l'acte, l’exposició sobre
la reconstrucció a Bòsnia de
Voluntaris per Bòsnia.

L'acte va comptar amb la
intervenció del director de la
Fundació, Jordi T olrà , que
va presentar els resultats ob-
tinguts el curs 1999-2000 grà-
cies a l'acció voluntària. Tot
seguit, el rector de la UAB,
Carles Solà , va lliurar els cer-
tificats de voluntariat als rep-
resentants dels programes
socials i donà les gràcies per

la gran tasca que estan rea-
litzant cada dia els voluntaris
a la UAB, a més de ressaltar
el valor afegit que ofereix la
nostra universitat podent
oferir programes de volunta-
riat a la comunitat univer-
sitària. Va cloure les interven-
cions Pere Miró , president
del Consell Social de la UAB.

L'acte també va servir per
cloure l'exposició "Àfrica,
escolta la seva veu", amb la
intervenció musical del grup
senegalès Kaira , que engegà
una actuació musical amb
balls africans mentre s'oferia
un aperitiu de Nadal a tots els
voluntaris que havien assistit a
la sessió.

ACTE D’AGRAÏMENT

Servir-se un got d’aigua amb
els ulls tancats, menjar-se un
flam sense veure-hi, o reco-
nèixer diferents objectes amb el
tacte són algunes de les proves
de la ginkana adaptada i el be-
renar a les fosques organitzats
pel programa PIUNE el dia 12
de desembre. L’activitat anava
dirigida a donar a conèixer els
problemes que tenen els estu-
diants amb disminució a la UAB
en motiu de la presentació del
fulletó “Tenim Drets!” , que
recull els Drets de les Persones

amb Disminució. El fulletó ha
estat editat amb el suport de la
Regidoria de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona.

Coincidint amb la commemo-
ració del Dia Internacional de
les Persones amb Disminució,
es va instal·lar l’exposició del
PIUNE, que van visitar prop de
200 persones, que es van inte-
ressar per conèixer de prop els
problemes més habituals dels
estudiants amb disminució per
poder estudiar.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de la regidora de Drets
Civils de l’Ajuntament de Bar-
celona, Roser Veciana i de la
delegada territorial de l’ONCE a
Catalunya, Maria Teresa Pala -
hí, que van estar acompa-
nyades pel Vicerector de Cam-
pus de la UAB, Manel Sabés ,
per Vicenç Sellés , membre del
patronat de la FAS, Jordi
Tolrà , director de la FAS, Lluís
Asens , coordinador del PIUNE
i José Juan Rodríguez , presi-
dent de l’ADUAB.

INTEGRACIÓ DE DISMINUÏTS

En motiu del Dia Mundial de
Lluita Contra la Sida, que es
celebra cada any el dia 1 de
desembre, el programa va

instal·lar, el dia anterior,
parades informatives a dife-
rents facultats de la UAB amb
l’objectiu de donar a conèixer
les activitats que s’estan duent
a terme per a l’educació sexu-
al i la prevenció del contagi de
la Sida. Durant tot el dia es va
fer, al restaurant La Plaça ,
una marató de tallers de sexe
segur. En total es van fer 10
tallers amb una mitjana de 12
persones a cadascun d’ells.

La jornada va continuar a la
Vila Universitària, amb un taller
de sexe segur al Club de
Residents i la instal·lació de
l’exposició temporal de la
Diputació de Barcelona amb
el nom de “Què pinta la Sida?”.

El dia 1 de desembre el
Programa de Salut  es va unir
a la resta d’entitats de preven-
ció i lluita contra la Sida i va

muntar un stand a la Fira d’en-
titats de lluita contra la sida
que es va organitzar a les
Rambles de Barcelona.
Durant tot el dia es va partici-
par d’aquesta i d’altres activi-
tats paral·leles que es van
organitzar per commemorar la
jornada.  A la tarda es va
donar lectura al manifest per a
la prevenció i la lluita contra la
Sida de l’any 2000. La FAS va
ser present a les recepcions
que van oferir durant el matí
l’Ajuntament de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya a
les entitats participants.

PROGRAMA DE SALUT

Gràcies voluntaris! “Tenim drets!” recull dels drets de les
persones amb disminució a la UAB

El Programa de Salut a a la Mostra
d’Entitats contra la SIDA a Barcelona

Tel. 93 581 27 57  e-mail: fas.voluntariat@uab.es

Tel. 93 581 26 97  e-mail: fas.piune@uab.es

Tel. 93 581 27 57  e-mail:  fas.salut@uab.es
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Les festes nadalenques poden ser
llargues i tristes per a una persona in-
gressada en un hospital, és per això que
els voluntaris de la UAB que treballen en
els centres hospitalaris van dedicar tots
els seus esforços a fer que aquest any
malalts i residents gaudissin d'un bon
Nadal.

A l'Hospital Sant Gervasi va tenir lloc una
Festa de Nadal en la que hi va haver una

xocolatada que va ser
rebuda amb gran èxit
entre els residents.
Després d'aquest dolç
berenar, es va aprofi-
tar el bon ambient per
fer un divertit bingo.

El dia de reis, al mateix
Hospital de Sant
Gervasi , professionals
del centre i els vo-
luntaris es van disfres-
sar de patges i reis i
van fer un recorregut
per totes les plantes

repartint regals, postals i caramels entre els
260 pacients.

Al Centre Albada de l'Hospital Parc
Taulí van encetar les festes nadalenques
una mica abans de la data oficial, i el dia
16 de desembre van muntar una festa, per
als residents, en què professionals i volun-
taris del centre van realitzar algunes per-
formaces i actuacions musicals, també es
van cantar les típiques cançons de Nadal.

El dia 24 es va fer cagar el Tió i tots els
residents van participar en el sopar de la
nit de Nadal, l'endemà es va celebrar el
Nadal amb un bon dinar i la participació
d'una Tuna i de la Coral Creu Alta .

La tarda del dia 31 de desembre es va
celebrar el Ball de Cap d'Any i més tard
es va fer el Sopar de Cap d'Any. Ja
entrats en el nou mil·lenni, el dia 6 de
gener els reis mags d'orient van passar
pel centre i van repartir regals entre els
residents i l'endemà, com a final de les
festes nadalenques, es va celebrar una
missa rociera i per la tarda es va repre-
sentar l'obra de teatre Els pastorets. 

A part de totes les activitats típiques del
Nadal, els voluntaris també es mereixen
un petit homenatge. A Sant Gervasi es va
celebrar la Festa dels Voluntaris en la que
el centre agraeix la tasca dels voluntaris,
se'ls ofereix un esmorzar i un petit pre-
sent. Els voluntaris del Centre Albada de
l'Hospital Parc T aulí van organitzar, el
dia 22, un sopar en un restaurant de
Sabadell. 

VOLUNTARIAT HOSPITALARI

Més de 10.000 persones han
visitat l’exposició “Àfrica, es-
colta la seva veu” que s’ha
dut a la UAB gràcies a la
col·laboració entre la FAS i
la ONG Mans Unides , des
del 13 de novembre fins al
22 de desembre. A més de
l'exposició del fotògraf Kim
Manresa amb texts de
l'antropòleg David Serra , el
públic ha pogut veure imat-
ges d’Àfrica en  vídeo, i ha
tingut al seu abast  un punt
d'informació conjunt de la
Fundació Autònoma Soli -
dària i de Mans Unides .

Amb aquesta exposició Mans
Unides ha volgut apropar Àfri-
ca a la nostra comunitat uni-
versitària i sensibilitzar-la so-
bre la importància de respec-
tar la diversitat i de reconèixer
la responsabilitat dels països
rics en la situació catastròfica
de l'economia africana en l’ac-
tualitat.

La cloenda de l'exposició es
realitzà el dia 20 de desembre.
Els parlaments van anar a càr-
rec del Director en Operacions
dels FGC, Oriol Joncarella ,  la
delegada de Mans Unides a
Catalunya, Berta Serrano , el
Director de l’Àrea de Coo-
peració de la Generalitat de
Catalunya, Jaume Giné i el
Rector de la UAB, Carles
Solà . 

Per amenitzar l'acte va haver-hi
una actuació musical a càrrec
del grup senegalès Kaira , i un
aperitiu de Nadal per a tots els
assistents a la cloenda.

Paral·lelament a l'exposició
s'organitzaren les jornades de
denúncia sobre la realitat
africana els dies 13 i 14 de
desembre a quatre Facultats
diferents. Sota el títol “Àfrica,
què t’estem fent?” Les xer-
rades van tenir com a con-
tingut diferents aspectes de la

realitat africana, com la mani-
pulació de la seva història, a
càrrec del professor universi-
tari camerunès Marcos Suka
Umo Suka , la progressió
imparable de la Sida, a càrrec
del doctor Josep Maria Gatell ,
copresident de la Conferència
Mundial de la Sida i Joaquim
Gascón , cooperant de Metges
sense Fronteres, la càrrega
que representa el Deute
extern, per Arcadi Oliveres ,
professor de la UAB, l’emi-
gració i els problemes que
duen a emigrar els africans cap
a Europa, a càrrec de l’escrip-
tor camerunès Inongovi-
Makomé i la professora de la
Facultat d’Educació, Mont -
serrat Casas.

Aquestes jornades van repre-
sentar un acostament a la
realitat africana del món uni-
versitari a la UAB, gràcies a
l’èxit de públic de l’exposició i
les conferències.

ESPAI SOLIDARI

Sopars, música i regals als hospitals per
celebrar la festa de Nadal i de Cap d’Any

“Àfrica, què t’estem fent?” la realitat d’Àfrica a
través d’una exposició i un cicle de xerrades

BUSQUEM VOLUNTARIS A
CIUTAT VELLA 
Temàtica: Lleure 
Entitat: ESPLAI ESQUITX 
Número de voluntaris que
sol·licita: no ho especifica
Tasques a realitzar: Activitats
de lleure
Horari: Dl-Dv 17:00-19:30

BUSQUEM VOLUNTARIS
PER UN ESPLAI DE NOUS
BARRIS 
Temàtica: Lleure 
Entitat: ESPLAI NOU BARRIS 
Número de voluntaris que
sol·licita: no ho especifica
Tasques a realitzar: Activitats
de lleure amb nens i nenes
de 4 a 16 anys (en diferents
grups)
Horari: Dissabtes

BUSQUEM VOLUNTARIS
AL RAVAL 
Temàtica: Lleure 
Entitat: Casal d’Infants del
Raval 
Número de voluntaris que
sol·licita: no ho especifica
Tasques a realitzar:
Casal Diari: berenar, reforç
escolar i ludoteca amb
nens/es de 3 a 11 anys
Casal jove Atlas: formació i
alfabetització amb nens de
12 a 16 anys
Horari: Dilluns a divendres
Tarda-nit

BUSQUEM VOLUNTARIS
PELS MIGDIES
Temàtica: Disminucions 
Entitat: TALLER OCUPA-
CIONAL ARIADNA 
Número de voluntaris que
sol·licita: 3
Tasques a realitzar: Acom-
panyament de persones amb
mobilitat reduïda en les sor-
tides lúdiques
Horari: Dilluns a Divendres
de 12 a 13.00 hores.

Si vols rebre més informació
sobre aquestes demandes, i
vols continuar rebent-ne més
al teu correu, i, a part  vols
estar informat de tot el que
estem organitzant a l'Autò-
noma, no dubtis en enviar-
nos un mail. Et mantindrem
informat.

L’Espai Solidari t'obrirà les
portes de la solidaritat. Con-
necta't amb nosaltres!!!

FORA DEL CAMPUS

Posa’t en contacte

93 581 27 57
fas.voluntariat@uab.es

Tel. 93 581 27 57  e-mail: fas.voluntariat@uab.es

Tel. 93 581 27 57  e-mail: fas.voluntariat@uab.es
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ESPAI SOLIDARI

L’Espai Solidari reuneix festa i
solidaritat durant la festa major

Un any més, la Festa Major de
la UAB ha estat l’aparador
dels programes socials i de
voluntariat de la Fundació. 

Aquest any s'ha fet la pre-
sentació de l'Espai Solidari
durant la Festa Major, habili-
tant una zona diferenciada on
s’ha presentat l'oferta de soli-
daritat i voluntariat. Un espai
on els universitaris poden
passejar per les carpes i infor-
mar-se, participar en activitats
o simplement fer una ullada
als programes de la Fundació. 

Enguany s'ha potenciat la
presència del Programa de
Salut , entenent que aquesta
diada és una cita ideal per
informar als universitaris de
temes com ara el sexe segur ,
el tabaquisme , l'alcohol , les
drogues i l'alimentació salu -
dable . És per això que s'ha
organitzat un chill-out saluda -
ble a la gespa sota la plaça
Cívica. En aquest espai s'ofe-
rien tallers de sexe segur rea-
litzats pels mateixos voluntaris
del programa, proves de nivell
de nicotina, informació sobre
drogues, i també s'ha instal·lat
una barra saludable on s’han
ofert pastissets, pinxos de
macedònia, crêpes saludables,
sucs de fruita i tes.

El PIUNE va realitzar proves
de la gimcana "Posa't en la
nostra pell" que han anat des
d'utilitzar una cadira de rodes
amb els ulls clucs, fins a jugar
a Goalball (esport especial
per a cecs) i ha convidat els
assistents a escriure el seu
nom en llenguatge braille.

Els voluntaris del Programa
per a la Integració dels Pre -
sos (PiP) han caracteritzat
una cel·la dins l'espai de la
seva carpa, on una llitera, una
prestatgeria i una taula emu-
laven la situació dels presos al
Centre Penitenciari de Brians.
Allà els voluntaris del progra-
ma han informat als interes-
sats de les diferents activitats
de suport a l’estudi, esportives
i culturals que realitzen amb
els presos cada dissabte i diu-
menge.

Voluntaris per Bòsnia , ha
ofert als estudiants la possi-
bilitat d’ajudar a desminar el
mapa de Bòsnia amb el joc
del desminatge. Els volun-
taris i els responsables del
programa han ofert samar-
retes i pastissos bosnians, el
benefici de la venda dels
quals anirà destinat a
l'Associació de sords de
Sarajevo .

El  Voluntariat Hospitalari
s'ha dedicat a informar als
interessats del seu àmbit d'ac-
tuació així com, les tasques a
realitzar en els diferents
Hospitals. A la carpa s'ha
instal·lat una petita exposició
fotogràfica amb imatges que
mostren l'activitat dels volun-
taris en els hospitals de Sant
Gervasi i Vall d'Hebron.

Els instruments de difusió
renovats com ara la nova
Empenta, els plafons de pre-
sentació, les pancartes i les

samarretes han ajudat a donar
a conèixer la imatge i les acti-
vitats que realitza la Fundació
tot integrant-les en la Festa
Major.

L’Espai Solidari va rebre la visi-
ta de la popular Sandra
Camaca , que es va interessar
per la feina que fan els volun-
taris per integrar les persones
amb disminució i per la promo-
ció d’hàbits saludables, tot
recordant que tot allò “era molt
macu i s’havia d’impulsar molt
més”.

Cursos de monitors de
la Fundació Pere
Tarrés
Des de fa tres anys, la Fun-
dació Autònoma Solidària i
la Fundació Pere T arrés
col·laboren per dur a la UAB
el Curs de Monitors en el
Lleure que organitza aquesta
darrera. En la primera edició
del curs per aquest any, s’han
apuntat  més de 60 persones,
que han pogut fer els tràmits
d’inscripció des de l’Espai So-
lidari de la UAB. La col·labo-
ració durant aquest any s’am-
pliarà amb l’organització un
curs per al segon semestre,
donat l’èxit de convocatòria
del primer.

S’obre “El Xiringu”,
punt d’informació
sobre drogues, sida i
promoció de la salut.
El programa de Salut de la
FAS, en conveni amb la
Fundació Salut i Comunitat
han posat en marxa “el
Xiringu”, el punt d’informació
sobre drogues i salut que, en
el marc del projecte europeu
Away from Home, vol donar
més informació als estudiants
sobre promoció de la salut.

Nous voluntaris
europeus
Durany aquest curs el pro-
grama PIUNE està comptant
amb la Tiziana Tevere , en
Michael V an Gelderen , en
Haini Mendonca , en Fran-
kie Lammé i l’Alessandro
Fonta . Tots ells fan tasques
de suport en la integració
d’estudiants amb necessitats
especials dins el programa
del Servei Voluntari Europeu.

Congressos a V alència
i Amsterdam
La FAS ha participat activa-
ment en aquestes dues con-
ferències dedicades a l’any
internacional del voluntariat.
Així, es va assistir al 4rt Con -
grés Estatal del V oluntariat ,
celebrat a València els dies
22-25 de novembre, on va in-
tervenir el director de la FAS,
Jordi T olrà , i una delegació
integrada pel coordinador de
l’Espai Solidari, Jaume Baró ,
el coordinador del Voluntariat
Hospitalari, Toni Molons i el
coordinador de l’àrea tècnica,
Joffre Carrera .
El gener Jordi T olrà , director
de la FAS, va assistir a la
Conferència Mundial del
Voluntariat que va tenir lloc a
Amsterdam.

PER PICAR UNA MICA

Tel. 93 581 27 57  e-mail: fas.voluntariat@uab.es
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