
La Campanya de Soli-

daritat “La UAB amb El

Salvador” ja ha recollit

més de 2 milions de pes-

setes per ajudar a la

reconstrucció del país.

Arran del primer terratrè-

mol en aquest país, el 13

de gener, van sorgir dife-

rents iniciatives a la UAB

per dur a terme accions

destinades a informar i

sensibilitzar a la comunitat

universitària sobre el que

estava passant a El

Salvador i per recollir

material d’emergència.

Amb el suport de la

Comissió Autònoma
Solidària, la Fundació
Autònoma Solidària i la

Secció Sindical de
CCOO, es va crear la Co-

missió d’Emergència per

a El Salvador formada

per estudiants, PAS i pro-

fessorat i diferents grups

de la Facultat d’Educació.

L’Espai Solidari de la

Fundació es va encar-

regar de coordinar la

campanya. Durant els

dos mesos d’activitat s’ha

obert un compte corrent,

un centre de cost i durant

el mes de febrer s’ha

demanat als treballadors

de la UAB que fessin un

donatiu a través de la

seva nòmina.

A més, s’han realitzat xer-

rades informatives on han

participat els Bombers
de Martorelles, Jordi
Collet, cooperant, Joa-
quim Sabater, president

de Càrites Barcelona,

Benito Miró, cònsol

honorari a Barcelona i

Louis Lemkow, vicerec-

tor de relacions interna-

cionals de la UAB.

El Fi de Campanya va

tenir un to festiu amb la

instal·lació d’un Espai

Salvadorenc a la Facultat

de Ciències i a la Vila

menú salvadorenc 

pel Restaurant de C
cies, part de la recap

de la qual va anar a p

a la Comissió, i la F

per El Salvador a la

Fundac
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Congrés d’Integració a
Salamanca

Els dies 15 i 16 de març el

director de la FAS, Jordi Tolrà,

i el coordinador de l’atenció

directa del PIUNE,  Lluís A-
sens, van ser presents a les IV
Jornadas Científicas de Inves-
tigación sobre Personas con
Discapacidad organitzades per

l'INICO a la Universitat de Sa-

lamanca, on es va tractar el

tema de l’autodeterminació, els

suports i la qualitat de vida de

les persones amb disminució.

Van intervenir entitats de su-

port a disminuïts com l’ONCE
o l’IMSERSO i experts en la

matèria com Michael Weh-
meyer, Robert Schalock i

Encarnación Blanco.

L’Any Internacional del Vo-

luntariat representa, per a la

majoria de les persones i enti-

tats que estan treballant per la

promoció i l’extensió de la par-

ticipació voluntària, una de les

fites més importants per donar

a conèixer què s’està fent.

La Proclamació per l’Assem-

blea general de les Nacions

Unides, en la Resolució

52/17, del 2001 com a Any

Internacional del Voluntariat

implica la promoció del

reconeixement de la tasca

dels voluntaris, la facilitació

del servei voluntari, la promo-

ció del voluntariat i la promo-

ció de l’intercanvi d’idees i

experiències entre els volun-

taris.

Per aquest motiu, les diferents

institucions públiques i pri-

vades del nostre país estan

impulsant programes i accions

destinades a  donar publicitat i

a fer servir aquesta nominació

com la plataforma de llança-

ment del nou pla del volunta-

riat a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya,

per mitjà de la Direcció

General d’Acció Cívica i

l’Incavol, va presentar, el pas-

sat 4 de desembre, coincidint

amb la data del lliurament del

Premi Voluntariat 2000, el Pla

per l’any internacional del

Voluntariat 2001, en la per-

sona del seu director general,

Josep Lluís Cleries i el ge-

rent de l’Incavol, Josep M.

Canyelles.

El pla preveu les accions a

desenvolupar durant aquest

any per part de l’administració

de la Generalitat i les entitats

de voluntariat, de cara a as-

sentar les bases per a la

propera celebració del II Con-

grés Català del Voluntariat,

que hauria de tenir lloc l’any

2002. Per poder dur a terme

això, l’INCAVOL planteja du-

rant tot l’any 2001 la prepa-

ració de l’associacionisme i el

voluntariat a Catalunya amb

diferents jornades, cursos,

trobades i sessions per a la

trobada dels voluntaris de les

entitats, de diferents parts de

Catalunya, i de voluntaris de

diverses temàtiques.

Una altra entitat que porta a

terme aquesta tasca és la

Federació Catalana del Vo-

luntariat Social, amb l’impuls

de jornades de participació i

sessions al Palau Robert de

Barcelona destinades a

voluntaris i les entitats

intercanviar experièncie

A nivell de l’Estat espa

Ministerio de Trab

Asuntos Sociales

trobades de voluntariat

4º Congreso del Volun

que tingué lloc a Valè

22 al 25 de novembre d

i el d’Universitats a Mú

dies 4,5 i 6 d’abril del 2

Presentació del llibre
sobre les mines
antipersonal

El passat 20 de desembre es

va presentar a la Secretaria

General de Joventut el llibre

“Les Mines Antipersonal” edi-

tat per la Fundació Autòno-
ma Solidària i Moviment per
la Pau. El llibre és un recull

d’articles extrets de les con-

clusions de la Conferència

Internacional sobre Desmi-

natge que va tenir lloc a la

UAB el novembre de 1999.

ANY INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT

Intercanviar idees i form
objectiu de l’Any del Vol

PER PICAR UNA MICA

INTEGRACIÓ DE PRESOS

Jornades de Voluntar
Els dies 16 i 17 d’abril van tenir

lloc a les Escoles Pies de Bar-

celona, les primeres Jornades

de Voluntariat Penitenciari or-

la sessió del primer dia

presentar les ponènc

riques sobre els volu

presons (intervenció,

Estar-hi connectat:
www.voluntariat.org

www.iyv2001.org

www.risolidaria.com

www.terra.es/personal/f

cvs_sg

www.voluntariado.net



La FAS ha rebut un ajut de la

Fundació La Caixa per a les

activitats del Programa per a la

ment de les activitats del PIP,

obrint-se un camí cap al

finançament des de l’àmbit pri-

vat, fruit de la sensibilització

envers la integració de col·lec-

tius amb risc d’exclusió

INTEGRACIÓ DE PRESOS

Per tal de donar a conèixer a

tota la comunitat universitària,

els diferents esports que practi-

quen les persones amb alguna

mena de disminució, bé sigui

física o sensorial, la Fundació

Autònoma Solidària va orga-

nitzar,  conjuntament amb l'As-

sociació Pro-Disminuïts de la

UAB, la Jornada d'Esport per a

Tothom el dia 15 de maig.

Les activitats de la Jornada es

van ubicar en dos escenaris

diferents. Pel matí, a la Plaça

Cívica, es van organitzar partits

de bàsquet i tennis amb cadira

de rodes, on les persones que

s'animaven a participar podien

jugar amb els integrants del

CEM Betulo (Club de Bàsquet

amb cadira de rodes) o bé amb

els esportistes de la Federació

Catalana de Tennis. Tant els

jugadors del CEM Betulo com

els de la Federació Catalana

de Tennis son amateurs la qual

cosa fa molt difícil que pugin

dedicar el suficient temps a

practicar el seu esport preferit i

competir com a professionals.

Malgrat això i a força de volun-

tat i constància entrenen i par-

ticipen en competicions regu-

larment. Cal dir també que a

alguns països europeus com

ara Holanda o Alemanya, els

esportistes que practiquen

aquests esports adaptats són

completament professionals.

Al mateix temps que es ju

a Bàsquet i Tennis amb c

de rodes, els que volien 

ticar esports més tran

podien jugar a diversos joc

taula adaptats per a c

entre els quals destacave

escacs, fins a 6 persones

arribar a jugar simultània

amb un noi cec, el Diego.

Per la tarda es va  ca

d'escenari, cap al SAF, o

van realitzar partits de Go

i Futbol sala adaptat. El G

ball és un esport que p

quen únicament les pers

amb problemes de visió, 

totals o amb restes de 

Tots els participants es va

der adonar de les dificulta

practicar un esport sense

re-hi ja que van haver de

sar-se uns antifaços per t

jugar en igualtat de condic

Dur a terme una festa de

port adaptat com aquest

ple campus universitari és

garantia d’èxit per donar 

nèixer aquests esports en

comunitat universitària, a

que permet que aquells

s’animen a participar 

coneguin la pràctica. Ta

van ser nombrosos els

encuriosits, es van acos

gaudir com a espectador

l'espectacle de l'esport ad

per a disminuïts.

PIUNE

Ajut de la Fundació “La Caixa” per
al Programa de Presons

Jugar a bàsquet i tennis en cadira de rodes
durant tot un dia a la Plaça Cívica

Les activitats acadèmique

nen a ser les més sol·lic

pels interns de Brians. D’a

tes cal destacar els dos in
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L’anglès i el deb
d’activitats del P

El conegut esport dels es-

cacs s’adapta per als invi-

dents amb la inclusió d’unes

osques en la part inferior de

les peces que van inserides

en uns forats en el centre

dels quadres de l’escaquer.

D’aquesta manera els invi-

dents poden reconèixer les

peces del joc mitjançant el

tacte i memoritzar la seva

posició en cada moviment de

la partida.

A la dificultat pròpia del joc i

l’anàlisi de les jugades i les

estratègies se li ha de sumar

el fet que els jugadors cecs

han de memoritzar la situació

de totes les figures i les pos-

teriors i anteriors jugades per

poder fer la jugada del mateix

torn. Així i tot, són molts els

practicants d’aquest esport

adaptat.

Els escacs adaptats per a cecs
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Demanar informació o asses-

sorament sobre les preocupa-

cions dels estudiants en el te-

ma de les drogues, sexualitat,

sida, o altres temes de salut, ja

és més senzill per a tots des de

la inauguració de “El Xiringu”.

Qualsevol consulta tindrà res-

posta de manera personalitza-

da, confidencial i gratuïta, feta

per estudiants voluntaris del

Programa de Salut de la FAS,

que s’han format en temes de

salut. Amb això es vol posar

èmfasi en l'acció de jove a

jove, d'igual a igual.

Aquest projecte es desenvolu-

pa en el marc del programa

europeu "Away from home" i és

una col·laboració entre la

Fundació Autònoma Soli-

dària i la Fundació Salut i Co-

munitat, amb el suport de la

Direcció General de Drogo-

dependències i Sida de la

Generalitat de Catalunya i la

Comissió Europea, i té com a

objectiu prioritari la prevenció. 

“El Xiringu" vol ser un pont

entre les entitats i institucions

dedicades a la promoció de la

salut i el campus de la UAB,

per tal de fer arribar tota aque-

lla informació que no arriba a

l'Autònoma, i transformar-la

per fer-la atractiva i accessible

als joves estudiants. 

El projecte no tracta ni cura a

ningú de cap problemàtica. “El

Xiringu" es limita a informar als

joves des dels joves, des d'on

hi ha una associació de per-

sones amb diabetis fins a què

et pot passar si prens un

èxtasi, passant per le

tiques considerades de

que fa a la transmissió 

Amb l'objectivitat com 

dera, sense jutjar ningú

tant ajudar als estudi

l'Autònoma a prendre

ons respectuoses amb

salut. Tot això es fa en 

desenfadat, que convid

PROGRAMA DE SALUT

Des de començaments de març l’ex-

posició itinerant Sense guerra i sense
pau. La reconstrucció de Bòsnia i
Hercegovina des de 1995 s’està exhi-

bint en diversos equipaments cívics i

escolars de la ciutat de Barcelona.

Aquesta exposició ha estat realitzada

per Voluntaris per Bòsnia i la Fun-

dació Autònoma Solidària.

E l 6 l f i f ti i 21

ció, entre d’altres. També s’han pre-

parat materials de suport docent per a

les sessions.

Aquestes accions de difusió han estat

possibles gràcies al suport de la

Comissió Barcelona Solidària de

l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l’acte de presentació de l’ex-

i ió l t 30 d l i

VOLUNTARIS PER BÒSNIA

“El Xiringu” resol els teus dubtes sobre drogues
malalties de transmissió sexual i altres temes d

5 anys de reconstrucció de Bòsnia, una exposi
s’ofereix a equipaments cívics i escolars de Ba

el Xiringu
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