
Els dies 28 i 29 de novembre la FAS, mit-
jançant el PIUNE, organitza el Simposi sobre
la LOU i la integració dels estudiants amb dis-
minució a la universitat, emmarcat dins la VII
Reunió del Real Patronato sobre discapaci-
dad, que aquest any se celebra a la sala
d’actes del Rectorat de la UAB. En aquesta
reunió anual participen els membres dels
serveis de suport i diversos vicerectors de la

majoria d’universitats de tot l’Estat espanyol.
Es tractaran dos grans temes: els reptes de la
integració a la universitat, i el nou marc nor-
matiu universitari i la integració dels estudiants
amb disminució. Aquest acte servirà com a
preludi de la celebració de l’any 2003 com a
Any internacional de la disminució i la culmi-
nació del 2002 com a l’aniversari dels 10 anys
del PIUNE.

Fundació Autònoma Solidària
Edifici d’Estudiants Campus UAB Bellaterra. 93 581 27 57 http://www.uab.es/fas/
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Empenta!

La Festa Major de la
UAB 2002 va tornar a
ser social i solidària.
Centenars d’estudiants
van gaudir de les diver-
ses activitats que organ-
itzava la Fundació
Autònoma Solidària,
que aquest any eren

moltes. D’entrada, la
Fundació obria un nou
espai en aquesta festa
major: l’espai que hi ha
davant  de la nova
Hemeroteca General. 

Allà s’hi va ubicar la
Carpa Solidària, on van

passar tota mena de
coses: espectacles de
Pallassos sense
fronteres, gimcanes
solidàries de la com-
panyia Tourmix, música
reivindicativa amb el
Sobrino del Diablo
Band i un llarg etcètera.

La UAB acull la VII Reunió del Real Patronato
sobre discapacidad
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Els voluntaris que tocaven els jembés i el noi d’Energy Control que feia malabars amb foc van fer que les carpes de la
FAS fossin el centre d’atenció de la festa.

nº 24

Com ja va sent habitual,
sota el pont de la Plaça
Cívica es van instal·lar
els programes socials de
la FAS: el PIUNE, el PIP,
el Programa de Salut i el
Voluntariat Hospitalari.

Al centre de tot, el taller
de malabars d’Energy
Control i quatre o cinc
voluntaris amenitzant el
matí a cop de jembé.

Mentrestant, cada pro-
grama oferia una cosa
nova: el de salut, tallers
de sexe segur, una barra
saludable on s’hi venien
pinxos i sucs de fruita; el
de presos, una carpa
presó; el PIUNE, jocs de
posar-se a la pell de per-
sones amb disminució, i
el Voluntariat Hospitalari,
una habitació d’hospital
simulada, amb camilla
inclosa.

És a dir: una festa
solidària i social. Una
festa per no oblidar.



Comissió de solidaritat
internacional de l’IJLV

El tècnic de la FAS Joffre
Carrera va participar a la
Universitat de València en la
Comissió de Solidaritat de la
Xarxa d’Universitats Joan
Lluís Vives per realitzar un
seguiment del projecte de
reconstrucció de la Universitat
de Pristina (Kosovo). La FAS,
que ja ha acollit a quatre dele-
gacions de membres de la
Universitat de Pristina, està
preparada per l’inici de la sego-
na fase del projecte, que tot just
ha començat. El mes de març
es començarà amb la donació
de nous ajuts a la Facultat
d'Agricultura de la UP, diferents
cursos i seminaris a Pristina, i
continuarà la mobilitat de pro-
fessors i alumnes kosovars i
catalans. El mes de febrer
començarà una campanya de
sensIbilització de punts de llibre
solidaris anomenada Paraules
per la cultura i la solidaritat

PER PICAR UNA MICA

Escola d’Estiu del
Voluntariat a Múrcia

S'ha celebrat a Múrcia la
Escuela de Verano de vol-
untariado, on han participat
diverses universitats
espanyoles. El lema d’aque-
st any era “Voluntariado
como nueva forma de partici-
pación social".  La Fundació
Autònoma Solidària, per
mitjà de Joffre Carrera, va
presentar la ponència "El
paper de la universitat en la
promoció de valors", expli-
cant l'experiència de la  UAB
amb el foment del voluntari-
at. La resta de presentacions
anaven encaminades a
explicar com s’exerceix el
voluntariat en les diferents
universitats de l’estat

PROGRAMA PER A LA INTEGRACIÓ DE PRESOS

Al C.P. Brians se segueix donant suport
als interns amb força i il·lusió

El passat 25 d'octubre el
Programa per a la Integració
dels Presos va organitzar una
visita institucional al Centre
Penitenciari Brians, per tal
de donar a conèixer les activi-
tats i el creixement del progra-
ma a la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i
Rehabilitació de la Generalitat
de Catalunya. 

Hi van assistir Mercedes
Sánchez, Directora General
de Serveis Penitenciaris i
Rehabilitació, Jesús
Martínez, Cap del Servei de
Rehabilitació de la Direcció
General de Serveis
Penitenciaris i Rehabilitació,
Mercedes Chacón, Co-
ordinadora de Programes de
la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i Rehabilitació,
Francisco Vicente, director
del Centre Penitenciari Brians,
Muriel Casals, membre del
Patronat de la          Fundació
Autònoma Solidària i
Vicerectora de Relacions
Internacionals de la UAB,

Jordi Tolrà, Director de la
Fundació Autònoma Solidària,
Saül del Val, Coordinador del
PIP, Laia Grabulosa, de la
Fundació Un Sol Món de la
Caixa de Catalunya, i alguns
voluntaris del Programa. 

L'acte, que va ser un èxit en
tots els sentits, va
consistir en una visita a les
activitats que desenvolupen
els voluntaris al Centre, i una
tertúlia posterior per tal de
comentar els avenços
del Programa. Les activitats
que es van poder visitar van
ser les classes de matemà-
tiques al mòdul II, un cine-
fòrum amb la pel·lícula El
senyor dels anells al teatre,
un partit de futbol al polies-
portiu i un debat al mòdul IV.

Cal destacar els acords de
col·laboració en futurs pro-
jectes comuns entre la
Direcció General i la Fundació
Autònoma Solidària, com ara
el projecte de sensibilització
als instituts.

Una professora del Centre Penitenciari Brians planifica amb dos voluntaris del
PIP les activitats acadèmiques d’aquest any

Fundació Autònoma Solidària
08193 Bellaterra (el Vallès Occidental)
Tel: 93 581 24 85  Fax: 93 58120 00
fas.voluntariat@uab.es
http://www.uab.es/fas/
Jordi Tolrà (edició)
Jordi Castroviejo (coordinació)
Jordi Castroviejo (fotografies excepte indicació)
i la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:

Al final de la visita es va prendre un aperitiu entre tots els assistents i alguns
voluntaris van aprofitar per explicar les seves experiències al centre.

El Programa per a la integració
de presos va mostrar les seves
activitats als responsables de la
Direcció General de Serveis
Penitenciaris

Dipòsit legal: B-3041-2002 
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La Torre de Babel a la FAS

Ja ha passat un mes i el
temps sembla volar. Des que
he començat a treballar a
l’Espai Solidari he d’admetre
que m’he trobat ràpidament
molt bé amb tothom.
L’ambient de treball és divertit,
hi ha confiança, i això fa que
la feina sigui més interessant i
agradable. Al principi he tingut
una mica de dificultat amb l’i-
dioma, però amb una mica de
paciència per part de tots he
millorat bastant i ara m’a-
treveixo amb el català i tot.

La primera feina que vaig fer
va ser ajudar a preparar una
exposició de cartells de SOS
Racisme, que havíem de pen-
jar en alguns llocs del
Campus. Ha estat una tasca
dura, principalment per temes
de burocràcia, però el resultat
final ha estat satisfactori. Els
cartells eren molt divertits i
amb molts colors, i penso que
l’exposició ha tingut l’èxit bus-
cat.

La tasca més important en la
que he participat ha estat la
Festa Major de la UAB, en la
qual s’ha mobilitzat tota la
FAS. Personalment no tenia ni
idea de la feina que requeria
l’organització de la festa, però
el resultat ha estat, crec, millor
del que ens pensàvem. La
cosa més maca ha estat tre-

ballar, i al mateix temps, viure
la festa.

Penso que aquesta és la meta
principal que una organització
de voluntariat ha de pro-
moure: crear i transmetre el
sentit de satisfacció personal
que reps quan te n’adones
que tu també has contribuït a
la creació d’una cosa que ha
donsat un bon resultat.

En aquest moment estem tre-
ballant en dues campanyes
de recollida de materials, una
pel Sàhara i l’altre d’ordi-
nadors per entitats que ho
necessiten. Espero que
aquesta experiència de volun-
tariat europeu sigui divertida i
agradable, i que segueixi for-
mant-me i enriquint-me com
en aquest primer mes.

Manuela Cuccu, 18 anys, voluntària europea de l’Espai Solidari

Si una cosa
es pot
destacar dels
voluntaris
europeus és
la seva forta
motivació

6 joves europeus comencen un any de voluntariat
entre nosaltres. Se li’n pot dir romanticisme?

Alguns dels voluntaris amb en Xavi al centre, un estudiant de periodisme que
és usuari del PIUNE. El dia de Festa Major van participar tots.

Aquest anys la Fundació ha
rebut sis nous voluntaris
europeus. Cinc d’ells treballen
pel PIUNE (Michele Orrú, ita-
lià, Andras Papp, hongarès,
Bert Vermeire, belga,
Stephanie Lessaint, francesa,
i Noelia Maldonado, ale-
manya) i una altra per l’Espai
Solidari (Manuella Cuccu, de
Sardenya).

El Servei de Voluntariat
Europeu és un programa de
la Comissió Europea, que a
Catalunya gestiona la
Secretaria General de
Joventut, que promou la
mobilitat dels voluntaris pels
diferents països de la Unió. Es
tracta que durant un any lec-
tiu, aquests joves puguin
gaudir d’una experiència de
voluntariat en alguna entitat.

Si se’ls pregunta el motiu prin-
cipal de la seva decisió d’em-
prendre aquest voluntariat tots
responen gairebé el mateix:
les ganes de conèixer la cul-
tura d’un altre país, de viure
sense els pares i de realitzar
una tasca social. Alguns d’ells

ja havien treballat amb dismi-
nuïts i per d’altres, aquesta
era la seva primera experièn-
cia en treball social. La Noelia,
per exemple, afirma que “no
se sap mai si algun dia em tro-
baré amb algun amic o familiar
que tinguin una disminució”.
Ella, que vol estudiar Hosteleria,
ja té clar a partir d’ara que quan
regenti el seu hotel el tindrà
totalment adaptat.

Tots ells viuen en pisos de la
Vila Universitària amb quatre
catalans. “Vivim com si fóssim
uns estudiants més”. Surten
els dijous a Sabadell, fan
festes als pisos... i treballen,
per suposat. Porten la fur-
goneta adaptada, ajuden a
escannejar els apunts pels
estudiants cecs, ajuden a fer
la bugada, a cuinar, etc.

En Michele ho té molt clar: “no
costa gaire ajudar la gent.
Cada dia tinc més clar que tinc
molta sort. La veritat, és que
no em pensava que em sen-
tiria tan a gust treballant amb
els disminuïts del PIUNE”. És
per això que no dubta en ani-

mar a tots els seus amics de la
Vila a que es facin voluntaris
de la FAS.

El tema de l’idioma el porten
molt bé, en general.
Especialment la Noelia, que
és de pares espanyols. Els
altres van venir aquí sense
saber ni un borrall de castellà i
després de dos mesos ja es
fan entendre de manera més
que acceptable, especialment
els italians i la francesa. Pel
Bert i l’Andras, que vénen de
països de parla no llatina, els és
una mica més difícil, tot i que
poc a poc s’estan integrant. Ja
saben tots ells també que la
nostra llengua vehicular és el
català, i no escatimen esforços
ni interès en aprendre’l.

El seu coordinador, l’ex volun-
tari europeu Frank Cousin, està
molt satisfet amb ells i ja els té
preparades una sèrie de cam-
panyes que hauran de dur a
terme aquesta any: la campa-
nya de biblioteques, de
pàrquings, de barreres arquitec-
tòniques o el 3 de desembre,
dia mundial dels disminuïts.

Els cinc voluntaris del PIUNE a la sortida de formació



Aquest any la Festa Major ha
La Fundació ha obert un nou espai en la 

Els Pallassos sense Fronteres van entretenir i sensibilitzar als estudiants de l’Autònoma amb
l’espectacle “No es pot passar”, que tracta sobre les desigualtats socials i sobre la situació
que es viu als camps de refugiats.

FESTA MAJOR 2002

La promoció del consum saludable ha 

Aquestes són alguna de les carpes que formaven la II Mostra d’entitats de
solidaritat i cooperació que un any més ha organitzat l’Espai Solidari

Imatge de la gimcana "Voyage, voyage, inmigrant tour", de la Companyia
Tourmix que va fer riure de valent als participants, just davant l’Hemeroteca

El concert d’El sobrino del Diablo Band va divertir tothom amb unes lletres
alhora divertides i reivindicatives. Van ser el colofó d’una tarda artística i
solidària. 

Quatre noies interessant-se
per la carpa de la FAS. En
van passar moltes més.

Una cucafera amenitzada
pels Pallassos sense
Fronteres. La gent, pel terra.



estat solidària més solidària que mai
Festa Major de la UAB 2002: L’Espai Solidari

FESTA MAJOR 2002

estat un dels altres puntals d’aquesta festa

Aquest és l’aspecte que oferia la gespa de la Plaça Cívica, a la
zona que estaven instal·lats els programes socials de la FAS

Del 0 al 30. Com tenim els pulmons? No només l’alcohol i les drogues de
disseny mereixen l’atenció del Programa de salut. El tabaquisme està
massa extès entre la gent del Campus.

Com cada any, no van faltar els acompanyaments simulats. Posar-se a la
pell d’un disminuït és una activitat molt útil per sensibilitzar la gent de l’en-
torn on ens trobem

Els tallers de sexe segur sempre tenen èxit. No és evident que tothom
sàpiga utilitzar correctament el preservatiu

Jesús Maestro, regidor de cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona i Muriel Casals,
patrona de la FAS, visitant la carpa del PIUNE
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PROGRAMA DE SALUT

Els propers 21 i 22 de novem-
bre se celebraran a la
Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona les
IV Jornades d’ONG SIDA de
Catalunya. Aquestes jor-
nades, organitzades pel
Comitè 1er de Desembre, la
Fundació Hospital de
Granollers i la Fundació
Autònoma Solidària, s’em-
marquen en la commemo-
ració del Dia Mundial de la
SIDA.

La FAS participa en aquest
congrés en la logística de les

inscripcions, que ja estan tan-
cades, i en la realització de
tallers de sexe segur el dia 27
de novembre de 16h a 18h a
l’Edifici d’Estudiants.  

A les jornades participaran
personal mèdic, tècnics
d’ONG, persones afectades
pel VIH, estudiants i tothom
que pugui estar interessat per
aquesta temàtica.

Pel que fa al programa, el
dijous dia 21 es tractaran els
temes de Comunicació social
i VIH-SIDA, Prevenció i VIH-
SIDA, Recerca en VIH-SIDA i

Reproducció assistida i VIH-
SIDA. L’endemà al matí es
crearan grups de treball
sobre els camps abans
esmentats i es procedirà a
presentar unes conclusions
abans de la cloenda.

Paral·lelament es podrà
veure l’exposició fotogràfica:
El Sida en Cuba, cedida per
VIH-DA Associació. 

Altres entitats que realitzaran
tallers de prevenció són
Àmbit Prevenció, Associació
Ceps, Actua Vallès, CJAS,
FSC, JIS, Sida Studi i Stop Sida

La Fundació participa en l’organització de les IV Jornades
ONG SIDA de Catalunya que se celebren a la UAB

Els joves tenen la paraula al 3er
Congrés de la Joventut de Catalunya

La FAS va
dinamitzar un
debat sobre
els voluntaris
europeus i la
visió que
tenen de
Catalunya, es
va ocupar de
l’atenció als
disminuïts i
va organitzar
un taller de
sexe segur

Els dies  7, 8, 9 i 10 de novem-
bre va tenir lloc al Campus de
la UAB el 3r Congrés de la
Joventut de Catalunya. La
Fundació Autònoma
Solidària hi ha participat acti-
vament tant en la preparació
com en el desenvolupament
del Congrés. 

El Congrés, impulsat pel
Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, de la
qual la FAS és una entitat
col·laboradora, i la Secretaria
General de Joventut, tenia
com a lema Establir ponts de
diàleg. Eren unes jornades
concebudes com un espai
obert a tots els joves, associats
i no associats, i pretenia que
tothom tingués una participació
activa: associacions juvenils,
fòrums joves, moviments
socials, joves a títol individual,
investigadors, experts en
joventut, informadors, dina-
mitzadors    juvenils...

I per suposat, la Fundació
Autònoma Solidària va aportar
el seu gra d’arena: va estar
present a la Fira de
l'Associacionisme Juvenil de
Catalunya, així com al Primer
Sopar de l'Associacionisme
Juvenil. El dia 9 va organitzar,

el Taller de sexe segur per a la
prevenció del VIH/Sida a
l'Espai de Salut. També va
gestionar, des de l’Espai
Solidari, els tallers Catalunya
vista des de fora,  un joc amb
debats paral·lels on l'objectiu
principal era conèixer la seva
percepció en arribar a
Catalunya davant una realitat
nacional, cultural i lingüística
totalment diferent a la que
s'explica al seul país d'origen.
A partir de frases categòriques
com "El català és un dialecte"
es tractava de poder esbrinar
el grau de coneixement per
part dels europeus entorn a la
realitat de Catalunya, un país
amb llengua i identitat  pròpia,
que la majoria d'ells des-
coneixen quan van decidir
participar en el seu  projecte
de voluntariat europeu.

La Fira de l'Associacionisme
Juvenil va ser un excel·lent
punt de trobada entre entitats
per tal de poder parlar de pro-
jectes en xarxa i, en aquest
sentit, la FAS va acordar amb
diverses entitats la possibilitat
d’apropar-se novament al
Campus a realitzar alguna
activitat d'interès per la comu-
nitat universitària en matèria
de solidaritat i cooperació

Stand de la FAS a la Fira de
l’Associacionisme Juvenil de Catalunya

Debat entre un grup de voluntaris
europeus sobre la seva integració al país

Posta en comú de les conclusions del
debat
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65 cartells contra el racisme

Oriol Pibernat, director de l’Escola EINA, comenta els cartells ubicats al Rectorat de la UAB

La FAS impulsa el primer postgrau sobre
Mediació per a la integració social
La Fundació Autònoma
Solidària i el Departament de
Pedagogia aplicada de la
Facultat de Ciències de
l’Educació organitzen la
primera diplomatura de post-
grau sobre Mediació per la
Integració Social, que se cele-
brarà a la Casa de
Convalescència de l’Hospital
de Sant Pau de Barcelona del
febrer al juliol de 2003.

El Postgrau de Mediació per la
Integració Social és un progra-
ma de formació per a perso-
nes que es vulguin dedicar
professionalment a la gestió
de projectes d'intervenció
social orientats a la inclusió,
integració de col·lectius amb
risc d'exclusió, activitats de
prevenció i a la gestió de pro-
grames, accions o polítiques
per evitar la marginació.

El fet de proposar aquest pro-
grama concret no ha estat una
qüestió aleatòria, sorgeix de la
necessitat d'establir un espai
de formació que permeti als
diferents professionals que
treballen amb aquests col·lec-
tius disposar d'un marc teòric i
metodològic que optimitzi la
seva feina i treballar de mane-
ra col·laborativa. Es tracta de
formar per a donar una
resposta d'atenció professio-
nal complementària a la que
s'ha estat duent a terme fins ara. 

El postgrau tindrà un enfoca-
ment integral, multidisciplinar i
centrat en diferents col·lectius
(disminuïts físics i psíquics,
immigrants, presos, gent gran,
pobres i joves amb risc d'ex-
clusió per factors relacionats
amb la salut, l'entorn social i
les drogodependències). 

El Medidador d'Integració és
una nova funció professional
adreçada a diferents perfils,
orientada a la realització de
les gestions i intervencions
necessàries per promocionar
la integració social, acadèmi-
ca, laboral, etc. dels col·lectius
amb risc d'exclusió, pro-
movent la seva igualtat d'opor-
tunitats, l'autonomia personal,
garantint els seus drets i pro-
movent la seva participació en
tots els àmbits socials.

La matrícula s’efectua del 2 al
20 de desembre. Per a més
informació, podeu consultar la
web del postgrau
(http://www.uab.es/fas/post-
grau.htm) , escriure un correu
electrònic a l’adreça
fas.socials@uab.es o bé tru-
car al 93 581 40 41 i demanant
per Bernat Corominas.

SOS
Racisme,
l’Escola de
Disseny EINA
i la FAS
organitzen
una exposició
contra el
racisme al
campus de la
UAB

La FAS també té un esperit
artístic. Prova d’això és la
sinèrgia que ha creat amb
l’Escola de Disseny EINA,
centre adscrit a la UAB, per
difondre una exposició de 65
cartells que han dissenyat els
alumnes d’aquesta escola. El
títol de l’exposició és 65
cartells per SOS Racisme, ja

que es va organitzar aquesta
mostra en motiu de la Festa
de la Diversitat d’aquest any.
Els 65 cartells tenen, per tant,
una temàtica solidària i antir-
racista.

La inauguració de l’exposició
es va realitzar a la Facultat de
Medicina, amb la presència de

Philip Stanton, coordinador
del projecte, Oriol Pibernat,
director de l’Escola EINA de
Disseny i Art, Miquel Àngel
Essomba, portaveu de SOS
Racisme, Jordi Tolrà, director
de la Fundació Autònoma
Solidària i Anna Cros, degana
de la Facultat de Ciències de
l’Educació. 

L'exposició romandrà al
Campus del 9
d'octubre al 30 de novembre i
estarà repartida entre el
Rectorat, l'estació de
Ferrocarrils, la Facultat
d'Econòmiques i la Facultat de
Ciències de l'Educació. També
es pot consultar l’exposició on
line al nostre web.

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA
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Els voluntaris de la FAS ja estan llestos
per començar el curs 2002-2003

Els 65 volun-
taris que van
participar a
les sortides
de formació
van organit-
zar les activi-
tats d’aquest
any en un
ambient dis-
tès

El cap de setmana del 25 i 26
d’octubre 65 voluntaris de la
Fundació van participar en
una formació dels seus
respectius programes. Els vo-
luntaris de l’Espai Solidari
van anar a l’alberg de
Canyamars, mentre que els
de salut i presons ho van fer a
l’alberg de Cabrera de Mar.

L’objectiu d’aquestes sortides
de formació és de crear un
bon ambient de grup i treballar
els objectius que té cada pro-
grama pel curs que comença. 

Tot va començar divendres a
la tarda, a la sala del Cinema
de la Plaça Cívica, on el
director de la FAS va fer una
introducció del què és la UAB,
la Fundació i el voluntariat en
general, mentre que els caps
de programa es van presentar
davant dels voluntaris i van
explicar una mica per sobre
els seus programes.

Seguidament, dos autocars
van emprendre la marxa cap
als albergs i ja al vespre es
van començar a fer activitats
per trencar el gel entre els vo-
luntaris, ja que la majoria no
es coneixien entre ells.

El dissabte al matí els volun-

taris es van posar a treballar
amb els seus coordinadors. El
Programa per la Integració
de Presos va començar el
matí parlant de la normativa
que hi ha al Centre
Penitenciari Brians, mentre
que el coordinador del
Programa de Salut i alguns
voluntaris veterans van
explicar què era “El Xiringu” i
quins objectius tenia per aquest
any. Els voluntaris de l’Espai
Solidari, per la seva banda,
van començar a planificar els
projectes que tenen per aquest
curs: la caravan d’emergència
per al Sàhara, la campanya de
recollida de material infor-
màtic, cursos sobre associa-
cionisme i altres.

Després de dinar, el PIP es va
dividir en quatre grups segons
les activitats que es duen a
terme a la presó: activitats cul-
turals, acadèmiques, socials i
esportives. El Programa de
Salut va treballar amb un grup
que es dedicarà a fer fun-
cionar “El Xiringu” i un altre
per les campanyes puntuals
de sensibilització.

En definitiva, molta feina,
diversió i convivència, i sobre-
tot, ganes de començar a
exercir el voluntariat a la UAB.

Una voluntària del programa de salut ensenyant com es fan
els tallers de sexe segur

Els grups de treball del PIP van aprofitar que feia un dia
assolellat per debatre a l’aire lliure.

Els 53 voluntaris del Programa per a la Integració de Presos i del Programa de Salut davant l’Alberg de Cabrera de Mar.


