
En motiu de la celebració del Dia Internacional
de les Persones amb Disminució (3 de desem-
bre), el Programa per a la Integració d’estu-
diants amb necessitats especials (PIUNE) va
organitzar una sèrie d’actes de sensibilització
a la comunitat universitària.

Les activitats van consisitir a participar en una
gimcana, on els estudiants anaven amb els
ulls embenats i un bastó mentre eren guiats

pels voluntaris del PIUNE. També era possible
agafar una cadira de rodes i fer un recorregut
per la Plaça Cívica o fer una partida de bingo
adaptat al Braille.

A nivell estadístic, cal destacar les més de 150
persones que van participar en la gimcana o
les 447 signatures que es van recollir per tal
que la nova llei d’universitats tingui en compte
a les persones amb disminució.

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

La Universitat Autònoma
de Barcelona va ser la
seu d’un acte històric.
Amb la fi del 2001, el
servei militar i la PSS
desapareixen a l’Estat
espanyol i aquest és un
fet que calia analitzar,
debatre i per què no, ce-
lebrar.

Els dies 18, 19 i 20 de
desembre, va tenir lloc a
la Sala d’Actes del
Rectorat la Conferència
Internacional sobre la fi
del Servei Militar i les
noves perspectives de
pau a Europa, on hi van
participar experts d'arreu
del país i de la resta

d'Europa per donar el
seu punt de vista sobre
aquest tema. 

La Conferència va estar
organitzada per la
Fundació Autònoma
Solidària, Moviment per
la Pau i el BEOC, i hi van
assistir unes 200 perso-

nes. Un cop finalitzades
les jornades, es va pro-
cedir a fer un enterra-
ment simbòlic del servei
militar, amb la partici-
pació del Síndic de la
UAB, Jordi Porta i del
Síndic de Greuges de
Catalunya, Anton
Cañellas.

El PIUNE mobilitza el Campus

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE LA FI DEL SERVEI MILITAR

El Síndic de Greuges de Catalunya i el de la UAB, Anton Cañellas i Jordi Porta, van participar en l’enterrament simbòlic del servei militar a la UAB
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PROGRAMA DE SALUT

La FAS forma agents de salut per
prevenir des de les aules
Amb una intervenció sobre la
situació de la Sida a
Catalunya, el director general
de Drogodependències i Sida
de la Generalitat, Joan
Colom, va cloure el passat dia
17 de desembre el Curs
d’Agents de Salut que s’ha fet
setmanalment des d’octubre a
desembre a la UAB. El direc-
tor general va fer també un
balanç dels 20 anys de les
polítiques de prevenció que ha
dut a terme la Conselleria de
Sanitat i va elogiar el paper
que està duent a terme el
Programa de salut de la FAS
al Campus de l’Autònoma.

El curs tenia l’objectiu de pro-
porcionar als participants uns
coneixements bàsics sobre
VIH-Sida, drogodependències
i transtorns alimentaris, que
complementen la seva forma-
ció a la universitat, i a part
ajuda als voluntaris del
Programa de Salut a tenir
una base més sòlida per aten-
dre les consultes de “El Xiringu”

En el curs hi han participat un
total de 21 ponents, vinguts de
l’àmbit docent, ONG’s, de l’ad-
ministració pública i també
dels afectats. De les 44 per-
sones que han completat el
curs, la majoria provenen de
les facultats de Psicologia i
Ciències de l’Educació.

Una vegada finalitzades les
sessions, els participants van
omplir una enquesta per ava-
luar el curs. Dos terceres parts
van afirmar que la temàtica
que més els havia interessat
era la Sida. A part d’aquesta
dada, la valoració general que
els assistents han fet del curs
ha estat molt notable: el temari
ha estat puntuat amb un 8’5,
el contingut amb un 7’4, els
ponents amb un 7’3 i els dies
de curs amb un 8.

Aquest Curs d’agents de salut
estava validat acadèmicament
per la UAB amb tres crèdits de
lliure configuració.

Fundació Autònoma Solidària
08193 Bellaterra 
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 (fotografia)
i la col·laboració de tot l’equip
del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:

Joan Colom, director general de Drogodependències i Sida de la Generalitat, va
pronunciar la conferència de clausura.

Aurelio Díaz,
director de
l’Observatori de
Nous Consums
Juvenils en una
sessió sobre 
drogodependències

El dissabte 14 de novembre l’equip de la
Fundació va assisitir a les II Jornades
d’Associacionisme i Voluntariat que es van
celebrar al Palau de Congressos de
Catalunya. El director de la FAS va participar
al debat que tenia com a títol “Noves relacions
entre universitats i Tercer Sector”, on va remar-
car que cal superar la visió clàssica de la uni-
versitat com a institució de formació estricta-
ment acadèmica. La filosofia de la Fundació
Autònoma Solidària és que la universitat ha
d’assumir la formació integral de la persona,
una formació humana i en valors.

Les Jornades van precedir la fi de l’Any
Internacional del Voluntariat, que es va fer coin-
cidir amb el Dia Internacional del Voluntariat, el
26 de novembre. Aquell dia la Consellera de
Benestar Social, Irene Rigau, el director gen-
eral d’Acció Cívica, Josep Lluís Cleries, i el
gerent de l’INCAVOL, Josep Maria Canyelles
van donar els premis Voluntariat 2001 a
l’Auditori. Els ponents van fer una valoració
molt positiva d’aquest any que deixem i van
animar als centenars de voluntaris que van
assistir a l’acte a continuar la seva tasca amb
la mateixa empenta. 

2001: ANY INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT

La temàtica
que més ha
interessat a
les persones
que han
assistit al
curs ha estat
la de la Sida

Acaba l’Any Internacional del
Voluntariat, però la festa continua



DIA INTERNACIONAL DE LLUITA CONTRA LA SIDA

La UAB contra la SIDA

La problemàtica de la SIDA va
picar les consciències de la
comunitat universitària el
divendres 30 de novembre.
Un dia abans de la celebració
oficial, que se celebra cada 1
de desembre, el Programa de
Salut de la FAS va desplegar
un dispositiu de voluntaris que
tenien la missió de sensibi-
litzar el màxim nombre possi-
ble de les 40.000 persones
que cada dia s'acosten a la
UAB. Des de bon mati fins
que es va fer fosc, el Campus
es va tenyir de color vermell.
El Virus d'Inmunodeficiència
Humana (VIH) infecta cada
dia 15.000 persones a tot el
mon, el 90% dels casos trans-
mès per via sexual, i afecta en
la seva majoria a joves de 24
a 35 anys. Aquest és un sec-
tor de la població molt propi
de l'Autònoma. 

Amb la SIDA no s'ha de baixar
mai la guàrdia.  Per aquesta
raó,  els voluntaris de la FAS

van oferir informació als cen-
tenars d'estudiants que es van
acostar a les parades que hi
havia a tots els bars i restau-
rants del Campus. Durant tot
el mati, els centres neuràlgics
de l'Autònoma estaven pro-
tagonitzats per un seguit de
taules sensibililtzadores on
s'hi podia trobar des de
preservatius a pins amb el llaç
vermell, passant per diversos
materials preventius.

L'efecte que va impactar més
a la comunitat universitària va
ser el passi continuat del
video de La Marató de TV3
que estava ubicat als
Ferrocarrils de la
Generalitat, al costat d'una
paradeta informativa. També
es van fer dos videofòrums,
un amb la pel·lícula Todo
sobre mi madre, i l'altre amb
Antes de que anochezca,  a la
Vila Universitària.

Durant la setmana prèvia, el

restaurant de la Plaça Cívica
va tenir l'exposició "Què pinta
la SIDA?", creada per la
Diputació de Barcelona i
costejada amb l'ajuda de
l'Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès.

Aquest any la FAS ha col·la-
borat amb Actua Vallès, que
treballa per aconseguir
finançar un orfenat al
Senegal. A part de col·locar
unes guardioles als bars de
les facultats, que van recollir
prop de 40.000 pessetes, van
tenir una parada pròpia a la
Plaça Cívica. Actua Vallès
també va participar en la rea-
lització d'un taller de sexe
segur a 11 subsaharians. Els
altres tallers estaven destinats
a un grup de reclusos (un per
dones i un per homes) del CP
Brians i a un grup de noies

del JALG, aquest últim impar-
tit per professionals de l'asso-
ciació Stop Sida.

Aquests actes es van celebrar
a l'Autònoma un dia abans, el
30 de novembre, i l'endemà,
Dia internacional de lluita con-
tra la Sida, la FAS va partici-
par juntament amb el Comitè
1er de Desembre als actes
fets a Barcelona. El director
de la FAS i el coordinador del
Programa de Salut van
assistir a les recepcions ofi-
cials que es van fer a
l'Ajuntament de Barcelona i

Per primera
vegada, la
FAS va ser
membre
organitzador
del Comitè
1er de
Desembre

a la Generalitat, juntament
amb la resta d'entitats que for-
men el Comitè.

Un grup de voluntàries de la
FAS va estar al càrrec d'un
estand informatiu a la Rambla
de Canaletes. Des d'allà van
atendre dubtes i consultes de
la gent que s'acostava i van
repartir postals del Xiringu,
tríptics del Programa de
Salut i un miler de preser-
vatius. Per finalitzar els actes,
es va fer una marxa unitària i
es va llegir un manifest a la
Plaça Sant Jaume.

El responsable del Programa de Salut, Isidre Plaza, atenent una consulta



L’Autònoma enterra
La fi del servei militar i la PSS se celebren
a l’Autònoma amb unes jornades de debat

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE LA FI DEL SERVEI MILITAR

El Servei Militar s’acaba amb
l'any que hem deixat, i amb ell
també s'emporta la Prestació
Social Substitutòria (PSS).
Aquest fet s'havia de com-
memorar, i la Universitat
Autònoma de Barcelona cons-
tituïa un marc ideal per dur-ho
a terme. 

La Fundació Autònoma
Solidària (FAS), Moviment
per la Pau i el Buró Europeu
d'Objecció de Consciència
(BEOC) van organitzar la
Conferència Internacional
sobre la fi del servei militar i
les noves perspectives de
pau a Europa, que es va ce-
lebrar a la Sala d'Actes del
Rectorat de la UAB els dies
18, 19 i 20 de desembre. La
Conferència va comptar amb
la presència d'experts sobre
aquests temes d'arreu
d'Europa i hi va assitir prop de
200 persones.

Els objectius generals de les
jornades eren dos: El primer
era analitzar la fi del servei
militar obligatori des del punt
de vista de les organitzacions
que han estat treballant per a
la seva superació, ja que
sovint s'ha presentat de ma-
nera interessada com una
conseqüència natural del curs
de la història, ignorant com-
pletament tots els esforços
que s'han fet des de la socie-
tat civil per a arribar a la
situació actual. 

El segon objectiu era situar
aquest canvi en una perspec-
tiva europea, incidint en el nou
model europeu de pau i
seguretat provocats per la fi
de les lleves obligatòries i la
situació bèl·lica actual.

El primer dia, dimarts 18 de
desembre, els representats
del BEOC de diversos països
de l'Europa de l'est van orga-
nitzar uns tallers sobre l’objec-
ció als països de l’est i als
Balcans. Van ser uns tallers
dinàmics, on hi va haver molta
interacció entre els ponents i
el públic. Paral·lelament, a la
facultat de Ciències de
l'Educació es feia un altre

taller, en aquest cas a càrrec
de l'Escola de Cultura de Pau
de la UAB.

L'endemà va començar la
Conferència internacional
pròpiament dita. La inaugu-
ració va ser a càrrec de Louis
Lemkow, president de la FAS
i Jordi Tolrà, president del
BEOC i director de la FAS,
Ramon Panyella, president
de Moviment per la Pau i
Jaume Giné, de l’Àrea de
Cooperació del Govern de la
Generalitat de Catalunya.

El president del BEOC va
obrir l'event explicant que el
servei militar està desaparei-
xent a l'Europa occidental pro-
gressivament, però que als
països de l'Est la situació
encara ha de millorar molt, tot
i que es comencen a veure
indicis d'obertura i flexibilitat
dels respectius governs. 

Ramon Panyella, de
Moviment per la Pau, va
explicar per què es va crear
una corrent en favor de l’ob-
jecció organitzada al nostre
país a principis dels vuitanta.
Va parlar de la necessitat
d'estendre popularment el
dret a l'objecció de conscièn-
cia i socialitzar el rebuig al
servei militar. Ara és optimista
sobre el fet que la desaparició
del servei militar sigui un pas
important de cara a la pro-
gressiva desmilitarització de
la societat. 
Per la seva banda, el director

de l’ Àrea extraeuropea i de
Cooperació, Jaume Giné, va
explicar la nova Llei de
Cooperació per al
Desenvolupament, aprovada
recentment al Parlament.
Aquesta llei és innovadora
perquè defineix el desenvolu-
pament dels països empobrits
com un bé públic global que
afecta a tothom. També va
valorar molt positivament el
moviment a favor de la objec-
ció que hi ha hagut a
Catalunya, un fet que, segons
ell, ha tingut un paper molt
important en l'acabament del
servei militar obligatori.

La primera taula rodona, pre-
sentada per l'alemany Mirko
Schwärzel, consistia a
explicar la situació del servei
militar a Europa en general,
que és bastant desigual depe-
nent de cada país. Van inter-
venir Hans Dijkman (Països
Baixos), Gerd Greune
(Alemanya) i Licio Palazzini
(Itàlia), tots ells membres del
Buró Europeu d'Objecció de
Consciència. La tasca d'aque-
sta entitat se centra en
recolzar l'objecció de cons-
ciència a Europa i la resta del
món, treballar a favor de l'edu-
cació per la pau, el desarma-
ment nuclear, el desminatge i
la potenciació dels drets
humans.

El model de defensa espanyol
va ser el següent tema que es
va tractar. Eduard Vinyamata,
director del Centre Pau i
Treva de la URLL, va introduir
les intervencions de Jesús
Núñez, un ex militar que ara
treballa a l'Instituto de
Estudios sobre conflictos y
acción humanitaria, i
Ramon Panyella, president
de Moviment per la Pau.  El
primer va afirmar que és molt
difícil saber quina és l'estratè-
gia actual de l'exèrcit espa-
nyol perquè "és molt diferent
el que es diu del que s'acaba
fent". També va parlar
d'Espanya com a país expor-
tador d'armament a països
que després les venen a d'al-
tres que tenen conflictes
bèl·lics. Núñez opina que avui

La majoria de
ponents van
coincidir en
que la
Conferència
havia de ser
una celebració

Eduard Vinyamata presentant les intervencions de Ramon
Panyella i Mariano Aguirre

Participants recollint la documentació de la Conferència

Vista panoràmica de la Sala d’Actes del Rectorat durant la
intervenció dels membre del BEOC de la UE

Darrera intervenció de la Conferència amb Jordi Tolrà, Jordi
Porta i Anton Cañellas, amb el casc militar a sota.



El comiat de la mili es va materialitzar després de la cloenda de la Conferència, i va consistir en fer un enterrament
simbòlic del servei militar. A la imatge es veu al Síndic de Greuges Anton Cañellas presenciant l’enterrament d’un
casc militar  amb una flor damunt seu per part de Sy Vincent Schmitz, voluntari europeu de la FAS.
Comença una nova etapa.  

el servei militar
Experts del país i de tota Europa analitzen
les noves perspectives de pau i seguretat

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SOBRE LA FI DEL SERVEI MILITAR

En el marc de la Conferència
Internacional es va aprofitar
per presentar un llibre que
tracta la temàtica de la PSS a
l'Autònoma. El llibre es diu La
Prestació Social  a la UAB.
Balanç d'una dècada. i ha
estat escrit per Santi Suàrez i
Òscar Muñoz.

Es tracta d’un estudi sociològ-
ic basat en una metodologia
qualitativa, és a dir, realitzat
no a partir d’enquestes sinó
d’entrevistes personals i
grups de discussió. La
Universitat Autònoma de
Barcelona és la universitat
que ha tingut històricament

un paper més significatiu en
la promoció de l'objecció de
consciència i la prestació
social substitutòria. Va ser la
primera universitat a crear
places per a objectors i la
primera que en va enviar a
l'estranger (als Balcans) per
realitzar tasques d'ajuda
humanitària amb els refugiats
de guerra. En les seves
pàgines també s'hi troben
bones anècdotes que han
passat des de 1989 fins al
1999 a la gent que feia la
PSS a la UAB: visites d'in-
spectors, conflictes amb
insubmissos i un seguit de
situacions curioses.

en dia s'està apostant per una
seguretat entesa de manera
reactiva, enlloc de preventiva.
Panyella, per la seva banda,
va exposar un estudi presen-
tat el maig de 1997 sobre un
model alternatiu de defensa,
que aposta per primar l'acció
política per sobre de la militar,
que la UE tingui una veritable
política de seguretat,  que
l’exèrcit espanyol no
sobrepassi els 80.000 efectius
i que es dediqui a accions de
prevenció i establiment de la
pau.

El primer objector de cons-
ciència de l'Estat espanyol,
Pepe Beunza, va reprendre
les jornades explicant les difi-
cultats en què es trobaven ell i
els joves de la seva generació
(anys 70) a l'hora de negar-se
a fer el servei militar. En aque-
lla època, només els
Testimonis de Jehovà es
negaven a anar a l'exèrcit,

però per motius ben diferents
als dels pacifistes. Malgrat els
anys de presó que va patir,
Pepe Beunza no va deixar de
fer campanyes a favor de l'ob-
jecció de consciència, un
tema ignorat per la majoria de
població de llavors. L'altra xer-
rada la va efectuar el perio-
dista Xavier Rius Sant, que
va fer balanç dels darrers 25
anys en la lluita per l'objecció.

El darrer debat del dia el van
protagonitzar dues postures
ben diferenciades: l'objecció i

la insubmissió. Per la primera
opció va intervenir Alfred
Manso, ex president del
Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya
(CNJC), que opina que la clau
del triomf final de l'objecció a
l'Estat ha estat en part gràcies
a la difusió de la idea de rea-
litzar un servei civil, una opció
participativa que lliga amb els
valors del pacifisme i justícia
social. L'opció que defensava
el membre de la Plataforma
Antimilitarista de Catalunya,
Jaume Llansó, era la de
comprometre's amb la socie-
tat de manera lliure, no per
obligació militar. Va recordar
els 1000 insubmissos que han
passat per la presó des de
1989 i que encara en queden
tres a dins.

El dijous dia 20  es va abordar
el tema de la seguretat i la
cooperació a escala europea.
Ho van fer els diputats Carles
Campuzano, membre de
l'Assemblea Parlamentària de
l'OSCE, i Anna Terrón.
L'eurodiputada socialista
opina que la UE pot tenir un
paper important a l'hora de
mediar amb els països que es
trobin amb conflictes. Va
explicar que comercialment es
pot aplicar una clàusula ja
aprovada que diu que les
zones on no es respectin els
drets humans poden ser pri-
vats dels acords comercials
amb la Unió. 

Carles Campuzano, diputat
al Congrés per CiU va fer un
anàlisi del nou escenari
europeu després de l'onze de
setembre. Segons Campuzano,
ara es torna a identificar un
enemic (el terrorisme interna-
cional) i augmenta la inse-
guretat en l'opinió pública. Va
concloure dient que s'hauria
de fer un esforç per superar
les visions a curt termini i
veure la pau com a objectiu
final.

L'última conferència la va pro-
nunciar Mariano Aguirre,
amb el títol de "La defensa
europea i la seguretat
humana". Aguirre, director

del Centre d'Investigacions
per la Pau (CIP), també va
parlar de l'onze de setembre.
Creu que hi ha hagut dos tipus
de reacció des de llavors: un
discurs internacionalista i
cooperacionista, basat en la
necessitat d'un debat que ens
porti a l'arrel d'aquests pro-
blemes, i un altre debat que
defensa l'ús de la força com a

venjança, que és el què està
succeint a la pràctica. Pel que
fa a la UE, va plantejar de
quina manera es conjuguen
els sistemes de defensa, les
polítiques exteriors i les co-
mercials, que van lligades. 

El Síndic de Greuges, Anton
Cañellas i el Síndic de
l’Autònoma, Jordi Porta van

cloure les jornades.   La fi del
servei militar obligatori a
l'Estat espanyol també coin-
cideix amb el relleu del presi-
dent del Buró Europeu
d’Objecció de Consciència,
Jordi Tolrà, per  Hans
Dijkman.  Encara hi ha països
a Europa on exercir l'objecció
de consciència resulta compli-
cat i queda molta feina per fer.

Presentació del llibre La Prestació Social a la UAB

Avui en dia hi
ha països
europeus on
ser objector de
consciència
encara està
mal vist



BERENAR DE NADAL DELS VOLUNTARIS 

FAS-tassa!

Curs de formació pràctica del PIP
PROGRAMA PER LA INTEGRACIÓ DE PRESOS

Amb l'arribada de la neu, els
nous voluntaris del
Programa de presons van
rebre el II Curs de Formació
Pràctic. Va ser el 14 de
desembre a la sala d'actes
del Cinema de la UAB.
Aquest curs, juntament amb
la sortida de formació que es
va realitzar a Platja d'Aro i
les dues visites guiades al
Centre Penitenciari Brians,
és la preparació que han
rebut els voluntaris del PIP, a
falta del tercer Curs sobre
Presó i Reinserció que es
durà a terme el mes d'abril.

L'objectiu d'aquesta formació
pràctica era situar als volun-
taris dins el marc penitencia-
ri, perquè coneguessin la
funció de la Direcció
General de Serveis
Penitenciaris i de
Rehabilitació (DGSPR) i l'
estructura i funcionament
d'un centre penitenciari, en
el seu cas el CP Brians.

El curs va constar de dues
ponències: la primera, a càr-
rec de Mercè Chacón
(responsable de voluntariat
de la DGSPR), i la segona a

càrrec de  Xavier Aranda,
mestre de la presó Model i
ex mestre del CP  Brians. 

La intervenció de Mercè
Chacón es va centrar en
explicar la política peniten-
ciària de la Generalitat, i va
explicar la posició del
Departament sobre la
polèmica que hi hagut a les
presons catalanes a causa
de la fuga d'alguns interns.
També va parlar de la
importància que tenen els
voluntaris en la formació i
suport als presos. 

La Fundació està formada per
un extens grup d'amics. Per
aquesta raó es va celebrar
una festa de Nadal el passat
16 de desembre al Teatre de
la Plaça Cívica. Una mica de
pica-pica, musiqueta i sucs de
fruita: una festa nadalenca
saludable. Aquest berenar
també va servir per agrair a

tots els voluntaris el seu treball
solidari que han estat rea-
litzant durant aquests mesos.
A més, per tres membres de
l'equip de la FAS, aquesta va
ser la seva festa de comiat.

A tots ells i als voluntaris en
general, els desitgem un 2002
més cap i cua que mai.



DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Els estudiants amb disminució de la UAB
reclamen que la LOU garanteixi els seus
drets en el seu Dia Internacional
El Dia Internacional de les
Persones amb Disminució va
ser celebrat a l'Autònoma en
un ambient festiu i de partici-
pació el passat 4 de desem-
bre. El PIUNE i l'ADUAB
(Associació Pro-disminuits de
la UAB) van coordinar el pro-
grama d'activitats que es van
realitzar a la Plaça Cívica
durant tota la jornada. Cal
destacar les més de 150 per-

sones que van participar a la
Gimcana adaptada. Aquesta
tenia com a objectiu que els
participants es posessin a la
pell de les persones amb dis-
minució:  es tractava que els
estudiants fessin un recor-
regut per la Plaça Cívica amb
cadira de rodes o que anessin
amb els ulls embenats i un
bastó acompanyats pels vo-
luntaris del PIUNE. 

Una altra activitat destacada
va ser el bingo adaptat en
Braille, en el que hi van par-
ticipar una trentena de perso-
nes, entre d'elles Maria
Enciso, cap de la Unitat de
cultura de l’ONCE. Els partici-
pants al bingo havien de des-
xifrar els seus cartrons amb
l'ajuda d'alfabets Braille. Al
costat d'on es feia el bingo hi
havia un punt de recollida de
signatures per demanar que la
nova llei d'universitats con-
templi mesures adreçades a
la no discriminació de les per-
sones amb disminució i a la
plena igualtat dels seus drets.
En total es van recollir 447
signatures que ja han estat
enviades al Ministeri d'Educació.

Durant tota la jornada, l'esta-
cio dels Ferrocarrils de la
Generalitat va albergar l'ex-
posicio fotogràfica "In-
tegracio", que mostra les difi-
cultats amb les que es troben
els estudiants amb disminucio
de la UAB, la destresa amb la
que les superen, i el suport
que reben dels voluntaris.

Ja a la tarda, la companyia de
teatre Baula de Bauxa, que
compta amb alguns actors
amb disminució psíquica, va
representar l'obra Instants de
trobada. Els 60 assistents que
van anar al teatre de la Plaça
Cívica van poder gaudir, en
acabar la representació, d'un
petit berenar de celebració.

Per què se celebra el Dia
Internacional de les
Persones amb Disminució al
Campus? Entre d'altres
coses per sensibilitzar la
comunitat universitària dels
problemes i dificultats amb
que es troben els estudiants
amb disminució. Amb aquest
fet la Fundació Autònoma
Solidària pretén poder
garantir la igualtat d'oportuni-
tats d'aquestes persones,
així com la seva plena inte-
gració en el medi universitari. 

Aquesta és una jornada on 
els voluntaris del PIUNE fan
possible la promoció i cele-
bració d'uns actes festius i
reivindicatius a la vegada. A
part de col·locar nombroses
pancartes per tot el Campus
o repartir octavetes, els vo-
luntaris van estar presents a
les paradetes muntant les
activitats i explicant a tota la
gent que s'acostava, la
importància de tenir un pro-
grama per la integració dels
estudiants amb disminució.

La necessitat de donar-ho a conèixer

La Plaça
Cívica es va
omplir de 
solidaritat
cap a les 
persones amb
necessitats
especials

El bingo adaptat en Braille portava de bòlit a la majoria d’estudiants que hi jugaven. Al marge dret de la imtage es pot
observar a Maria Enciso, la cap de la Unitat de cultura de l’’ONCE participant en una ronda.



CURS DE FORMACIÓ DE VOLUNTARIS

Bon ambient i nous amics en el curs 
d’ introducció al voluntariat de la FAS

Els voluntaris del Programa
d'integració de presos (PIP)
i del Voluntariat Hospitalari
van passar un cap de setmana
ben intens a Platja d'Aro. Va
ser els dies 17 i 18 de novem-
bre en una casa de colònies
que es diu l'Escola del Mar.
12 voluntàries d'hospitals i 31
de presons van gaudir d'una
estada lúdico-formativa que
es va dividir en dues parts
diferenciades. 

El primer dia, dissabte, van
estar tot el vespre participant
en dinàmiques de grup, coor-
dinades per l'educadora social
Clara Darder.  Era important
que els nous voluntaris
s'anessin coneixent entre ells,
ja que la majoria no s'havien

vist mai encara i tots ells par-
ticipen en un projecte comú.
Després de jugar a un joc de
rol sobre el comerç d'armes, ja
a la nit, es va donar per
acabada la part lúdica. 

L'endemà diumenge, els vo-
luntaris dels dos programes es
van dividir en grups de treball i
els seus coordinadors van
donar una sèrie de pautes
perquè debatessin, refle-
xionessin i traguessin conclu-
sions de quina era la seva
tasca, quins problemes s'han
trobat i com podien resoldre'ls.
De pas, van conèixer millor la
Fundació, els objectius de
cada programa i van veure
que això de ser voluntari és
més divertit del que sembla. 

El joc de rol sobre el comerç d’armes va portar de bòlit als participants al curs

Perdre la
vergonya és

essencial
per fer de

voluntari

Jocs per trencar el gel i conèixer nova gent


