
Exercir un treball de solidaritat en un país
estranger, aprendre la seva cultura i la seva
llengua i adquirir una formació integral.
Aquestes són les motivacions de molts dels
joves que cada any s�acullen als programes d�
intercanvi del Servei de Voluntariat Europeu
(SVE), una iniciativa de la Comissió Europea.

Aquests voluntaris reben una formació per part
de l�entitat d�acollida i a canvi donen el seu

esforç per permetre que altres persones amb
menys possibilitats puguin accedir als estudis
universitaris en igualtat d� oportunitats.

Aquest any hem tingut entre nosaltres a un
belga, dos italians, una francesa, una ale-
manya i un hongarès, que han estat col·labo-
rant amb el PIUNE i amb l�Espai Solidari des
de setembre fins juliol. A la pàgina 4, ens fan
el seu balanç.

Fundació Autònoma Solidària
Edifici d�Estudiants Campus UAB Bellaterra. 93 581 26 10 http://www.uab.es/fas/
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Empenta!

El Parlament de
Catalunya va ser el marc
escollit per presentar el
llibre Refugiats als
Balcans, una experiència
de solidaritat univer-
sitària. El passat 11 de
juny, a les 19h el presi-
dent del Parlament, Joan
Rigol, va presidir la com-

memoració dels 10 anys
de projecte de solidaritat
entre la UAB i el poble de
Bòsnia. 

Gairebé un centenar de
persones, entre antics
voluntaris, objectors,
empreses i responsables
de la universitat i l�admi-

nistració van assistir en
aquesta recepció i poste-
rior copa de cava.

La taula presidencial
estava formada, d�es-
querra a dreta,  per
Jesús Maestro (regidor
ponent de cooperació de
l�Ajuntament de

Barcelona), Muriel
Casals (presidenta de la
FAS i Vicerrectora de
relacions internacionals),
Joan Rigol (president
del Parlament), Josep
Lluís Cleries (director
general d�Acció Cívica) i
Jordi Tolrà (director de
la FAS).

Voluntaris europeus: fins l�any que ve

LA UAB AMB BÒSNIA

Joan Rigol, president del Parlament, oferint unes paraules de reconeixement a la tasca duta per la UAB amb Bòsnia durant aquests 10 anys
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II Jornades sobre
mobilitat i llengua

El Departament
d�Universitats, Recerca i
Societat de la Informació
(DURSI) va organitzar els
passats 3 i 4 de juny a
Castelldedefels les II
Jornades Universitàries
sobre Mobilitat i Llengua, en
la qual van participar-hi diver-
sos membres de la UAB,
entre d�ells el director de la
Fundació Autònoma
Solidària, Jordi Tolrà, el qual
va fer una ponència sobre el
voluntariat universitari a la
FAS. En la seva ponència va
mostrar un vídeo on es veien
alguns dels nostres volun-
taris europeus parlant en
català.

PER PICAR UNA MICA

Jornades sobre uni-
versitat  i cooperació

Aquesta vegada va ser
Còrdova on es van realitzar
les jornades de treball La
Universidad española y la
cooperación al desarrollo:
actores y estrategias.
L�objectiu d�aquestes jor-
nades era contrastar el rol de
les universitats en matèria
de cooperació, així com la
seva responsabilitat envers
la pobresa als països en vies
de desenvolupament. Jordi
Tolrà va participar en la ses-
sió sobre la formació i la
investigació en la coo-
peració. En aquesta taula es
van planetjar preguntes re-
ferents a la compatibilitat
entre entre els incentius de
la cooperació espanyola
amb els que proposen les
altres administracions.

ESPAI SOLIDARI

Curs d�introducció a la solidaritat
i cooperació internacional
Entre els mesos d'abril i maig
de 2003 s'ha realitzat el primer
Curs d'Introducció a la
Solidaritat i Cooperació
Internacional, amb l'objectiu
de sensibilitzar entorn a la
desigualtat nord-sud i les
seves principals causes. A
banda de veure les causes
d'aquestes desigualtats, un
altre objectiu d'aquest curs era
tractar les possibles respostes
i solucions, tant a nivell gover-
namental com no-governa-
mental que existeixen a
Catalunya.

El curs s'ha dirigit a tots els
estudiants interessats en
temes relacionats amb el món
de la cooperació i la solidari-
tat, i les classes s�han fet a
totes les facultats de la UAB,
ja que s�ha buscat relacionar
les ponències amb cada una

de les ciències tractades a les
facultats. El nombre final d'ins-
crits ha estat de 55, la majoria
dels quals són estudiants de
les facultats de Ciències
Econòmiques i Polítiques i
Sociologia.

A les 9 sessions teòriques
s�han tractat temes molt diver-
sos: des del paper de les
ONG�s i el de les institucions
publiques a Catalunya (sessió
impartida per Jesús
Maestro), a l'aspecte
econòmic de la cooperació, ja
que una de les causes fona-
mentals de les diferències
entre països del "primer" i del
"tercer" món són pròpiament
les econòmiques. Per això van
participar ponents que són
coneguts per les seves posi-
cions crítiques vers el sistema
econòmic-polític d'occident.

La Dra. Muriel Casals va introduir la primera classe del curs
donada per Eduard Ballester de la FCONGD

Setem va inaugurar el progra-
ma L'estiu solidari que organ-
itza la FAS amb l'objectiu de
posar a l'abast de la comunitat
universitària els camps de tre-
ball, intercanvis� que rea-
litzen les entitats catalanes
l�estiu 2003. Unes 300 perso-
nes han assistit a les quatre
sessions de presentació que
s�han fet al Campus en aque-
sts 3 mesos. Han presentat el
seu projecte, la Fundació Pau i
Solidaritat, Sodepau, la
Fundació Codespa, RAI, la

Fundació Pere Tarrés, o la
Secretaria General de
Joventut de la Generalitat,
entre d�altres. Totes aquestes
entitats han exposat les diver-
ses propostes, estades
solidàries, camps de solidari-
tat, brigades solidàries, pro-
postes per a fer de cooper-
ants� En aquestes sessions
cada entitat ha exposat els la
seva forma d'organització dels
projectes, el grau d'implicació
quant a la preparació i les
tasques a desenvolupar. 

Els camps de treball solidaris acosten
els estudiants de la UAB al 3er Món

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 i fotografia excepte indicació)
i la col·laboració de tot l�equip del voluntariat de l�Autònoma.

Amb el suport de:

Dipòsit legal: B-3041-2002 

Eduard Cantos, d�Intermon Oxfam i Carlota Franco de One
World, en la conferència sobre �Àfrica i Internet�



FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

El Parlament de Catalunya
reconeix la tasca solidària de la
UAB amb el poble de Bòsnia

Gairebé un
centenar de
persones
implicades en
la solidaritat
entre la UAB i
Bòsnia es
van reunir al
Parlament 

El president del Parlament,
Joan Rigol, va presidir l'acte
de commemoració dels 10
anys de cooperació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona amb Bòsnia. Amb
motiu d'aquesta celebració, la
Fundació Autònoma Solidària
va presentar el llibre
Refugiats als Balcans. Una
experiència de solidaritat uni-
versitària, on s'explica l'exper-
iència amb els refugiats de la
guerra de Croàcia i Bòsnia
Hercegovina. 

L'acte es va plantejar com un
retrobament i celebració entre
tots els voluntaris, institucions,
entitats i empreses que van fer
possible el projecte. En l'acte
van intervenir, en primer lloc,
Jordi Tolrà -director de la
Fundació Autònoma Solidària-
, Jesús Maestro -regidor de
Cooperació de l'Ajuntament
de Barcelona-, Josep Lluís
Cleries -director general
d'Acció Cívica de la
Generalitat de Catalunya- i
Muriel Casals -vicerrectora
de Relacions Exteriors i

Cooperació Interuniversitària
de la UAB i presidenta de la
FAS). Un altre col·lectiu signi-
ficatiu que va assistir a l�acte
van ser les empreses que van
col·laborar en el projecte, com
ara Artyplan, el Gremi
d�Ascensoristes de
Catalunya o la Fundació
Doctor Trueta.

Tots ells van destacar la
importància de la tasca desen-
volupada als Balcans per vo-
luntaris i objectors catalans.
Ara fa 10 anys que la UAB va
començar les seves accions
de solidaritat  amb les perso-
nes refugiades de les guerres
dels Balcans. Aquestes
accions, en diferents pro-
jectes, han continuat fins l'ac-
tualitat. Des de  l'enviament de
joves voluntaris als camps de
refugiats de Croàcia el Nadal
de 1992, fins la col·laboració
en la reconstrucció de
Kosovo, passant per l'ajut al
retorn dels refugiats i la inte-
gració de les persones amb
disminució a les universitats
de Bòsnia i Hercegovina.

El president del Parlament, Joan Rigol, va pronunciar unes paraules emotives i d�agraïment al
projecte que la UAB va tenir durant aquests deu anys amb Bòsnia

Els assistents a l�acte van aplaudir cadascuna de
les intervencions

Jordi Tolrà, autor del llibre i director de la FAS, en
la seva intervenció

Josep Mª Vallès, antic rector de la UAB i Enric Cassany,
antic Secretari General , impulsors del primer projecte

Després de l�acte es va procedir a un pica pica
on es van trobar vells amics



Els voluntaris europeus fan balanç
SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

1. Què t�ha aportat estar amb joves d�un altre país? 
2. Què has après que et pugui servir pel teu futur laboral?
3. Què els diries als voluntaris europeus que vinfran l�any que ve?

STEPHANIE LEISSANT, FRANÇA.  1. Viure i treballar amb joves d�un altre país m�ha permès
practicar diferents llengües, (castellà, anglès, català...), així com descobrir diferents cultures,
maneres de veure les coses. Igualment m�ha proveït una millor visió de l�Europa actual, de sen-
tir-me, també, més europea. 2. Havent treballat amb disminuïts psíquics a França, que és al que
em vull dedicar, el SVE m�ha donat una nova experiència en el treball social, a saber tractar
amb disminuïts físics. També he descobert el voluntariat i els seus nivells de compromís (orga-
nitzar campanyes, participar en jornades...),  3. Passar un any com a voluntària a la UAB és
realment molt enriquidor, tant a nivell social, cultural com laboral: Veniu!

ANDRAS PAPP, HONGRIA  1. M�ha agradat conèixer gent d�altres països, ha estat interessant
i alhora divertit. He vist que algunes coses que a mi em podien semblar molt estranyes, aquí
són normals, i viceversa. 2.Aquest any he après moltes coses noves. Per exemple, com viure
sense la família, ja que ha estat la primera vegada que els deixava per més d�unes setmanes.
Però sobre tot ha estat molt important per mi conèixer el significat de la paraula �treballar�, que
em serà molt útil, sobretot per la disciplina que he tingut aquí. 3. La cosa més important que els
diria és: No et rendeixis, si tens problemes a les primeres setmanes és normal, ja que t�has de
trobar amb moltes coses noves, però si dones el millor de tu, te�n sortiràs!

NOELIA MALDONADO, ALEMANYA 1. Els meus pares són espanyols, encara que jo he viscut
sempre a Colònia, així que m�ha fet una il·lusió tremenda conèixer la meva altra �pàtria�. Ara sé una
mica més d�alguns països i he millorat els meus idiomes estrangers. A més he fet molts amics! .
2.He millorat la meva forma de tractar la gent, de posar-me en contacte i d�acord amb ella. He après
molt sobre les disminucions i ara em comporto de manera diferent amb els discapacitats. Tinc clar
que em dedicaré a tractar amb ells quan sigui gran, i això m�ha quedat clar del tot en el meu treball
a la UAB.3. Ha estat una experiència molt important i estic contenta d�haver-la tingut. S�aprenen
moltes coses, no només sobre la disminució sino també sobre el país i les seves diferents regions.

MICHELE ORRÚ, ITÀLIA  1. Estar amb gent d�altres països és sempre una gran experiència!
Es poden intercanviar idees i obrir-te la ment. En una paraula: et culturitza. 2. El meu Servei de
Voluntariat Europeu m�ha fet entendre la importància de la feina en equip, i m�ha demostrat que
si l�equip és bo i està motivat es poden fer grans coses. A part, el treball en temes socials et
curteix molt i t�omple des del punt de vista humà. 3. Els aconsello de tot cor que tinguin aques-
ta experiència, però només amb la voluntat de dedicar una gran part de tu mateix als altres, que
en principi no és una cosa fàcil, però que al final et recompensa. Sincerament aconsellaria una
experiència així a tothom.

MANUELLA CUCCU, ITÀLIA  1. Aprendre un altre idioma, una altra cultura i una altra forma
de viure. Aprendre, també, a conèixer les meves diferències en la manera de viure i acceptar-
les. Compartir experiències i treballar en equip. 2. Mai havia tingut una experiència laboral d�
aquest tipus i crec que aquest any m�ha donat molt en el sentit de coneixements organizatius,
i crec que tot el que he après em serà molt útil pel meu futur. 3. Que vinguin, perquè ser un vo-
luntari europeu és una possibilitat que s�ha d�aprofitar, i es poden aprendre moltíssimes coses:
l�idioma, la cultura, l�experiència laboral, treballar en equip, etc.

�Tinc clar que
em dedicaré a
tractar amb
disminuïts
quan sigui
gran, i això ho
he vist a la
UAB�

�... Estar amb
altra gent i
intercanviar
idees m�ha fet
obrir la ment.
En una
paraula: et
culturitza�



La UAB rep el premi de Medi
Ambient pel voluntariat amb Galícia

Un cop més,
la Universitat
Autònoma de
Barcelona ha
demostrat el
seu compro-
mís solidari

El conseller de Medi Ambient,
Ramon Espadaler, va pre-
sidir l'acte de celebració del
Dia Mundial del Medi Ambient,
a l'Auditori del Palau de la
Generalitat de Catalunya, en
el que va fer lliurament dels
Premis Medi Ambient 2003,
que pretenen reconèixer públi-
cament la tasca de persones,
empreses, entitats i institu-
cions públiques o privades en
favor de la protecció i millora
del nostre entorn. 

Els premis es van concedir en
dues modalitats: en
reconeixement a una iniciativa
concreta per la millora del
medi, i en reconeixement a
una trajectòria en defensa del
medi ambient. En la primera
modalitat, el premi va ser ator-
gat a la secció "Ecologia
domèstica", del programa "La
Columna", de TV3 i la segona
modalitat del premi el va
merèixer el president durant
25 anys de Senders de
Catalunya i introductor al nos-
tre país dels senders de Gran
Recorregut, els coneguts GR,
Enric Aguadé Sans. 

Enguany, a més d'aquests
atorgaments, el Departament
de Medi Ambient ha fet un
reconeixement especial i

públic a la tasca realitzada
pels voluntaris catalans que,
solidàriament i de maneres
diverses, han col·laborat, i
estan col·laborant, a pal·liar
els efectes ambientals i social-
ment negatius provocats per
la marea negra que va assolar
Galícia i altres zones
costaneres del nord
d'Espanya. 

En aquest sentit la
Universitat Autònoma de
Barcelona, va recollir aquest
reconeixement de la mà del
Rector,  Lluís Ferrer, i una
voluntària, Marina Pallarès, la
qual va destacar en la seva
intervenció el treball que han
realitzat els voluntaris i la
pròpia Universitat (Fundació
Autònoma Solidària, Servei
de Prevenció i Medi Ambient
i Delegació d�Estudiants)
que han fet possible aquest
servei al llarg d�aquests dar-
rers vuit mesos.

Durant la celebració, el profes-
sor de la Universitat
Autònoma de Barcelona i
membre del Fòrum Global 500
de les Nacions Unides, Martí
Boada, va pronunciar una
conferència sobre la importàn-
cia dels parcs naturals a
Catalunya. 

El Rector i una voluntària de la UAB recollint el premi Medi Ambient 2003

El passat 27 de maig es va
celebrar l'acte d'agraïment als
voluntaris que van participar
al projecte d'intervenció a
Galícia per a la recuperació
de les costes gallegues , així
com un reconeixement a insti-
tucions i empreses col·labo-
radores que van fer possible
la viabilització de la campanya.
Per una altra banda, també va
ser una manera de donar a
conèixer a la comunitat uni-
versitària el projecte d'inter-
venció ambiental.

L'acte va començar amb la
intervenció de benvinguda del
rector de la UAB, Lluís
Ferrer, posteriorment va par-
lar Muriel Casals, presidenta
de la Fundació Autònoma
Solidària i vicerectora de rela-
cions internacionals de la

UAB, que va explicar el pro-
jecte i les seves fases de
desenvolupament. També va
agrair a totes les àrees de la
universitat el seu treball així
com a les empreses i institu-
cions públiques col·labo-
radores. També va destacar
l'esforç i el sentit de solidaritat
de tots els voluntaris  que van
participar al llarg projecte. En
Javier Agrafojo, director de
l'Oficina de Voluntariat de la
Universitat de Santiago de
Compostela, partner a
Galícia, va agrair molt since-
rament el suport realitzat per
la UAB i especialment a la
FAS. També  va comptar amb
la participació de Josep
Maria Canyelles, gerent de
l'Institut Català del
Voluntariat, el qual va mani-
festar l'exemple que ha repre-

sentat per al món del volunta-
riat aquest projecte i, en gene-
ral, totes les accions de solida-
ritat activa que es desenvolu-
pen al nostre Campus .

L'acte també va comptar amb
la participació dels voluntaris
participants al projecte, dels
quals una representació va
intervenir per explicar els sen-
timents que ha suposat l'acció
voluntària de servei. Van
explicar els sentiments com la
il·lusió davant la possibilitat
de col·laborar, la frustració
ocasionada per la impossibili-
tat de deixar les platges
netes, tanmateix, es va
explicar la relació amb el
poble gallec o la relació entre
els voluntaris. Un cop fina-
litzades les intervencions, es
va projectar el vídeo

Voluntaris a Galícia realitzat
per un grup de voluntaris de
Ciències de Comunicació,
que van combinar la seva
tasca de recuperació a les
platges amb la tasca de
reporters.

Acte de reconeixement als voluntaris

Marina Pallarès, voluntària
per Galícia, va fer una petita
intervenció d�agraïment

Fotografia final de tots els
agents implicats en les
tasques de recuperació de
les costes gallegues amb el
Conseller Ramon Espadaler

ESPAI SOLIDARI



La FAS participa a les Jornades
de Sida i Món Local

El taller de sexe segur i disminució va cridar l'atenció de molts dels assistents, que van inter-
canviar opinions entre ells i amb els experts en aquestes matèries

El Programa de Salut de la
Fundació Autònoma Solidària
va participat en la I Jornada
Sida i Món Local a Catalunya
organitzada per El Pla d'acció
sobre el VIH/Sida a
L'Hospitalet que es va realitzar
el 29 d'abril de 2003 a la Farga
de l'Hospitalet de Llobregat.

Aquesta primera jornada s'ha
plantejat en el marc de la
necessitat de seguir establint
polítiques actives contra el
VIH/Sida des de tots els
àmbits socials, institucionals,
comunitaris i personals, i amb
el convenciment que les
comunitats locals han d'as-
sumir un paper protagonista

en el disseny i l'aplicació
d'aquestes polítiques actives.
Amb aquesta perspectiva ha
estat una jornada que ha
tingut l'objectiu de propiciar un
fòrum de reflexió i debat sobre
la implicació del món local en
l'abordatge del VIH/Sida que
ha aplegat, al voltant d'un
mateix objectiu, polítics, pro-
fessionals de la salut i els
serveis socials, i membres de
les ONG que treballen en
aquest àmbit. 

En aquest sentit, van partici-
par en la inauguració de la
Jornada una àmplia repre-
sentació de l'àmbit polític,
social i associatiu com

Celestino Corbacho, alcalde
de l'Hospitalet de Llobregat, el
Dr. Joan Colom, director ge-
neral de Drogodependències i
Sida de la Generalitat,
Immaculada Moraleda, regi-
dora de Joventut de
l�Ajuntament de Barcelona,
Manel Mas, president de la
Federació de Municipis de
Catalunya i Jose Luís
Sánchez Perucho, represen-
tant del Comitè 1r de
Desembre. La FAS  va participar
en dues taules rodones on va
exposar els objectius de la
Fundació i la necessitat de l'e-
xistència d'un programa de salut
en un context com el del
Campus de la UAB.

Les activitats
de la
Fundació van
ser un èxit de
públic i 
participació

D�esquerra a dreta, Imma Moraleda, Celestino Corbacho i Joan
Colom en la inauguració de les jornades

Els passats 16, 17 i 18 de
maig, SOS Racisme va
organitzar la 11a Festa de la
Diversitat 2003, sota el lema
Contra el racisme: actua. Un
Moll de la Fusta ple d'olors i
colors va acollir tallers, exposi-
cions, xerrades i debats, cuina
del món, concerts, etc.

Per tercer any consecutiu, la
Fundació Autònoma Solidària
hi va ser present, en aquesta
ocasió a l'Estand 1 de l'espai
de Drets Civils, i va organitzar
diverses activitats per tal de

passar un cap de setmana
d'allò més divertit i alhora so-
lidari: Dos tallers de sexe
segur, una gimcana sobre els
drets de les persones amb dis-
minució i un taller de sexe
segur i disminució. Tot això
amenitzat amb bona música i
millors menjars.

Un any més, podem dir que la
participació de la FAS a la
Festa de la Diversitat ha
estat instructiva, divertida i
solidària. Haurem d'esperar un
any més per tornar a viure-la.

La Festa de la Diversitat va ser
també saludable i solidària

Més de 800 persones es van apropar a l'estand de la FAS, on
van poder rebre informació sobre les nostres activitats i projectes 

El  dissabte es va fer un taller de sexe segur, on els participants
van aprendre les formes de transmissió del VIH

PROGRAMA DE SALUT

ESPAI SOLIDARI



Esport per tothom, el referent
de l�esport adaptat a la UAB 
El PIUNE i l'ADUAB han
organitzat un any més la
Jornada d'Esport per a
Tothom al Campus de la UAB.

L'objectiu principal d'aquesta
Jornada és donar a coneixer a
tota la comunitat universitària
els diferents esports que prac-
tiquen les persones amb algun
tipus de disminució, així com
implicar-los, encara que sigui
per una estona, en la partici-
pació d'algun d'aquests
esports perquè es posin per
un moment en la pell de l'es-
portista amb disminució.

Aquesta és una activitat de
sensibilització que té molt
bona acollida entre els univer-
sitaris i que permet que la
UAB es converteixi per un dia
en la referència de l'Esport
Adaptat.

Totes les activitats realitzades
(bàsquet en cadira de rodes,
jocs de taula adaptats per
cecs i slàlom per a persones
amb paràlisi cerebral) van
comptar amb un alta partici-
pació dels estudiants, que
encuriosits per la particularitat
de diferents esports adaptats,
s'animaven a "competir" amb
els esportistes amb disminu-
ció. A més cal destacar la
nombrosa presència d'estu-
diants amb disminució que es
van animar a practicar els
diferents esports, especial-
ment els jocs de taula i el futbol.

La Jornada va comptar amb la
presència de dos represen-
tants de la Johan Cruyff
Welfare Foundation, amb els
qui es va obrir la possibilitat
d'iniciar futures col·labora-
cions.

Una noia competint a slàlom

El futbol per a cecs va fer anar de cul a més d�un

PIUNE

La Plaça
Cívica va
acollir una
jornada d�
esport adap-
tat on hi va
participar
tothom

Una instantània d�un dels molts partits de bàsquet que es van fer

Aquest 2003 és l'Any Europeu
de les Persones amb
Discapacitat, i per commemo-
rar-ho la Fundació Autònoma
Solidària i l'Associació Pro-
Disminuïts de la UAB han
organitzat una sèrie d'activitats
al llarg de l'any amb l'objectiu
de contribuir a dirigir el progrés
per tal d'assolir la plena igualtat
dels drets de les persones amb
disminució. 

En col·laboració amb Cultura
en Viu, la FAS i l'ADUAB han

organitzat el cicle "Cinema i
Disminució", al Cinema de la
Plaça Cívica, on s�han vist qua-
tre pel·lícules bastant actuals
relacionades amb el tema que
ens ocupa:  Yo soy Sam (3
d'abril), Bailando en la
Oscuridad (10 d'abril),
Esencia de Mujer (24 d'abril) i
Shine (8 de maig). La difusió
d'aquestes pel·lícules ha servit
per sensibilitzar la comunitat
universitària respecte els drets
de les persones amb disminu-
ció. 

Una altra campanya destacada
ha estat la dels punts de llibre.
Amb el lema Sabies que els
estudiants cecs poden llegir els
llibres de les biblioteques de la
UAB?, el PIUNE vol fer saber a
la gent que els llibres poden
ser escanejats i un cop la infor-
mació està recollida en suport
informàtic pot ser llegida mit-
jançant un programa (sin-
tetitzador de veu). 

Però els estudiants cecs es
troben amb un problema: quan

els llibres estan subratllats no
es poden escanejar, ja que el
programa d'ordinador no
reconeix els caràcters quan hi
ha guixades als llibres.

A més, durant la campanya,
els serveis de prèstec de les
7 Biblioteques de la
Universitat Autònoma
també repartiran punts de
llibre amb un missatge infor-
matiu que sensibilitzi a
l'usuari del llibre de la
importància de no subratllar.

El PIUNE està en campanya

Aquest any
ha visitat la
diada uns
membres de
la Fundació
Johan Cruyff



INSTITUT CATALÀ DEL VOLUNTARIAT

Berga acollirà l�Escola d�Estiu
del Voluntariat 2003

Aquest any hi
ha la novetat
d�un seminari
pensat exclu-
sivament per
als dirigents
d�entitats

Com cada any des de 1996,
l'Institut Català del Voluntariat
organitza l'Escola d'Estiu del
Voluntariat. L'Escola d'Estiu
del Voluntariat és un espai de
formació entorn del món asso-
ciatiu i de voluntariat, alhora
que esdevé un espai d'inter-
canvi d'experiències per totes
les persones que durant l'any
desenvolupen tasques de vo-
luntariat en el marc d'una
associació.

En la seva vuitena edició
aquesta Escola es desenvolu-
parà a Berga els dies 24, 25,
26 i 27 de juliol, oferint un cop
més la possibilitat d'aprofundir
en la formació dels diferents
àmbits de l'acció voluntària.
Cada any hi participen més de
500 persones, procedents
d'arreu de Catalunya i d'edats
ben diverses, entre els setze i
els noranta anys passant per
totes les edats intermitges; el
fet que es trobin persones d'en-
titats tan diverses i amb edats
tan dispars fan de l'Escola un
àmbit d'intercanvi i enriquiment
mutu incomparable.

Per mitjà d'aquesta Escola, la
Generalitat de Catalunya vol
aportar un element més de
formació i d'aprenentatge, al
costat de la gran quantitat de
propostes que es fan tot l'any
per mitjà del Pla de formació

A l�Escola d�estiu es fomentarà el debat Josep Maria Canyelles, gerent de l�INCAVOL

del voluntariat de Catalunya.
L'Escola té, des de la seva
primera edició, un caràcter
molt especial pel que suposa
de convivència entre més de
cinc-centes persones vin-
gudes de totes les comarques
de totes les generacions i que
estan en entitats de diversos
àmbits.

Allà es faran cursos sobre
Joves dinamitzadors (Escola
de formació de l�Institut
Pere Tarrés),  Dinàmiques de
grups i jocs cooperatius

(Escola de l�Esplai de
Lleida),  Dinàmiques de grup i
tècniques participatives i de
comunicació (Centre
d�Estudis de l�Esplai),
Introducció a la cooperació
internacional al desenvolupa-
ment (Setem Catalunya),
Recursos per a persones amb
retard mental (ACIDH) o Què
és el dol? Fases del dol i les
pèrdues que experimenta la
gent gran (Amics de la Gent
Gran). 

A part de cursos, també es

faran tallers, com ara el de la
Federació Catalana sobre
Voluntariat Social amb El
llenguatge dels sentits, el de
l�Escola Mirall sobre L�art
d�expressar-se en públic, el de
Com acabar d�una vegada per
sempre amb les reunions plom
de part de Suport associatiu
o el  Taller de diables impartit
per La Roda d�Espectacles.

Per als dirigents i tècnics d�en-
titats hi ha previst un seminari
que tractarà tres grans temes:
El treball en xarxa, La qualitat:

necessitat o exigència i
"Fundraising": La captació de
recursos a les ONL.

Entre cursos, tallers i semi-
naris també hi haurà temps
per una mica d�oci. Està pre-
vist fer una sèrie de visites per
la comarca: el Santuari de
Santa Maria de Queralt, el
Barri antic de Berga o el
Museu de les Mines de Cercs.

Per inscriure�s, només heu de
trucar a l�INCAVOL al telèfon
93 228 71 00.


