
Jordi Tolrà, director de la Fundació Autònoma Solidària, ha
deixat la FAS després de dotze anys vinculat a la Universitat
Autònoma de Barcelona, primer com a responsable dels objec-
tors de consciència (PSS), a continuació com a director de
l'Oficina d'Afers Socials (OAS) i, des de fa cinc anys, al capda-
vant de la Fundació Autònoma Solidària.  

Aquests han estat uns anys de dedicació a la causa molt

intensos, que s'han materialitzat en èxits i avenços que han
ajudat a construir una Autònoma més solidària.  De tota ma-
nera, encara queda vinculat d’alguna manera amb la UAB, ja
que continua sent el codirector del Postgrau de Mediació per
la Integració Social i consultor tècnic del projecte que la FAS
té d’assessorar el servei civil a la Universitat de Belgrad. En
el proper número de l’Empenta podrem veure una extensa
entrevista amb ell.   

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

Ha començat la campanya a favor
de donar el 0,7% del total de l’im-
port de la matrícula per destinar-ho
a projectes de solidaritat impulsats
per l’Autònoma, mitjançant la FAS. 

Dins de les carpetes de matrícula
hi ha el fulletó de la campanya
“Només falta la teva peça perquè
també puguin anar a la universi-

tat”, en la que s’anima a participar
en ella. També s’està preparant
una exposició itinerant on s’expli-
ca ben clarament on van desti-
nats els diners del Fons de
Solidaritat de la UAB: beques
per estudiants estrangers de paï-
sos en conflicte i beques per
finançar projectes de solidaritat a
països del tercer món.

Des de la Fundació Autònoma
Solidària s’anima a estudiants,
professors i PAS a col·laborar
econòmicament amb la campanya
i, evidentment, a participar en algun
projecte del Fons de Solidaritat. El
mes d’octubre s’obre el termini per
presentar projectes, només  cal
consultar el web de la FAS per
saber-ne les condicions.

Jordi Tolrà deixa la Fundació

FONS DE SOLIDARITAT
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Donant el 0,7% de la matrícula o la nòmina ells també podran anar a la universitat, o almenys tindran unes millors condicions de vida al seu país
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Continua l’assessora-
ment a la Universitat
de Belgrad

Entre els dies 24 i 28 de juny
d'enguany, Muriel Casals,
presidenta de la Fundació
Autònoma Solidària i vicerec-
tora  de Relacions Exteriors i
Cooperació Interuniversitària
de la UAB, i Jordi Tolrà, direc-
tor de la FAS fins el passat
mes de maig i expert en el
tema de la objecció de cons-
ciència, van visitar Belgrad
per iniciativa de l'EBCO
(European Bureau for
Conscientius Objectors), i
amb el suport de la Universitat
de Belgrad i del Moviment
Europeu.            L’objectiu prin-
cipal de la visita era assistir el
dia 26 de juny al seminari
"Organitzar i dirigir el Servei
Civil a la            Universitat",
per tal de compartir l'experièn-
cia de la UABi assessorar en
la implementació de pràc-
tiques similars a Sèrbia

PER PICAR UNA MICA

Acaba el VI Curs
d’Àmbit Penitenciari i
Reinserció

Un any més, el Programa
per a la Integració dels
Presos ha organitzat el curs
d'Àmbit Penitenciari i
Reinserció, amb l'objectiu de
proporcionar als assistents
uns coneixements bàsics
que ajudin a comprendre mi-
llor el món penitenciari.
Enguany l’edició estava de-
dicada al company desa-
paregut Juan Miguel
Gómez. El curs, reconegut
amb 2 crèdits de lliure elec-
ció per la UAB, va  comptar
amb la presència del jutge
Santiago Vidal i de fun-
cionaris del C.P. Brians.

ESPAI SOLIDARI

Ja han arribat els primers
grups de voluntaris a
Guatemala i Nicaragua

El 2 de juliol a les 7 del matí
sortia de l'aeroport del Prat el
primer contingent de 8 volun-
taris de la UAB cap a
Guatemala. El cap de pro-
grames de la Fundació
Autònoma Solidària, Joffre
Carrera, ja hi era una setmana
abans esperant-los per anar
amb ells fins a la zona de San
Lucas Tolimán.

L' entitat d'acollida és San
Lucas Misión, una orga-
nització comunitària amb més
de 40 anys d’antiguitat
emplaçada a la riba del llac
Atitlan,  que promou pro-
jectes per enfortir social i
econòmicament la població de
San Lucas,  donant-los terres
perquè comerciïn amb el co-
merç just i ajudant-los així a
recuperar la seva dignitat com
a indígenes. 

Les tasques que realitzaran
seran d’escolarització
primària i secundària, de
reforestació (plantació de
xiprers), de cultiu i producció
de cafè, de salut (treball en un
hospital rural) i de construcció
(subministre d’aigua potable
al poblat). 

El diumenge següent van sor-
tir 5 voluntaris més, en aquest
cas cap a Nicaragua, i durant
la resta de juliol i agost aniran
sortint d'altres contingents cap

a Uruguai. Argentina,
Nicaragua i Guatemala.

Aquests voluntaris treballaran
a  l’Asociación Martin
Luther King, una associació
que promou l’acció social i
humana del barri, a través
d’accions educatives, cultu-
rals, religioses i d’atenció
social.

Actualment prioritza a la
població juvenil en temes de
salut comunitària, colles, pro-
moció de l’esport, mobilització
comunitària, esbarjo i cultura.
L’activitat que duran a terme
serà la prevenció de la salut,
tant preventiva com curativa,
tallers de sexe segur,
VIH-sida i embarassos no
desitjats. 

En total han passat  la sel·lec-
ció de candidats 45  estudiants
de l'Autònoma, que posterior-
ment han rebut un llarg procés
de formació, en estades en
albergs i a la mateixa
Autònoma, on han rebut xer-
rades i han participat a tallers
impartits per experts, psicòlegs
i cooperants que ja han estat
en algun d’aquells països.

Per ajudar-se a costejar el
viatge han muntat una “Fira
solidària”, amb la cooperació
de la majoria d’establiments
comercials de la UAB.

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 Castroviejo (coordinació)
Jordi Castroviejo (fotografies excepte indicació)
i la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:

Dipòsit legal: B-3041-2002 

Foto del primer grup, al peu del llac Atitlán (Guatemala)

Imatge del carrer principal de San Lucas Tolimán (Guatemala)



FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

La FAS està de premis 

El Programa per a la
Integració dels
Universitaris amb
Necessitats Especials
(PIUNE) de la Fundació
Autònoma Solidària ha
estat guardonat amb el
Premi GIMM, que con-
cedeix la Fundació GIMM
(Grup d'Invàlids de Mataró
i el Maresme). En la seva
cinquena edició, aquest
premi a la institució s'ha
lliurat a la FAS per la
creació del PIUNE, com
un clar esforç per contribuir
a la integració de les per-
sones amb discapacitat a
l'àmbit universitari. 

La Fundació Privada
GIMM entrega cada any
els seus premis amb l'ob-

jectiu de fer un
reconeixement públic i
estimular la tasca desen-
volupada en diferents
sectors de la societat en
favor de les persones dis-
capacitades.

L'acte d'entrega va tenir
lloc al Teatre Monumental
de Mataró el diumenge 23
de maig. Va recollir el
guardó la presidenta de la
FAS, Muriel Casals, qui va
fer una breu intervenció. 

Els altres premiats van
ser: MRW, en la categoria
d'empresa, el programa
"Hoy por Hoy" de la
Cadena SER, com a mitjà
de comunicació i Miquel
Martí i Pol, a títol pòstum.

El PIUNE ha
rebut el  Premi
de la Fundació
GIMM per la
seva tasca
d’integració 
d’universitaris
amb
disminució

Fa prop de tres anys, la
FAS va crear una pàgina
web dinàmica, útil, i
actualitzada a diari. I
enguany, coincidint amb
la diada de Sant Jordi, el
Departament de
Benestar i Família ha
concedit el premi de
"Civisme als mitjans de
comunicació" al lloc web
de la Fundació
( w w w . u a b . e s / f a s / ) .
L'acte de lliurament dels
premis, presidit per la
consellera de Benestar i
Família, Anna Simó, va
tenir lloc a l'auditori del
Palau de la
Generalitat.

El jurat del premi 2003-
2004 estava presidit per
la consellera Anna Simó

i format pel director ge-
neral d'Actuacions
Comunitàries i Cíviques,
Francesc Simó, els
periodistes Neus Bonet,
Rosa Marqueta,
Santiago Ramentol,
Bru Rovira i el cap de
premsa del
Departament, Vicenç
Relats.

El premi es va donar ex-
aequo amb el butlletí
"Senderi", iniciativa con-
junta de diverses institu-
cions vinculades al món
de l'educació. El jurat va
valorar, en tots dos
casos, la bona orga-
nització dels materials
que facilita la consulta i
la notable qualitat dels
continguts. 

La Generalitat
de Catalunya
dóna el Premi
Civisme als
mitjans de
comunicació
al lloc web de
la Fundació



PIUNE

Inserció laboral de persones amb 
necessitats specials: tothom està en

plenes capacitats

El passat dia 16 de juny del 2004 es va celebrar al
Parc Tecnològic del Vallès la VII Jornada sobre
discapacitat i empresa amb el títol "En plenes
capacitats". Aquestes jornades es porten fent des
de fa set anys per oferir al col·lectiu d'empresaris
tota la informació disponible referent a la con-
tractació de persones amb discapacitat.

La jornada estava dividida en dues parts diferen-
ciades: la del matí, dirigida al col·lectiu d'empre-
saris, i a la tarda, dirigida a les entitats del mon
de la disminució i les persones amb discapacitat.
La primera part oferia a través de les diferents
ponències de professionals en dret laboral i del
mon de la discapacitat una visió global sobre el
procés que un empresari ha de seguir un cop es
decideix a contractar una persona amb dis-
capacitat. 

La part de la tarda, que estava adreçada a les
entitats del mon de la disminució i les pròpies
persones amb discapacitat, es va plantejar com
un espai on empreses i treballadors van presen-
tar la seva experiència i on les entitats es podien
donar a conéixer, sobre tot les especialitzades
en inserció laboral. En aquesta part hi va haver
força participació per part dels assistents, que
van plantejar diferents dubtes als ponents, des
del tema de la protecció de dades,  a com arrib-
ar als estudiants de les universitats fins a quina

era la reacció dels companys de treball d'una
persona amb discapacitat. Finalment, la coordi-
nadora del PIUNE va presentar la Xarxa
Unidistreball amb la invitació a tothom que hi
formava part des de la seva posada en marxa a
l'any 2000, a que fessin una valoració del seu
funcionament.

Les 45 persones que van assistir a les Jornades
estaven dividides en: 6 persones provinents d'a-
juntaments i diputacions, 10 persones en repre-
sentació d'entitats del mon de la discapacitat, 5
representants d'empreses i 5 persones provi-
nents de Barcelona Activa, és a dir, futurs
empresaris, 11 persones particulars: persones
amb discapacitat, estudiants de la UAB, estudi-
ants d'Educació Social de la Fundació Pere
Tarrés i 8 representants d'universitats, tant de
programes d'atenció a la discapacitat com de les
borses de treball

El fet que participessin 14 ponents d'entitats
diferents ha suposat que la FAS prengués con-
tacte amb elles, que servirà per iniciar noves
col·laboracions futures. Properament la FAS sig-
narà un conveni amb el Servei Social d'Inserció
Laboral de Sabadell  per tal que els alumnes
amb discapacitat física de la UAB tinguin accés
a empreses on realitzar les pràctiques de les
seves carreres. 

Molts dels assistents eren gent jove

Francisco Verdugo, un exemple de treballador amb 
discapacitat física

J.A. Díaz Salanova, membre de Foment del Treball i patró de la FAS, la presi-
denta de la FAS Muriel Casals i Pedro Serra, president del COCARMi

Durant tota la Jornada van haver-hi diverses intervencions per part del públic

- Donar a conéixer els serveis d'assessorament i d'inserció laboral especialitzats en l’
àmbit de la discapacitat
- Oferir la possibilitat a les entitats que treballen en la inserció laboral a presentar els seus
programes
- Obrir la possibilitat de noves col·laboracions amb les entitats del món de la disminució
per la promoció de la inserció laboral dels estudiants de la UAB

ELS OBJECTIUS DE LA JORNADA



PIUNE

Un cop l’any es pot veure bàsquet a l’aire lliure a la plaça Cívica.
En aquesta ocasió van participar-hi activament 150 persones

Els cecs també juguen a escacs, i alguns que no ho són es posen a la seva pell per una estona.

El clàssic de la primavera
esportiva a la Plaça Cívica
El dia 13 de maig es va celebrar la sisena edició de la Jornada d'Esport per Tothom
a la Plaça Cívica. Aquesta jornada dóna a conèixer els esports adaptats que 
practiquen les persones amb disminució i apropa els estudiants del campus al món
de la disminució, donant la possibilitat de provar ells mateixos un d'aquests esports.

La ONCE va portar un 
circuit d’obstacles

Un noi de
l’Associació

ASPACE 
practicant

l’Slalomi

La Plaça Cívica
va acollir nom-

brosos partits de
bàsquet entre

estudiants de la
UAB, jugadors del

C.B. Sant Feliu,
voluntaris i
usuaris del

PIUNE.



PROGRAMA DE SALUT

Ens prenem la salut
molt seriosament:
en la Diada mundial sense tabac,

Cada dia hi ha més joves
fumadors, especialment
noies. Davant d’aquest fet,
el Programa de Salut de la
Fundació Autònoma
Solidària ja porta alguns
anys celebrant el Dia
Mundial sense tabac al
campus de l’Autònoma, que
enguany va ser el 26 de
maig.

Aquesta vegada ho van fer
juntament amb la Secretaria
General de Joventut de la
Generalitat. Van muntar un
estand al mig de la Plaça
Cívica i fumador que passa-
va, fumador que era inter-
pelat: “Vols canviar aquest
cigarro que t’estàs fumant

per un xupa-xup?”. En la
majoria de casos, l’interpelat
accedia. Llençava el cigarro
i es posava el xupa-xup a la
boca. Molts altres que pas-
saven, també fumadors o
fins i tot amics de fumadors,
s’aturaven a l’estand del
Programa de salut i mante-
nien una conversa amb les
voluntàries que hi havia.
Alguns altres, tímids o amb
pressa, passaven de llarg.
També n’hi va haver que
volien xupa xups sense ser
fumadors: almenys van
guanyar una mica de con-
versa.

Dins l’estand s’hi trobava
una taula amb un munt de

materials preventius sobre
com deixar de fumar. En
total es van repartir 193
xupa xups (que van ser
cedits l’any passat a la FAS),
102 piruletes, i altres mate-
rials del Programa, del
Xiringu i sobre tabaquisme
en general.

Cal dir que el la Diada en
qüestió coincideix amb l’inici
d’època d’exàmens, fet que
en principi pot dificultar
abandonar l’hàbit. De tota
manera, mai és mal moment
per reduïr el risc de morir de
càncer de pulmó, d’aban-
donar el mal alè o acon-
seguir que els dits i la roba
tinguin una olor natural.

i en la Jornada de l’ús i negociació del preservatiu

El nombre de contagis de Sida
augmenta cada dia, i la major
font d'infecció es dóna per via
sexual en les relacions hetero-
sexuals. A més, augmenta la
manca de comunicació entre
les persones a l'hora de fer ús
dels mètodes barreres com el
preservatiu. 

És per això que és de vital
importància potenciar  l'ús del
preservatiu entre els joves de
l’Autònoma i  donar informació
objectiva sobre com prevenir
la Sida, així com també apor-
tar recomanacions i reflexions
al voltant dels motius i avan-
tatges de l'ús del preservatiu i
dels riscos associats a la
manca de protecció en les

relacions sexuals. També
convé destacar la importància
de la comunicació i de la
negociació de l'ús del preser-
vatiu i de les mesures de pro-
tecció adequades.

Les activitats realitzades en
motiu de la Jornada de l'Ús i la
Negociació del Preservatiu no
es van concentrar únicament
en el dia 4 de maig, sinó que
també es van desenvolupar
diferents tasques abans de la
jornada. Per començar, es va
fer una forta difusió de la cam-
panya, animant al conjunt de
la comunitat universitària a
col·laborar en la Jornada. Això
es va fer mitjançant  la dis-
tribució de fulletons i de

cartells informatius.  També es
va fer una crida de voluntaris
perquè participessin en la
Jornada. A tots ells se’ls va
oferir una formació sobre
VIH/sida, assertivitat i comuni-
cació, amb el doble objectiu
de formació-sensibilització per
una banda, i el d'organització i
coordinació dels voluntaris. 

Les activitats que es van cele-
brar a la Plaça Cívica van ser:
tallers de VIH-Sida, tallers de
la negociació i ús del preser-
vatiu, dinàmiques sobre
assertivitat, comunicació i ús
del preservatiu, una gincama
sobre assertivitat i ús del
preservatiu i un joc de taula
del TriVIHal.



FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

Per Sant Jordi, muntem la paradeta

Ja tenim la primera promoció de
mediadores d’ integració social
Ja ha finalitzat la primera edi-
ció del Postgrau de
Mediació per la integració
social. El curs ha estat
organitzat per la Fundació
Autònoma Solidària i el
Departament de Pedagogia
Aplicada de la UAB, sota la
direcció de Màrius Martínez i
Jordi Tolrà. El postgrau s'ha
realitzat a les instal·lacions
de la UAB a la Casa de la
Convalescència.

Hi han participat 41 estu-
diants (39 d’elles noies) de
les quals han finalitzat el curs
el 100% de les inscrites. El
perfil dels estudiants corre-
spon majoritàriament a difer-
ents disciplines de les ciències
socials, essent Psicologia,
Pedagogia i Educació Social
la majoria de carreres d’on
provenien les inscrites.

L’activitat del curs s'ha dividit
en cinc blocs, dels quals les
sessions acadèmiques s'han
agrupat en els tres primers
blocs: Realitats,  Metodologia
i eines d'intervenció i
Exemples de bona pràctica.
Aquestes sessions s'han

realitzat del 6 d'octubre al 26
de febrer, els dilluns i dijous
de 17:00 a 21:00. Així mateix,
s'han dut a terme com a
quart bloc les visites de qua-
tre hores a 6 entitats d'acció
social.

Per complementar la forma-
ció dels estudiants s'ha
desenvolupat  un programa
de pràctiques com a cinquè

bloc a les entitats més impor-
tants del sector. Producte de
les quals s'han signat 41 con-
venis de col·laboració amb
entitats de la magnitud de
Cáritas, Inicitaives

Solidàries, ACIDH, Creu
Roja, ONCE, Xarxa de
Biblioteques de la
UNESCO, Comitè Català de
l’ACNUR o Setem, entre
d’altres.

El curs ha presentat un web
innovador en el qual es podi-
en trobar, entre d'altres
apartats, els materials, on es
troben totes les ponències
realitzades afegint-hi les pre-
sentacions i la bibliografia
aportades pels ponents. A
més, disposa d'un apartat de
fòrum, espai no només dedi-
cat al debat entre els
alumnes  i professors, sinó
també una plataforma de
comunicació entre l'organit-
zació i els estudiants.

Allà hem vist les opinions de
les alumnes, que destaquen
especialment les interven-
cions de Joan Subirats,
catedràtic de Sociologia de la
UAB, J.I. Ruiz de
Olabuénaga, catedràtic de
sociologia de la Universitat
de Deusto i Toni Puig,
assessor de comunicació de
l’Ajuntament de Barcelona.

Enguany la FAS ha tornat a
aprofitar la festivitat de Sant
Jordi per proposar al Campus
UAB el seu Sant Jordi Solidari.
Com sempre ha estat una
ocasió per sensibilitzar la
comunitat universitària sobre
diferents temes relacionats
amb el món de la cooperació,
voluntariat i solidaritat i pro-
moure les activitats desenvolu-
pades pels diferents pro-
grames de la Fundació. A la
Plaça Cívica, al costat del
restaurant, es van ambientar
tres carpes.

A la carpa de l'Espai Solidari i
del Programa d'Integració
dels Presos, treballant en
equip, es va preparar una taula

per la mostra de llibres i mate-
rials de la Fundació.  Es va
posar en relleu un "llibre de
missatges"  en el que es podia
escriure paraules dedicades
als presos del C.P. Brians. Al
costat del mostrador hi havia
un plafó on estaven penjades
varies poesies escrites pels
mateixos presos. En la mateixa
carpa hi havia un gran mapa-
mundi dibuixat per les volun-
tàries de l'Espai Solidari amb
l'objectiu de convidar la gent a
participar al "Joc del mapa de
l'alfabetització". Per guanyar
un te de roses, els participants
havien d’endevinar l'índex d'al-
fabetització dels països que
elegien. Al final del joc va
quedar demostrat que hi havia

molta gent que tenia una
imatge bastant equivocada
dels nivells d'alfabetització al
món. 

A l'altra carpa es van realitzar
les activitats del Voluntariat
Hospitalari i del Programa de
Salut. Hi havia l'habitual venta
de roses que aquest any
estaven acompanyades amb
un condó i el llaç vermell de la
lluita contra la SIDA. També es
van realitzar punts de llibre amb
filferro colorat amb dedicatòries
pels pacients dels hospitals. 

A la carpa que el PIUNE es van
organitzar diferents jocs rela-
cionats amb la "Campanya de
Biblioteques".

ESPAI SOLIDARI

Ja està oberta
la inscripció
per la segona
edició del
Postgrau



VOLUNTARIAT HOSPITALARI

“He afegit el voluntariat a la
meva llista de creences”
“És de suposar que no hauria de ser gaire difícil
escriure sobre el voluntariat, però resulta molt
més fàcil quan es tracta dels altres, i no d'un
mateix.

Dedicar un any al voluntariat
aporta moltes coses, i no em re-
fereixo únicament a tot allò que
es dóna a les persones a qui s'a-
juda. Estic pensant en el que
suposa formar part d'un equip (el
conjunt de voluntaris que formen
el Voluntariat Hospitalari de la
Fundació Autònoma Solidària),
fer costat a un projecte en el que
es creu, i tot el que implica
esforçar-se donant la nostra
dedicació per ajudar a la millora
de la qualitat de vida d'altres per-
sones.

Jo he estat voluntària al servei
de biblioteca de l'Hospital
General de la Vall d'Hebron i
de la ciberaula de l'Hospital
matern infantil del mateix
recinte. 

Els nens i nenes són molt
agraïts, i a qualsevol li agrada
gaudir de la seva companyia, i més a la ciber-
aula, perquè moltes vegades sembla que en
comptes de ser tu qui els estàs fent un favor a
ells, és més aviat al contrari. Són ells qui moltes
vegades ensenyen el funcionament dels jocs,
dominen els ordinadors (per no
parlar de les consoles!) o tenen
molta més traça a l'hora de fer
manualitats. Així demostren
cada dia les seves ganes
d'aprendre qualsevol cosa que
els interessi, fins i tot en la seva
situació. És a dir, estant malalts,
dormen en un llit que no és el
seu, lluny de la seva habitació,
dels amics i amigues de classe,
de la família, del seu entorn. És
admirable com únicament
demostren que no es troben bé
quan de veritat es troben mala-
ment, i no com els adults, que
ens passem tot el dia queixant-
nos i sense ganes de fer res,
mentre que ells no perden la
il·lusió per jugar, entretenir-se i
aprendre sempre que volen i
quan la seva salut els ho permet.

Una menció a part mereix per a
mi el servei de biblioteca de
l'Àrea General. Fa ja un any que es va iniciar
aquest projecte, i sembla mentida com des del
no res ha arribat a oferir uns serveis amb regu-
laritat que, espero i desitjo, donin suport a
moltes persones en diverses situacions.

Des del punt de vista de les situacions, no hem
d'oblidar que es tracta d'un hospital, i que això
implica que moltes persones es troben mala-
ment, senten dolor, pateixen, i sovint no tenen ni

ànims ni ganes de fer res.

En canvi, si miro enrera, puc
comptar amb els dits d'una mà
les vegades que, entrant a
l'habitació d'algun pacient,
m'han rebut amb males cares o
m'han fet fora. Al contrari, tot i no
estar interessats en el servei,
tothom m'ha tractat amb molt de
respecte en tot moment, i sem-
pre s'han interessat per les
meves explicacions.

De vegades estar durant dues
hores pujant i baixant escales,
carregant catàlegs, fitxes i llibres,
entrant i sortint de les habita-
cions i sense parar de parlar
durant aquest temps, pot arribar
a cansar físicament. Però quan
veus una mirada d'agraïment o
un somriure d'algun pacient, això
compensa (i de quina manera!)
tots els esforços ja fets i els que
estan encara per fer.

Aquesta és només una part del servei de vo-
luntariat. L'altra gran part són els propis volun-
taris i voluntàries, que fan que tot això sigui
possible, dedicant el seu temps, intentant que

les persones que ho necessiten
passin una bona estona o que,
com a mínim, deixin de pensar
en els seus problemes. 

No només me n'alegro d'haver
tingut la sort de conèixer a vo-
luntaris, voluntàries i coordi-
nadors, sinó que per a mi un
dels aspectes més gratificants
d'aquesta tasca ha estat poder
transmetre tot el que he après
durant aquest any de voluntariat
a altres companys i compa-
nyes, que no només s'han limi-
tat a escoltar-me, i que han
compartit amb mi les seves
idees i experiències.

Simplement espero que aquest
servei, que va començar l'any
passat, es mantingui molts
anys. Avui en dia puc dir que
he afegit el voluntariat a la
meva llista de creences. I és

que és possible millorar la situació d'al-
gunes persones   gràcies a la constància i a
la il·lusió, ja que aquestes dues constants
poden unir a més persones de les que es
pensa.”

Anònima Voluntària d’Hospitals de la FAS

La Ciberaula: tecnologia a l’abast dels nens

“Moltes 
vegades
sembla que
en comptes
de ser tu qui
els estàs fent
un favor a
ells, és més
aviat al 
contrari”

“Només
demostren
que no es
troben bé
quan tenen
raons per fer-
ho, no com
els adults,
que ens
queixem molt”

Els pacients agraeixen que els voluntaris els portin llibres de
la biblioteca de l’Hospital de la Vall d’hebron


