
En motiu del tsunami del 26/12/04 que va
colpejar el Sud d’Àsia, un grup de voluntaris
que col•laboren amb la FAS han cregut con-
venient obrir una pàgina web dins el web de la
Fundació per tal de compartir amb tots aquells
interessats/es els aspectes que envolten
aquesta catàstrofe. Han repartit la seva tasca
en les seccions que els han semblat més sig-
nificatives, abordant: els indicadors socioe-
conòmics que tenien els països afectats
abans del tsunami, la seva situació posterior,

l’actuació de les ONG’s en el territori i un recull
i crítica sobre la premsa. Per tal de fer partí-
cips a tothom de la informació que disposen
també han obert un fòrum. Segons dades de
la Creu Roja, hi ha 215.000 morts i més de
2.000.000 de desplaçats. Davant d’aquesta
catàstrofe, la UAB com a institució també ha
animat als seus treballadors a aportar 12
euros de la seva nòmina per donar-ho a parts
iguals a Intermón Oxfam, Acció contra la
Fam i Farmamundi.
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Empenta!

Segons informa l'Àrea d'Afers
Acadèmics de la UAB, a dia 1
de març de 2005 s'han comp-
tabilitzat 32.904 euros d'aporta-
cions pel Fons de Solidaritat de
la Fundació Autònoma Solidària
efectuades pels alumnes en el
procés de matriculació. Aquest
any els estudiants de
l'Autònoma han triplicat
respecte l'any passat el nombre
de diners que van a parar al
Fons de Solidaritat de la UAB,
universitat que s’ha convertit en
la que més diners recapta per
fins solidaris.

Per primera vegada s'ha fet una
campanya de sensibilització ani-
mant als estudiants de la UAB a
aportar 12 euros en el moment
de conformar la seva matrícula
per tal de fer una universitat més
solidària. També cal agrair a
diversos departaments de la
universitat que hagin agilitzat els

tràmits de la matriculació per tal
que es pugui marcar la casella
de la solidaritat "on line". 

El Fons de Solidaritat de la FAS
és l'aportació de gairebé el 0,7%
del pressupost de la universitat
(96.162 euros) i de les
matrícules dels estudiants i
donacions del professorat i per-
sonal d'administració i serveis
(PAS). Amb aquest fons de més
de 130.000 euros (21 milions
de pessetes de la UAB desti-
nades a projectes solidaris) es
fa possible que tant estudiants,
professors com PAS puguin dur
a terme projectes de cooperació
internacional, que van des de la
formació d'educadors dins el
Moviment Sense Terra del Brasil
a la reidentificació de pous i
anàlisi d'aigües a Argentina,
entre d'altres. A la web de la
FAS es poden consultar els pro-
jectes realitzats.

Tots amb la tragèdia del Tsunami
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Refugiats de guerra
en el món, nou llibre
de la Fundació

Durant el mes de maig de
2002 es va celebrar a la UAB
una conferència internacional
sobre refugiats de guerra,
amb la participació de grans
perosnalitats, com ara
Francesc Vendrell (ONU),
refugiats de la guerra de
Bòsnia, la llavors Consellera
de Benestar Social Irene
Rigau i diversos professors
d’universitats catalanes i tèc-
nics d’ONG’s com Amnistia
Internacional, Creu Roja o
ACNUR. Les ponències que
van fer aquels experts han
quedat plasmades en un lli-
bre que ha editat la Fundació
i que ha estat coordinat per
Jordi Tolrà; Refugiats de
guerra en el món. El llibre es
pot trobar a l’Abacus, a les lli-
breries d’Intermon i a la
Biblioteca de la UAB

PER PICAR UNA MICA

Dia sense alcohol a la
UAB

El passat dia 11 de novembre,
es va celebrar el Dia sense
Alcohol a la UAB (aquesta
diada es commemora a tot el
món el 14 de novembre).
Tenint en compte que l'alcohol
és, juntament amb el
cannabis, la substància més
consumida entre els joves, el
Programa de Salut ha cregut
necessari plantejar activitats
per donar informació objectiva
sobre l'alcohol i els efectes del
seu consum, així com també
aportar recomanacions al
voltant dels motius que porten
al consum excessiu. A l’es-
tand es van repartir sucs de
fruites tropicals i combinats no
alcohòlics.

ESPAI SOLIDARI

Una tona de productes
higiènics pel Sàhara Occidental
L'Associació Catalana
d'Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS) ha acabat la 11a
Caravana Catalana d'Ajut
Humanitari pel Poble Sahrauí.
Enguany, la recollida ha tornat a
ser de productes d'higiene per-
sonal, tal i com havia estat fins
l’any 2002. I és que les campan-
yes d'aliments dels darrers dos
anys han pal·liat, en part, la
situació d'emergència alimen-
tària als Campaments de
Refugiats, on malviuen més
de 200.000 persones.

Els voluntaris de l’Espai
Solidari han organitzat diver-
sos punts de recollida de
materials amb la col•laboració

de totes les consergeries de
les facultats, el Rectorat, la
Vila Universitària i el Servei
d'Assistència Física, posant
una caixa a cada un dels punts
de recollida. Per altra banda,
s'ha informat i sensibilitzat el
Campus sobre la situació
actual del poble sahrauí, mit-
jançant diferents activitats
incloses a la Festa Major. 

El diumenge dia 6 de març, el
director de la Agència
Catalana de Cooperació,
David Minoves, va despedir
les 6 caravanes plenes de so-
lidaritat catalana des de la
Plaça Sant Jaume de
Barcelona.

Voluntaris europeus de la FAS recollint els productes higiènics al Rectorat

Estudiants de la UAB i infants en un barri pobre de Guatemala

Comença una nova edició de
l’estiu solidari de la UAB

ESPAI SOLIDARI

Un dels camions que va marxar de la Plaça Sant Jaume

Després d'una primera
experiència prou positiva,
l'Estiu Solidari de la UAB
2005 torna a sortir en escena
amb nous projectes i destina-
cions. Estudiants, Personal
d'Administració i Serveis i
Professors de la Universitat
Autònoma de Barcelona tenen
l'opció de participar en pro-
jectes de cooperació interna-
cional a Nicaragua, Uruguai,
Guatemala, Equador, Bolívia i
Argentina durant els mesos de
juliol i agost.

Aquest any s’afegeixen dos
països nous: Bolívia i
Equador. A Bolívia els estu-

diants aniran a una associació
que vetlla per persones
desafavorides, especialment
indígenes de la ètnia guaraní.
A Equador, per la seva banda,
els acollirà una fundació que
té un projecte ecològic, ja que
es troben prop de l’Amazones.
També hauran de fer tasques
socials, com ara classes d’an-
glès, d’internet o treball amb
discapacitats, entre d’altres.

Després de passar un procés
de sel·lecció, els estudiants
rebran una àmplia formació
per part de professionals de la
UAB i del món de la coo-
peració.

Ampolles de gel (d'un litre)----- 273 kg 
Xampú---------------------------------125 kg
Pastilles de sabó------------------ 180 kg
Raspalls de dents----------------- 215 kg
Pasta de dents--------------------- 72 kg
Sucre--------------------------------- 114,5 kg
Menjar-------------------------------- 50 kg

Balanç de la recollida a la UAB



FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

Festa Major, Festa Solidària 

Performance d’Amnistia Internacional a la Plaça Cívica per denunciar els països
que encara practiquen la pena de mort.

Els tallers de sexe segur són sempre molt atractius i formatius pels estudiants

Els joves que estan als Centres de Menors de L’Alzina van dissenyar  unes
samarretes que després es van vendre a la paradeta de la FAS

Un estudiant observa l’exposició fotogràfica sobre l’Estiu Solidari 2004 que van
preparar els cooperants de la UAB

El Programa per la Integració d’Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE)
va preparar una sèrie de jocs de sensibilització.

Gimcana que consistia en posar-se a la pell de l’estudiant amb disminució

Un any més la Fundació Autònoma Solidària ha participat en
la Festa Major de la UAB. Aquí teniu unes fotos de com va
anar tot plegat



LA VEU DEL VOLUNTARI

La catàstrofe del Tsunami:

“Ara que
han passat
aproximada-
ment tres
mesos, ja no
hi són, ni als
diaris, ni a la
tele, ni a la
ràdio, ni a
les nostres
converses”

“La solució?
Dons baixar
del carro i
tirar d'ell 
nosaltres
també,
perquè no
existeix ni
primer, ni 
tercer món,
ni quart...
només hi ha
un món...”

“Imagineu-vos que esteu a
l'Índia . Que us hi esteu passe-
jant per un d'aquells carrerons
estrets, ple d'olors i colors
nous per a vosaltres, ple de
pobresa, ple de gent, de bici-
cletes, cotxes, cavalls, rates,
deixalles, vianants... la veritat
és que no sabeu ben bé cap
on anar, esteu desorientats.
De sobte se us creua un rich-
saw i us ofereix el seu servei.
Els richsaws són carros
humans, homes que tiren d'un
vehicle on s'hi asseuen els
passatgers, on carreguen les
seves bosses. En Peter és un
d'ells, té un cos prim i desnu-
trit però sap que és el seu únic
mitjà de vida, s'aixeca cada
dia per aconseguir el pa sufi-
cient per alimentar la seva
família, per a ell cada dia és
dur i injust però hi torna. En
Peter accepta la seva deses-
peració i és capaç de somriure
i amb dignitat t'ofereix, a tu, el
servei del seu carro.

Ara doncs t'hi trobes davant
d'algú que et vol portar
damunt del seu carro per con-
duir-te on vulguis, i ho farà

corrents descalç per l'asfalt.
Mentre tu seus a sobre, en
Peter farà de cavall, tu podràs
arribar a satisfer els teus
objectius gràcies a la seva
cursa. Llavors què fas? Li
pagues les cinc rupies i hi
puges?, no acceptes el seu
servei i el deixes sense pa?, li
pagues les cinc rupies sense
acceptar el seu servei i con-
tribueixes al desequilibri de
l'economia?.

Aquesta història me l 'expli-
caven dos amics meus, en
Ferran i la Marian, que van
anar a l'Índia aquest estiu i es
van trobar amb en Peter. De
fet hi anem tots damunt del
carro, som el primer món, i el
primer món va a sobre del
richsaw del qual tira en Peter,
el tercer món. La solució?
Dons baixar del carro i tirar
d'ell nosaltres també, perquè
no existeix ni primer, ni tercer
món, ni quart...només hi ha un
món... però baixar-se del carro
és difícil, costa, ser solidari
cada dia costa.

La Índia  també va ser un dels

escenaris del tsunami del 26
de desembre de 2004, junt
amb Tailàndia, Indonèsia, Sri
Lanka, Maldives, Malàisia,
Birmània, Somàlia i Tanzània. 
Aquesta catàstrofe natural va
provocar milers de morts. A
tots ens va impactar el que
estava succeint al sud-est
asiàtic, tots ens vam voler
moure donant diners a asso-
ciacions com ara la Creu
Roja, Save The Children,
Metges Sense Fronteres,
Acció Contra la Fam,
Intermon-Oxfam, Unicef,
Acnur, Càrites, Medicus
Mundi, la Associació Vicent
Ferrer...
Tots llegíem amb atenció els
diaris, i miràvem els infor-
matius per tal d'entendre quina
era la situació dels nostres
veïns.  I ara que han passat
aproximadament tres mesos,
ja no hi són, ni als diaris, ni a
la tele, ni a la ràdio, ni a les
nostres converses. I aquella
solidaritat també ha desa-
paregut. Tot ha desaparegut
menys ells. Cinc dels vuit paï-
sos afectats pel tsunami
pateixen conflictes armats. A



LA VEU DEL VOLUNTARI

“En Peter, un carro humà”

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 

Indonèsia, Sri Lanka, Índia,
Tailàndia i Somàlia hi ha guer-
ra; mentres que a Maynmar i
Maldives atravessen greus
situacions de tensió, enfronta-
ments i repressió, però tothom
marxa poc a poc i és queden
ells sols amb el richsaw.

Malgrat això hi ha esperança,
potser sona a utòpic però la hi
ha, aquella solidaritat que es
va donar en el tsunami em
dona esperança, la quantitat
de gent que es mou també em
dóna esperança. 

L'altre dia parlava amb un
colombià que era militant a la
guerrilla de l'ELN, Ejército de
Liberación Nacional, que ara
ha deixat les armes per acon-
seguir la pau. El que em va dir
em va fer pensar molt i
m'agradaria compartir-ho amb
vosaltres: em va dir que
Colòmbia, i de fet tota
Llatinoamèrica, se sent aban-
donada per Europa, sent que
malgrat la solidaritat puntual

que de vegades mostrem i mal-
grat la tradició de germanor
que tenim, no ens declarem
corresponsables del que els hi
està succeint al tercer món, perquè
això mateix que passa amb l'Àsia
també passa amb Llatinoamèrica i
també a l'Àfrica. 

No podem normalitzar les
tragèdies. Vivim narcotitzats
perquè estem acostumats a
que aquesta iconosfera que
ens envolta ens presenti cada
dia morts, violència, guerres.
El treball d'actuació, de sensi-
bilització, de transmissió d'ex-
periències i d'informació, junt
amb l'esperança, el cor i la raó ens
permetrà desfer-nos poc a poc
d'aquesta polarització. Potser un
no pot fer gaire, potser tots no
podem fer gaire, però allò que fem
permaneix, com una llavor que cau
a terra i que poc a poc es va fent
arbre.”

Anònima

Un grup d’estudiants i treballadors de la Universitat Autònoma de Barcelona
s’han encarregat de compilar el màxim d’informació possible relacionada amb
el tsunami asiàtic del 26 de desembre de 2004. Per això s’ han dividit en dife-
rents comissions. Una d’elles és la de l’ anàlisis de premsa, ubicat a la web de
la FAS. En aquest apartat apareixen analitzats diversos articles que han
aparegut durant aquestes últimes setmanes en els diaris de: La Vanguardia, El
País, El Mundo i la Razón. Aquestes són les conclusions que n’han extret : 

“La notícia del tsunami cada cop perd més pes i per això ocupa menys espai en les
diverses publicacions. Amb el pas del temps, el succés perd actualitat, impacte i
novetat; esdevenen més rellevants altres realitats com les eleccions d’Irak, el foro a
Porto Alegre o el conflicte de Palestina. Hem de tenir present que el diaris caduquen
a les 24 hores i tenen un espai limitat, per això es fa necessària l’elecció de les notí-
cies. S’estableixen uns criteris de noticiabilitat per editar unes noticies o unes altres,
essent conscients de que s’està eliminant la presència d’altres successos com per
exemple, la situació d’Indonèsia després de superar l’etapa d’emergència. 

L’etapa d’emergència, la de proporcionar aliments i aigua a la població, s’ha superat.
Ara arriba l’etapa de reconstrucció, o millor dit, la de construcció total (ja que no es trac-
ta de tornar a la situació prèvia perquè si tornés a aparèixer un altre tsunami, es torna-
ria a provocar el mateix desastre). La situació està paralitzada, fins que no surti res
nou… les famílies destrossades, els milers de morts, la pobresa o la fam no seran notí-
cia. Les situacions cròniques malgrat actuals no apareixen gairebé mai a la premsa.

Els mitjans de comunicació contribueixen a construir el debat social. Si surt una notí-
cia per la televisió, a la ràdio o als diaris, el fet de comentar-la amb la resta, amb un
company de classe per exemple, serà potencial. Si la noticia no apareix a cap mitjà,
serà més difícil que es generin converses, debats, opinions i idees relacionades amb
aquell tema o succés. Per tant els mitjans de comunicació tenen l’obligació d’infor-
mar-nos de la situació d’Indonèsia, però tenint en compte el període de temps
transcorregut i les propietats dels mitjans de comunicació (caducitat, criteris de noti-
ciabilitat, espai limitat...) només ens informaran si hi ha alguna novetat: el president
no sap com enfrontar la nova situació, la GAM es fa forta, l’exèrcit espanyol es reti-
ra d’Indonèsia, etc. Per això mateix pensem que aviat haurem de canviar el nostre
sistema d’anàlisis i informar-nos a partir d’altres fonts institucionals i personals com:
òrgans estatals, òrgans internacionals, experts en la matèria, ONG’s.

S’ha d’evitar que es normalitzi la tragèdia. Vivim narcotitzats perquè estem acostu-
mats a que aquesta iconosfera que ens envolta ens presenti cada dia morts, violèn-
cia, guerras. El treball de sensibilització i d’actuació de la resta de grups dels estudi-
ants aplegats ens permetrà aconseguir aquest objectiu: fer present que les conse-
qüències del tsunami encara existeixen, encara són reals i encara necessiten actes
de solidaritat.”

Solidaritat de la UAB amb la tragèdia



PROGRAMA DE SALUT

Dia mundial de lluita contra la
sida, enguany: sida i dona

Com en els darrers anys, la
Universitat Autònoma de
Barcelona ha celebrat el Dia
Mundial de la Lluita contra la
Sida. Des del Programa de

Salut s’han organitzat tallers i
activitats de sensibilització i
conscienciació respecte la
malaltia i la problemàtica
associada. Aquest any, s'ha

realitzat una campanya
específica al campus de la
UAB el dimarts dia 30 de
novembre. També hem estat
presents a la Rambla de
Santa Mònica de Barcelona el
dia 1 de Desembre en col·la-
boració amb la resta d'entitats
que formen part del Comitè
1er de Desembre. Aquest
comitè és una organització no
governamental constituïda
com a Plataforma d'ONGs que
treballen lluitant contra la Sida
al territori autonòmic de
Catalunya

Les activitats que es van rea-
litzar a la Plaça Cívica van
consistir en el muntatge de 3
carpes amb informació sobre

el VIH/SIDA. Els nombrosos
voluntaris del Programa es
van implicar molt en la jorna-
da, distribuint llacets vermells i
preservatius, i muntant l’ex-
posició "A tots ens afecta" i el
mural "Deixa un missatge pels
afectats de la Sida".

Durant tot el matí van animar
a tot aquell que passava per la
Plaça Cívica a jugar al Joc del
TriVIHal i a praticar Tallers de
sexe segur.

A la Vila Universitària i als
Ferrocarrils Catalans també
hi havia una delegació de vol-
untaris fent activitats de sensi-
bilització, així com a les
Rambles de Barcelona.

Els voluntaris
van voler fer
arribar a la
comunitat 
universitària
que no s’ha
de baixar mai
la guàrdia
davant de la
SIDA

“La campanya que l'ONUSIDA proposa per com-
memorar el dissetè Dia Mundial de la Sida tracta
el tema Dones, noies, VIH i sida, i pretén sensibi-
litzar dels diversos problemes que afecten les
dones, i per tant tota la societat, en relació amb el
VIH i la sida. Les dones són particularment vul-
nerables a la infecció pel VIH i a les conseqüèn-
cies de la sida, aproximadament la meitat de totes
les infeccions pel VIH a nivell mundial correspo-
nen a persones del sexe femení. En aquesta vul-
nerabilitat conflueixen una baixa percepció del
risc de les dones en relacions sexuals consen-
tides, un accés insuficient a serveis preventius i a
mètodes de prevenció del VIH controlats per les

mateixes dones, com microbicides o preservatius
femenins, a més de la submissió davant relacions
sexuals no consentides i la dificultat d'algunes
dones per negociar pràctiques sexuals segures
comés l'ús del preservatiu. En aquest sentit, el
desconeixement, la por al rebuig i a l'abandona-
ment, la dependència econòmica de la dona, el
consum de drogues o la realitat cultural de les
nouvingudes encara dificulten més la prevenció
de la infecció pel VIH. Les dones també són
biològicament més vulnerables a la infecció, ja
que en una sola relació heterosexualsense pro-
tecció tenen entre dos i quatre vegades més pro-
babilitats que els homes de contreure el VIH.”

SIDA I DONA: Comunicat conjunt del Comitè 1er de desembre

CURS D’AGENT DE SALUT

El Programa de Salut ja ha
començat el seu habitual
Curs d'Agents de Salut. El
curs, reconegut amb 2
crèdits de lliure elecció,
compta aquest any amb 50
inscrits, molts d’ells volun-
taris del programa. El seu
objectiu és el de propor-
cionar als participants uns

coneixements bàsics sobre
VIH-Sida, drogodependèn-
cies i trastorns alimentaris.

Els ponents del curs provenen
majoritàriament d’entitats
catalanes que treballen en
l’àmbit de la promoció de con-
ductes saludables (Fundació
Salut i Comunitat, Observatori

de Nous Consums Juvenils,
Associació VIH-DA, ACTUA
Vallès, JIS), professors de la
UAB (Núria Ferré, Rosa Mª
Raich, David Sánchez,
Gemma López) i membres de
l’administració pública (Joan
Colom, director de l’Òrgan
Tècnic de Drogodependències
de la Generalitat de Catalunya.

Aprenguem a prevenir des de les aules



PROGRAMA PER LA INTEGRACIÓ D’ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS (PIUNE)

Els estudiants discapacitats de la UAB ens
apropen a la seva realitat quotidiana en el Dia
Internacional de les persones amb disminució 

Amb motiu de la celebració
del 3 de desembre, Dia
Internacional de les
Persones amb Disminució,
el Programa per a la
Integració de les Persones
amb Necessitats Especials
(PIUNE) i l'Associació Pro-
Disminuïts de la UAB
(ADUAB) van organitzar el
passat 2 de desembre tot un
seguit d'activitats al Campus
de la UAB amb l'objectiu de
sensibilitzar la comunitat
universitària del dia a dia

que viuen els estudiants
amb disminució, i també per
passar una bona estona tots
plegats.

Entre les activitats que es
van dur a terme, la gimcana
de la discapacitat i la trans-
cripció d'un conte al braille
van ser les que van tenir
millor acollida. En la
primera, es va convidar els
estudiants a realitzar dife-
rents recorreguts pel cam-
pus, per tal que veiessin

que les activitats en principi
normals i quotidianes es
converteixen per les per-
sones amb discapacitat en
tot un repte de superació de
barreres de diferents tipus.
En la segona, i tenint en
compte que no hi ha gaires
contes transcrits al braille
pels nens cecs, es va ani-
mar als estudiants a fer
entre tots uns contes,
transcrivint les paraules al
braille i fent els dibuixos en
relleu.

CURS DE DISCAPACITAT I INTEGRACIÓ

Aquest 2005 el Programa per
la integració dels Universitaris
amb Necessitats Especials de
la UAB (PIUNE) ha organitzat
un curs de formació amb una
orientació diferent de la que
havia tingut en els darrers
anys. El curs actual, que va
començar el passat 1 de
març, se centra especialment

en la integració de la persona
amb discapacitat. 

El curs té lloc a la Facultat de
Ciències de l'Educació,
encara que es realitzaran tres
sortides a centres especia-
litzats: Centre de la ONCE a
Castellarnau, l’Institut
Gutmann i el Centre

d'Autonomia Personal
Sírius, del Departament de
Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya. Es
té previst  que faci la cloenda
del curs  Ricard Gomà,
Regidor Ponent de Benestar
Social de l’Ajuntament de
Barcelona i Martí Masferrer,
director general de l’ICASS.

Per què se celebra el Dia Internacional
de les Persones amb Disminució al
Campus? Entre d'altres coses per sensi-
bilitzar la comunitat universitària de les
vicissituds amb que es troben els estu-
diants amb disminució, i alhora apropar-
nos a la seva realitat quotidiana a la uni-
versitat. Amb aquesta jornada la
Fundació Autònoma Solidària vol con-
tribuir a garantir la igualtat d'oportunitats
d'aquestes persones, així com la seva
plena integració en el medi universitari. 

Aquesta és una jornada on 
els voluntaris del PIUNE fan possible la pro-

moció i celebració d'uns actes festius i reivin-
dicatius a la vegada. A part de col·locar nom-
broses pancartes per tot el Campus o repartir
octavetes, els voluntaris van estar presents a
les paradetes muntant les activitats i explicant
a tota la gent que s'acostava, la importància
de tenir un programa per la integració dels
estudiants amb disminució.

En definitiva, l’objectiu final d’una jorna-
da com aquesta és aconseguir que els
estudiants. professors i PAS que patei-
xen algun tipus de discapacitat física
puguin dur a terme una vida normal al
campus de la UAB. 

La necessitat de donar-ho a conèixer

Cursa d’obstacles

A la rampa de la Plaça Cívica...

...Al bar de la Facultat de Ciències

...Al descampat de l’eix central, tot són obstacles!

El PIUNE planteja enguany un curs diferent



FONS DE SOLIDARITAT DE LA UAB

Fons de solidaritat de la UAB: El
Moviment dels Treballadors Rurals
Sense Terra del Brasil

La solidaritat, la cooperació interna-
cional i la diversitat han estat sempre
valors identificatius de la Universitat
Autònoma de Barcelona des dels
seus inicis. Al llarg dels anys, les
polítiques socials i de cooperació
desenvolupades han estat orientades
a la igualtat de condicions, tant en
l'àmbit local com en l'internacional, i
a la integració dels col·lectius en risc
d'exclusió. Les principals línies
estratègiques de la UAB en coope-
ració per al desenvolupament, i
aquelles en les que posseeix una
major tradició de recerca, docència i
participació, són les següents: 

* Seguretat, sobirania i tecnologia ali-
mentària

* Construcció de la pau, resolució de
conflictes i seguretat humana

* Sostenibilitat i desenvolupament.
Energies renovables
.
* Educació

* Governança i polítiques públiques

* Migracions i codesenvolupament

* Teoria i pràctica del desenvolupament

La política de cooperació de la UAB

El Moviment dels Treballadors
Rurals sense Terra (MST) és
una organització de camperols
que lluiten per la terra i per la
reforma agrària al Brasil.
Aquest fet es dóna perquè la
distribució de terra al Brasil és
una de les més dramàtiques del
món, ja que l’1% dels propie-
taris posseeix prop d’un 46%
de les terres. Aleshores, un
dels objectius d’aquest movi-
ment és lluitar per la propietat
de la terra, basant-se en que
qui fa la terra productiva té el
dret legítim de posseir-la. Vol
una expropiació de les grans
àrees en mans de les multina-
cionals i la desaparició dels
grans latifundistes improductius.

Seguint la seva ideologia que
ningú pot ser propietari de quel-
com que no en treu profit, es
realitzen ocupacions de terres
latifundistes en situació d’a-
bandó per tal d’iniciar un procés
dur i llarg per aconseguir la
legitimitat de la propietat, orga-
nitzant-se en col·lectivitat.
Aquesta col·lectivitat es tradueix
en un Asentamento, on un grup
de famílies, amb el suport del
Moviment Sense Terra de
Brasil, aprèn a organitzar-se en
assemblees per tal de dur un
treball cooperatiu en equip.

L’Agrupament Escolta
Berenguer el Gran de Sant
Cugat, que té un conveni de
col·laboració amb l’Autònoma,
ha dut a terme un projecte
educatiu durant aquest estiu a
l’Assentament Bela Vista, dins
el terme municipal
d’Itamarajú, al sud de l’Estat

de Bahía. En aquest assenta-
ment hi viuen 154 famílies, i
hi ha uns 200 nens.
L’Assentament, que porta set
anys en marxa, està a una
hora i mitja en autobús del
primer nucli poblat.

Els infants i l’escola de
l’Assentament van ser els
beneficiaris del projecte. Cal
dir que la vida al camp
requereix de moltes hores de
treball dur, i molt sovint els
infants es veuen abocats a
abandonar l’escola de molt
petits per anar a ajudar als
pares. Per aquest moltiu,
l’Agrupament Escolta va
decidir posar en marxa una
ludoteca, recursos humans i
serveis educatius per fer front
a aquesta necessitat. També
va formar una part de la
població de manera que
puguessin donar continuitat al
projecte un cop tornat el grup
de cooperació.

Durant la primera setmana,
l’equip es va centrar en fer
activitats lúdiques a l’aire lliure
per tal de poder avaluar i
conèixer els nens i nenes,
aproximar el projecte cap a
ells i fomentar hàbits de
respecte i cooperació amb els
companys a través del joc. En
les posteriors setmanes les
activitats es van centrar en la
ludoteca que van inaugurar. 

A nivell de xifres, cal destacar
les 60 hores de joc a l’aire lliure,
35 hores de tallers, 25 jocs
diferents construïts, o els 100
participants que caben simultà-

L’Agrupament Escolta
Berenguer el Gran, en conveni
amb la UAB, ha realitzat un
projecte educatiu amb infants
de l’Assentament Bela Vista

Jocs a la ludoteca de l’assentament

Viatge en autobús


