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Empenta!
Salut mental: lluitar
també contra l’estigma Entrevista a l’Alícia,

estudiant de Cri-
minologia a la UAB,
que explica la seva
experiència sobre el
trastorn bipolar 

pàg.8

Dia internacional dels Drets Humans: s’ha avançat però calen més compromisos     pàg. 6

Els voluntaris de la
FAS s’han trobat els
dies 6 i 7 de novembre
per conèixer-se, com-
partir experiències i per
formar-se en la seva
tasca

pàg.3

Nostrum 09

El camí dels somnis

pàg.7

El trastorn en
primera persona 

El Cicle de Tardor i el de Primavera d’enguany tenen com a eix
temàtic la salut mental i l’estigma social de les persones amb trastorn

Què en saps del
consum de cocaï-
na?            

pàg.4

I a més...
Totes les societats tenen
minories que, per un motiu o
altre, s’han vist discriminades
al llarg de la història. Durant
les darreres dècades, aquests
grups s’han unit i han lluitat
per ser escoltats i perquè el
seu pes dins l’engranatge
social sigui reconegut en
igualtat de condicions.

Però, tot i aquestes clares
millores, hi ha un grup que

segueix patint estigma: les
persones que tenen algun
tipus de trastorn mental.
Segons l’Organització
Mundial de la Salut (OMS),
«les persones amb trastorns
mentals es troben entre les
més desateses del món».

Les condicions genètiques
afavoreixen aquest tipus
d’afeccions, però també són
els factors socials els que

motiven que, al final, aparegui
o no algun tipus de problema
mental. Vivim en una societat
submergida en presses,
estrès, exigències múltiples ,
competivitat…, fets que
redueixen la tranquil·litat que
la ment necessita per fun-
cionar. 

L’OMS ha calculat que en
els propers anys augmentarà
el nombre de casos diagnosti-

cats, sobretot de depressions
i ansietat. Això ens fa pensar
que la salut mental no és allò
que pot faltar al veí, sinó que
és responsabilitat de tots. 

Un altre error comú és
veure la persona afectada
com algú violent o sense
capacitat per decidir sobre la
pròpia vida. Per lluitar contra
aquesta idea errònia, en
aquest número es dóna veu
directament a les persones
interessades, per tal que
expliquin la seva experiència.  

Els cicles de formació de la
FAS d’aquest any estan dedi-
cats de manera transversal a
la salut mental. En aquest
segon semestre, es tractaran
temes com ara la visió
antropològica de la salut men-
tal o la integració laboral de
les persones amb trastorn
psiquiàtric. 

Ja us podeu apuntar al
Cicle de Primavera. Previ
pagament, el Cicle dóna dret
a 1,5 crèdits de lliure elecció,
però es poden assistir a les
diferents activitats de manera
gratuïta.

Hi ha encara molta desinformació i incomprensió envers aquestes persones

Cicle de Primavera

Comença el Cicle de

Primavera i els cursos

monogràfics de la FAS!

Curs sobre discapacitat i

integració: del 9 de març

al 20 d’abril.

Curs d’Introducció a l’àm-

bit de la Justícia: de l’1 de

març al 14 d’abril.

Forma’t en temàtiques

socials! 

Vull un mòbil
nou!
Quines implicacions té
la indústria de la telefo-
nia mòbil en els drets
humans?             pàg. 6

Visita el nou web de xarxanet!
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Aquesta publicació ha respectat l’opinió de les persones autores dels articles. Si bé compartim el discurs d’aquestes,
no totes les opinions reflecteixen totalment el posicionament de la FAS. 

EDITORIAL

Realitzada per:

Dins i fora

«La salut mental és cosa de tots»

Enguany el Cicle de Tardor
s’ha dedicat a una minoria que
encara pateix una forta estig-
matització social: les persones
afectades per algun tipus de
trastorn mental. Seguint la
idea de voler trencar amb
aquesta visió, sovint degut a
una manca d’informació veraç
i correcta, s’estan duent a
terme una sèrie d’activitats
formatives per conscienciar la
comunitat universitària sobre
la importància que té la salut
mental i la necessitat de nor-
malitzar la vida d’aquelles per-
sones afectades. 

En aquestes xerrades, són les
persones amb trastorn, mem-
bres d’associacions com ara
la Federació Catalana
d’Associacions de Familiars i
Persones amb Problemes de
Salut Mental (Fecafamm),
l’ADEMM (Usuaris de la Salut
Mental de Catalunya), els
clubs socials per a persones

amb problemes de salut men-
tal i projectes pioners com
Ràdio Nikosia les que prenen
la paraula per parlar en
primera persona de les seves
experiències, temors i espe-

rances. Per tal de veure la
persona en la seva globalitat i
no reduir-la a un diagnòstic
psiquiàtric, l’enfocament
escollit ha estat de caire més
social que no mèdic. Una de

les qüestions més repetides al
llarg de les xerrades va ser
que «sovint el rebuig social
que pateixen les persones
amb trastorn mental significa
més patiment que el dolor
propi o orgànic de la malaltia»,
com va remarcar la cap de
comunicació de Fecafamm.
Aquesta qüestió dificulta el
retorn a la vida social. Per
facilitar l’entrada a una vida
normalitzada, es van crear els
clubs socials, en què es
reuneixen persones que han
passat per experiències simi-
lars. Tornar a crear xarxes
socials és important, però
també ho és «no tancar-se ni
quedar-se al gueto, obrir-se i
socialitzar-se també amb gent
sense trastorn», va dir un dels
ponents. 
Empoderament, la capacitat
de decidir sobre la pròpia vida,
va ser una de les paraules
més repetides a les diferents
xerrades. «Quan tens una crisi
pots perdre la feina, la parella,
les capacitats socials i acabar
vivint en un aïllament. Costa
recuperar el control de la
pròpia vida, empoderar-se».
Els usuaris van voler deixar

clara la necessitat que tenen
de normalització i d’assolir
una vida digna. Una de les
maneres de tornar a prendre
el control de la pròpia vida és
retornant al món laboral. Tots
els afectats van remarcar-ne
la importància, però sempre
intentant evitar alts nivells
d’estrès. 

Un altre punt destacat va ser
la necessitat de parar més
atenció a la nostra salut men-
tal. De la mateixa manera que
per qualsevol problema físic
anem al metge, per problemes
psíquics o dificultats a la vida,
hauríem de saber demanar
ajuda i anar a l’especialista
pertinent. «Fa 25 anys jo esta-
va també estudiant en aques-
ta universitat i res em feia
imaginar que acabaria un dia,
als 40 anys, amb un trastorn
mental», va dir un dels
ponents, recordant així que
«la salut mental és cosa de
tots».

El Cicle de Tardor de la FAS, que té com a eix transversal la salut mental, dóna la paraula
a persones amb trastorn mental perquè expliquin en primera persona la seva experiència

S’ha de veure la persona més enllà del seu diagnòstic

Emmarcat en la Setmana
Europea sense Residus, el
26 de novembre va tenir lloc
a la plaça Cívica un vermut
popular sense residus. 
L’activitat, duta a terme pels
voluntaris del Programa de
Cooperació i Mediambient
de la FAS i l’Oficina de
Mediambient de la UAB,
incloïa també una gimcana i
una exposició sobre les
deixalles que genera una
família, per tal de promoure
una compra responsable i
conscienciar sobre el volum
de deixalles que produïm.

Veieu el vídeo de la jor-
nada al grup del facebook
de la FAS!

Primer vermut sense

residus de la UAB

El 28 i 29 de novembre la
FAS va programar un curs
de formació en teatre social
impartit per l’associació
Transformas. Aquest tipus
de teatre és una altra forma
de fer intervenció social a
través del llenguatge corpo-
ral i crea un espai que dóna
joc a la participació del
públic. Del curs n’ha acabat
sortint un grup dins la FAS
per sensibilitzar sobre temà-
tiques de cooperació, salut i
mediambient.  
El grup es va estrenar el dia
internacional de lluita contra
el VIH i ja s’estan preparant
noves actuacions per a
aquest any.

Teatre social, una eina

més de sensibilització

Aquest any, des del
Programa Sociosanitari,
s’ha posat en marxa una
nova activitat, la Biblioteca
Mòbil.  
Aquest servei es dirigeix a
tots els infants, familiars i
acompanyants de l’àrea
general i de cirurgia
pediàtrica de l’Àrea
Materno-Infantil de la Vall
d’Hebron als quals es dóna
la possibilitat d’agafar un lli-
bre en préstec i gaudir-lo
durant les hores d’espera.
Els voluntaris i voluntàries
del Programa gestionen
l’activitat, que es comple-
menta amb sessions de ron-
dalles.

Biblioteca Mòbil a la Vall

d’Hebron

Sota el lema «El teu punt de
vista pot canviar el món»,
Mans Unides proposa un
concurs de curtmetratges
sobre els objectius del
mil·leni (ODM).  
Es tracta d’oferir la vostra
visió sobre l’ODM 1
(eradicar la fam i la pobresa
extrema) i l’ODM 7 (ecolo-
gia, protecció del medi
ambient i lluita contra el
canvi climàtic), objectius en
què s’ha centrat l’ONG en el
50è aniversari.  
La participació tant pot ser
individual com col·lectiva i
es pot presentar més d’una
obra. El termini finalitza el
28 de febrer del 2010.

Curts per a remoure 

consciències

Després de l’èxit del Fòrum
Social Català (FSCat) del
2008, enguany torna una
nova edició d’aquesta troba-
da d’entitats i persones que
creuen que un altre món és
possible. 
El FSCat buscarà apro-
fundir en les causes i con-
seqüències de la crisi i en la
construcció d’alternatives.
Del 25 al 28 de gener es
durà a terme una setmana
de mobilitzacions per fer
visibles els moviments i les
propostes que existeixen. 
Finalment, es farà una
trobada conjunta del 29 al
31 de gener a la Universitat
de Barcelona. 

Ja arriba el Fòrum Social

Català

Després d’una crisi,
costa tornar a recu-
perar el poder sobre
la pròpia vida, però
és possible

Encara hi ha una
minoria que pateix
un fort estigma: les
persones amb
trastorn mental



Divendres 6 de novembre. Les
tres de la tarda. Més de 100
persones van arribant a l’alberg
In&Out. El camí, de pujada, no
té pèrdua gràcies als cartells i
les fletxes que avisen que ja no
queda tant: uns metres i ja
sereu davant de la porta. Són
persones voluntàries, becàries,
que fan pràctiques i personal
treballador de la Fundació
Autònoma Solidària, que vénen
disposats a passar dos dies de
tallers, dinàmiques i convivèn-
cia. Es tracta d’una ocasió irre-
petible per conèixer l’organitza-
ció més a fons però, sobretot,
per posar cara, ulls i nom a les
persones dels altres progra-
mes. «És important veure que

hi ha més gent com tu, dispo-
sada a posar el seu gra de
sorra per millorar les coses»,
deia una voluntària.
El lloc escollit també importa:
l’In&Out és un alberg i alhora
una organització sense ànim
de lucre que ofereix una possi-
bilitat d’inserció laboral a perso-
nes amb discapacitat psíquica.
«Fins ara, la inclusió social de
les persones discapacitades se
centrava en el sector industrial.
Aquest nou concepte d’hostele-
ria és únic al món i està tenint
molt èxit», diu María José
Pujol, la fundadora de l’alberg.
El tret de sortida de la trobada
és una sessió conjunta per
conèixer els diferents progra-
mes que es desenvolupen des
de la FAS. Després, els volun-
taris s’agrupen per àrees per

rebre formació específica i tenir
més eines i seguretat en l’a-
compliment de la seva tasca. I
arriba la nit. Els companys i
companyes del programa
CROMA tenen una sorpresa
preparada: els jocs de nit. La
diversió serveix per fer encara
més cohesió.
Ja és dissabte. Alguns li han
robat més hores a la son inten-
tant allargar la nit. Esmorzen al
menjador comú i marxen,
separats per programes, per
dur a terme tallers i dinàmiques
de resolució de conflictes,
cohesió de grup i comunicació.
Per a aquests tallers es compta
amb personal extern a la FAS,
especialitzat en formació sobre
aquestes habilitats: professio-
nals de l’Escola Lliure El Sol i
l’Actua Vallès. Després de
dinar, fan la foto de grup i un
mosaic conjunt amb l’objectiu

de visualitzar la importància de
la feina de tots i totes per asso-
lir el resultat final. I, de nou, el
taller de la tarda, centrat a fer
una avaluació de les eines de
comunicació que tenen els
voluntaris i les voluntàries al
seu abast. L’obertura de canals
i l’augment de la comunicació
va ser la conclusió final. La tro-
bada va finalitzar amb l’avalua-
ció i amb un berenar de germa-
nor. «Fer una estada de dos
dies uneix i motiva molt la gent

a canviar les coses, a transfor-
mar segon a segon el món i la
societat en què vivim», con-
cloïa un voluntari.
De la trobada han sorgit noves

aportacions que ajudaran a
perfilar millor l’activitat de la
FAS: i de la seva comunicació,
a donar un sentit més unitari i
de cohesió entre les persones
voluntàries, a compartir objec-
tius, i a entendre què és la FAS
i quin és el seu posicionament.
«És interessant que la FAS ens
pregunti i tingui ganes de saber
què pot fer per millorar i com ho
ha de fer», valorava una de les
participants del Nostrum.
Trobades com aquesta moti-
ven tothom a continuar treba-
llant pels objectius que mouen
la FAS (com serien fer la uni-
versitat més accessible a
col·lectius que no tenen garan-
tida la igualtat d’oportunitats,
apropar el voluntariat entre l’es-
tudiantat i crear, així, una UAB
més oberta a la societat, entre
altres) i plantegen nous reptes
per a fer-ho cada vegada millor.

Nostrum 2009: formació, cohesió i convivència
El 6 i 7 de novembre va tenir lloc el Nostrum 2009, la trobada anual de voluntaris, estu-
diants becaris i en pràctiques i l’equip tècnic de la FAS

«És important veure
que hi ha més gent
com tu, disposada a
canviar les coses»

Van rebre formació
específica per dur a
terme la seva tasca
dins l’organització
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La veu dels cooperants de les Nacions Unides
La Mireia, en Lucas i la Marta
són tres dels voluntaris prese-
leccionats per la FAS que van
marxar amb una beca del
Programa Español de
Voluntariado Universitario en
Naciones Unidas (PVNU) per
treballar en projectes de coo-
peració al desenvolupament. 

«No exagero si dic que
haver estat escollida per a la
beca és una de les millors
notícies que m’han donat
mai» ens explica la Mireia,
que va marxar a Bangkok el
curs passat. 

La Mireia treballava dins la
UNEP, el Programa de Medi

Ambient de les Nacions
Unides. «No vaig parar d’ab-
sorbir i absorbir. Va ser com
fer un màster intensiu en
política mediambiental. Vaig
aprendre moltíssim del món,
dels problemes i de la diversi-
tat cultural».

A en Lucas, la feina, «mal-
grat ser treball d’oficina i no
exactament allò que esperava
en un principi», li ha permès
conèixer per dins la UNESCO,
la tasca que duu a terme i la
gratitud dels seus beneficiaris. 

La Marta treballa ara, en
aquests moments, a
Tailàndia: «Estic vivint una

experiència molt enriquidora.
A poc a poc m’adono que el
que més m’interessa en coo-
peració és el mediambient,
que és més important del que
creiem en política interna-
cional». 

«Veig que la meva feina ha
afectat efectivament la realitat
d’algunes persones. Sento
que estic col·laborant a cons-
truir una realitat social nova»,
diu en Lucas. 

«Malgrat que de les confe-
rències de les Nacions Unides
només en surtin recomana-
cions, el que fas val la pena»
comenta la Marta.

La Mireia es queda sobre-
tot amb l’experiència: «Ara
que m’ho miro amb perspecti-
va, faig balanç i veig que això
m’ha canviat la vida».  

Finalment, la Mireia dóna
consells per a futurs becaris i
gent interessada en la coo-
peració «Si busques la bona
sort, sempre l’acabes trobant.
Que no et faci mandra obrir
nous horitzons. Si vols, pots.»

Si voleu saber més coses
sobre les experiències
d’aquests voluntaris i altres,
només heu d’entrar al blog:

Voluntaris i voluntàries de la FAS conviden a la participació i la implicació

Laura Guarinos. Estudiant
de Psicologia i voluntària
del Programa Sociosanitari  

Com resumiries la teva

estada al Nostrum?

Molt positiva. Conèixer la
resta de voluntaris i que t’ex-
pliquin les seves experiències
et motiva a implicar-t’hi
encara més. M’agrada molt el
que faig, però ara també m’in-
teressen altres programes,
com ara el de Justícia. 
T’ha servit la formació per a

la teva feina de voluntària?

Sí, perquè per fi ens vam
reunir tots els del programa,
vam parlar i van sortir idees
que ara s’estan duent a
terme.  
Què canviaries del

Nostrum?

Seria interessant que durés
un dia més. Hi va tanta gent
que et quedes amb ganes de
conèixer tothom, de fer més
xarxa amb la resta de volun-
taris. 

Tomàs Mercadal. Estudiant
de Filologia i voluntari del
Programa de Justícia 

Com resumiries la teva

estada al Nostrum?

Em va agradar molt que fós-
sim tanta gent. No ens
coneixíem de res, però
teníem en comú el fet de voler
ajudar els altres sense rebre
res a canvi. 
Creus que és útil conèixer

altres voluntaris? 

Sí, molt. Et fa sentir que no
estàs sol. Ens comuniquem a
través de Grups de Google i,
així, saps que hi ha algú que
també fa la teva feina però en
un altre horari. 
Hi tornaries l’any vinent? 

I tant! I faria també una altra
estada a final de curs, un
Nostrum de cloenda!

http://blogs.uab.cat/volun-

tariatcooperacio
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El VIH, cuidar-se i estar informat

SALUT

FAS Salut? I tu què en saps? Tu respons...

Des de l’any 2003 s’han notifi-
cat 8.786 diagnòstics de VIH

-1.583 durant l’any 2008- en
tot l’estat espanyol i 571 casos
de VIH de persones residents
a Catalunya, segons les dar-
reres estadístiques del Centro

Nacional de Epidemiología i el
Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre la Sida
de Catalunya. La principal via
de transmissió (heterosexual,
41,8 % i homosexual, 8,8 %)
és la sexual. L’edat dels nous

diagnòstics oscil·la entre els
20 i els 40 anys.  

«El 30 % de les persones

que tenen el VIH no ho

saben», informa la Plataforma
Unitària d’ONG-Sida. Dades
com aquesta són les que fan
que, des de l’any 2005, el 20
d’octubre se celebri el Dia
Mundial de la Prova del VIH.
Fer-se la prova és la clau
perquè les persones prenguin
el control de la seva salut, tin-
guin accés al tractament pre-
coç per reduir els riscos
d’evolució cap a la SIDA i es
puguin adoptar mesures pre-
ventives per impedir la trans-
missió del virus. En quinze
minuts, amb una anàlisi de
sang i de manera confidencial
i gratuïta, s’obté el resultat de
la prova fiable sempre que no
hagin passat 3 mesos de la
possible exposició-. 

El Programa de Salut de la
FAS va adherir-se a la cele-
bració d’aquest dia amb un
estand des d’on es repartia

informació sobre el VIH i
material de prevenció, a més
de les indicacions per anar al
Servei Assistencial de Salut
(SAS) del campus universitari,
que ofereix durant tot l’any la
prova ràpida. A més, es va
oferir un espai íntim dins les
instal·lacions de la FAS per fer
la prova amb una infermera de
l’ONG Actua Vallès.

La FAS també es va
sumar, l’1 de desembre, al Dia
Mundial de Lluita contra el
VIH. El voluntariat implicat va
rebre consultes dels estudi-
ants que van acostar-se als
estands de la plaça Cívica on
es desenvolupaven tallers
sobre sexe segur. Alhora, un
grup va representar, en el
marc del teatre social, una
obra de sensibilització sobre
el VIH per garantir la no dis-

criminació social, laboral,
familiar, sexual i mèdica que
pateixen les persones porta-
dores del VIH, l’assignatura
pendent d’aquest àmbit.

De vegades, sembla que el
VIH sigui una malaltia que mai
ens tocarà a nosaltres però és
una realitat que no podem
seguir ignorant. Per això, cal
continuar donant informació
clara i fiable sobre la malaltia.
Conèixer el nostre estat de

salut és la manera més eficaç
per lluitar contra el VIH. En les
nostres mans està no només
protegir-nos del VIH sinó
també dels prejudicis.

És important seguir donant una informació clara i fiable

PARTICIPA I FES SALUT

Els voluntaris del Programa
de Salut promocionem la
salut a la universitat! Si vols
donar-nos la teva opinió o si
tens algun tema que t’inte-
ressi especialment sobre
drogues, sexualitat i salut
en general pots contactar
amb nosaltres a través del
Xiringu o a la nostra adreça
de correu electrònic:

fas.xiringu@uab.cat

La cocaïna segueix sent la
segona droga il·legal més

consumida entre els joves
a Europa, per darrera del
cànnabis. Segons l’Obser-
vatori Europeu de les
Drogues i Toxicomanies,
l’any 2007, Espanya tenia
un nivell de consum de

cocaïna superior a la mit-

jana europea.

Tanmateix, el consum de
cocaïna actual registra xifres
inferiors al 1998, segons
dades del Ministeri de
Sanitat. Tot i així, la deman-

da de tractament per cocaï-
na ha augmentat de manera
important des de 1991.
Majoritàriament, es tracta
d’un consum recreatiu, lligat
a l’oci. La problemàtica actu-
al amb aquesta droga és la
seva normalització, el seu
consum en gran diversitat
de contextos i la relació

establerta entre festa,

alcohol i cocaïna.

1c 2a 3c 4b 5b 6c 7c

La cocaïna

1. La cocaïna, una substàn-

cia extreta de la planta

Eritroxilon coca, és: 
a) Un estimulant del sistema
nerviós central que provoca
eufòria i agitació. 
b) Un anestèsic local que
paralitza o insensibilitza els
nervis perifèrics.
c) A i B són correctes.

2. Les primeres experièci-

es sobre el seu consum

de cocaïna tenen,

almenys, 5.000 anys. 

Assenyala l’afirmació

històrica incorrecta: 

a) Fins el segle XVII la cocaï-
na era exclusivament un
costum indígena. Era accep-
tat sempre que es relacionés
amb els rituals religiosos.  
b) El 1862 els laboratoris
Merck van obtenir els
primers grams d’aquest
alcaloide. 
c) A principis del s. XX es
detecten els primers casos
de dependència i productes
com la Coca-Cola canvien la
seva composició.

3. Hi ha diferents maneres

de presentar aquesta subs-

tància.

a) La pasta, obtinguda a par-
tir de tractar la fulla de coca
amb gasolina o querosé, es
tracta amb àcid clorhídric i
s’obté el clorhidrat de cocaï-
na, que es coneix popular-
ment com a farlopa o coca. 
b) El crack s’obté barrejant el
clorhidrat de cocaïna amb
amoníac o bicarbonat sòdic i
es dissol amb èter fins a la
seva evaporació. Té la pro-
pietat de fondre’s a 98º C i
arribar al punt d’ebullició de
250º C. 
c) Ambdues respostes són
certes.

4. L’efecte del clorhidrat

de cocaïna per via esnifa-

da pot durar entre 60 i 90

minuts encara que el pic

d’acció sigui de 15 a 20

minuts. A més:

a) Si es fuma pot durar entre
5 i 15 minuts i el pic és de 1
a 3 minuts, mentre que per
via endovenosa dura entre
20 i 60 minuts i el pic és de 3
a 5 minuts. 
b) Si es fuma dura entre 20 i
60 minuts, amb un pic de 3 a
5 minuts, mentre que per via
endovenosa pot durar entre
5 i 15 minuts amb un pic d’1
a 3 minuts.
c) A i b són incorrectes.

5. Un consum de cocaïna

produeix un estat

d’eufòria i: 

a) Augmenta l’estat d’alerta,
disminueix la son i la gana,
es contrauen les pupil·les i
augmenten el ritme del cor i
la temperatura del cos. 
b) Augmenta l’estat d’alerta,
disminueix la son i la gana,
es dilaten les pupil·les i aug-
menten el ritme del cor i la
temperatura del cos. 
c) Disminueix l’estat d’alerta
i també la son i la gana, es
dilaten les pupil·les. A més,
augmenten tant el ritme del
cor com la temperatura del
cos. 

6. Sembla existir una

relació entre esnifar cocaï-

na i:  

a) Danys a les fosses nas-
sals i lesions com ara sinusi-
tis, rinitis, hemorràgies nas-
sals o perforacions del septe
nassal per un ús continuat. 
b) Risc de transmissió de
l’hepatitis C o altres malal-
ties infeccioses si es com-
parteix el rul·lo. 
c) A i B són correctes.

7. Assenyala la resposta

incorrecta de les possi-

bles conseqüències del

consum de cocaïna:

a) Símptomes d’abstinència
després d’un període de
consum regular. Aquests
símptomes són: fatiga, baix
estat d’ànim, insomni, hiper-
sòmnia diürna i increment
de la gana.
b) Risc de danys al fetge
–que augmenta amb el con-
sum combinat amb alco-
hol—, alteracions cardiovas-
culars, insomni, símptomes
psicòtics i dependència a la
substància.
c) El consum de cocaïna
(estimulant) després d’un
elevat consum d’alcohol
(depressor) contraresta els
efectes de la “borratxera”:
reflexes, atenció i capacitat
de reacció.



Dimarts 15.30 h. Davant d’una
aula, nois i noies de quinze i
setze anys. Se’ls veu contents i
saluden les monitores del
Programa CROMA quan arri-
ben. L’Elisenda (becària) estu-
dia Pedagogia a la UAB i la
Sandra (voluntària) Matemà-
tiques, i són aquí per la mateixa
motivació: col·laborar en els
tallers d’estudi assistit que es
fan als centres per fer possible
l'autonomia i el desenvolupa-
ment de joves que els manca
suport en l’estudi per poder
assolir els seus objectius d’apre-
nentatge.

Tothom pren les seves posi-
cions i l’Elisenda els pregunta
com han anat els exàmens i el
cap de setmana i si tenen algu-
na prova. Els nois i noies parlen
sense embuts, intercalen frases
en català i en castellà i, de vega-
des, s’interrompen. Malgrat que
l’Elisenda no aixeca mai la veu,
l’ordre retorna amb fluïdesa.

Cada taller és diferent, però
sempre hi ha un guió al darrere.
«Els tallers tenen dos objectius
bàsics: adquirir hàbits d’estudi i
cohesionar el grup», explica

l’Elisenda. Generalment, es tre-
ballen les assignatures durant
una hora i la darrera mitja hora
es fa alguna dinàmica en grup.
També se’ls consulta què volen
fer durant el curs i ells proposen
algunes activitats. «El que els
motiva més és el que els afecta
en el seu dia a dia: el nivell

acadèmic, les relacions perso-
nals, la sexualitat...». 

Avui, el taller es divideix
entre els que volen fer mates i
els que prefereixen estudiar físi-
ca. Pregunten dubtes d’un exa-
men que han suspès i el repe-
teixen amb l’ajuda de les moni-
tores. Més tard, la Sandra pre-

gunta si volen fer una dinàmica,
però estan tan concentrats que
prefereixen continuar amb la
feina. Els darrers deu minuts els
dediquen a reflexionar.  

«Són joves que tenen una
autoestima molt baixa amb els
estudis», diu la Sandra, «però
s’ajuden mútuament, els que

més en saben donen suport als
altres». Les monitores expli-
quen la resposta correcta
pacientment. De vegades, els
nois perden el fil i comenten
altres coses; de fons se’ls sent
riure. «Sabeu les coses, però si
esteu tan distrets...», els crida
l’atenció l’Elisenda. 

La Sònia i en Juan s’animen
a parlar de la seva experiència.
Fan els tallers per consell del
seu tutor o tutora del centre
(amb qui cada estudiant parla
de les pròpies necessitats), però
són els alumnes (i els seus
pares) qui decideixen quedar-
s’hi o no. La Sònia n’està espe-
cialment contenta i confessa
que si no fos ara aquí «seria a
casa mirant la tele o al
Messenger». En Juan estaria
fent els deures a casa, però pre-
fereix fer-los aquí. «Quan crido
l’Elisenda, ve; quan és amb els
altres m’espero», ens explica.
Ella vol ser biòloga i ell vol fer un
cicle formatiu, «però serà difícil
perquè em costa molt estudiar».  

L’Elisenda i la Sandra con-
fien en les possibilitats de tots
plegats.

Nois i noies de 3r d’ESO de l’I.E.S. Les Termes de Sabadell ens obren les portes del taller
d’estudi assistit

Una tarda al CROMA de Sabadell

Quina és la importància dels
voluntaris i voluntàries als
centres penitenciaris? Com
perceben  la seva presència
la tasca que realitzen els
interns amb qui tracten? De
tant en tant cal trobar espais
de formació i d’aprenentatge
mutu entre les persones vo-
luntàries i les persones
internes per reflexionar Les
Jornades de Voluntariat
Penitenciari oferien un espai
de trobada entre entitats de
voluntariat, persones volun-
tàries, els referents de volun-
tariat dels centres i els
mateixos interns. 

Per a les entitats de volun-
tariat, la figura de la persona
que ofereix el seu temps i
motivació de manera total-
ment gratuïta és essencial. La
persona voluntària aporta la
seva tasca altruista alhora
que aprèn de l’experiència. A
més, representa un pont entre
la societat i la institució peni-
tenciària i ofereix eines per
ajudar a la reinserció social i

laboral dels interns. «Es trac-
ta, sobretot, de relacionar-te
amb l’intern sense jutjar-lo, de
fer sentir la persona reclusa
que és important per a algú,
que encara té vies que la con-
necten amb l’exterior, espe-
cialment en aquells casos en
què s’ha trencat la xarxa

social de l’intern o no n’hi ha
cap», comentava un voluntari.
La tasca dels voluntaris, però,
no es fa sola sinó que
s’enxarxa i complementa amb
la dels professionals que han
fet del centre penitenciari el
seu lloc de treball.  

Els interns també van ser

presents a les Jornades.
Aprofitant les noves tecnolo-
gies, es va connectar en
directe amb el Centre de
Joves, els quals van transme-
tre el seu punt de vista als
ponents i assistents de la jor-
nada. «Ens ajuden a passar el
temps, a oblidar on som», va

destacar més d’un jove.
«Humanizan el tiempo que
pasamos aquí», deia un altre.
Per a ells, malgrat que les
activitats no són sempre les
adequades, els voluntaris els
donen suport emocional, els
mantenen informats i els aju-
den a desenvolupar les seves
capacitats.  

Es va parlar també de mi-
llores. Els interns van expres-
sar les seves motivacions i
necessitats. En termes gene-
rals, les dones prefereixen
tallers d’habilitats socials i
creixement personal, junta-
ment amb l’assoliment d’eines
que tinguin una projecció en
la vida en llibertat. Els homes
s’inclinen més per activitats
culturals com ara la música i
les manualitats.  

Les entitats van remarcar
la necessitat de millorar el sis-
tema penal penitenciari i les
mesures penals alternatives,
amb vista a un sistema verita-
blement encarat a la reinser-
ció social.

Reflexions sobre el voluntariat penitenciari
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Sota el nom «Millorar per avançar», el 21 de novembre van tenir lloc les Jornades de
Voluntariat Penitenciari per compartir experiències de voluntariat en aquest àmbit

Els monitors i monitores del CROMA creuen en les possibilitats de tots els estudiants

Els voluntaris ajuden a humanitzar el temps que es passa en el centre penitenciari
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Aviat farà mig any que tinc
aquest mòbil i ja n’estic tipa!
Està tot ratllat, hi ha pols a la
pantalla i no té Bluetooth! A
més, ara ja gairebé ningú no
el porta! 

M’és igual que el meu
mòbil sigui un més dels 3.300
milions que hi ha actius a tot el
món ara mateix. I que les
peces hagin viatjat també per
tot arreu. M’és igual que el
meu aparell necessiti un mi-
neral que es diu coltan per tal
de poder tenir la màxima
cobertura i que el 80%
d’aquest mineral es trobi al
Congo. M’és igual que qui
hagi extret aquest mineral de
la terra sigui, molt probable-
ment, un nen d’uns vuit o
dotze anys. M’és igual que el
nen tingui una malaltia infec-
ciosa als pulmons pel fet de
respirar sempre aquell ambi-
ent claustrofòbic. M’és igual
que només li hagin pagat qua-

tre dòlars pel trosset de coltan
trobat al cap de tota una set-
mana treballant.

M’és igual que s’hagi gas-
tat els diners del meu trosset
de coltan per comprar-se la
pila de la llanterna que porta
al cap per poder veure-hi dins
la mina, enlloc de comprar-se
menjar. Ep! Això no m’és
igual! La pila contamina!

El que m’és completament
igual és que al Congo les
multinacionals i els països
veïns explotin i s’aprofitin
d’aquest recurs, la qual cosa
fa que la guerra no s’acabi.
Que part de l’armament uti-
litzat vingui del meu país i que
els diners que tinc al banc
financin aquest conflicte
també m’és igual. 

M’és igual que les màfies i
les guerrilles d’allà robin i ven-
guin el coltan a Sud-àfrica i
que sigui Sud-àfrica qui es
posi la medalla d’haver-lo tro-

bat, dient que s’ha extret al
seu país i que, és clar, no està
tacat de sang.

Després la Xina el modifi-
carà perquè un altre país l’ins-
tal·li dins els microxips, sem-
pre seguint un gran control de
qualitat i vetllant pels drets
dels treballadors; desprès un
altre país construirà mòbils
amb aquests microxips, ja que
la Xina no té la fàbrica espe-
cialitzada en fer mòbils de la
meva marca. I que, finalment,
quan arribi al nostre país, la
televisió ens digui que neces-
sitem el mòbil per poder ser
feliços. Això també m’és igual,
ja que jo no en faig cas dels
anuncis.

Jo vull un mòbil nou! I si pot
ser gratis, que tinc molts punts
acumulats!

Jo també vull un mòbil nou!

Cada any, el 10 de desembre,
se celebra el Dia Internacional
dels Drets Humans, ja que va
ser un 10 de desembre d’ara fa
61 anys que es va aprovar i
promulgar la Declaració
Universal que els empara. Era
l’any 1948 i Europa encara
tenia recent les atrocitats
comeses durant la Segona
Guerra Mundial: calia crear
algun instrument per protegir
els drets de les persones.

S’ha avançat molt, i
podem celebrar que molts de
nosaltres vivim o venim d’es-
tats o nacions on es respecten
mitjanament els drets humans.
Podem celebrar que comptem
amb una declaració que els
dóna legitimitat i protecció, i
que podem alçar la veu i
denunciar-ne l’incompliment o
violació.

Però, personalment, penso
que no tot és celebració.
Encara hi ha milions de perso-
nes que veuen minvats els
seus drets més bàsics; molts

estats consideren la

Declaració paper mullat. Dia
rere dia veiem a les notícies
enormes quantitats de perso-
nes desplaçades, empresona-
des o executades per dir el que
pensen; dones que veuen min-
vats els seus drets; fàbriques
on homes, dones i nens treba-
llen de sol a sol en condicions

pèssimes; destrucció de bos-
cos, de l’hàbitat i dels mitjans
de vida de moltes comunitats, i
persones sense accés a la
sanitat bàsica. També nens
(que són el futur!) sense infàn-
cia: nens soldat, nens que no
tenen accés a l’escolarització,
prostitució infantil, nens que
treballen dur per ajudar a la
família. Moltes vegades, a
més, això no ho veiem als mit-
jans convencionals sinó que
ens hem d’informar a través
d’un mitjà alternatiu, perquè
algunes injustícies sembla

que no siguin notícia. 
Aquesta és l’altra cara de la

moneda, la de la injustícia; la
cara de l’altre que ens mira i
ens interpel·la perquè hi fem
alguna cosa. L’altra cara que
ens fa pensar que, a part de
celebrar l’existència de la
important i positiva Declaració
Universal dels Drets Humans,
queda molta feina per fer.

Tenint en compte això, el
grup de voluntaris i voluntàries
del Programa de Cooperació al
Desenvolupament i Medi
Ambient, amb la col·laboració

de l’Escola Cultura de Pau,
vam organitzar un cinefòrum
sobre el documental El Niño,
de Javier Corcuera. A partir del
documental, es va tractar la
vulneració dels drets dels
nens, l’explotació infantil, així
com també del treball infantil,
de les actituds indesitjables de
moltes multinacionals envers
aquest fet i dels remeis que
s’intenten posar per canviar
aquesta realitat.

Drets Humans tot l’any
El 10 de desembre els voluntaris del Programa de Cooperació van cele-
brar el Dia Mundial dels Drets Humans. S’ha avançat, però no prou

En molts països encara es trepitgen els drets humans sistemàticament 
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El mòbil ocasiona més perjudici social del que sabem

Clara Sisteré
Voluntària del Grup de

Cooperació i Mediambient

Estudiants

cooperen

amb Ghana

La Quesé, la Laura i la
Lucía, infermeres del màster
de Medicina Tropical, van
marxar a Ghana durant l’estiu
del 2009 per dur a terme un
projecte de cooperació i salut.

El projecte tenia per objec-
tiu fomentar hàbits d’higiene
entre els nens per a la preven-
ció de malalties comunes i
reforçar els coneixements de
les dones en la detecció dels
símptomes d'alarma per dur
els fills a l’hospital. 

L’estada a Ghana va ser un
aprenentatge continu per

ambdues parts. Elles van
haver d’aprendre sobre la
burocràcia africana i la ma-
nera d’entendre l’educació
allà. «Les dones van respon-
dre molt bé. Van participar a
les classes de símptomes
d’alarma, i preguntaven
dubtes tota l’estona» diu la
Laura. «Els nens aprenien
ràpid i ho demostraven amb la
pràctica», completa la Lucía. 

«No crec que les dife-

rents cultures del món

hagin d’evolucionar cap a la

nostra, però sí crec en la
igualtat d’oportunitats i en la
construcció d’una societat
més justa» conclou la Quesé. 

Si voleu presentar una pro-
posta al Fons de Solidaritat

de la UAB, la convocatòria
d'estudiants encara és oberta!

Anna López

Voluntària del Grup de
Cooperació i Mediambient
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«Des de petita volia anar a
la Índia. Somiava amb la Índia,
llegia contes de la Índia, fins i
tot tenia una Barbie índia.
Sense cap raó, simplement
m’agradava. Era un somni que
sempre estava allà», explica
l’Alba de Toro co-protagonista
del documental El camí dels
somnis, mentre acaricia la
Tory, la seva gossa pigall. 

Estrenat el desembre i diri-
git per Joan Soler, el docu-
mental narra el recorregut de
l’Alba de Toro i la Núria Fauré
des de Catalunya fins a
Anantapur, la Índia, en la seva
tasca de voluntàries ense-
nyant informàtica en una esco-
la d’educació especial de la
Fundació Vicente Ferrer. 

«És una eina de sensibilit-
zació, però no m’agrada que la
gent em prengui com a exem-
ple. No m’agrada quedar com
“mira aquesta nena cega,
quantes coses que fa”.
M’agradaria que tot plegat fos
una cosa més normalitzada.»  

L’Alba es va escolaritzar
amb nens sense dificultats
visuals «perquè sinó t’acabes
tancant i quan parles amb algú
que hi veu et  pots sentir infe-
rior». Ara és estudiant de

Traducció i Interpretació i dedi-
ca el seu temps lliure a donar
classes de castellà a dones
pakistaneses del Raval.
També havia estat voluntària
de la FAS. «Quedar-me a casa
no va amb mi; m’agrada sortir i
veure coses”. Els pares de
l’Alba mai no han posat cap
problema als projectes de la
seva filla. De petita, viatjaven
junts, l’han vista marxar a
esquiar cada any i anar un any
d’Erasmus al Regne Unit. “Per
ells, tot el que viatgi és bagat-
ge que tindré». 

Va ser precisament pels

seus pares que als divuit anys
va aconseguir anar a la Índia
per primer cop. «Estava tan
contenta de ser allà que era
impossible desanimar-me.
Plorava cada dia, d’emoció, de
tota la pobresa i de tota l’ener-
gia que hi havia allà». Es trac-
tava d’un viatge de turisme
amb la família, en què van
aprofitar els darrers dies per
visitar la Fundació Vicente
Ferrer. Era la primera persona
cega que visitava la feina de
Vicenç Ferrer i tenia molt per
oferir. 

A la Fundació, l’Alba va par-

lar del Jaws (un lector de pan-
talla que permet a persones
amb discapacitat visual acce-
dir als continguts de l’ordina-
dor) i van decidir crear una

aula d’informàtica i oferir-se
perquè aquell estiu hi tornés
per aportar el seu coneixe-
ment. «Gràcies a la Fundació
vaig veure possible tornar a la
Índia i fer-ho sola. M’adonava
de la pobresa, però em sentia

incapaç de fer-hi res; gràcies
al projecte amb els nens cecs
hi vaig veure una via». Es trac-
tava, sobretot, d’ensenyar els
professors a utilitzar els ordi-
nadors perquè, quan marxés,
el coneixement hi romangués.

«A la Índia l’estigma és molt
fort perquè si tens alguna dis-
capacitat vol dir que en una
vida anterior has fet alguna
cosa malament». A les ciutats
això ja està canviant, però a
les zones rurals encara es
manté. Els nens amb discapa-
citat visual viuen sense gaire
activitat, tancats a casa, fins
que entren a les escoles de la
Fundació. Els nens són molt
conscients del seu problema i
de la importància de l’educa-
ció, «són molt respectuosos,
molt educats i autoexigents». 

«Ja he anat tres cops a la
Índia i la idea és tornar-hi
aquest estiu». Quan estava a
Anantapur, els nens i profes-
sors li deien que dos mesos
d’estada no era res, que s’hi
havia d’estar sis mesos com a
mínim. «El meu desig és poder
m’estar-hi tot un any». Per a
l’Alba, la Índia són les olors,
anar descalça a tota arreu, els
crits i sorolls, la pau que aquí
és difícil trobar; però, sobretot,
la gent. «Trobo a faltar la gent,
els nens, els professors, anar
a veure a les nenes de nit i que
m’expliquin històries».

www.camisomnis.cat

El camí dels somnis
L’Alba explica com els problemes de visió no impedeixen fer realitat els somnis

L’Alba col·laborant amb un professor de la Fundació Vicente Ferrer

No m’agrada quedar
com «mira aquesta
nena cega quantes
coses que fa»

DISCAPACITAT

Els nens són molt cons-
cients del seu proble-
ma i de la importància
de l’educació

Les persones amb discapaci-
tat i problemes importants de
mobilitat es troben amb una
clara situació de desavantatge
respecte als altres a l’hora de
fer activitats quotidianes i
sobretot d’accedir a espais i
serveis comunitaris. És per
això que la llei estableix la
ràtio de reserva que l’adminis-
tració competent ha de
preservar a les zones d’a-
parcament públic per a per-
sones amb mobilitat reduïda.
La llei també orienta sobre la
ubicació de les places, que,
com a norma general, han de
ser al costat de passos de
vianants, per a fer més fàcil
l’accés a les voreres, o al
costat de serveis i edificis. El
problema amb què es troben

les persones amb mobilitat
reduïda no és tant la falta de
places, sinó la impossibilitat
de fer-ne ús, perquè aquests
espais no són respectats per
la resta de la població.

Pel que fa a la UAB, hi ha un
total de 55 places reservades
per a persones amb mobilitat
reduïda distribuïdes a les 11
zones d’aparcament delimi-
tades al campus. Tenint en
compte la legislació, es com-
pleix la ràtio de reserva, però
el problema continua sent el
mal ús que es fa d’aquestes
places. Des de la FAS s’han
dut a terme diferents actua-
cions i campanyes per a cons-

cienciar la comunitat univer-
sitària de les dificultats que
genera als estudiants amb
problemes de mobilitat el fet
de no poder aparcar a prop
del seu centre d’estudi o tre-
ball.

Per tal d’evitar la falsificació i
la reproducció de les targetes
d’aparcament s’ha creat una
nova targeta que s'adapta al
model europeu, manté el sím-
bol universal de discapacitat
(la cadira en blau) i incorpora
un holograma i una codifi-
cació. A més, hi haurà un re-
gistre informatitzat de les tar-
getes que fins ara era inexis-
tent.

Cadascú al seu lloc
Places per persones amb mobilitat reduïda a la UAB

Places reservades a la UAB
Nova targeta d’aparcament

Imatge de la campanya
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Quan et van diagnosticar el tras-

torn? 

Jo ja havia tingut depressions d’ado-
lescent però no va ser fins més tard,
quan vivia als EEUU, que em van
diagnosticar trastorn bipolar. Vaig
començar a prendre medicació però
com ningú em controlava la vaig dei-
xar de prendre. Llavors va venir una
època de mania molt forta durant 4
mesos, no parava de fer coses i de
treure matrícules d’honor, però
després va arribar una baixada també
molt forta i vaig tornar a viure a
Espanya.   

Com vas viure el diagnòstic? 

La veritat és que al principi no accep-
tava la malaltia i em preguntava «per
què jo? quina culpa en tinc de patir
això?». El primer pas va ser acceptar-
ho, saber que has de dur una vida
ordenada i que t’has de prendre la
medicació.

Podries descriure la teva malaltia?

Amb el trastorn bipolar passes per
fases maníaques i depressives. La
meva primera crisi va ser aquesta
fase de mania que vaig passar als
EUA. Et penses que pots amb tot, que
ets la reina del món, fas coses excèn-
triques i no notes que t’estàs
esforçant en excés. Després ve la
baixada, en què em vaig intentar suï-
cidar i em van ingressar dos mesos
en un hospital psiquiàtric a Barcelona.  

Quins canvis has notat en la teva

vida arran del diagnòstic? 

La medicació i el trastorn m’han can-
viat. Jo era molt bona estudiant i no
m’havia d’esforçar gaire per treure
bones notes; ara he hagut de baixar
el llistó. A més, abans era una perso-
na que m’interessava molt pels altres
i ara em costa ser empàtica, m’hi he
d’obligar.   

Se sol parlar de la doble cara de la

medicació... 

La medicació t’ajuda a estar molt
estable. Com a contrapartida, et fa

perdre aquella genialitat que tenies.
Jo escrivia en un diari als EEUU i era
molt bona en tot. Quan em comença-
va a medicar em sentia que era una
persona mediocre. La medicació
també té molts efectes secundaris:
insomni, problemes cutanis, pèrdua
de l’empatia, pèrdua de memòria,
engreixament... que canvien en funció
de la persona. La medicació és millor
que la malaltia però coarta molt.   

Després de passar aquestes fases

t’han canviat les relacions? 

En el seu moment, vaig dir a la gent
propera què em passava. Els amics
de debò no els vaig perdre però
aquells menys propers es van distan-
ciar de mi. No m’ho vaig prendre
malament: així també saps qui són
els teus amics i qui no. La meva mare
va decidir anar a una associació uns
mesos per aprendre sobre la malaltia
i sobre com tractar un familiar amb
trastorn mental.

Com és la teva vida universitària?

Pels matins vinc sempre a classe
però per les tardes, a causa de la
medicació, no puc fer res. De vega-
des no em prenc la pastilla de la tarda
per poder fer un treball però llavors
començo a tenir insomni i quan estic
dos dies sense dormir, em quedo a
casa. Els divendres necessito des-
connectar i no pensar en estudiar.
Abans treia molt bones notes sense
esforç però ara ja no puc; no m’ho
prenc malament i no em forço a treu-
re’m la carrera en 4 anys.  

T’has trobat amb algun problema

per seguir els teus estudis?  

No, cap. Estic molt contenta d’anar a
la universitat i m’he trobat amb tot
tipus d’ajuda: l’estudiant de suport

que em passa els apunts, els profes-
sors que són molt conscients i et
donen més temps per redactar l’exa-
men o accepten treballs un parell de
dies tard... Als companys als que li he
explicat són gent jove i oberta i no he
tingut cap problema amb ells. També
he de dir que jo m’esforço tant com
puc i no m’aprofito de la situació.   

Es sol debatre sobre l’estigma

social que pateixen les persones

amb trastorn. Per a tu què vol dir

«estigma»? 

Jo no em sento estigmatitzada. La
gent a qui no li he dit que tinc trastorn
bipolar, no ho saben ni ho noten.
Depèn molt de com et prenguis la
situació que estàs vivint, del teu
caràcter i de com s’ho pren la teva
família. Hi ha gent que ho deu passar
molt malament, que ni tan sols vin-
drien aquí a explicar la seva situació.
A mi em va costar un parell d’anys
acceptar la malaltia, però un cop fet el
pas ho assumeixes i ara m’importa
molt poc el que pensi la gent. Crec
que hi ha moltes persones que s’han
començat a conscienciar en part grà-

cies a la Marató de TV3 de l’any pas-
sat, dedicada als trastorns mentals.
Suposo que a poc a poc serà menys
problemàtic dir que vas al psiquiatre.   

Creus que a la societat li manca

informació? 

A la gent li manca informació però és
normal. Jo no conec tampoc totes les
malalties que es poden patir. S’ha de
dir que als mitjans de comunicació
cada cop es tracta més el tema i amb
més profunditat. Crec que patir un
trastorn s’acabarà veient com qualse-
vol altre problema de salut, com qui té
malament les cames i va coix.   

Trobes que hi ha informació distor-

sionada sobre aquest tema? 

Sí. Una vegada em van dir «un com tu
va agredir l’altre dia a un policia».
«Què vol dir un com jo?». Es relacio-
na molt trastorn mental amb agressi-
vitat i amb egoisme, amb gent que va
molt a la seva però no és veritat. S’ha
de diferenciar: aquella persona tenia
una malaltia, no es medicava i era
agressiva. La gent no veu malament
que tinguis una depressió, però altres
coses ja no les entenen tant i et pre-
gunten si et poden demanar que facis
això o allò i els hi has d’explicar que
no passa absolutament res. És per
això que dintre de casa, no m’agrada
que em diguin que sóc una malalta,
prefereixo que em vegin com una
boja.

Com veus el futur? 

Sóc molt optimista. Penso en acabar
la carrera i trobar una feina de mitja
jornada pel matí. Si d’aquí a uns anys
la medicació ha millorat, fins i tot tre-
ballar també per la tarda. Penso en
ara i en que tot m’anirà bé. 

“Malgrat el trastorn, penso en ara i en
que tot m’anirà bé”

L’Alícia va estudiar Filosofia a la
Universitat Ramon Llull.
Actualment és estudiant de
Criminologia a la Universitat
Autònoma de Barcelona

Alícia

«Manca informació, però
cada cop la gent està
més conscienciada»

«A la universitat m’he tro-
bat amb tot tipus d’ajuda

per tirar endavant»

Durant aquest curs 2009-2010 hi
ha hagut un augment significatiu
del nombre d’estudiants de nou
accés, atesos pel Servei d’atenció
a la discapacitat, PIUNE, que
tenen alguna malaltia mental,
trastorns generals del desenvolu-
pament o trastorns de l'aprenen-
tatge. Així, representen el 24%
del total d’estudiants que atén el
PIUNE, fet que ha significat
ampliar els serveis i d’adaptar-
los a aquestes tipologies de dis-
capacitat amb necessitats edu-
catives especifíques i assegurar
que aquestes persones puguin
realitzar els seus estudis universi-

taris en igualtat d'oportunitats.
Els estudiants amb algun tipus de
trastorn sovint no comuniquen la
seva situació al professorat per
l'estigma social que comporta, pel
desconeixement que té la societat
en general així com per la imatge
negativa difosa sovint pels mitjans
de comunicació. 
Tot fa pensar, per la informació
que es disposa, tant de la resta
d'universitats com d'organismes i
entitats del sector de la discapaci-
tat, que l'accés a la universitat d'a-
quest tipus de discapacitats anirà
en augment durant els propers
anys. 

La UAB rep més estudiants amb trastorns mentals

ENTREVISTA

L’Alícia somriu després de l’entrevista



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


