
Per la família González
Ferrer (composta per dos
adults i els seus tres fills,
encara en edat escolar), des
de fa un parell d’anys arribar a
final de mes és un calvari. El
pare fa temps que és a l’atur i

ja no té cap prestació. Els
únics ingressos de la família
són la renda mínima d’inserció
de 426 €. No poden plantar
cara al lloguer i, per tant, hau-
ran de buscar un lloc on viure,
segurament una habitació rel-

logada.
L’alimentació dels

González Ferrer és bastant
limitada. Comprar carn o peix
fresc és tot un luxe i només
poden consumir-ne un o dos
cops per setmana. Els nens

han deixat de quedar-se a
dinar al menjador escolar
perquè la família ha hagut de
prescindir d’aquest servei.

La família González Ferrer
és un cas prototípic de família
que viu sota el llindar de la
pobresa, és a dir, amb uns
ingressos inferiors als 700 €
mensuals, segons estipulen
els informes elaborats per
entitats socials, com ara l’in-
forme Pobresa infantil a
Catalunya que ha elaborat la
Federació d’Entitats d’Atenció
i d’Educació a la Infància i
l’Adolescència (FEDAIA). 

La xifra és alarmant ja que
segons recull l’informe a
Catalunya 225.000 famílies en
les quals tots els seus mem-
bres en edat de treballar es
troben a l’atur. En l’habitatge
destinen la major part dels
ingressos, i sovint les despe-
ses com l’alimentació i el ves-
tuari passen a un segon pla.

(continua a la pàg.4)
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Un de cada cinc catalans està amenaçat per la pobresa. Cada cop hi
ha més famílies que s’han quedat sense ingressos i viuen per sota
del llindar de la pobresa. Els més vulnerables són els infants.
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EDITORIAL SUMARI

El curs 2012-2013 la Fundació
Autònoma Solidària ha iniciat
una etapa de canvis importants
que responen a la voluntat del
nou equip de govern d’impul-
sar l’activitat de la FAS vincu-
lant-la, encara més, a la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Aquest és el marc
de referència en què vam néix-
er i aquest continua essent  l’e-
spai on té sentit que la FAS del
futur creixi: la construcció
d’una universitat més solidària i
compromesa amb la realitat
social, mitjançant la partici-
pació del voluntariat.

En aquesta nova etapa tre-
ballarem amb les altres instàn-
cies que promouen la partici-
pació dins de la UAB i amb les
quals volem mobilitzar el nos-
tre campus. Però, ho farem
també, amb els estudiants que
donen sentit a l’activitat docent
de la UAB, i amb investigadors
i grups de recerca que tre-
ballen en àmbits que ens són
comuns, com l’atenció a la dis-
capacitat, la promoció de la
salut o la cooperació al desen-
volupament.

Per altra banda, en aquests
moments en què la crisis ens
ha mostrat la fragilitat del nos-
tre prim i recent estat del ben-
estar, s’ha posat de manifest la
importància de l’organització

dels ciutadans en entitats,
associacions i moviments.
Aquestes organitzacions són
clau per mobilitzar la ciutada-
nia a l’hora de denunciar situa-
cions crues com les persones
afectades per desnonaments o
per organitzar-se per garantir
l’alimentació mínima dels nos-
tres veïns. I, tot aquest asso-
ciacionisme és possible grà-
cies al voluntariat. 

El voluntariat és un dels
principals motors de la FAS al

llarg de la seva història i volem
que ho continuï essent els
propers anys. Un voluntariat
universitari en què un bon
nombre d’estudiants fan que la
UAB sigui una universitat com-
promesa amb els infants de les
escoles de la comarca, amb
interns dels centres penitencia-
ris, amb pacients de diversos
hospitals o amb el conjunt de
persones del mateix campus
universitari. És aquesta especi-
ficitat de la nostra universitat el

que volem fer créixer els prop-
ers temps i, per això, ens cal
reflexionar sobre el voluntariat
universitari en el context
econòmic i social actual. Ho
volem fer amb la nostra gent,
però també amb entitats del
sector, altres universitats,
finançadors i tots aquells que
ens acompanyen en el dia a
dia de la nostra activitat.

I, per acabar, des de la FAS
us animem a participar en les

moltes propostes que us ofer-
im. Creiem que la participació
té una part de compromís ètic,
una part de formació en habili-
tats i en àmbits concrets, però,
també, que és una oportunitat
per al creixement personal. Per
això que ens atrevim a afirmar
que Tu també FAS el 2013.

Jordi Prat
Director de la FAS

L’associacionisme és possible gràcies al voluntariat. Imatge FAS
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La banca ètica ha tingut un
creixement substancial de
dipòsits, i també de préstecs,
des de la crisi financera que
estem vivint i que es va fer
visible a partir del 2007 apro-
ximadament. La transparèn-
cia és el concepte fonamental
que diferencia els bancs ètics
dels tradicionals. Els bancs
tradicionals són entitats que
financen, entre d’altres,
empreses i projectes de l’àm-
bit energètic o indústries d’ar-
mament i que, per tant, gene-
ren un impacte negatiu sobre
el medi ambient i contribuei-
xen a les guerres i al mante-
niment d’indústries que no
respecten els drets dels tre-
balladors ni dels infants.

Es va començar a desen-
volupar a la dècada dels sei-
xanta gràcies a col•lectius
ecologistes i pacifistes del
centre i el nord d’Europa i
dels Estats Units. A
Catalunya, l’entitat Justícia i
Pau va començar a plantejar-
se aquesta alternativa cap al
final dels anys vuitanta. Les
finances ètiques neixen de la
voluntat de persones sensibi-
litzades amb les desigualtats
que s’adonen que les pràcti-
ques dels bancs convencio-
nals contradiuen la seva
manera de pensar.

En el seu recorregut, la

banca ètica s’ha concretat en
diverses fórmules (bancs,
cooperatives, etc.), encara
que totes comparteixen els
principis de justícia i trans-

parència. Saps quines alter-
natives operen amb banca
ètica a l’Estat espanyol? Tot
seguit, te n’expliquem unes
quantes. 

Triodos Bank funciona
com un banc convencional,
en el qual podem demanar
préstecs o crèdits, guardar
diners, rebre interessos i
moure els estalvis, però apli-
ca criteris ètics i de trans-
parència. Els clients del banc
poden consultar els projectes
i conèixer el destí de les

seves activitats bancàries. 
El projecte FIARE està for-

mat per associacions territo-
rials que s’encarreguen de
sensibilitzar i difondre el pro-

jecte a escala local, partici-
pant també en les xarxes
socials del territori. Aquesta
entitat, que opera a l’Estat
espanyol com un agent de la
Banca Popolare Etica, funcio-
na concedint crèdits i a partir
de la participació dels socis,
que són els clients que apor-
ten els seus estalvis. L’entitat
destina els fons a organitza-
cions que promouen projec-
tes de millora social i
mediambiental.

La cooperativa Coop57
treballa amb els estalvis i
altres recursos econòmics
aportats pels socis, que es

destinen a finançar projectes
de contingut social. La desti-
nació dels diners es decideix
amb les entitats sòcies i els
mateixos socis; per tant,
aquests tenen el control dels
seus estalvis i es promou
l’autogestió financera.  

D’altra banda, la coopera-
tiva de crèdit sense ànim de
lucre holandesa Oikocredit
s’ha convertit en un dels refe-
rents de la banca ètica, amb
una quantitat d’inversionistes
que ascendeix a 45.000, en
70 països d’arreu del món i
amb un fons de 516 milions
d’euros. 

Oikocredit facilita l’accés a
finançament just de persones
de països del Sud que vul-
guin iniciar o desenvolupar
empreses per millorar la seva
situació. Per l’entitat els prés-
tecs són un instrument de
transformació cap a un món
més just i sostenible.

La campanya «Demana
banca ètica», impulsada per
SETEM, FETS i Justícia i
Pau, pretén incidir a les uni-
versitats. De moment, estu-
diants de la UPC i la UAB
s’han sumat a la iniciativa. En
el marc d’aquesta campanya,
el grup de voluntaris del

Programa de Cooperació de
la FAS ha engegat una cam-
panya pròpia al campus de la
UAB.  

El grup de voluntaris té
com a objectiu clar conscien-
ciar la comunitat universitària
de les pràctiques negatives
dels bancs convencionals i
fomentar la banca ètica com
una alternativa, motivant la
mobilització estudiantil.
Primer de tot, volen
començar per qüestionar el
paper dels bancs a la
Universitat i el poder de deci-
sió que tenen els estudiants a
partir de diferents accions de
sensibilització al campus que
tindran lloc a partir del mes
de febrer. El segon objectiu, a
llarg termini, és iniciar el
procés d’una possible desvin-
culació de la Universitat i el
banc actual, tot això vist amb
perspectiva de continuar la
campanya de cara a l’any
vinent.

Àrea de Cooperació de la
FAS
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

Alternatives a la banca convencional.
Demana banca ètica!

“No tinc control sobre
els meus estalvis. Sí
que em preocupa saber
com s’utilitzen els
meus diners; quan  tin-
gui més autonomia em
plantejaré la qüestió”. 

Paula Serrano, 
estudiant de Sociologia,
18 anys

Daniel Cortés, estudi-
ant de Periodisme, 
17 anys

Alba Castellsagué, 
estudiant
d’Antropologia, 23 anys

“Tinc un compte a
Triodos i un tant per
cent va a parar a
Amnistia Internacional
perquè ho vaig escollir
jo”.

Rafa Tintoré, 
estudiant de
Periodisme, 19 anys

“Em preocuparia saber
on van a parar els meus
estalvis si tingués més
diners. De moment, no
em preocupa el tema.”

“Mai m’he plantejat on
van a parar els meus
diners, havia sentit a
parlar de la banca ètica
però no conec gaire el
tema”. 

Alternatives:  banca ètica
Campanya al campus

Els voluntaris de cooperació de la FAS inicien una campanya al campus de la UAB 

RECURSOS

Sabeu on van a parar els vostres estalvis? 

Imatge de la campanya www.demanabancaetica.org

Imatge: Gisela Gómez Imatge: Gisela Gómez

Imatge: Gisela Gómez Imatge: Gisela Gómez

Demana banca ètica:
http://www.demanaban-
caetica.org

Fiare:
http://www.proyectofi-
are.com/web/

Triodos Bank:
http://www.triodos.es/

Coop57: 
http://www.coop57.coop
/

Oikocredit:
http://www.oikocredit.or
g/es/inicio

FETS:
http://www.fets.org/

Xarxa d’Economia
Solidària:
http://www.xes.cat/ 

Cooperativa Integral
Catalana:
http://cooperativa.cat/u
n-altre-sistema-econom-
ic/autofinancament/
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Impacte de la crisi en l’educació
dels infants

Els ingressos de les
famílies que viuen sota el
llindar de la pobresa -per sota
els 700 € mensuals- provenen
del sou d’un membre de la
família i de les prestacions
d’atur, malaltia, jubilació o
renda mínima d’inserció. 

Des de l’inici de la crisi
econòmica i financera, fa
aproximadament cinc anys,
moltes famílies catalanes
s’han vist abocades a viure
situacions de precarietat.
L’informe sobre la pobresa
infantil a Catalunya que ha
elaborat FEDAIA alerta que la
situació més greu és la
d’aquelles famílies que ja
vivien en situacions properes
a la precarietat abans de la
crisi i que han vist com la seva
situació s’agreujava. 

«La pobresa és relacional i
això implica que el seu
impacte també. No és un fet
individual ni tampoc una car-
acterística de la persona, sinó
una situació que es pot patir
de manera temporal o durado-
ra, en grau lleu o sever»,
explica Laia Pineda, cap del
projecte Panel de
Desigualtats Socials a

Catalunya de la Fundació
Jaume Bofill.

Les dificultats generades
per la falta d’ingressos s’a-
greugen en les famílies que
tenen fills al seu càrrec. A
Catalunya i Espanya, un de
cada quatre infants viu sota
els límits de la pobresa. Els
nostres nens i nenes no van
descalços ni busquen menjar
als abocadors, però això no
vol dir que tinguin les necessi-
tats bàsiques cobertes. Un
infant pobre a les nostres ciu-
tats no correspon a
l’estereotip de pobresa que
associem als països en vies
de desenvolupament. Molts
d’ells no mengen adequada-

ment, perquè els pares no
poden proporcionar-los ali-
ments de qualitat o perquè la
situació de la família impedeix
que hi hagi un adult a casa per
fer-se’n càrrec. 

«En tant que són éssers
dependents dels seus pares,
els infants reben les conse-
qüències de la pobresa en
forma de privació de béns i
serveis bàsics», afirma
Pineda. 

Haver experimentat la
pobresa durant la infància té
conseqüències negatives que
tendeixen a persistir al llarg de
la vida d’un individu; així ho
recull l’Informe sobre la pobre-
sa infantil a Catalunya elabo-
rat pel Síndic de Greuges de
Catalunya. És el que s’anom-
ena cercle viciós de la pobre-
sa. «Néixer i créixer en una
llar pobra comporta prob-
lemes de desenvolupament
(...) que es deixen notar en la
projecció futura d’aquests
infants durant la resta d’e-
tapes del cicle vital, de man-
era que es contribueix a la
transmissió intergeneracional
de la pobresa», s’afirma a l’in-
forme, i també s’hi indica que
cal «protegir els infants amb
més intensitat que en el cas
dels adults, especialment
també per les limitacions dels
infants de canviar la seva
pròpia situació, d’acord amb la
seva dependència personal,

social i econòmica intrínseca
a aquest període vital.»

L’educació és un aspecte
clau a l’hora de reproduir el
cercle viciós de la pobresa i
l’exclusió social dels infants
en l’etapa adulta. De fet,
l’escassetat de recursos de la
família fa que se’n ressentin
l’alimentació i despeses com
l’educació i l’oci. Aquests fac-
tors poden desembocar en
problemes de salut i psicològ-
ics, segons destaca l’informe
de FEDAIA.

«L’impacte emocional és
igual o fins i tot pitjor que les
privacions econòmiques en
els menors», explica Enric
Morist, coordinador autonòmic
de Creu Roja a Catalunya.

Les escoles són testimoni
de com les situacions
precàries de les famílies
repercuteixen en l’educació

dels infants. Carme
Vilatersana és directora del
CEIP Juan Ramon Jiménez
de Sabadell. «L’escola és un
suport emocional important»,
diu Vilatersana, «Intentem
que la crisi repercuteixi al

mínim possible sobre els nens
però la majoria són molt con-
scients de la situació de casa i
a classe estan més nerviosos
i amb més ansietat».

Les xifres de fracàs escolar
es disparen en els casos de
famílies que viuen sota els

límits de la pobresa. Segons
l’informe publicat per l’Idescat
el 2012, la taxa de risc de
pobresa infantil i juvenil és
d’un 23,3 %, un 3,4 % superi-
or a la mitjana de la població
de Catalunya. Les situacions
que viuen els infants i joves fa
que cada cop hi hagi més
desmotivació en els estudis i
més casos d’abandonament
prematur dels estudis obliga-
toris. El fracàs escolar és d’un
30 % a l’ESO, segons dades
de l’Idescat.

Conscients d’aquesta reali-
tat, des de la Fundació
Autònoma Solidària fa més de
sis anys que s’impulsa el pro-
grama CROMA amb l’objectiu

d’oferir tallers d’estudi, en
centres educatius de primària
i secundària, a infants i joves
que per les seves circumstàn-
cies socioculturals o person-
als no estan assolint els objec-
tius escolars. Aquests tallers
es fan a través dels voluntaris
universitaris del CROMA i són
una eina per afavorir la contin-
uïtat i la transició entre etapes
educatives, en què hi ha més
risc d’abandonament dels
estudis, una de les causes de
la desigualtat social. 

Durant el curs 2011-2012,
260 infants i joves de sis
escoles de primària i tres insti-
tuts de secundària de

Sabadell, Rubí i Cerdanyola
del Vallès han participat als
tallers d’estudi, uns 30 en
total, gràcies a la feina feta
pels 77 estudiants universi-
taris implicats.

Són moltes les iniciatives
que es duen a terme des de
les entitats socials i les
escoles per tal que la situació
econòmica de les famílies no
condicioni el desenvolupa-
ment ni l’educació dels nens i
nenes.

Imatge d’un taller del programa CROMA. Foto del banc d’imat-

ges de la FAS.

EN PROFUNDITAT

Els infants, 
els més afectats

Impacte en l’educació 

Programa CROMA

Les xifres de fracàs
escolar es disparen en
casos de famílies que
viuen en la pobresa

Haver experimentat
la pobresa durant la
infància té conseqüèn-
cies negatives al llarg
de la vida d’un individu 

L’etorn precari en el que viuen molts infants condiciona la seva educació

“La pobresa no és un
fet individual ni tampoc
una característica de la
persona, sinó una
situació”, Pineda

A la part superior, imatge d’un taller del programa CROMA. A
la part inferior, logo del programa. Foto banc d’imatges FAS.

Segons l’informe
publicat per l’Idescat
el 2012, la taxa de
risc de pobresa infan-
til i juvenil és d’un
23,3 % de la vida d’un
individu 

Conseqüències de la
pobresa
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LA VEU DE LES ENTITATS

EL MUR

Director: German Doin

Producció: 2012

Durada: 2 h i 25 min.

Les entitats socials al capdavant
de la protecció dels infants
En el cas dels infants que
viuen en un context precari
que condiciona seriosament la
seva educació, quin paper
tenen les entitats socials?
Doncs, sens dubte, són clau a
l’hora de garantir la igualtat
d’oportunitats als infants que
es troben en desavantatge
educatiu. 

Allà on manca el suport de
l’Administració, les entitats
socials són imprescindibles.
Arran de la reducció de les
beques de menjador als cen-
tres educatius, moltes famílies
han hagut de prescindir
d’aquest servei perquè no
poden assumir-ne el cost. Les
escoles han detectat que
molts infants mengen un
entrepà per dinar. Per alguns,
l’àpat del menjador és l’únic
complet que fan al dia, perquè
a casa tenen dificultats per ali-
mentar-los. Per aquest motiu,
diverses entitats estan trebal-
lant perquè cap infant tingui
mancances alimentàries que
repercuteixin en la seva salut
i, en general, en el seu futur.

És el cas del Programa d’e-

mergència de suport a l’ali-
mentació infantil a les escoles

catalanes que impulsa la Creu
Roja i Càritas Catalunya, amb
el finançament de la Fundació
de la Marató de TV3. El pro-
grama assegura l’accés a les
beques de menjador de nens i
nenes que presenten man-

cances alimentàries i que no
han tingut accés als ajuts de
l’Administració. La iniciativa
vol garantir que 500 escolars
tinguin un àpat complet al dia
durant el curs 2012-2013.  

Malgrat tot, les retallades
socials de les diferents admin-
istracions i la desaparició de
les caixes d’estalvis i de les
seves obres socials dificulten
el finançament de moltes enti-
tats socials que treballen
colze a colze en projectes per
fer front a les desigualtats
socials. 

“Hem de tenir un paper de
resistència per tal que en
aquest context de retallades
es prioritzi la infància i l’ado-
lescència als pressupostos
públics”, afirma Jaume
Clupés, president de FEDAIA.
“El problema és que les retal-
lades estan també afectant
aquesta estructura d’atenció i
això tindrà grans repercus-
sions futures perquè tot el que
es destrueixi en el present
serà molt difícil de reconstruir
en el futur”, explica Clupés. 

Davant d’aquesta realitat,

les entitats socials han apos-
tat per noves fórmules inno-
vadores per superar les limita-
cions de finançament. 

És el cas del projecte de la
Tapa Solidària dut a terme per
l’ONG Casal dels Infants amb
la col•laboració de 70 restau-
rants i cuiners, com Ferran
Adrià, que han elaborat una
tapa solidària i destinen 0,50 €
de la venda als projectes del
Casal, dirigits a infants i joves
dels barris de Barcelona que
concentren més risc d’ex-
clusió social.

Les entitats socials, doncs,
són més necessàries que mai
en aquest context. La seva
actuació per lluitar contra l’ex-
clusió social atenuant els
efectes de la pobresa sobre
els infants, però, necessita el
suport de la ciutadania i
col•laboracions privades, tant
en forma de donacions com
de voluntariat o difusió dels
projectes.  

“Hem passat d’una societat
de consum a una societat
racional. Intentem amb els
mitjans que tenim fer allò que
és important. Hem d’agrair
molts suports per continuar
duent a terme activitats de
qualitat amb menys recursos,
com ara activitats gratuïtes
per als nostres alumnes als
museus”.

Carme Vilatersana, directo-
ra del CEIP Juan Ramón
Jiménez de Sabadell

Enric Morist, coordinador
autonòmic de Creu Roja

Laia Pineda, cap del pro-
jecte Panel de Desigualtats
Socials a Catalunya de la
Fundació Jaume Bofill

Jaume Clupés, president de
FEDAIA 

“Estem buscant fórmules per
poder seguir exercint el nos-
tre paper amb els mateixos
recursos intentant potenciar
projectes que no requereixin
noves inversions. És indis-
pensable prioritzar els infants
i els adolescents en risc als
pressupostos públics”.

“En aquest context, el desafi-
ament humanitari a
Catalunya ha estat una
situació excepcional. Des de
la postguerra no havíem fet
tanta ajuda humanitària. La
part positiva és que tenim
una societat civil molt potent i
solidària, amb un gran nom-
bre d’entitats, així que no
només depenem de
l’Administració”.

“Algun vessant positiu? Costa
de trobar, però tal vegada la
possibilitat de ser més con-
scients de la fragilitat del ben-
estar i de la dependència
entre les persones”.

EN PROFUNDITAT

Campanya del Casal dels
Infants en suport de la pobre-
sa. Foto cedida pel Casal dels Infants.

La educación
prohibida

“Hem de tenir un
paper de resistència”,
Clupés

Una pel·lícula sobre “un
paradigma educatiu
sense competència, auto-
ritarisme, frustracions o
pors”. Aquesta és la pre-
missa de la qual parteix
German Doin, director de
“La educación prohibida”.
El directorconvida a fer
una reflexió sobre l’educa-
ció i l’actual sistema edu-
catiu, entenent que
aquest és una eina més
de control que limita la lli-
bertat de pensament i
d’actuació de les perso-
nes. Doin també presenta
una oportunitat per conèi-
xer una cinquantena d’ex-
periències educatives que
aposten per una educació
lliure. 

Segons aquest llarg-
metratge argentí, cada
infant és un geni en
potència en algun àmbit, i
a través de la creativitat,
l’aprenentatge vivencial i
la motivació, podem
fomentar desenvolupin les
seves habilitats sense
cenyir-se a uns coneixe-
ments i a una metodologia
comuna a totes les esco-
les i a tots els infants. 

Aquest documental
compta amb 90 entrevis-
tes que expliquen diver-
ses experiències educati-
ves de l’anomenada “edu-
cació lliure” en 9 països,
principalment d’Amèrica
llatina.

De descàrrega lliure,
és la primera pel•lícula en
castellà finançada ínte-
grament a través del
crowdfunding, és a dir, a
partir de la col•laboració
econòmica de moltes per-
sones a títol personal. Tal
i com indica el subtítol de
la pel•lícula: “Imagina ser
el protagonista de la teva
educació”.
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Què et va motivar a dema-
nar un programa de mobili-
tat com el programa
interuniversitari Erasmus al
Regne Unit?

Com que estudio Traducció i
Interpretació volia aprofundir
el coneixement de l’anglès ii
també d’aspectes culturals, ja
que són bastant importants a
l’hora de traduir. 
Però fonamentalment volia
tenir l’experiència de viure fora
de casa i a l’estranger durant
un temps. Per mi era un somni
i un repte personal.

Tenies el suport de la
família i dels amics?

Sí, totalment. Sobretot dels
meus pares, de la meva
família, i del programa de
suport als estudiants amb dis-
capacitat de la FAS, el PIUNE.

Quina va ser l’experiència
més positiva de la teva esta-
da a Kent?

En primer lloc, poder anar-hi,
és a dir que es fes realitat tot
el que jo tenia al meu cap. En
segon lloc, veure que real-

ment he pogut viure fora de
casa, molt lluny i sola, és a dir
que he pogut aguantar lluny
del meu entorn. I en tercer
lloc, el més important: la sen-
sació de llibertat; mai m’havia
sentit així.

Vas trobar cap barrera? De
tipus físic o cultural?

Les barreres són presents
arreu. Tens dues opcions:
topar-hi de cap i que t’im-
pedeixin seguir amb el teu
objectiu, o bé intentar superar-
les, a vegades amb molta
imaginació i amb molt enginy,
i seguir endavant.

Has canviat res de la teva
vida després de participar al
programa de mobilitat?

Sí, moltes coses. Ara sé quins
són els meus límits a l’hora de
fer totes les tasques de la
meva vida diària sense la

meva mare al costat. Sé que
puc viure sola i estic disposa-
da a fer-ho en un futur.

Què diries a un estudiant
amb discapacitat que no
estigui convençut de partic-
ipar en un programa de
mobilitat? 

Que no ho dubti gens, que hi
vagi, perquè és una experièn-
cia irrepetible. Ho és per
tothom però potser per nos-
altres encara ho és més, com
a mínim per mi ho ha estat.
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EN PRIMERA PERSONA

La discapacitat no és incompatible amb fer un programa de mobilitat

El Tractat sobre el comerç d’armes, una necessitat

iPUNT

«El que més valoro
d’haver marxat
d’Erasmus és la sen-
sació de llibertat; mai
m’havia sentit així.»

“Després de l’Erasmus sé quins són els meus límits”

La Marta Rodríguez al campus de Kent. 

Tenir ganes d’aprendre un idioma o de viure
noves experiències lluny de casa són alguns dels
motius que empenyen molts estudiants a fer les
maletes i marxar a estudiar a un altre país amb un
programa de mobilitat que ofereix la universitat.
Cada any més de 1.000 estudiants canvien el cam-
pus de l’Autònoma per altres campus d’arreu del
món. L’intercanvi permet als estudiants conèixer
altres comunitats universitàries així com completar
la seva formació.

Marta Rodríguez té una paràlisi cerebral espàs-
tica que li afecta les quatre extremitats; per això,

necessita una persona que l’ajudi a fer totes les
tasques quotidianes que tenen a veure amb el
moviment. Des de l’any 2007, que va començar la
carrera, és usuària del servei del PIUNE, el qual
dóna suport als estudiants amb discapacitat dins el
campus de la UAB. L’equip d’aquest programa l’ha
acompanyat, orientat i ajudat en tot el que té a
veure amb els estudis. Durant el segon semestre
del curs 2011-2012 la Marta, que és estudiant del
postgrau de Traducció Jurídica de l’anglès al
castellà, va marxar amb un programa Erasmus a la
Universitat de Kent a Canterbury, al Regne Unit.

Qui proporciona les armes en un conflicte?

Saps d’on surten els projectils

que l’exèrcit d’Israel utilitza

per disparar la Franja de

Gaza? I qui proporciona els

coets que els grups armats

palestins llancen  sobre

Israel? Entre el 2007 i el 2011

l’Estat espanyol va exportar a

Israel material de defensa per

valor de més de sis milions i

mig d’euros, segons informa

Amnistia Internacional. 

L’actual manca de regulació

del comerç d’armes i munició

agreuja els conflictes oberts,

incrementa la pobresa i afa-

voreix que es cometin viola-

cions i abusos contra els

drets humans. L’expansió

constant de la globalització fa

difícil un control d’aquest

comerç, ja que els compo-

nents es produeixen en difer-

ents parts del món i després

s’envien i es munten en altres

països, sense que ningú con-

troli les operacions. Tot i que

les lleis estatals o regionals

són importants, són insufi-

cients per frenar les transfer-

ències irresponsables

d’armes i municions entre

països. 

A Catalunya, Amnistia

Internacional, la Fundació per

la Pau i Intermón Oxfam han

volgut denunciar la manca de

regulació internacional del

comerç d’armes. Han subratl-

lat la importància de la con-

ferència diplomàtica que es

farà el mes de juliol a les

Nacions Unides per tractar de

revertir aquesta situació. En

aquesta reunió s’ha de definir

un tractat sobre el comerç

d’armes (TCA) i les ONG

reclamen que sigui sòlid i vin-

culant per tots els països que

en formen part.

La conferència tindrà lloc el

proper mes de març a Nova

York, després de 10 anys de

feina de les ONG perquè els

estats aprovin una regulació

que «impedeixi que les armes

siguin utilitzades per cometre

o propiciar greus violacions

dels drets humans o que

puguin exacerbar conflictes i

frenar la lluita contra la pobre-

sa». A la primera Comissió

sobre Desarmament de

l’Assemblea General de

l’ONU del mes de novembre

passat, es va aconseguir que

una aclaparadora majoria

dels estats votessin a favor

de la definició d’un TCA. 157

estats van dir que sí, entre el

quals la Xina, França, el

Regne Unit i els Estats Units;

18 es van abstenir, i cap hi va

votar en contra. Per a les

negociacions finals sobre el

TCA haurem d’esperar fins al

18 de març del 2013, data en

què tindrà lloc la Conferència

Final de l’ONU. 

La societat catalana ha reac-

cionat favorablement a la pro-

posta d’aconseguir un TCA.

Milers de ciutadans s’hi han

adherit a títol personal i s’han

recollit 30.000 signatures per

demanar al Govern espanyol,

i als governs dels països que

són els principals exportadors

d’armes, que la conferència

serveixi per aprovar un TCA

eficaç. També ho han fet

diverses ONG i col·lectius

com l’Escola de Cultura de

Pau de la UAB, SETEM i

Justícia i Pau, entre d’altres.

El comerç d’armes agreuja els conflictes. Foto extreta de Flickr

Ampli suport dels catalans



“Canviar el món privat pel món social
em va aportar molt en el terreny

professional”
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Ja de ben jove, Maria Assumpció Vilà va
tenir clar que volia dedicar-se a l’àmbit
social, el de les persones. Va començar
treballant amb persones discapacitades al
barri de la Sagrada Família (Barcelona), on
va néixer i encara viu. 

Més tard, va fundar la Lliga Catalana
d’Ajuda al Malalt de Càncer de Barcelona,
en la qual coordinava grups de voluntaris,
i el 2002 va posar-se al capdavant de la

Federació Catalana de Voluntariat Social.
Des del 2007 va ser la presidenta de la
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya, fins al 2009. 

El maig del 2010, per consens de tots
els grups polítics municipals, va prendre
possessió del càrrec de síndica de
greuges de Barcelona.

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona

Per què vau fer el vostre
primer voluntariat? 

Per compartir. Veia persones
que tenien dificultats impor-
tants i jo era jove i pensava
que tenia una sèrie de privi-
legis que altres persones no
tenien i que, per això,
estaven patint. En aquells
moments hi havia moltes
seqüeles de la poliomielitis i
la meva generació en va
quedar molt tocada. Una per-
sona bastant propera de la
mateixa edat que jo va patir
la malaltia i aquest fet potser
em va «despertar» una mica.
Nosaltres estudiàvem i ens
ho passàvem bé i, en canvi,
hi havia persones amb aque-
st handicap.

El voluntariat és...

Un estil de vida. És compar-
tir; no és fer caritat, sinó que
és solidaritat. I has de ser
professional; vull dir que par-
ticipar en un voluntariat
també exigeix compromís i
responsabilitat.

Què és el més positiu que
us ha passat fent de volun-
tària?

Em motivava treballar pels
malalts de càncer quan era a
l’Associació Espanyola
Contra el Càncer compartint
les meves hores lliures.
Després, en l’àmbit profes-
sional, vaig decidir canviar
l’empresa privada pel món
social, perquè em semblava

que era una feina que dona-
va més resultats, que et feia
més persona, ja que et can-
viava moltíssim i, sobretot,
aprenies a relativitzar moltes
coses i a valorar el que
tenies.

Quin creieu que és el paper
del voluntariat dins la soci-
etat?

Ha tingut un paper canviant.
Quan vaig començar, el món
social no era reconegut. Les
primeres entitats van ser reli-
gioses. Després, es va con-
vertir en un tema social i laic,
de manera que hi va haver
una diversificació dels sec-
tors (discapacitat, pobresa,
malaltia, etc.). Així, el volun-
tariat va adquirir un plus de
qualitat i va ajudar a tirar
endavant molts col•lectius
necessaris. El reconeixe-
ment del voluntariat va
costar molt, les administra-
cions no hi creien, de man-
era que es va haver de fer
molta pedagogia i demostrar
que era un tema essencial i
que calia potenciar. 

Què diríeu als estudiants
de la UAB que no hagin fet

mai voluntariat?

Els animaria a provar-ho. És
molt important per a la seva
formació que puguin com-
partir amb altres persones
de la mateixa edat o d’altres
generacions. A més, en
aquest context de crisi
financera tothom és suscep-
tible de necessitar l’ajut d’un
altre, ningú està segur en la
situació que té i, per això,
compartir és una via per
reforçar el suport mutu i la
seguretat per tirar endavant
nous projectes. 

Quin és el paper de la
síndica de greuges de
Barcelona?

És la defensora dels ciu-
tadans i ciutadanes de
Barcelona davant
l’Administració i els serveis
públics que en depenen.
Vetllem pels drets fonamen-
tals dels ciutadans i super-
visem les actuacions de

l’Ajuntament. Estudiem les
queixes que ens fan arribar
els ciutadans i també actuem
d’ofici; si hi ha algun tema de
la ciutat que depèn de
l’Ajuntament i sobre el fun-
cionament del qual tenim
dubtes, podem intervenir-hi i
demanar-ne un informe a
l’Ajuntament. Quan arriba
una queixa, demanem un
expedient de la persona a
l’Ajuntament per poder fer-ne
una valoració.

Per quins motius es queix-
en els ciutadans?

Per molts. Les reclamacions
de les multes de trànsit de
l’any 2011 van ser bastant
nombroses; més del 40 % de
les reclamacions per aque-
stes multes van ser accep-
tades i es van tornar els din-
ers perquè hi havia hagut un
mal procediment adminis-
tratiu. Ara, en aquest con-
text, tractem molts temes
socials, que s’estan agreu-

jant per moments. Puc
destacar que el perfil dels
usuaris ha canviat i que
tractem molts casos d’habi-
tatge per desnonaments. 

Què ha significat ocupar
un càrrec com aquest?

Com a barcelonina i persona
que sempre ha tocat de peus
a terra, va ser un honor que
des del Ple municipal de
l’Ajuntament de Barcelona
es fes una valoració i un
plantejament de l’àmbit
social amb aquesta sensibili-
tat. 

«El voluntariat és
un estil de vida. No
és fer caritat, sinó

solidaritat» 

Una vida dedicada al voluntariat

«Animo als estu-
diants a provar fer
de voluntaris. molt

important per la
seva formació»

Maria Assumpció Vilà. Foto de Gisela Gómez

Podeu demanar una cita a:
Ronda de Sant Pau, 45
Barcelona, 08015

Tel. 93 413 29 00

o bé escriure un correu elec-
trònic a: 
sindicadegreuges@bcn.cat

Per dirigir una queixa al Síndic de Greuges de Barcelona

Foto de Gisela Gómez
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