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Presentació 

Al costat dels esforcos continuats per a una millora constant de les activitats docents i 
investigadores, la Universitat Autonoma de Barcelona no s'ha descuidat mai de fer front a altres 
activitats complernentiries, inherents a la seva condició d'universitat de campus. En estar la nostra 
universitat situada fora d'un medi urba, des de la seva fundació ha hagut d'anar bastint una oferta 
progressiva de serveis propis de tipus cultural, esportiu i social. Aquests serveis, els estudiants de les 
universitats del nostre entorn sovint els troben en els mateixos municipis on són situats els centres 
universitaris. 

En aquest sentit, la nostra universitat, des de fa anys, per mitja d'objectors de consciencia que 
desenvolupaven llur servei civil al nostre campus, ha anat atenent tot un conjunt de mancances 
generades per col-lectius amb necessitats educatives especials, com és el cas dels estudiants amb 
disminució. Amb la creació de I'Oficina dfAfers Socials I'any 1994, I'equip de govern de la universitat 
va voler crear una sinergia entre els diferents estaments universitaris (estudiants, professors i 
personal d'administració i serveis) per dotar el campus de més programes destinats a garantir la 
igualtat d'oportunitats als universitaris amb necessitats especials (disminu'its, estrangers, presos) i 
també d'activitats socials (promoció d'habits saludables, de consum responsable, de respecte al 
medi, etc.) i de solidaritat amb pa'isos amb dificultats. 

L'instrument basic per aconseguir la participació de la comunitat universitiria en aquests i altres 
programes ha estat el voluntariat. De bon comencament, el nombre d'universitaris en treballs 
voluntaris ha anat creixent. Els objectius inicials dels programes s'han anat ampliant i sovint els 
treballs voluntaris han generat grups de treball o associacions especifiques mes estables. Tot aixo 
gestionat pels propis voluntaris, en la mesura del possible, amb el suport d'un redu'it i indefellent 
grup de professionals, que és I'Oficina dlAfers Socials. 

Al llarg d'aquests anys, I'OAS ha anat consolidant una cultura del voluntariat que, en molts aspectes, 
ha estat modelica i capdevantera. Creiem que amb la Fundació Autonoma Solidaria, podra donar un 
nou impuls a aquesta cultura del voluntariat. 

El que te ara el lector a les mans és solament la membria d'activitats desplegades durant un any sota 
I'empara de I'Oficina dfAfers Socials de la UAB, corresponent al curs 1997-98. Per una banda, la 
memoria te un caracter informatiu. Per I'altra, la membria també és un rendiment de comptes de les 
activitats dutes a terme, perque hom en pugui avaluar els resultats aconseguits o pugui suggerir 
nous ambits d'actuació. 

Tot plegat per anar creant un campus mes hum& solidari i compromk. Un campus de qualitat, on 
aquests valors presideixin aquest espai de convivencia i d'intercanvi. 

Enric Marin i Otto 
Secretari General 



i Introducció 

L'Oficina d'Afers Socials és I'estructura de la 
UAB encarregada d'elaborar i gestionar els 
programes per garantir la igualtat 
d'oportunitats dels membres de la comunitat 
universitaria i satisfer les seves necessitats 
educatives i socials especials. També 
s'encarrega de promoure els valors i les 
actituds del voluntariat universitari com a 
practica educativa i formativa i fomentar 
activitats de solidaritat dins i fora del Campus 
universitari. 

Durant el Curs 1997198 s'ha aconseguit 
incrementar i millorar els serveis i el nombre 
de beneficiaris i d'actuacions pel que fa a 
I'atenció a universitaris amb necessitats 
especials, la promoció del voluntariat 
universitari i la solidaritat. 

Cobertura de I'Oficina del Voluntariat a I'Edifici 
dlEstudiants ha permes crear un pont entre els 
universitaris i les associacions de voluntariat i 
organitzar la formació dels voluntaris més 
acuradament. La participació del Programa 
PIUNE d'atenció a universitaris amb 
disminució en diverses iniciatives europees 
(Horizon, Leonardo) ha permk obrir I'Oficina 
OAENE d'atenció personalitzada i la 
realització de jornades per la inserció laboral, 
entre altres activitats. Juntament amb 
Voluntaris per &nia s'ha realitzat una 
intervenció pilot a la Universitat de Tuzla per 
crear un programa per I'accés dels estudiants 
amb disminució i el reciclatge de docents i 
professionals. Diversos serveis i entitats de la 
UAB s'han beneficiat de la Borsa de 
Voluntariat elaborada amb la matrícula, que 
s'ha incrementat amb nous sol.licitants. 
Finalment, cal destacar la incorporació de 
voluntaris de llarga durada a través del 
programa Servei Voluntari Europeu de la Unió 
Europea. 

dutes a terme per entitats tant de la UAB com 
de I'exterior del Campus. Connectada per 
internet amb el Servei Catala de voluntariat i 
la Web de les Associacions, aquesta Oficina ha 
esdevingut el pont entre els voluntaris i 
candidats a voluntari de la UAB amb el món 
associatiu catala. L'Oficina ha rebut 817 
consultes personals i 1338 telefoniques. La 
Borsa del voluntariat de la UAB s'ha 
incrementat fins a 1.539 universitaris. 

Accions de Promoció del Voluntariat a la 
UAB 

L'Oficina del Voluntariat ha promogut la 
recerca, selecció, formació i adscripció de 179 
voluntaris en programes organitzats pel SAF 
(foment de les competicions esportives), per 
Cultura en Viu (col.laboraciÓ en els grups 
culturals), i per Vila Universitiria (Projecte de 
suport en la vida quotidiana) i altres entitats i 
programes de la UAB. 43 estudiants s'han 
incorporat en programes de voluntariat de 
llarga durada dins de la UAB, a I'empara de la 
nova Llei de voluntariat. 26 entitats de fora de 
la UAB han pogut promoure els seus 
programes d'activitat dins el campus, gracies a 
la col.laboraci6 de I1Oficina 

Cursos de Formació per a associacions 
d'estudiants i per voluntaris 

24 dirigents estudiantils han participat en un 
nou curs per a dirigents d'associacions i 
representants a brgans de govern, centrat 
enguany en la promoció de nous associats i el 
,finan~ament de projectes. Els nous voluntaris 
integrats en els diferents programes 
gestionats per I'OAS han participat en cursos 
de formació específica formats per un cap de 
setmana inicial fora del Campus i sessions 
menuals a la UAB. 

PROGRAMES DE VOLUNTARIAT Nou ~roarama Servei Voluntari Euro~eu 

Obertura de I'Oficina del Voluntariat Dues voluntiiries de la resta d'Europa han 
estat les primeres no catalanes en col.laborar 

Ha entrat en funcionament (5112197) a a temps complert en activitats del programa 
I'entrada de I'Edifici d'Estudiants, a Placa PIUNE gracies a la iniciativa pilot europea 
Cívica, I'Oficina del Voluntariat, centre Servei Voluntari Europeu, que promou la 
d'informacib i assessorament sobre activitats Comissió Europea. Durant tot el curs academic 
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han col-laborat en acompanyaments i suport 
personalitzat a universitaris amb disminució. 
Una voluntiria del programa de suport 
pedagkic a empresonats ha fet una estada 
de sis mesos a Belfast (Irlanda del Nord) en 
un projecte social organitzat per Bryson 
House. Amb aquestes activitats, la UAB ha 
estat pionera en la posada en marxa a 
Catalunya d'aquest programa europeu. 

Atenció a Universitaris Amb Disminució 

- Creació de I'Oficina d1AtenciÓ als 
Universitaris amb Disminució (OAENE) i 
Serveis del Programa PIUNE. 
Conjuntament amb I'AssociaciÓ Pro-Disminu'its 
de la UAB, I'OAS ha posat en marxa una 
Oficina d'AtenciÓ (OAENE) a I'Edifici 
dlEstudiants (oberta de 9 a 20h) per facilitar 
assessorament i suport personalitzat als 
universitaris amb disminucio. 

- Increment dels serveis d'atenció 
personalitzada. 
El PIUNE ha entrevistat 23 nous estudiants 
universitaris amb disminucio (incrementant el 
cens fins a 63) que s'han beneficiat 
directament dels serveis del programa:GestiÓ 
d'adaptacions academiques, pedagogiques i 
curriculars, suports tknics i materials, 
supressió de barreres i acompanyaments i 
tasques de suport personal en la vioda diiria. 
Els serveis han estat realitzats per un total de 
14 voluntaris i objectors de consciencia. La 
furgoneta de transport adaptat ha realitzat 
785 serveis i ha recorregut 2.274 kilbmetres 
dins el Campus de Bellaterra. S'han realitzat 
20 gravacions de llibres i materials d'estudi i 
1.800 serveis d'acompanyament i suport. 

- Nou Programa "Vida UniversitAria". 
S'ha posat en marxa el programa "Vida 
Universitiria" d'atenció 24h/24 a estudiants 
amb disminucio residents a la Vila 
Universitiria que requeriexen suport en 
aspectes de la vida diiria. Un estudiant amb 
amelia bilateral i tres amb movilitat redui'da 
han rebut aquest suport atesos per quatre 
voluntaris de llarga durada. A mes dos 
estudiants han rebut serveis especials de 
suport a I'alimentació. 

realitzat una Jornada de sensibilització sobre 
I'esport per a tothom (2715198). 

- Accions per la supressió de barreres. 
S'ha editat una versio actualitzada de 
I'Informe de Barreres de la UAB amb 
propostes per a la seva eliminació que s'ha 
lliurat al Viceredorat de Campus i Qualitat 
Ambiental 

- Promoci6 de la Inserció laboral. 
S'han organitzat les leres Jornades per la 
Inserció Laboral dels Universitaris amb 
Disminució conjuntament amb I'ADUAB (11 i 
12/5/98) i s'ha gestionat la contractació de 
dos estudiants. 

- Participació en Programes Europeus. 
S'ha obtingut un Programa Horizon per a al 
funcionament del PIUNE i per a la promoció 
de la inserció laboral dels universitaris amb 
disminucio. Conjuntament amb les 
Universitats de Plymouh, Dublin i Paris XI i 
altres entitats europees, s'ha obtingut un 
Programa Leonardo per definir els 
continguts de la formació que han de rebre els 
integradors o mediadors de persones amb 
disminucio i homologar aquesta formació en 
I'ambit europeu. Com a corol.lari del 
Programa Helios 11, I'OAS ha editat la 
versio en castelli del llibre "Ensenyament 
Superior i estrudiants amb dismunció" elaborat 
pel grup d'universitats d'Helios al llarg de tres 
anys de treballs. 

Nous hospitals atesos pel Voluntariat 
Hospitalari 

S'ha incrementat el nombre de voluntaris 
actius en activitats de recuperació emocional i 
activitats de lleure en centres hospitalaris, fins 
a un total de 77 voluntaris i 50 malalts 
participants.A I'activitat duta a terme fins ara 
al Centre Geriitric Sant Gervasi, s'ha unit 
enguany un programa als hospitals de 
Traumatalogia i Pediatria de la residencia de 
la Vall d'Hebron. L'estudiant ucrai'nesa Maria 
Haida (convidada per la UAB per ser 
intervinguda i tractada degut a una patologia 
cancerosa) va ser objecte d'especial suport 
entre el gener i marc de 1998, moment en que 
va rebre I'alta. 

- Accions de sensibilització de la 
comunitat universitAria. S'han dut a terme 
cctivitats durant les diades asenyalades (Diada 
mundial de les persones amb disminució, 
Jornada de portes obertes, Festa Major) i s'ha 
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El Programa dg1ntegració dels Universitaris 
amb Necessitats Especials (PIUNE) de la 
UAB, té per objectiu promoure la satisfacció 
de les necessitats educatives especials dels 
universitaris am b disminució així com la seva 
integració al medi universitari. La seva actua- 
ció es basa en el dret a la igualtat d'oportunitats, a 
la vida independent i a la participació i plena inte- 
gració social. 

A traves del seu Servei d'Acollida, Atenció i Asses- 
sorament el PIUNE estructura un programa global 
d'actuacions per garantir les solucions més ade- 
quades i satisfer les necessitats especials dels es- 
tudiants amb disminució durant tot el temps que 
estiguin a la universitat. 

L 
i Les actuacions del PIUNE s'estructuren seguint el 

recorregut habitual d'un estudiant universitari des 
del moment en que es planteja I'acces a la univer- 
sitat (transició de I'ensenyament secundari a 
I'ensenyament superior) fins que acaba els seus 
estudis i es planteja I'accés al món professional 
(transició al món laboral). El programa és gestio- 
nat per I'0ficina d'Afers Socials tot promovent la 
sinergia entre professionals i voluntaris procedents 

de tota la comunitat universitiria (estudiants, pro- 
fessors, personal d'admin istració i serveis). 

La filosofia del programa comparteix la idea de 
que les universitats no nomes han de formar bons 
científics i tecnics sinó també ciutadans actius i 
persones responsables en el seu context social i la 
vertebració del seu país. El PIUNE promou la parti- 
cipació del conjunt de la UAB cap a una universitat 
sense barreres per a les persones amb disminució. 

Des dels seus inicis, durant el curs 1991-92, el pro- 
grama ha anat ampliant els seus objectius i les 
seves activitats. Així, per exemple, entre el 1993 i 
el 1996 la UAB, a través de I'Oficina d'Afers So- 
cials, va participar en les activitats del Grup XIII,  
Sector Educació, del Programa Helios I1 de la Unió 
Europa. Les conclusions i propostes d'aquests grup 
de treball han estat de gran utilitat a I'hota d'orientar 
els continguts del programa. 

El PIUNE es possible en part gracies al suport 
economic de la Unió Europea, a part del programa 
Horizon i el suport importantíssim dels objectors 
de consciencia. 







Univeailat A u t h a  de Barcelona P I U N E  H 
icina d' Afers Socials P R O G R A M A  D'ATENCIO A L S  

U N I V E R S I T A R I S  AMB DISMINUCIO 

Amb I'objecti u draconsegu i r MARCA EL CERCLE DE C O P C ~  QUE PIMERESSI @ 

una universitat accesi ble a O V~I I  rebre informacid del programa PIUNE 

 tothom, I'Oficlna d'Afers So- I 0 Vull col=laborar amb el programa PIUNE 
com a voluntari - - 

clals disposa d'un progra ma I o Wll beneficiar-me del programa PlUNE 

de suport personalitzat als Serveis del programa: 
universitaris amb dismlnu- 0 Atencid directa clons físiques o sensorials. ......................................................... 

Atenc16 directa I personalitzada als estudiants dlsmlnuits 

I durant tot el curs escolar [matrlculaci6, suport a I'estudi, 
Aquest programa preten a- gestions amb professors, Informacl6, reserva de places 

conseguir que les dificultats 
de mobllitat o percepcl6 no 
slguin un obstacle per a la 
participaci6 en la vida univer- 
sltaria de cap membre de la 
UAB. El servei es dut a terme 
per voluntaris i per objectors 
de consciencia que fan la 
~restaci6 social a la UAB, 

O Acces a la informacid ......................................................... 
Proporcionem suport acadbmlc amb material tiflot6cnlc 
[per a cecs i persones amb vis16 redui'da] I gravacl6 en 
cassets de llibres I altre material acad8mlc. AccCs a les bi- 
blioteques de la UAB. Reserva de la primera fila de cada 
classe per a les persones amb vis16 o audlcl6 redui'da. 

0 ~lirninaci6 de barreres ......................................................... 
Disposem d'una Guia d'Accessos a la UAB, amb indicaci6 
dels accessos adaptats als diferents serveis I a les facul- 
tats de la UAB. Igualment, treballem per la supressl6 de 
les barreres encara existents. 

O mansport adaptat --------- ------------- 
Disposem de transport Intern dins el campus amb un 

I 1 

l funciona tot 
vehlcle adaptat Suport puntual a persones amb mobilitat 
redui'da. 

O Accés al treball ......................................................... 
Connectem amb la Borsa de Treball de la UAB I amb un 
centre d11nserci6 laboral d'on peribdlcament ens arriben 
ofertes de treball per als estudiants amb dlsmlnuclons. 

....................................................... 
!!-

EE

?, , , , , , , , , , - - , , , , , , , , , , , - - - , - , - - - - , - - - - - -, -, , -, , , . 

....................................................... 
llpus de disrninucid ....................................................... 

ENTREGA AQUEST FULL AMB LA WTR~CULA 









PIUNE 

3. Univebtat Paul Sabatier (Toulouse) 

La darrera de les visites fou a la Divisio de la Vida 
Estudiant de la Universitat Paul Sabatier de Toulo- 
use. Durant la participació de I'OAS en les sessions 
Grup XIII del programa Helios, durant 1993 i 1996, 
ja havien tingut oportunitat de coneixer les actua- 
cions d'aquest servei. D'aquesta manera els 
col.laboradors van tenir I'oportunitat de coneixer 
el funcionament d'un altre servei semblant al del 
PIUNE. Així mateix, el programa tambe va incloure 
la visita a altres centres relacionats amb la inte- 
gració de les persones amb disminució. 

La Divisió de la Vida Estudiant facilita la vida 
quotidiana dels estudiants a la Universitat. 
Les actuacions que duu a terme es basen en els 
següents aspectes: acollida i informació general (no 
nomes pedagogica); ajut social (financer, material, 
alimentari); activitats culturals; i la acollida, infor- 
mació, seguiment i promoció de la inserció laboral 
de les persones amb disminució. 

En segon lloc, es visita el Licee Parc Saint-Agne, 
per a disminu'its físics, a Toulousse molt a prop de 
la Universitat Paul Sabatier. L'edat dels estu- 
diants es entre 11 i 22 anys, el que a Espanya 
correspondria entre EGB i la universitat. El tipus 
de disminució es de motrocitat, vista i dida, tambe 
hi havien estudiants no disminu'its. El número 
d'estudiants és al voltant de 200. L'ambit de I'escola 
es de tot el país, fet que fa que els estudiants vis- 
quin alla entre setmana. 

Nomes un 10 O/O dels estudiants surten sense titu- 
lació. De la resta, un 40 01'0 surten amb nivell 
universitari per aixo s'esta bleix una estreta rela- 
ció entre I'escola i la universitat per tal de coneixer 
a bans del comencament de curs els estudiants que 
rebran i les necessitats que tindran. 

També s'estableix una relació d'impremta. Com que 
la Universitat Paul Sabatier es de ciencies, els es- 
tudiants cecs necessiten tenir a bans de les classes 
els apunts i grafics per aixo s'estableix una 
col.laboraciÓ entre els professors de la universitat i 
I'escola. Ens van ensenyar els suports informatics 
adaptats amb que compten i els mitjans d'impressió 
de braille i grafics en relleu. 

L'ultim dia de I'estada a Toulouse es va visitar el 
Centre de Transcripcio i d'Edicio en Braille. 
El CTEB es una associació sense anim de lucre que 
fou creada el gener de 1989 per un grup 
d'universitaris i de personalitats de la regió de Toulo- 
use. El seu objectiu es fer que els cecs es benefi- 
ci'in de les possibilitats que ofereixen alguns pro- 
gamaris de transcripció en Braille, preparats pel 
Centre TOBIA (Transcripcio per Ordinador en Brai- 
Ile Íntegre i Abreujat) de la Universitari Paul Saba- 
tier de Toulouse. 

El CTEB transcriu i edita diaris d'informació locals, 
reglaments, novel-les, documents per a centres 
especialitzats (com ara el Centre Beaubourg de 
París), documents d'ajut a la vida professional 
(guies telefoniques o documents per a I'ANPE, 
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I'organisme que correspon a I'iNEM), documents 
d'ajut a la vida quotidiana (horaris d'autobús i de 
metro, informacions de comptes bancaris i postals, 
entre els que hi ha 2.500 documents mensuals 
només pel que fa als xecs postals!), revist es... Fins 
i tot ha transcrit el Diccionari Oficial del Scrabble. 

Durant la nostra visita vam observar el procés to- 
tal de producció de diversos documents, des de la 
transcripció, la correcció, la impressió en relleu i 
I'encolat fins a I'enquadernacib. Per als documents 
mes llargs s'utilitza el Braille abreujat, per tal de 
reduir-ne el volum. En aquest mateix sentit, cal 
esmentar la impressió en Braille a dues cares, rea- 
litzada de manera automatica per impressores en 
relleu que intercalen els signes d'una i altra cara 
del full per evitar-ne la superposició. 

Els clients principals d'aquest centre són bibliote- 
ques públiques, mediateques, centres especialit- 
zats i associacions de cecs, tant de Franca com de 
Belgica, de Canada i de Sui'ssa. El CTEB compta 
amb I'ajut de I'Ajuntament de Toulouse, del Conse- 
ll General de I'AIta Garona i del Ministeri de Cultura 
Fra nces. 

Activitats socials amb els beneficiaris del 
PIU N E 

Enguany, els col.laboradors del programa han 
organitzat diverses activitats, al marge de les 
actuacions intrínseques del PIUNE. Totes aquestes 
activitats han estat de gran impo&ncia a I'hora 
d'avancar en la plena integració i participació social 
dels estudiants amb disminució. 

Entre les activitats que han organitzat els 
col-laboradors es pot citar el dinar de Nadal, la festa 
de Carnaval, I'excursió d'un cap de setmana a 
I'Alberg de Caniamars o I'excursió a Port Aventura. 

El PIUNE actua durant la transició cap al mercat 
laboral fent de pont entre els estudiants i els 
diferents organismes encarregats de la integració 
professional de les persones amb disminució. Aixi 
doncs, el programa col-labora regularment amb les 
diferents borses de treball del sector, i amb la Borsa 
de Treball de la UAB. Durant aquest curs el PIUNE 
ha comunicat un total de 11 ofertes de treball entre 
els estudiants amb disminució censats pel PIUNE. 

D'altra banda, el PIUNE ha organi,kat, en el marc 
del programa Horizon de la Unió Europea i 
juntament amb I'ADUAB, unes jornades sobre la 
'Inserció laboral dels universitaris amb necessitats 
especials". Les idees preconcebudes i els prejudicis 
existents entre els empresaris i els treballadors no 

disminucions dificulten la integració laboral de les 
persones amb disminució. Les jornades tenien com 
a objectius donar a coneixer els instruments que 
poden fer canviar aquesta situació: quins són els 
drets dels treballadors amb disminució, quines 
accions duen a terme les diferents associacions de 
persones amb discapacitat, quines polítiques s'han 
posat en marxa per tal d'afavorir la inserció la boral 
dels universitaris amb necessitats especials. 

Les jornades es van celebrar a I'Aula Magna de la 
Facultat de Dret els dies 11 i 12 de maig. El primer 
dia van participar els responsables dels serveis 
d'inserció laboral de les diferents associacions de 
persones amb disminució (Federació ECOM, 
Fundosa Social Consulting, ONCE, ASPACE i 
FESOCA) els quals varen exposar les diferents 
actuacions que es duien a terme des dels respectius 
serveis. Tot seguit, tres empresaris presentaren 
explicaren experiencies empresarials innovadores 
en la inserció laboral. 

El segon dia tingué una representació mes 
institucional i es donaren a coneixer les diferents 
polítiques de promoció de la inserció laboral de les 
persones amb necessitats especials. Hi participaren 
representants de la Generalitat, I'Ajuntament de 
Barcelona, la Comissió Europea i de les dues majors 
organitza-cions sindicals de Catalunya (UGT i 
CCOO). 

Il .  RELACIONS I COLmLABORACIONS 

Institucions i associacions de disminuk fi- 
sics o sensorials 

El PIUNE col.labora regularment amb I'AssociaciÓ 
Pro-Disminu'its de la UAB en les seves diferents 
activitats. Aixi mateix, el programa manté 
col.laboracions puntuals amb la resta d'associacions 
de disminuits, com per exemple ONCE, Federació 
ECOM, Fundació Guttman,ASPACE, FUNDOSA. 

Col=laboraciÓ amb altres universitats per a 
~romocionar la creació de serveis d'acollida 

L'Ofícina dlAfers Socials ha promogut la coordinació 
entre les universitats i membres de I'Institut Joan 
LluisVives per tal de definir els elements comuns 
a una política d'integració educativa en 
I'ensenyament superior per a l'imbit catala. En el 
marc del Consell Interuniversitari de 
Catalunya també ha promogut el debat i la recerca 
de solucions. 

Per iniciativa del Real Patronato de Afencidn a 
las Personas con Discapacidad, el PIUNE 
participa activament en les trobades estatals de 
promoció de serveis d'atenció a estudiants amb 
disminució. 
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Programes Europeus 

En I'ambit europeu, el PIUNE treballa estretament 
amb la xarxa d'universitats que participa al 
programa Helios I1 de la Unió Europea. També 
participa en els programes comunitaris Horizon 
(de preparació a la integració laboral), Atenció a 
les Persones amb Disminució (de foment de la 
igualtat d'oportunitats), Socrates (acollint 
estudiants Erasmus amb disminucio) i Servei 
Voluntari Europeu (integrant voluntaris europeus 
en les tasques de silport als estudiants). 

Els responsables del PIUNE s'han beneficiat del 
programa Leonardo de la Unió Europea per a la 
formació de professionals. Els beneficiaris d'aquest 
programa participaren en una visita d'estudi de 
quinze dies en el Centre d'Acces per estudiants amb 
disminució de la Universitat de Plymouth. La 
visita va ser molt profitosa, tota vegada que va 
permetre de coneixer nous enfocaments a I'hora 
de garantir I'acces de les persones amb disminució 
a I'ensenyament superior i al mateix temps acordar 
seguir col-laborant amb aquesta Universitat en el 
marc d'altres programes europeus. 

Col~laboracio amb el programa "Voluntaris 
per Bosnia" 

El PIUNE col-labora amb el programa "Voluntaris 
per Bosnia" que té per objectiu promoure 
I'establiment d'un servei d'atenció i acollida als 
estudiants amb disminució de la Universitat de 
Tuzla. 

El PIUNE ha col.laborat en la preparació del seminari 
"Atencions medico-rehabilitadores per a persones 

amb disminucions físiques motrius d'origen 
neurologic" que, del 30 de marG al 3 d'abril, 
organitzaren Voluntaris per Bbsnia i I'Institut 
Guttman pel professorat de la Universitat de Tuzla. 

12. ALTRES ACTIVITATS DURANT EL 
CURS 1997-98 

O 'La Integració dels estudiants disminui'ts en 
I'ensenyament universitari" organitzat per I'OAS en 
el marc de la xarxa d'universitat de Ilnstitut Joan 
Lluís Vives (17 setembre). 

"Discapacitat i relacions afectives organitzat per 
la Federació ECOM i Fundació Institut Guttman. 
Barcelona. (11 de novembre). 

'I1 Jornadas Universidad i Diversidad". organizat 
per la Universitat devalencia. (17-21 novembre). 

"Assemblea 25e Aniversari Federació ECOM". 
Barcelona (Hotel Podium) (29 novembre). 

"Solidaridad i Voluntariado en la Universidad" 
organitzat per Solidarios para el Desarrollo. 
Madrid. (11-13 desembre). 

O Visita de la responsable de la Dirección de Asuntos 
Sociales de la Universitat drAlacant a la UAB. (13 
febrer). 

Jornada 'El tractament informatiu de la 
minusvalidesa" organitzat per I'ONCE. Col-legi de 
Periodistes de Catalunya (Barcelona) ( 24 m a ~ ) .  

0 Seminari "Jóvenes discapacitados" organitzat per 
I'iNJUVE. Toledo. (13 i 14 maig). 
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UNIVERSITARI 

L'Oficina d'Afers Socials ha desenvolupat durant el 
curs 1997-1998 els seus objectius de promoció i 
consolidació de les actituds solidaries i el treball vo- 
luntari entre la comunitat universitiria. S'ha volgut 
aprofitar la riquesa personal i associativa de que dis- 
posa la UAB per promoure que estudiants, profes- 
sors i PAS dediquessin part del seu temps lliure a la 
satisfacció de necessitats socials, culturals, mediam- 
bientals, solidaries i d'altre tipus que es detecten 
dins i fora de I'entorn universitari. 

Es vol potenciar i fomentar que tots els universitaris 
participin en la transformació del seu entorn mes 
immediat, treballant en grup o de forma personal, 
integrats en col-lectius de solidaritat i intervenció 
social per millorar la qualitat de vida universitAria i 
alhora complementar la seva formació academica i 
professional amb els valors de la solidaritat, la par- 
ticipació i el treball en equip. El rerefons de tota 
aquesta activitat es un model de societat i de país 
mes compromes amb el benestar dels seus ciuta- 
dans a través de la participació i corresponsabilitza- 
ció d'aquests en la transformació i el progrés social 
i huma i la millora de qualitat de vida. 

Coficina del Voluntariat te com a objectiu facilitar la 
participació dels voluntaris en programes que esti- 
guin duent a terme accions solidaries, prestant es- 
pecial atenció a aquelles actuacions que es poden 
desenvolupar en el seu entorn més proper, el cam- 
pus de la UAB. L'oferta dels ambits de Voluntariat 
dins la UAB no deixa de banda, perb, la feina de 
difusió i coneixement del treball que estan realitzant 
les entitats no governamentals (ONG), per possibili- 
tar la participació i la col.laboraci6 amb els progra- 
mes d'intervenció social que aquestes ofereixen. La 
varietat d'ambits d'intervenció que ofereix el pro- 
grama de Voluntariat es reflecteix en: 

Integració d'universitaris disminu'its 
Suport a estudiants empresonats 
Voluntariat hospitalari 
Promocia dels habits de conducta saludable 
Voluntariat d'acollida d'estudiants estrangers 
Programes de solidaritat internacional (Volunta- 

ris per Bbsnia i Voluntaris pel Sahara) 
Voluntariat lingüístic 
Voluntariat per la pau i el desarmament 
Voluntariat mediambiental 

23 
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Voluntariat amb 1541 persones, que han estat 
derivades segons les seves preferencies als respon- 
sables de cadascun dels ambits de Voluntariat, una 
base de dades amb més de 200 entitats i associa- 
cions, editar i difondre 1000 cartells del model 
creat expressament per a la campanya de matricu- 
lació d'enguany, editar i difondre prop de 24.000 
pasquins amb tres models diferents, i tres revis- 
tes Empenta. Igualment s'ha participat en cinc con- 
gressos i jornades de formació, s'ha col-laborat amb 
diferents associacions i entitats en I'organitzacio i 
difusió d'activitats, i s'ha participat en les diades més 
rellevants de la UAB (Festa Major, Jornada de Portes 
Obertes). 

4. ACTIVITATS 

Cursos de formació 

1. Curs de formació en gestió per a directius 
d'associacions. La segona edició d'aquest curs 
va tenir lloc entre els dies 23 i 27 de marG de 1998, 
a la Sala d'Actes de I'Edifici dfEstudiants. Aquest 
curs tenia com a objectiu donar una formació basi- 
ca als representants i equips directius de les asso- 
ciacions i consells d'estudiants de la UAB per po- 
der millorar I'activitat de gestió i organització de 
les seves associacions. Al curs van assistir-hi una 
vintena de persones, que representaven 16 asso- 
ciacions i consells d'estudiants de la UAB. Aquest 
any es van tractar principalment temes de finansa- 
ment i de planificació estrategica de les organitza- 
cions, que van anar a carrec de tknics especialit- 
zats de la Fundació Pere Tarrés i SOS Racisme. El 
curs va ser organitzat per I'Oficina d'Afers Socials, 
en col~laboració amb I'Agencia Municipal de Ser- 
veis a les Associacions de Barcelona (Torre Jussa- 
na) i el Vicerectorat dtEstudiants de la UAB. 

2. Participació en jornades de formació or- 
ganitzats per altres entitats de Voluntariat. 

3. INNOVOLr97 Mostra Mediterrhia i ~uropea de 
Programes Innovadors de Voluntariat, organitzada 
per la Federació Catalana de Voluntariat Social, els 
dies 22 i 23 de novembre de 1997. 

4. I Congreso Estatal del Voluntariado, organi- 
tzat pel Ministeri0 de Trabajo y Asuntos Sociales, 
els dies 28,29 i 30 de novembre de 1997. 

5. Jornadas Solidaridad y Voluntariado en la 
Universidad, a drrec de I'associació Solidarios por 
el Desarrollo, quevan tenir lloc a Madrid els dies 11, 
12 i 13 de desembre de 1997. 

6. Forum Primavera de les Associacions, orga- 
nitzat per I'Agencia Municipal de Serveis a les Asso- 
ciacions de Barcelona durant els dies 15, 16 i 17 de 
maig de 1998. 

Cam pan yes prhpies 

1. Campanya de matriculació del Voluntariat. 
Integrada en el procés de matriculació de la UAB, es 
va realitzar a principi de curs una campanya per 
donar a coneixer als alumnes I'oferta dels programes 
de Voluntariat de IfOficina d'Afers Socials. S'han 
editat 35.000 fitxes d'informació-inscri pció dels 
programes de Voluntariat, 1000 cartells de promoció 
i 9.000 pasquins d'informació del Voluntariat. 

2. Posada en mama del Punt d'InformaciÓ 
del Volunbriat. Coincidint amb la celebració del 
Dia Internacional del Voluntariat, el 5 de desembre 
es va inaugurar un punt d'informació del Voluntariat 
al vestíbul de IIEdifici dlEstudiants. Aquest punt té 
com a objectiu ser el punt de referencia dins el cam- 
pus de la UAB per totes aquelles persones que esti- 
guin interessades a realitzar alguna activitat com a 
voluntari, ja sigui dins de la UAB ofora. Disposa d'un 
servei dlatenciÓ personalitzada miljansant el qual, 
gracies a la presencia d'un grup de voluntaris i a la 
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port a la difusió de les campanyes i organització 
del Curs de Formació del Voluntariat Lingüístic. 

4, Moviment per la Pau. Suport a campanyes i 
activitats. 

5. Institut Catala del Voluntariat (INCAVOL). 
Coorganització d'activitats i campanyes. 
Col.laboraciÓ a la presencia d'un terminal del Ser- 
vei Catala del Voluntariat dins la UAB, a traves del 

ció al desenvolupament, Món 3, Associació Ecolo- 
gista Europea, Depana, Fundació Natura, Centre 
Porta-Sóller, Institut Catala de la Dona, AIS asses- 
sorament i informació sobre sectes coercitives, Ins- 
titut de Prospectiva Antropologica, Casal Lambda, 
Fundació Akwaba, Servei Ciutada dlAcolliment als 
Immigrants, Fundació Ramon Trias Fargas, Associa- 
ció de Mestres Rosa Sensat, Servei Civil Internacio- 
nal de Catalunya. 

Punt d'InformaciÓ del Voluntariat. Publicacions 

6. Agencia Municipal de Serveis a les Asso- Revista Empenta. Edició, publicació i distribució 
~ i a ~ i o n ~  de Barcelona. C00rganitza~iÓ del Curs de 1800 exemplars de cadascun dels tres exemplars 
de Formació en Gestió per a Directius de les Asso- del butlletieditats enguany. 

i ciacions d'Estudiants. Difusió d'activitats i intercanvi 
de demandes de col~laboració voluní2ria. i Revista Som-hi!. Edició i publicació dels exemplars 

corresponents a I Voluntariat Hospitalari. 
7. Federació Catalana de Voluntariat Social. 
Difusió d'activitats. Organització a la UAB de 
I'exposició itinerant sobre el Voluntariat. 

8. Amics de la Gent Gran. Difusió regular 
d'activitats. Actuacions concretes de difusió en els 
cursos de formació i les colonies amb gent gran. 

9. CEPA-UAB. Difusió d'activitats. Derivació de 
col-laboradors voluntaris. 

10. Suport i assessorament en la creació de 
Punts d'InformaciÓ del Voluntariat a Sabadell 
i Santa Perpetua de la Mogoda. Difusió d'activitats 
i assessorament en la creació. 

11. Altres entitats i associacions de les que s'ha 
fet di.fusiÓ de les activitats: Setem, Cooperacció, In- 
termón, Concertació NIS, Fons Catala de Coopera- 
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EN PRESONS 

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

El curs 1994-95 el Programa d'integració dels 
universitaris amb disminucions físiques o 
sensorials (PIUNE), dependent de I'Oficina 
drAfers Socials de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, es va trobar amb una insolita deman- 
da: un estudiant d'aquesta mateixa Universitat 
sol-licitava ajut per poder continuar el seus es- 
tudis, malgrat haver ingressat en el Centre Pe- 
nitenciari Brians. La seva petició va ser efecti- 
vament assumida pel Programa, que va veure 
en aquestes necessitats especials una certa afi- 
nitat amb les disminucions físiques o sensorials 
que habitualment tractava de palmliar; tot i aixo, 
aquesta intervenció ja va constituir un petit pro- 
grama específic: el Voluntariat Pedagbgic a les 
presons, que a I'any seguent es veuria ampliat a 
un creixent nombre d'interns alumnes no ja de 
la UAB, sinó de la UNED. 

Els orígens del programa van definir uns objec- 
tius que, amb el desenvolupament i consolida- 
ció del Programa es van anar modificant Ileuge- 
rament. En un principi es tractava basicament 
de facilitar I'estudi als interns que estiguessin 
estudiant una carrera universitiria, per mitja de 
la tramesa de llibres, apunts i materials peda- 
gbgics. 

A principis del curs 97-98, després de dos cursos 
d'afermament, els objectius estaven fixats de la 
seguent manera: 

Objectius 

Garantir la satisfacció de les necessitats educati- 
ves especials del universitaris interns en centres 
penitenciaris, assegurant la seva igualtat 
d'oportunitats i afavorint la seva formació i rein- 
serció socia I. 

Complementar la formació del estudiant de la UAB, 
afavorint la promoció dels valors de la solidaritat, 
I'acció social i la cooperació per mitja d'un compro- 
mís personalitzat estudiant-pres. 

Promoure la matriculació dels universitaris interns 
a la UAB. 

Proporcionar als voluntaris una formació específi- 
ca. 

Tanmateix, el desenvolupament real del Programa 
va fer pales que calia matisar els objectius mes 
generals, per tal de donar-li més amplitud i, al 
mateix temps, una bona dosi de pragmatisme: 
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- Ampliar I'assistencia a estudiants pre-universita- 
ris. 

- Complementar el suport pedagbgic amb altres 
activitats de caire lúdic ¡/o interdisciplinari. 

Les raons d'aquestes petites modificacions són cla- 
res: per una banda, es persegueix la col.ledivitzaciÓ 
de les activitats (mes enlla de la simple relació in- 
dividual pres-voluntari); per altre, la satisfacció de 
necessitats que, encara que semblin alienes al ob- 
jectiu central, contribueixen a la finalitat Última de 
reeducació i reinserció social, i la acollida dins del 
Programa d'un nombre important de futurs estu- 
diants universitaris. 

El programa s'ha desenvolupat amb I'objectiu de 
garantir la igualtat d'oportunitats educatives dels 
universitaris empresonats. La situació d'aquests 
estudiants limita les seves opcions a matricular-se 
a la UAB, sense poder gaudir de les tutories i altres 
suports docents que uns estudis universitaris a dis- 
tincia requereixen per compensar la dinamica de 
la universitat convencional, amb un contacte mes 
proper de I'alumne amb el professorat i amb altres 
serveis i activitats culturals que es promouen en 
I'ambit universitari. 

tudiants que durant el període de matriculació 
s'havien interessat pel programa. 

El paper dels voluntaris i objectors que han format 
part d'aquest programa es centra en suplir al maxim 
aquestes mancances. En aquest any s'ha fet un 
esforc en consolidar I'activitat en els centres peni- 
tenciaris de Brians i Wad-Ras, tenint en compte les 
dificultats de comunicació en tots els sentits (bu- 
rocracia, accessibilitat) que presenta lambit en el 
que es duu a terme el programa. 

A part de I'activitat docent setmanal, s'ha volgut 
promoure altres activitats que també formen part 
del llegat universitari, com són, I'esport: entrena- 
ments setmanals de I'equip de basquet i partits 
esporadics amb equips externs als centres, sessio- 
ns d'aerobic, i xerrades formatives relacionades amb 
el dret, donada la importincia d'aquest camp pels 
interns. 

Formació 

El Voluntariat Pedagogic ha organitzat un seguit 
d'activitats formatives per tal de donar a coneixer 
als voluntaris i objectors que col.laboren amb el 
programa els elements necessaris per realitzar la 
seva tasca i proporcionar una perspectiva més am- 
plia de quina es la realitat de I'entorn penitenciari. 

Promoció del voluntariat 

Per mitja de I'0ficina del Voluntariat de la UAB, el 
programa va promoure la captació de voluntaris. 
Es convoca a un acte informatiu a tots aquells es- 

Un cop al mes, alternativament, s'ha fet una xerra- 
da formativa pels voluntaris i els objectors, i s'ha 
fet una posta en comú de I'estat de I'activitat. Les 
xerrades han estat impartides per: 
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Begofia Ajenjo: Interna de Wad-Ras. 'Experiencia 
de I'activitat" 

Susanna Mir: Educadora de presons. "Funcionament 
de la presó de CP Brians" 

Francixo Ja vier Elejabarrieeta: Professor de Psico- 
logia. "Sobre el sistema penitenciari" 

Coordinacid i seguiment 

La coordinació i el seguiment del programa resulta 
de maxima importincia si es te en compte la seva 
dimensió. Les tasques de coorclinació són realitza- 
des per I'equip d'objedors assignats al programa 
sota la supervisi6 del responsable dels programes 
socials de I'OAS. 

A través de reunions setmanals, I'equip de coordi- 
nadors i el responsable dels programes socials han 
garantit el seguiment de les diferents activitats del 
programa. Així mateix, aquestes reunions també 
han servit per preparar les reunions mensuals de 
formació i seguiment que es feien amb els volun- 
taris. 

Un altre instrument important a I'hora de facilitar 
la coordinació del programa, aixi com, una millor 
comunicació interna entre els voluntaris ha estat 
I'elaboració d'un full informatiu: Som-hi! 

Assignacid intern - voluntari 

Cassignació dels voluntaris als interns s'ha realitzat 
atenent prioritariament I'afinitat d'estudis. 
Puntualment, s'han donat classes a un conjunt 
d'interns interessats en idiomes o en assignatures 
comunes a varies carreres. 

Din8mica de I'activitat 

En la dinamica de I'activitat cal tenir en compte la 
disponibilitat tant de I'intern com del voluntari. 
L'interes dels interns que han participat en aques- 
ta activitat ha estat alt, amb una continui'tat set- 
mana rera setmana molt elevada. Les expectati- 
ves que els interns es generaven s'han correspost 
amb un alt grau amb el que se'ls hi ha ofert. Bona 
part de les incidencies han estat provocades pel 
mateix funcionament del centre, el qual degut a un 
funcionament diferent d'entre setmana i cap de set- 
mana, va fer que en algunes ocasions, I'intern no 
estigués disponible per rebre la classe i el volunta- 
ri no fos avisat a temps, amb el perjudici que su- 
posa per al voluntari. 

Els voluntaris han participat d'una forma continua 
en general. Els desencisos en I'activitat s'han pro- 
du'it generalment quan un intern ha estat traslla- 
dat i no s'ha trobat cap altre intern per poder se- 
guir la seva activitat. 

~ m b i t  de I'activitat 

Dins dels centres, I'activitat s'ha realitzat en espais 
destinats a docencia (aules d'ensenyament de les 
presons) o a lectura, com les biblioteques. L'espai 
per realitzar el suport docent no ha estat un pro- 
blema. En canvi, si ho ha estat la falta de material, 
com ara fulls, calculadores, que van dificultar al- 
guns cops I'activitat. 

Pel que respecta a I'esport, en el CP Brians, s'ha 
realitzat en un pavelló esportiu expressament cons- 
tru'it per aquests events, mentre que I'aerhbic es 
feia en el pati del mbduls de dones. 

Accessi bi l ¡tat 

Cac& als centres penitenciaris requereix d'u n iden- 
tificació previa al dia que s'hi vol anar. Donat que 
es tractava d'un gran nombre de gent, va fer que 
les primeres setmanes hi hagués retards per I'accés 
als centres, que en el cas del CP Brians dificultaven 
I'activitat degut al temps just del que es disposa 
per fer I'activftat. Finalment, es va solventar aquest 
problema amb un permís especial que no requeria 
la identificació previa cada setmana i pel qual es 
podia accedir a I'interior del recinte mostrant el 
DNI. 

El problema principal per I'accés al CP Brians no ha 
vingut donat per I'entrada al recinte, sinó pel fet 
que es tracta d'un centre situat a les afores de 
Martorell amb una Única possibilitat de transport 
públic des de Barcelona a un preu un tant elevat. 
Només I'excel-lent actitud dels voluntaris posant al 
servei de I'activitat cotxes propis i no propis, i fent 
servei de taxi per tal d'arreplegar el maxim nom- 
bre de voluntaris, ha fet possible que es realitzés 
I'activitat. Tot i aixi, hi ha hagut casos que no sem- 
pre ha estat possible el desplagment d'un volun- 
tari al centre, amb el perjudici que implica per 
I'activitat en general i pel voluntari i I'intern en par- 
ticular. 

Respecte el centre de Wad-Ras, I'accés ha estat 
més facil, degut a la seva ubicació dins I'area me- 
tropolitana de Barcelona, ecilitant una activitat fins 
i tot més intensa entre setmana per aquells volun- 
taris que aixi ho desitjaven. 

3. ACTIVITATS ESPORTIVES 

Aquest curs s'han organitzat, dins del Programa de 
Voluntariat Pedagbgic a Presons, un seguit activi- 
tats esportives (Voleibol i Bisquet) en el Centre 
Penitenciari Brians. Aquestes activitats han estat 
desenvolupades en el Pavelló Polisportiu de la 
mateixa presó de Brians, durant els caps de set- 
mana entre setembre i juny. 
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L'activitat esportiva del Programa s'ha desenvolu- 
pat principalment en els dissabtes pel mati, torn 
del basquet i els diumenges a la tarda, que es el 
torn del voleibol. Aquesta temporada els respon- 
sables directes de I'activitat esportiva han estat la 
Cristina Urios, Coordinadora del voleibol, i volun- 
thia del Programa; en Xevi Sola, coordinador del 
Msquet i voluntari del Programa i Enric Vidal tam- 
bé coordinador de I'activitat del basquet i objector 
de consciencia. A mes han participat com a volun- 
taris durant aquest any: Merche Cid, David Silves- 
tre i Concepció Cels. 

L'activitat del Esquet ha congregat durant aquest 
any 1997-98, a uns 20 interns entre el principi i el 
final del curs esportiu. A la pista s'han trobat inter- 
ns de tots els mbduls de reclusió de la presó, par- 
lem és clar dels moduls masculins, un total de 5, 
destacant que en el transcurs de la temporada no 
hi han hagut cap mena de problemes, ni entre in- 
terns, ni entre interns i voluntaris, ni entre els fun- 
cionaris amb els interns. 

La plantilla de jugadors ha tingut un molt bon com- 
portament i en cap moment s'han viscut situacions 
dificils donat I'ambit on es practica aquesta activi- 
tat. Cal recordar en quina situació es troben els 
interns, problemes d'inadaptació als grups, droga- 
addiccions, comportaments antisocials, caracter dur 
i destacant la propia impaciencia que normalment 
caracteritza als interns d'una presó. 

Pel que fa a la temporada, esportivament parlant, 
s'han portat a terme entrenaments setmanals, tots 
els dissabtes d'onze a una, i s'han pogut fer partits 
amb equips de basquet vinguts del "carrer", dada 
importantissima pel bon funcionament de I'activitat 
durant tota la temporada. S'han fet un total de sis 
partits, un cada mes, mes i mig, amb un balanc 
extraordinari a nivell de participació tant de dins 
de la pres6 com dels propis equips que han vingut 
a jugar. 

En els entrenaments s'ha treballat I'esport sense 
dubte, perb cal destacar el bon ambient regnant 
entre els companys i amb els voluntaris i objec- 
tors, que han estat tot I'any amb ells. S'ha aconse- 
guit un clima d'equip esportiu i de treball pel bé 
fisic dels interns a banda de la millora com a juga- 
dors que tots els participants han obtingut. 

La conclusió d'aquest any de I'activitat del basquet 
no pot ser més positiva, s'han realitzat partits, amb 
bons resultats esportius, s'han millorat les relacio- 
ns entre companys i s'ha aconseguit posar la pri- 
mera pedra per poder disputar alguna competició 
regular de cara a anys propers. 

4. ELS VOLUNTARIS 

El programa de voluntariat pedagbgic a presons, 
que actualment realitza les seves activitats als cen- 
tres penitenciaris de Brians i Wad-Ras, disposa de 
més d'una cinquantena de voluntaris que cada cap 
de setmana es desplacen fins a aquests centres 
per prestar un ajut molt important als interns i in- 
ternes que es troben dins del,programa. M é s  del 
40% dels voluntaris fan la seva tasca a la presó de 
Brians, mentre que la resta ho fan a Wad-Ras. 

Per altre banda, també cal destacar la import6ncia 
que te que la carrera que cursa el voluntari sigui la 
mateixa que sol.licita estudiar I'intern, d'aquesta 
forma, el servei que el voluntari pugui oferir sera 
de millor qualitat. En aquest sentit, les carreres 
mes sol-licitades pels interns són Psicologia i Dret, 
que casualment també són les carreres que cursen 
la majoria dels voluntaris que arriben al programa: 

Per Últim, és interessant fer notar que la majoria 
dels voluntaris que actualment estan participant 
en el programa són noies. 

Un cop vistes les dades a nivell general del progra- 
ma, passarem a analitzar les dades amb més pro- 
funditat, separant-les per centres. Per tant, co- 
mencarem amb les dades del centre penitenciari 
de dones de Wad-Ras. 

Voluntaris al CP WAD-RAS 

El voluntariat de I'Autonoma va arribar en aquest 
centre a inicis de I'any 1997. Des de aquell mo- 
ment fins al dia d'avui, el programa en aquesta 
presó s'ha consolidat multiplicant gairebé per 10 
el nombre de voluntaris, es a dir, en menys de 2 
anys ha experimentat un creixement molt impor- 
tant. 
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Carreres que estudien eis voluntaris 

 quest creixement es degut, en part, a la gran Aquesta motivació de les internes va ser un dels I 

demanda que va sorgir en el centre per part de les punts clau per al creixement del programa en aques- I 
internes quan van veure que existia la possibilitat ta prd, al igual que hem destacat la motiva- 
de cursar una carrera encara que estiguessin en- cio de les internes per estudiar, tampoc no podem 

I 

voltades per quatre parets. oblidar la motivació dels voluntaris per participar I 

Un factor important a destacar és la motivació que 
presenten les internes. Una motivació que arriba 
fins al punt de que totes les noies que integren el 
programa, ja sigui d'accés, pre-accés o carrera, han 
demanat si podien compaginar els estudis que ha- 
vien de fer amb algunes assignatures de la carrera 

en el programa, ja que si donem un cop d'ull a la 
procedencia dels voluntaris, podrem veure que hi 
ha molts que venen de lluny per prestar aquest 
servei sense esperar res a canvi, tan sols la satis- 
facció de saber que estan ajudant a les noies que 
hi ha alla dins recloses (veure grafic). 

I a la que aspiren a accedir. Per aquest motiu, vam per últim, i al igual que passa amb el programa en 

I 
haver de buscar voluntaris de les carreres que elles generalI sembla ser que hi ha una major sensibili- 
ens demanaven, i evidentment, les més sol.licitades hació per pafi de la dona que no de rhome, ja 

I varen ser Psicologia i Dret. que les dades reflexen clarament el major nombre 

7 I Cerdanyola 

I 

1 12 Sta. coloma r.-=--- 
7 0 L  

1 Proced&ncia dels voluntaris de Wad-Ras 
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de noies volunt&-ies, que representen el 6O0/0 del Un dels principals problemes que han tingut els 
total. voluntaris és el desplamment des de casa seva a 

la presó. A la següent taula mostrem el lloc on 
Voluntaris de CP Brians viuen els voluntaris per tenir en compte el des- 

plamment que han hagut de fer cada vegada que 
En les activitats del CP Brians han participat 33 pujaven fins al CP Brians. 
voluntaris durant un temps aproximat d'un curs 
academic, tot i que el número d'estudiants interes- 
sats en el projecte ha estat molt superior i hem 
rebut gran quantitat de consultes referents al tre- 
ball que esthem fent com a voluntaris pedagb- 
gics a presons. El treball que han desenvolupat ha 
consistit en impartir classes de re for^ individuals i 
activitats esportives en grups, aquesta darrera tasca 
I'han realitzat tres voluntaris impartint classes de 
basquet i de voleibol. 

A continuació farem un petit estudi del perfils dels 
voluntaris de Brians: 

Dels 33 voluntaris 27 eren noies per tant sols 6 
nois, aixb ens podria indicar que ha estat en el 
grup de dones de I'Autbnoma on el programa a 
despertat mes interk. 

La grafica ens permet analitzar els estudis cur- 
sats pels voluntaris durant el curs 97-98: 

I I .  Psicologia H2.  Dret 3. Química 

0 4 .  Matematiques 5. Pedagogia 6. Sociologia 

M7. Histbria Q 8. Humanitats 9 .  Biologia 

10. Periodisme 11. Publicitat 
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Wad Ras 

Si tenim en compte que aquest ha estat el segon 
curs que el programa ha desenvolupat les seves 
activitats en el CP de Wad-Ras, podríem dir que 
encara estem en procés de creixement. Actualment, 
la majoria de les internes estan cursant estudis de 
pre-accés, pero les expectatives de futur ens fan 
pensar qued'aquia uns anys, la majoria d'aquestes 
noies ja estaran cursant estudis universitaris. 

C P Brians 

El número de interns que han rebut classes de re- 
forc durant practicament tot el curs ha estat de 26, 
tanmateix, hem de tenir en compte que el número 
d'interessats és major. La seva situació i el r h i m  
intern que segueixen (treballs que realitzen dintre 
de la presó, trasllats, tercer grau, comunicacions, 
etc.) ha fet que molts d'ells no hagin pogut rebre el 
suport per part dels voluntaris. 

Dels 26 interns que han rebut classes4 eren dones 
i 22 homes. 

Els estudis que estaven realitzant els interns ana- 
va des de accés a la universitat a estudis universi- 
taris. 

6. EL PREMI VOLUNTARIAT 

El programa de suport pedaghgic a estudiants 
empresonats va ser un dels tres finalistes del Pre- 
mi Voluntariat, que enguany arribava a la seva 5a 
edició. 

D'entre els 36 projectes que aspiraven al premi a 
nivell local, el nostre programa va arribar a la final 
juntament amb I'AssociaciÓ dlAssistkncia Social Sant 
Adjutori i IIAssociaciÓ Juvenil Teb, que fou final- 
ment la guanyadora. 

El Premi Voluntariat és una iniciativa de I'institut 
Catala del Voluntariat (INCAVOL) per donar un re- 
coneixement públic a alguns dels programes de 
voluntariat, alhora que pretén fomentar lla parició 
de noves iniciatives solidaries. L1acte fou presidit 
pel president de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol, el Conseller de Benestar Social, Antoni Co- 
mas, i el gerent de I'INCAVOL, Jordi Turull. Al final 
de I'acte, els responsables del programa van poder 
presentar personalment al president de la Genera- 
litat quines són les activitats que es duen a terme, 
rebent les seves felicitacions per la tasca realitza- 
da. 
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HOSPITALARI 

El programa del Voluntariat Hospitalari ha estat un 
dels programes que ha aixecat més interes per part 
de la comunitat universitiria durant el curs 1997- 
98, amb més de 800 estudiants que es van 
interessar pel Voluntariat Hospitalari dema- 
nant informació de les diferents activitats que 
es duen a terme en els hospitals de Sant Gervasi i 
la Vall dtHebron, les dues Unitats Docents Clini- 
ques de la Facultat de Medicina de la UAB. 

L'oficina del Voluntariat de la UAB 6s el centre de 
coordinació del programa i punt de referencia dels 
diferents coordinadors dels hospitals, on s'atenen 
als estudiants interessats i es fan les tasques 
d'oficina que requereix el programa, com ara la 
realització de cartells, cartes formals pels diferents 
centres hospitalaris, trobades amb els voluntaris, 
etc. 

1. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT 
HOSPITALARI 

El Programa de Voluntariat Hospitalari de la Uni- 
versitat Autbnoma es desenvolupa en I'actualitat 
en els hospitals de la Vall d'Hebron i de Sant 
Gervasi. Les activitats que integren aquest pro- 
grama són de tipus i caraderÍstiques molts diver- 
ses, i divergeixen segons I'area d1hospitalitzaciÓ o 

el servei dins de cadascun dels hospitals. 

Hospital de Sant Gervasi: Serveis de Psiquia- 
tria i Geriatria 

1. Taller de Manualitats: Es tracta d'una activi- 
tat destinada als pacients de psicogeriatria i que te 
la finalitat de despertar gustos i interessos en els 
malalts, així com potenciar la seva iniciativa. Es 
reuneixen els malalts en una sala i s'organitzen 
treballs manuals proposats pels voluntaris o per 
I'assistent social que coordina I'activitat. 

2. Taller de Psicomotricitat: Es tracta d'una 
mena de gimnastica de caracter lúdic que pretén 
afavorir la relació i el tracte entre els pacients. La 
funció dels voluntaris en aquest taller no es altra 
que la de preparar previament els exercicis i diri- 
gir-los durant la sessió. 

3. Taller de Conversa: Els voluntaris tenen una 
reunió previa amb I'assistent social, on escullen un 
tema de conversa, preparen un guió i busquen 
material de suport (fotografies, articles de prem- 
sa, etc). La funció d'aquest taller, com en molts 
d'altres, es la de fomentar la relació i comunicació 
entre els pacients. Els temes de discusió són molt 
diversos i van des del cinema, als menjars o els 
viatges. 
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4. Taller de Lectura: Aquest taller no te una 
estructura fixa. Es tracta simplement de reunir als 
pacients i subministrar-10s material de lectura. Du- 
rant poc mes d'una hora, els pacients formen grups 
per discutir llibres o articles que hagin llegit re- 
centment, o aprofiten per llegir tranquil-lament en 
soledat. La funció dels voluntaris consisteix en par- 
ticipar i coordinar les discussions o llegir en veu 
alta per algun pacient que no ho pugui fer per ell 
mateix. 

5. Servei de Biblioteca: Un dia a la setmana els 
voluntaris reparteixen revistes i llibres per les ha- 
bitacions i recullen els que havien deixat la setma- 
na anterior. 

6. Sortides al Parc de la Tamarita: A dos quar- 
ts de quatre els voluntaris es reuneixen a recepció 
i gorganitzen per anar a buscar als pacients a les 
seves respectives habitacions. Cada voluntari té as- 
signat un pacient amb cadira de rodes. Un cop tots 
reunits es dirigeixen al Parc de la Tamarita, un parc 
situat al costat de I'hospital, on passegen, fan un 
berenar o conversen durant una estona. Aquesta 
activitat estava aturada i gracies a la campanya de 
crida de voluntaris s'ha pogut reprendre aquest 
curs. De fet la resposta ha estat tan nombrosa que 
s'ha hagut de repartir la gent entre dos dies dife- 
rents: dimecres i divendres. 

7. Jocs de Taula: Aquesta es una activitat que va 
sorgir a proposta d'uns voluntaris que per qüestions 
d'horaris no podien continuar participant en les 

activitats proposades en aquell moment per 
I'hospital. Cada dilluns a la tarda dos voluntaris 
reuneixen als pacients en una sala i juguen amb 
ells al parxís, al dbmino, etc. 

8. Acompanyaments Personalitzats: Es trac- 
ta d'una activitat destinada a pacients psicbtics amb 
una situació clínica i familiar complexes, que fa con- 
siderar a la psicologa la conveniencia d'assignar-li 
un voluntari per fer-li companyia. Aquests acom- 
panyaments poden ser de dos tipus: acompanya- 
ments puntuals destinats a pacients que no poden 
sortir de I'hospital i que no reben visites, i acom- 
panyaments de caracter amistós destinats a pa- 
cients que per la seva malaltia tenen problemes de 
relació i necessiten algú per anar al cinema, con- 
versar, ... Els voluntaris fan una primera reunió amb 
la psicologa que els hi comenta I'historial clínic del 
malalt i el motiu pel qual es convenient 
I'acompanyament. Després hi ha un període de pro- 
va, d'un o dos mesos per veure si el pacient i el 
voluntari s'avenen i I'activitat funciona. A partir 
d'aqui les visites es fan peribdicament, un cop a la 
setmana. 

9. Taller de Terapia Ocupacional: Aquesta ac- 
tivitat te dues parts ben diferenciades. A la prime- 
ra, un grup de 20 o 30 pacients, malalts psiquia- 
tries en la seva majoria, es reuneix per realitzar 
manualitats. Els voluntaris ajuden els pacients que 
ho necessiten o que per la seva malaltia no poden 
realitzar el treball tot sols. La segona part de 
I'activitat es una mena de terapia de grup. Comen- 
cen comentant les noticies d 'actualitat i posant al 
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dia el calendari, aixb ajuda als pacients, que fa 
molt que no surten, a que conservin la noció del 
temps. A continuació es proposa un tema de con- 
versa i s'inicia una discussió coordinada per la psi- 
cbloga. El paper del voluntari en aquest cas es li- 
mita a intervencions molt puntuals. 

10. Sortides Terafiutiques: Cada dimecres al 
mati, un grup d'uns 20 pacients de la Unitat de 
Psiquiatria, acompanyats per la psicbloga i dos o 
tres voluntaris, agafen I1autobÚs per anar a algun 
dels parcs de la ciutat. La funci6 del voluntari és la 
de vigilar als pacients, participar amb ells als jocs i 
intentar convencer als mes reticents perque 
s'integrin una o altra activitat. 

Hospital Materno-infantil de la Vall d'Hebron 

1. Servei de Cremats: Cada dia, dues hores al 
mati i una a la tarda, els nens de la unitat de cre- 
mats es reuneixen en una sala de jocs on un vo- 
luntari o voluntiria intenta entretenir-lo~, jugar amb 
ells, explicar contes, etc. No hi ha cap assistent 
social que els ajudi o orienti en la preparació de les 
activitats. El Nadal passat, per iniciativa de les vo- 
luntiries es va decorar la sala de jocs amb mate- 
rial que elles mateixes van aportar. 

2. Servei de Pediatria: Durant tota la setmana, 
pel mati i per la tarda, els nens ingressats reben 
I'acompanyament i realitzen jocs conjuntament amb 
els voluntaris i alguns pares. 

7 
3. Atencions esnecials: I 

Fru'it de la col~laboració entre la UAB i la Universi- 
tat de Lviv (Ucrai'na), Maria Haida ha estat inter- 
vinguda quirúrgicament a I'Hospital Universitari de 
la Vall d1Hebron. El programa de Voluntariat Hos- 
pitalari es va encarregar de donar-los, a ella i al 
seu pare, el suport psicosocial i de nivell operatiu 
necessaris per a la seva estanca a Barcelona. 

Hospital de Traumatologia i Re- 
-] habilitacib de ls Vall d'Hebmn 

Maria Haida. Maria Haida 6s una noia ucra'inesa I 

Dembo. NÚria Esteve, voluntiria de la 
Vall drHebron es fa cirrec d'un nen in- 
gressat a la Unitat de Vigilancia Inten- 
siva (UVI). En Dembo pateix una malal- 
tia anomenada miopatia, una atrbfia 
muscular progressiva, i est2 ingressat a 
I'hospital des del seu naixement. AC- 
tualment te 3 anys i 3 mesos i no rep 
cap visita dels pares o familiars. La vo- 
luntiria va dos dies a la setmana, a fer- 
li companyia i explicar-li contes. ES pre- 
cisament per aixb, que se li va fer una 
entrevista que ha estat publicada a la 

fectament en castelli, llengua que ha estudiat du- 
rant dos anys, va facilitar molt la seva comunicació 
amb els voluntaris durant la seva estada a Barce- 
lona. 

Les tasques del 
Voluntariat ~ 0 s -  
pitalari consis- 

essen- 
cialment, en do- 
nar suport psico- 

(~g ic  i moral a( 
malalt de la ma- 
nera didGc- 

tica i distreta 
possible. 

de 19 anys, estudiant de filologia hispinica, que 
patia un cancer d'úter i havia d'bser intervinguda 
amb urgencia. El fet que s'entengui i expressi per- 

Inici del nou curs 

I. Unitat de Lesionats Medul-las: 
Durant tota la setmana a la tarda els 
malalts amb lesions de rnedul-la ingrer 
sa& reben I'acompanyament dels vo- 
luntaris, i es fan jocs i xerrades. 

2. Sortides teraMutiques: Amb la 
col.laboraci6 dels responsables de 
l'hospital i I'ernpresa d'ambulincies 
Tomis, es va fer una sortida fora de 
Barcelona amb la participació de més 
de 20 voluntaris. Per a molts malalts, 

contraportada del n06 de la revista Em- 

2. EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA 

Durant el primer mes de treball, es va dur a terme 
una recollida d'informacio i documentació referent 

/ aquesta era la primera sortida de 

penta. I'hospital. 
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al Voluntariat Hospitalari amb la finalitat de posar 
al dia els nous responsables del programa de les 
activitats que es realitzen en els diferents hospi- 
tals i els objectius a aconseguir a curta i llarga du- 
rada dins del programa. El recull bibliografic es va 
realitzar a I'Oficina del Voluntariat amb les dife- 
rents publicacions peri6diques que edita I'OAS, com 
són el Som-hi! i l'Empenta!. L'Mcina es el punt 
neuralgic de coordinació del Voluntariat Hospitala- 
ri. 

Coordinaci6 amb els responsables dels hos- 
pitals per oferir noves places 

La gran demanda d'activitats de Voluntariat amb 
infants va dur al programa a intentar donar-10s sor- 
tida, m i í j an~n t  la posada en marxa d'activitats de 
Voluntariat en el Servei de Pediatria de I'Hospital 
Materno-Infantil de la Vall d'Hebron. L'acolliment 
d'aquest nou servei per part del universitaris ha 
estat molt satisfactori, tenint en compte I'interes 
per les activitats amb nens que els propis volunta- 
ris en actiu ens notifiquen. 

A l'Hospifal de Traumatologia de la Vall #Hebron 
es van dur a terme els primers contactes amb Ju- 
liana González, cap de la Unitat drAtenciÓ a 
I'Usuari (UAU), a I'estiu del 1997. Els objectius eren 
molt clars, es pretenia la incorporació de volunta- 
ris en un hospital on el perfil del malalt al qual van 
dirigides les nostres activitats, com ara, la cronici- 
tat de la malaltia i la conseqüent llarga estada en 
els centres sanitaris, és el perseguit per donar res- 
posta a les seves necessitats relacionals. Actual- 
ment, ja son 25 els voluntaris en actiu que es 

distribueixen pel diferents serveis per realitzar els 
tallers establerts i concertats. 

A l'hospital de Sbnt Genesi, on la consolidació del 
programa del Voluntariat va ser ja un fet a desta- 
car I'any passat, el continu augment de noves pla- 
ces en el diferents tallers és una de les caracteris- 
tiques a remarcar durant aquest any. Hem de tenir 
en compte, que l'h de Gerontologia actualment 
té 33 voluntaris en actiu de dilluns a diven- 
dres, i degut a la demanda d'universitaris interes- 
sats en el programa es va haver de valorar la pos- 
sibilitat de realitzar un taller de biblioteca en dissa- 
bte, que actualment ja fa temps que funciona a ple 
rendiment. 

A l ' h a  de Psiquiatria s'ha consolidat la participa- 
ció dels voluntaris i I'acció de llarga durada que 
tenen aquests, arribant a superar I'any en el ma- 
teix servei. Aquesta area genera un gran interes 
per part de facultats concretes com Psicologia, 
Medicina i Ciencies de la Educació. 

Preparació del Programa i seguiment 

Setmanalment es fan reunions amb els responsa- 
bles en els hospitals del voluntaris per posar en 
comú els diferents punts de vista, així com per te- 
nir un contacte més directe amb els voluntaris i 
poder recollir les seves impressions. Es va acordar 
amb els responsables del programa uns dies i ho- 
res fixes per realitzar aquestes visites. Val a dir 
que la resposta ha estat prou positiva i que aques- 
tes reunions ja ha donat els deus primers fruits, 
que es reflecteixen en un major control de I'estat 
del programa en cada moment. Així doncs, en tot 
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moment sabem quants i quins voluntaris hi ha en 
actiu en cada hospital, coneixem les activitats que 
es realitzen i valorem les necessitats de cada ser- 
vei en funció de les demandes puntuals en les da- 
tes festives, com ara el Nadal, Sant Jordi, la Cas- 
tanyada, Cap d'Any, etc. 

Atenció i informació als voluntaris 

A principis del curs academic 1997-98, va tenir lloc 
la presentació del programa del Voluntariat Hospi- 
talari a tots els universitaris interessats. Es va re- 
unir més de 100 persones a la Sala drActes de 
I'Edifici d'Estudiants de la Placa Cívica, per 
explicar totes les activitats que es duen a terme en 
els diferents hospitals concertats i la filosofia de 
treball que persegueix el voluntariat. 

Donada la demanda desbordant de voluntaris per 
incorporar-se durant el curs, es va produir una sa- 
turació dels serveis que ja funcionaven; aixo va 
donar lloc a la posada en marxa de nous ta- 
llers. Per aquest motiu, enguany no hi ha hagut la 
necessitat de posar cartells com altres anys per 
trobar universitaris interessats en els tallers i en 
cap moment s'ha hagut de tancar un taller 
per manca de voluntaris. 

Incorporaci6 dels voluntaris 

Per tal de facilitar la incorporació dels nous volun- 
taris a les diferents irees dels hospitals de Sant 
Gervasi i la Vall-d'Hebron, s'ha continuat amb el 

servei d'ubicacit5, que consisteix en acompan- 
yar personalment cada voluntari al seu centre, pre- 
sentar-li al responsa ble dels voluntaris a I'hospital 
i participar amb ell en el seu primer dia d'incorpo- 
ració. En aquesta darrera tasca s'ubica el voluntari 
al servei, se li ensenyen els recursos materials de 
que disposa el centre i el personal professional 
sanitari amb qui haura d'integrar-se pel bon fun- 
cionalment de les terapies.' 

Un dels punts més importants ha estat el atenci6 
directa que es dóna als universitaris interessats 
en els diferents voluntariats, a I'Oficina del 
Voluntariat, ubicada en !'Edifici d'Estudiants 
de la Placa Cívica. Qualsevol persona interessada 
en el Voluntariat Hospitalari va trobar un 
responsable del programa tots el dimarts i dijous 
de 9:00 a 14:OO hores. Els altres dies de la setmana 
estan programats per atendre els diferents 
hospitals, tan per fer reunions amb els voluntaris 
com per realitzar les trobades setmanals amb els 
responsables dels hospitals. 

3. SEGUIMENT DELS PROJECTES I 
FORMACIO 

Durant tot  I'any s'han dut a terme feines 
d'actualització de les dades informatiques de 
la base de dades per mantenir en tot moment el 
control dels universitaris interessats en qualsevol 
dels hospitals i arees dractuaciÓ del Voluntariat 
Hospitalari. D'aquesta manera les noves incorpo- 
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racions i les baixes ens els tallers es notifiquen i es 
fan efectives en la base de dades per posterior- 
ment poder comptabilitzar el temps de voluntariat 
de cadascun i quin període ha estat. Aquest siste- 
ma facilita la posterior certificació del període ac- 
tiu con a voluntari. 

D'altra banda s'ha elaborat un nou format de 
fitxa per introduir les dades dels nous volun- 
taris. Aquesta fitxa, molt més completa que 
I'anterior, contempla fets com e l  t ipus 
d'activitat que es realitza a I'hospital. 

Amb una periodicitat mensual s'ha dut a ter- 
me el seguiment de I'activitat dels volun- 
taris mit jan~ant una formula mixta entre una 
sessio de formació (consistent en una xe- 
rrada o visita) i una sessio d1avaluaci6 i 
posada en comú de I'activitat que s'esta 
duent a terme a cadascun dels serveis dels 
hospitals. 

4. PUBLICACIONS 

S'han publicat dos números del butlletí 5úm-hi, amb 
la redaccio dels esdeveniments més importants que 
s'han dut a terme en els diferents hospitals, com 
les festes de Nadal, la Castanyada, etc. Semestral- 
ment, s'han elaborat conjuntament amb els res- 
ponsables dels hospitals la llista d'activitats dels 
diferents tallers que es realitzen als hospitals de 
Sant Gervasi i la Vall dlHebron. 

Per la redacció de I'Empenta es va fer una recolli- 
da d'informació per tal de facilitar la redaccio de 
I'apartat del Voluntariat Hospitalari, així com tam- 
bé la realització de varies entrevistes personals a 
voluntaris en adiu dels diferents hospitals per do- 
nar un caire més huma del programa als universi- 
taris que rebran els butlletins. 

Aquest apartat inclou la col.laboraci6 en les 
diverses publicacions, revistes fulls informa- 
tius, com són I'Empenta no 6 i 7, que es van 
publicar en els darrers mesos i el Som-hi del 
Voluntariat Hospitalari no 3 i 4. 
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D'ESTRANGERS 

EI Programa d'Atenci6 a Estudiants Estrangers té estudiants arriben a Espanya Sense coneixement 
la funció de facilitar I1ac&s i la integració d'aquests de la seva situació política i cult~ral diversa. 
estudiants en la nostra Universitat. No es una la- 
bor senzilla, ja que ens trobem amb una diversitat 
cultural prou important, que fa que la posada en 2. ACTIVITATS 
practica sigui complexa. A més, la nova situació 
política a Europa ens ha afectat, i, Ibgicament, se- AlloQament 
guira fent-ho. Hi ha un augment en la demanda 
d'estudiants estrangers i en les relacions interuni- Durant tot aquest curs hem estat oferint allotja- 
versitiries; la integració europea ens presenta un ment als estudiants estrangers que venien a la 
futur prometedor en aquest camp, hi el nostre ser- Universitat, tant en la Vila Universitiria, com en 
vei hi es plenament implicat. diverses localitats de la província de Barcelona. 

En la majoria de casos, els estudiants vinguts a la 
UAB asseguren estar plenament satisfets de 
I'acollida rebuda. Els pocs problemes amb els quals 
ens hem topat han estat deguts al desconeixement 
dels propis estudiants, i, en tot cas, s'han acabat 
resolent sempre a posteriori. 

Una de les tasques de major impottincia en aquest 
servei, és la de poder fer comprendre als estudiants 
estrangers la diversitat cultural de Catalunya i 
d'aquesta Universitat. La informació en aquest as- 
pecte ha de ser rigorosa i exacta, ja que molts dels 

Un dels punts Gsics per a poder gestionar de ma- 
nera correcta la qüestió de Irallotjament ha estat 
una correcta organització. En un primer moment, 
normalment, I'estudiant es posa en contacte amb 
nosaltres per a demanar informació sobre les pos- 
sibilitats d'allotjament; en aquest cas, els enviavem 
la informació que necessitaven. Posteriorment, 
I'estudiant sol-licitava un pis amb unes caracteristi- 
ques determinades, que nosaltres cerdvem a la 
nostra base de dades, intentant donar la resposta 
més adient a la demanda de I'estudiant estranger. 

Aquest servei d'allotjament havia de gaudir d'una 
base de dades clara i fiable, per evitar malentesos. 
Cal tenir en compte que la majoria d'estudiants 
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estrangers busquen pis a les mateixes dates, fet 
que provoca un augment de sol.licituds a I'oficina i 
una saturació que cal controlar mitjancant una or- 
ganització solida i coordinada. 

Matriculacid 
- - 

La nostra tasca en aquest camp consistia en trami- 
tar el carnet d'estudiant dels estrangers que ho 
sol.licitaven. Un altre servei que els hem ofert ha 
estat el d'omplir les fibces d'estudiant estranger; 
cal tenir en compte que molts dels estudiants arri- 
ben a Espanya sense cap coneixement de I'idioma, 
i els hem ates de la millor manera possible, perque 
els quedessin clars els dubtes que podien tenir amb 
els tramits. 

Campanyes informatives 

3. SUPORT PERSONALITZAT 

Finalment, volem destacar que, a part del suport 
tknic esmentat, el Servei d1AtenciÓ a Estudiants 
Estrangers intenta ajudar a cadascun dels estu- 
diants que venen a I'oficina de la manera més adient 
a la seva cultura, personalitat, edat ... per tant, cada 
estudiant representa un nou tipus de problemes 
per resoldre i de facilitats per donar, cosa gens 
desagradable, sino més aviat enriquidora. 

Un altre dels treballs importants a I'Oficina és el de 
les campanyes informatives. Anaven dirigides, en 
primer lloc, a tots aquells estudiants que volgues- 
sin acollir un company Ilatinoamerica, oferint-li una 
casa i menjar durant un període de temps. 
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EUROPEU 

L'oficina d'Afers Socials ha participat durant el curs 
1997-98 en I'experiencia pilot del programa de 
Servei Voluntari Europeu (SVE). La Comissió Euro- 
pea va Ilencar aquest projecte, en fase experimen- 
tal, per a que joves d'entre 18 i 25 anys participes- 
sin, durant un període de 6 a 12 mesos, en un acte 
concret de solidaritat i, al mateix temps, pugues- 
sin coneixer millor un altre país, una altra cultura i 
una altra llengua. 

El programa de SVE es basa en dues directrius. En 
primer Iloc, la idea de que el voluntariat consti- 
tueix un mitja eficac d'educació i de formació com- 
plementaria per als joves i, en segon Iloc, aprofitar 
la voluntat d'acció dels joves participants per im- 
pulsar projectes de desenvolupament local. 

1. PROJECTE D'ACOLLIDA 

El PIUNE ha comptat enguany amb la participació 
de dues voluntiries europees vingudes de Belgica 
i Irlanda. Celine Decloedt i Mary Ellen Cinnamond 
han estat col.laborant durant nou mesos en les di- 
ferents activitats que el PIUNE duu a terme per tal 
de garantir la plena integració dels estudiants amb 
disminució a la Universitat Autonoma de Barcelo- 
na. 

Les dues voluntaries han participat en els diferents 
serveis d'atenció directa als universitaris amb dis- 
minució que duen a terme els voluntaris del PIU- 
NE: acompanyaments a les aules, biblioteques i 
altres serveis de la UAB; tasques de suport amb la 
furgoneta per a persones amb mobilitat reduida; ... 
Ambdues es van integrar plenament en el funcio- 
nament del PIUNE i la seva aportació al programa 
ha estat molt significativa. 

El fet de viure a la Vila Universitiria els va perme- 
tre coneixer i intimar amb molts dels estudiants 
amb disminució acollits al PIUNE. Així mateix, la 
Céline i la Mary Ellen van impulsar tot un seguit 
d'activitats socials (dinar de Nadal, festa de carna- 
val, excursió a Port Aventura, ...) que van ajudar a 
que els estudiants amb disminució s'identifiquessin 
més amb el PIUNE. 

Tant les dues voluntaries com els responsables del 
PIUNE han valorat molt positivament I'experiencia 
del SVE. Els objectius del projecte s'han vist plena- 
ment satisfets, les voluntiries han participat d'una 
experiencia molt profitosa que els ha permes de 
posar a prova les seves aptituds i la seva capacitat 
de treball en equip a la vegada que han contribu'it 
significativament al desenvolupament del projecte 
dlacollidaa 
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Raquel Villero, voluntiria del Programa de Suport 
Pedagogic a Estudiants Empresonats, va anar a 
Irlanda del Nord en el marc del programa de SVE. 
En aquest cas I'entitat d'acollida va ser Bryson 
House, una organització benefica amb quasi cent 
anys d'historia i amb un ambit d'actuació molt ampli 
(infants, refugiats, medi ambient,...). 

La voluntaria també es va integrar perfectament 
en les diferents actuacions del projecte d'acollida i 
participa activament en tres dels programes de la 
Bryson House: suport a infants, drets de la dona i 
medi ambient. 

També en aquest cas tant la voluntiria com els 
responsable del projecte d'enviament han valorat 
I'experiencia com una molt bona oportunitat per a 
que el voluntari participi en un nou projecte i pugui 
coneixer nous metodes i tecniques de treball. 
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MEDIAMBIENTAL 

Durant el curs 1997-98 I'Oficina dlAfers Socials, amb 
el suport de voluntaris i objectors de consciencia, 
ha realitzat la catalogació de les papallones del 
Campus de Bellaterra. Una zona englobada dins la 
comarca del Valles Occidental, amb una extensió 
de 35 km2, i amb una població d'aproximadament 
35.000 persones, que malgrat no tenir residencia 
fixa, llur presencia ajuda a configurar una distribu- 
ció geografica i una disposició d'espais tant urbans 
com verds. 

A fi i efecte que la gent interessada en I'exposició 
tingués mes informació es varen elaborar tríptics 
que exposaven de forma abreujada el contingut de 
I'exposició. 

Per a la millor difusió de I'exposició es varen dis- 
senyar cartells anunciadors per cada facultat. 

3. COM S'HA REALITZAT L'ESTUDI 
1. PRESENTACIO DEL TREBALL 

El treball ha suposat un estudi de camp basat en la 
recol.leccio de les-espkies que tenen el seu habi- 
tat al campus. 

El resultat del treball es va traduir en I1elaboraciÓ 
d'una exposició en disset apartats, els objectius de 
la qual eren: elaborar un cens de les papallones de 
I'Autonoma, donar a coneixer I'important i divers 
món dels lepidopters als estudiants i professors del 
campus universitaris, i conscienciar aquesta comu- 
nitat sobre la necessitat de preservar I'ecosistema 
del campus de la UAB. 

Per a la realització d'aquest estudi, es van fer cap- 
tures al campus des del mes de juny al mes 
d'octubre. Malauradament, aquest any practicament 
no va haver-hi tardor climatolbgica, i moltes espe- 
cies típiques d'aquesta epoca van ser escasses. Les 
tecniques utilitzades foren: manega, trampa d'olor 
tipus Blendon i trampes de llum actinica i de mer- 
curi. Nomes es van sacrificar un o dos exemplars 
de cada espkcie. En algun cas, va ser necessari fer 
preparacions microscopiques per classificar amb se- 
guretat. A mes, es van realitzat macrofotografies 
d'exemplars en el campus, moltes de les quals 
s'inclogueren en I'exposició. 
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4. LES PAPALLONES DEL CAMPUS 

L'estudi realitzat ha permes descobrir la presencia 
en el campus d'algunes espkies poc freqüents i, 
fins i tot, inesperades. Només una vegada, el 1924, 
s'havia vist una Utheisa pulchella al Valles Occi- 
dental. Durant I'estudi se n'ha trobat una al cam- 
pus. Aquesta 6s un bonica papallona de la família 
Arctidae, molt més freqüent en el sud dtEspanya i 
el nord dll\frica. 

Sense dubte, I'espkie més interessant que viu a la 
UAB 6s la Parascotia nisseni. Fins ara a Catalunya 
nomes es coneixia al--Parc Natural dels Aiguamolls 
de I'Emporda i zones properes: un dels seus pocs 
habitats de la Península. 

5. CONSERVEM LES PAPALLONES 

El nostre campus es refugi de moltes espkies di- 
ferents de papallones, algunes d'elles autentiques 
joies, que hauríem d'estar orgullosos de poder con- 
templar en una comarca de gran poblament i in- 
dustrialització. 

És totalment cert que el campus de la UAB consti- 
tueix, i pot continuar essent, un refugi de natura i 
que, si no 6s mantingués, moltes esgcies desape- 
reixerien de la zona. 

L'exposició va ser gratament acollida en totes les 
facultats on es va presentar. Concretament, a la 
Facultat de Ciencies el propi dega va escriure una 
carta d'agra'iment i de felicitació tant a I'autor com 
a I'Oficina d'Afers Socials. 

Gran nombre de professors van interessar-se i al- 
guns fins i tot varen mostrar el seu suport per a 
que I'exposició es trasllades a centres culturals i a 
col.legis de la comarca del Vallb Occidental. 

Aquesta exposició va tenir resso, fins i tot, en el 
Full Informatiu de I'Autonoma que s'edita mensual- 
ment. 
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PER BOSNIA 

Durant els anys 1994 a 1996 Voluntaris per Bosnia 
(VxB) i I'Oficina d'Afers Socials (OAS) van desenvo- 
lupar a la República dlEslovenia el Projecte per al 
Retorn dels Refigia is Bosnians q ue degut a la g ue- 
rra havien hagut de deixar el seu país i estaven aco- 
llits en antigues casernes militars a Eslovenia. El tre- 
ball es va centrar en els centres d'acollida de Tol- 
min, Ajdovscina i Novo Mesto. Durant I'any i mig de 
convivencia diaria amb els refugiats, I'equip de Vo- 
luntaris per Bbnia va promoure la rehabilitació so- 
cial d'un col-lectiu de persones a les quals calia aju- 
dar a reempendre el contacte amb el món real des- 
prés del trangol produi't per la guerra. 

De I'experiencia en van sorgir noves iniciatives i 
noves orientacions i la consciencia de la necessitat 
de continuar les activitats un cop acabada la gue- 
rra. 

D'aquesta manera va sorgir el Projecte de Difusió 
de la problemstica dels refugia& hnians a Blove- 
nia, que durant el curs 1996-97 va donar a coneixer 
per tot Catalunya les condicions de vida dels refu- 
giats, amb la voluntat d'extendre i eixamplar la co- 
neixen~a i la percepció dels valors de la cooperació, 
la solidaritat i la tolerincia, Aquest Programa ha estat 
seguit, durant el curs 1996-97, del Projecte de re- 
c~nstruccío dels sistema unívetsitari busnia, en la 
seva fase I (Documentació, informació i Bibliografia) 

i fase I1 ( Suport a la formació i al reciclatge dels 
docents de la Facultat d1Educaci6 Especial de la Uni- 
versitat de Tuzla), desenvolupats durant el curs 1996- 
97. 

Durant el curs 1997-98 s'ha desenvolupat la fase I11 
(Assistencia &nica i material) i fase IV (Desenvolu- 
pament de programes pilot), sota I'objectiu comú 
d'aconseguir la igualtat d'oportunitats i I'accés efec- 
tiu dels estudiants amb disminució de la Universitat 
de Tuzla. 

I. ORGANITZACIO DEL PROJECTE I 
RECURSOS HUMANS 

El Programa s'ha desenvolupat en una estructura 
doble, amb una oficina a la Universitat Aut6noma de 
Barcelona (UAB) i una altra a la Universitat de Tuzla 
(W. 

L'oficina del projecte a la UAB ha comptat amb un 
grup de 35 voluntaris. Vuit d'aquests voluntaris han 
estat els responsables de les arees de treball. Pa- 
blo Prieto ha estat el responsable de I'area de Logis- 
tica del programa; Oriol Vidal el de Irarea 
dlArquitectura; Raul Aragonés el de I'area de Rela- 
ció amb el Campus de la UAB; Alex Muixí, de I'irea 
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de Publicacions; Adolf Fuertes, de I1Area de Traduc- 
ció; Joan Miquel Bardera i Jordi Caparrós, de I'area 
dlInformatica; i Angel Calvo, de I'area de treball de 
Bibliografia. 

El grup de voluntaris va fer el seu curs de formació 
el mes d'octubre de 1997 a la localitat gironina de 
Tamariu. En aquesta trobada, a mes, es van fixar 
els objectius generics i específics pel programa pel 
C U S  1997-98. 

ATuzla el Programa té la seva prbpia oficina ubica- 
da a la Facultat de Medicina. L'equip informatic & 
cedit per Voluntaris per Bbsniaque duu a terme les 
tasques d'organització i logística del Progama per 
l'acc& deis estudiant& amb disminuccid a la Univetsi- 
tat de Tuzla (BiH). 

D'altra banda, a Tuzla s'ha creat I'associació 
d'estudiants amb necessitats especials i voluntaris 
(USSPPW) que s%a originat en el marc d'accions del 
programa durant aquest any i que du a terme totes 
les responsabilitats del Programa a Tuzla. El seu equip 
directiu esti format per: 

President: Amir Kiveric. 
Vicepresident: Lejla Redzepovic. 
Equip responsable: Esad Mahmutovic, Sead Klem- 
pic, Edina Ba jaktarevic, Asmira Jahic, Dejan Stje- 
panovic i Maida Zonic, Hidajeta Vehabovic. 

Altres voluntaris i estudiants amb necessitats espe- 
cials que hi participen activament són: Sasa Cajic, 
Alma Prelic, Sanela Cajlakovic, Fadil Imsirovic, Ne- 
dzad Zupcevic, Sanela Delic, Zemira Aljic, Adem Nu- 
hic, Sedim Skahic, Nihad Ademovic. 

Recursos econom ics 

Per tal de desenvolupar I'actuació prevista, Volunta- 
ris per Bbsnia ha estat finangda per la Direcció Ge- 
neral de Relacions Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya. Altres institucions i entitats han col.laborat 
també en el projecte, com ara I'Ajuntament i la Di- 
putació de Barcelona. 

Per acomplir els objectius previstos i les necessitats 
derivades dlaquests, I'equip va decidir cercar altres 
vies de financament i esponsorització del projecte. 
Així, Voluntaris per Bbsnia va aconseguir la implica- 
ció d'empreses, entitats i institucions en diferents 
nivells i i r e s  del projecte. 

Al llarg de I'any, s'han contactat més de 25 em- 
preses privades, totes d'elles relacionades amb 
les diferents arees del programa. Pel que fa al ma- 
terial informatic i tiflotecnic, s'han mantingut con- 
tactes amb Andersen Consulting (Bilbao), El Corte 
Inglés, Hewlet Packard, Epson Ib&rica, Sony Euro- 
pa, Lbgic Control, RD Informatica S.A., etc; pel que 
fa a I1eliminaciÓ de barreres arquitectoniques s'ha 
contactat amb el Gremi Empresarial dtAscensors de 
Catalunya, Ferrovial S.A., Dragados y Construccio- 
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nes, Autolica S.A., etc; pel que fa a la logitica, les 
publicacions i la sensibilització, s'ha contactat amb 
Artyplan, Diari AVUI, Adria Airways, DHL Worldwide 
Express, Cinemes Icaria de Barcelona, la produdo- 
ra Wanda Films de Madrid; pel que fa a la formació 
i reciclatge dels beneficiaris, la Fundació Institut 
Guttmann, la Fundación ONCE, etc. 

Tambe, s'han mantingut contactes amb més de 30 
entitats, entre fundacions i universitats privades i 
mes de 15 institucions publiques catalanes i 
espanyoles de les quals cal destacar les importants 
col.la boracions de la Generalitat de Catalunya, 
I'Ajuntament de Barcelona (per mitja del seu Districte 
XI.Sarajevo), la Diputació de Barcelona, I'Ajunta ment 
de I'Hospitalet de Llobregat, I'Ajuntament de 
Terrassa, I'Ajuntament de Sant Joan Despí, 
I'Ajuntament de Caldes de Montbui, el Fons Catala 
de Cooperació, el Centre per la Cooperació i el 
Desenvolupament de la UPC, i d'altres. 

Els col-la boradors a I'estranger 

Durant aquest curs, també s'ha comptat amb un 
conjunt de col=laboradors externs al Programa. La 
Fundació Eslovena, entitat experimentada en la 
formació de docents i persones en arees de treball 
voluntari ha donat suport al logista del programa a 
Tuzla en les tasques de promoció de voluntariat 
universitari d'atenció a estudiants amb disminucio. 
De la mateixa manera, s'ha comptat amb la 
col-laboració de I'associació bosniana Osmijeh 
(Somriure). Tambe es va comptar amb la 
col.laboraciÓ de I'organitració International Rescue 
Comitee (IRC) que va fer possible I'assistencia de 
persones amb disminució d'altres parts de Bbsnia 
als Seminaris de Rehabilitació i Integració de perso- 
nes amb disminució organitzats per Voluntaris per 

Bbsnia i I'OAS gracies a la col.laboraciÓ de la 
Fundació Institut Gutbnann. 

Obiectius aenerics 

Les activitats del segon any del Proj&eperl'acc& 
dels estudiants amb disrninucida les UnivetsliFats de 
Bdsnia van iniciarse amb la visita per part d'una 
delegació de Voluntaris per übsnia i I'Oficina d'Afers 
Socials de la UAB el mes de juliol de 1997 a la Uni- 
versitat deTuzla. Durant aquest dies a Tuzla es van 
crear les estructures que havien de desenvolupar el 
projecte durant el curs i es va establir I'organ que 
ha vetllat pel correcte desenvolupament de les ac- 
cions i activitats del projecte, la Comissió de Se- 
guiment del programa integrada per represen- 
tants dels estudiants amb disminució, professors de 
la Facultat de Defectologia i el coordinador del pro- 
grama de Voluntaris per Bbsnia a Tuzla. 

Un segon resultat d'aquesta visita de treball del ju- 
liol de 1997 va ser la potenciació d'un grup d'atenció 
a estudiants amb disminucio format per voluntaris 
bosnians, aixícom la de la creació d'una associació 
d'estudiants pro-disminu'its a la Universitat de Tuzla. 

La Comissió de seguiment es va reunir, en sessions 
ordinaries, els mesos d'octubre, febrer i abril amb 
I'assistencia d'una persona de cadascuna de les parts 
implicades en el Programa. Aquesta comissió ha ve- 
tllat pel bon funcionament del Programa i en cada 
reunió ha fet un rep& dels temes prioritaris, es 
a dir, I'atenció directa als beneficiaris del Programa, 
el treball de I'AsociaciÓ Progresa, les relacions amb 
les autoritats universitiries i amb altres institucions 
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i entitats, la difusió del Programa, etc. A més, tam- 
bé s'ha reunit per a la preparació d'activitats pun- 
tuals (els seminaris de lrInstitut Guttmann) i, espe- 
cialment, en els Últims tres mesos de programa per 
tal de preparar i redactar els documents d'avaluació 
final i proposta de continu'itat a les autoritats univer- 
sitiries de Tuzla. La feina principal de la Comissió 
de cara al final del projecte ha estat redactar un 
document de proposta per a la creació d'un Progra- 
ma propi d'integració d'estudiants amb necessitats 

GRESA. 

En les reunions de treball s'ha fet I'analisi de les 
activitats realitzades des de IrÚltima trobada i 
distribui't les feines a realitzar, donant la 
responsabilitat a cada voluntari de la feina que se li 
ha assignat per les properes dues setmanes. 

~ 1 a c i 6  <<PROGRESA>> 

especials a la Universitat de Tuzla. Asso- 7 La creació d'una associació que ser- 
vís per implicar els beneficiaris i res- 
ponsables del programa va resultar 
una llarga gestió amb uns i d'altres 
per poder arribar a engegar un dels 
elements que han servit per asse- 
gurar la continuitat del mateix Pro- 
grama i dels serveis que d'aquest 
es deriven. A hores d'ara, un cop 
redactats els estatuts, gestionat el 
suport per part d'un nombre de per- 

ciacio amb 
<< PROGRESA>>. 

Grup devoluntaris 

El mes de setembre, i després de 
I'arribada del responsable de la UAB a 
Tuzla (BiH) es van realitzar la trobades 
amb els potencials voluntaris del Progra- 
ma que s'estava iniciantper explicar-10s 
en que consistia el treball a realitzar i 

S'ha proposat la 
creació d'un Pro- 

grams propi 
d'integraciÓ 
d'estudiants 

amb necessitats 
especials a la 
Universitat de 

Tuzla 
concretar un primer grup. L'assistencia, \ J sones suficient, especialment estu- 
laPrimeraSetmanadenovembre,aunseminari 
de f0rmaciÓ de vol~ntariat organitzat per 
I'associaciÓOsmijeh de BiH ambla col.laboraci6 de 
la Slovenska Fondacija va ser el punt d'inici del 
treball amb el grup de voluntaris. Arnalment, hi ha 
un grup de deu estudiants voluntaris que rea- 
litzen les diferents tasques derivades del Pro- 
grams, quinzenalment responsa- 
bles bosnians de la recent creada Associació PRO- 

diantsambnecessitatsespecialsivoluntaris, 
ItAssociaci6 pro estudiants amb disminució és 
un fet. El 12 de de 1998 es va dur a terme 
llAssamblea Constituent i posteriorment es va 
procedir a la seva legalitzacióm Immediatament 
després d'aquestes accions els estudiants van 
fer arribar les primeres propostes i sol.licituds 
als responsables- 
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L'oficina del projecte a Tuzla ha desenvolupat 
diferents contactes. D'una banda, les relacions 
institucionals amb la Universitat de Tuzla, en 
sessions periodiques amb el Rector, Sadik 
Latifagic, i el DegB de la Facultat de Defectolo- 
gia, Dzevet Sarajlic, per tal d'informar dels re- 
sultats del Programa i les seves fites. De la ma- 
teixa manera, també s'han establert contactes 
amb els responsables de les Brees 
d'Educacib i Salut del Govern Cantonal de 
Tuzla. 

S'han desenvolupat accions conjuntes amb al- 
tres organitzacions com I'Ambaixada de la 
Democracia Local de Sarajevo, amb la qual 
s'han col-laborat, sobretot, des d'un punt de 
vista logístic i la International Rescue Co- 
mittee que va financar I'assitencia d'uns re- 
presentants d'associacions pro-disminu'its de 
Bosnia als seminaris organitzats en el marc del 
Programa . 
El programa ha treballat amb les delegacions 
de I'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Re- 
fugiats (UNHCR), Internacional Comitee Red 
Cross (ICRC), Fundació SOROS, ECHO de I'UniÓ 
Europea, USAID, Internacional Comitee of Vo- 
luntary Agencies (ICVA), Worl Health Orgasita- 
tion (WHO), Medecins sans Frontieres, Phar- 
maciens sans Frontieres. 

Fase 111 
Assistencia tecnica i material 

El mes de setembre de 1997 es van iniciar les activitats 
destinades a aconseguir I'adaptació del sistema universi- 
tari bosnia als estudiants amb disminució. També es va- 
ren establir diversos projectes pilot per desenvolupar la 
quarta fase del projecte, és a dir, la creació d'un servei 
de transport adaptat; la dotació d'equipaments i n f o d -  
tics i Moiknics (creaciód'una aula d'estudi adaptada) i 
d'equiparnents bibliogrzifics i videogrzifics (dotació d'un 
fons bibliogrzifi i videagific per a la creació d'un centre 
de documentació especfic en temes de necesbts edu- 
catives especial), i I'eliminacio de les barreres aquitecbj 
niques de la Universitat de Tuzla. 

Projecte de Transport Adaptat 

Una prioritat ha estat posar les bases per aconseguir 
la donació d'un vehicle de transport adaptat. L'existkncia 
d'un vehicle, en un projecte que tingui com a benefi- 
ciaris a persones amb disminucions físiques o senso- 
rials, és fonamental, pero en el cas de la Universitat 
deTuzla (BiH), 6s imprescindible. R disseny urbanístic 
i I'emplagment del campus de la Universitat aixicom 
I'orografia i clima de la regió de Tuzla, fan que el pro- 
jecte de transport adaptat sigui un suport Gsic per al 
desenvolupament del programa d'atenció personalit- 
zada a universitaris amb necessitats especials que 
Voluntaris per %nia i IIOficina d'Afers Socials desen- 
volupen. 

S'han fet gestions amb IA'juntament de Barcelona i 
amb I'Ajuntament de I'Hospitalet per aconseguir-10. 
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Assistencia tecnica i material del programa 
oilot d'atencio Dersonalitzada 

Materials de suport a l'estudi i aula adaptada 

Una de les necessitats basiques per a aconseguir 
I'objectiu central del projecte d'aquest curs, & a dir, 
I'acces dels estudiants amb disminucio a la Universi- 
tat de Tuzla ha estat la recerca i consecuciÓ de 
material informatic i tiflotecnic per I'equipament 
d'una aula d'estudi i d'informatica adaptada. Aquests 
materials havien de fer possible que estudiants amb 
disminucio tinguessin les mateixes oportunitats que 
la resta per a seguir les seves classes. Per aixo, el 
logista de Voluntaris per Bosnia va sol-licitar oficial- 
ment a la Facultat de Defectologia de la Universitat 
de Tuzla la cesi6 d'un espai per a aquesta fi. 

Trobar I'espai adequat va ser complicat degut a la 
mancanca que hi ha actualment a la Universitat. Per 
aixo, es va cedir, a I'inici del mes de marc i de ma- 
nera temporal, un espai d'un edifici nou a I'Escola 
Especial de Tuzla, fins que es trobés un millor espai 
per aquest tipus de servei. 

Un cop es va tenir notificació de la cesió d'aquest 
espai, I'equip de Voluntaris per Bbsnia a la UAB es 
va posar en marxa per aconseguir els materials ne- 
cessaris i, després de I'elaboració de propostes i un 
tot d'entrevistes amb empreses privades i entitats 
públiques es va aconseguir la donació per part de 
I'Ajuntament de Barcelona del primer material in- 
formatic i tiflolknic ( 2 ordinadors Pentium 2, 

60 

1 impressora, 1 impressora braille, 1 scanner i 
diversos programes de softwa re tiflotecnic) 
que van ser traslladats a Tuzla en els darrers dies 
del mes de marc. 

En aquest moment, els equipaments informatics i ti- 
flotknics estan en funcionament. L'equip de Volunta- 
ris per &nia treballara en els propers quatre mesos 
en una segona fase respecte de la consecució de m& 
materials tknics, informatics i tiflotknics. 

Fons biblia~ra fic 

El resultat del treball que s'ha desenvolupat durant 
aquest any en I'area de Bibliografia ha estat 
I'apadrinament, compra i enviament de 15 llibres 
d'autors de referencia, i diversos documents 
bibliografies i videogrrifics de Nacions Unides i 
la Uni6 Europea en temes de necessitats educati- 
ves especials i de disminucions físiques i sensorials. 

El mes de setembre, Voluntaris per Wsnia va co- 
menpr una campanya per aconseguir els apadrina- 
ments d'aquests documents en la qual van partici- 
par diferents departaments de la UAB com Cien- 
cia Política i Dret Públic, Pedagogia Sistemati- 
ca i Social, Psicologia de I'EducaciÓ, Didadica 
de les Matematiques i Filologia Catalana; as- 
sociacions del campus com Moviment per la Pau 
o I'Oficina del Voluntariat i, fins i tot, col.lectius o 
particulars d'altres universitats de Barcelona com Cli- 
ment Gin$ Vice rector de la UOC. Tots aquesl 
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documents van ser portats a Tuzla (BiH) durant la 
Setmana Santa. 

En aquest moment, ha comencat la segona fase 
d'aquest projecte en la que es pretén aconse- 
guir I'apadrinament d'una serie de revistes cien- 
tífiques de referencia. 

Durant el mes de novembre de 1997, un col.laborador 
de Voluntaris per %snia, arquitecte professional, va 
realitzar una estada de quatre setmanes a la ciu- 
tat de Tuzla (BiH) per tal de recollir les dades neces- 
saries per fer un estudi de barreres arquitectb- 
niques existents al campus de la Universitat deTuzla 
i de les prioritats per a la seva eliminaci6. 

La finalitat de I'informe ha estat doble: d'una banda, 
disposar d'un estudi seriós i de referencia que mos- 
tri la problematica existent a la Universitat en quant 
a les barreres arquitectbniques, així com les seves 
prioritats d'eliminació i, alhora, aprofundir més en 
la tasca d'assistkncia i suport tknic; i de I'altra, un 
document que es pugui fer servir, tant a Bbsnia com 
a Catalunya, per a la recerca d'ajuts per a I'eliminació 
de les barreres. 

Aquests informe va ser presentat a les autoritats 
universit.iries i municipals de Tuzla, en el marc dels 
seminaris de rehabilitació i fisiotera pia organitzats 
per la Universitat de Tuzla, I'OAS de la UAB, i Volun- 

taris per B6snia amb la Fundació Institut Guttmann 
el dia 2 d'abril de 1998. 

D'altra banda, aprofundint en aquesta tasca de su- 
port tknic, al mes d'abril de 1998 es va fer arribar 
una donació de cinc mil marcs alemanys (450.000 
pessetes) per part de Voluntaris per &nia per a 
dur a terme I'eliminació d'algunes barreres. Conti- 
nuant en aquesta linear Voluntaris per &nia ha acon- 
seguit del Gremi Empresarial drAscensors de Cata- 
lunya la donació d'un ascensor adaptat segons els 
&ndards europeus per a la seva intal-laci6 en I'edif~i 
de Rectorat. Aquest edifici ha estat escollit perque 
és el lloc on es realitzen totes les gestions adminis- 
tratives i academiques (matrícules, expedició de tí- 
tols, etc.) i han de passar-hi tots els estudiants algu- 
na o altra vegada. A més s'hi realitzen els estudis de 
Filosofia i Histbria, amb el &im nombre d'estudiants 
amb disminució matriculats. 

Fase IV 
Desenvolupament de programes pilot 

La quarta fase del projecte ha posat en funciona- 
ment un conjunt de programes concrets d'integració 
de persones amb disminució en el si de la comunitat 
universithia. Aquesta fase s'ha desenvolupat al 
mateix temps que esdevenien factibles diverses ini- 
ciatives de la fase anterior. 

El factor més important per tal d'aconseguir la im- 
plernentació d'aquests programes pilot ha estat el 
suport ple i manifest de la mateixa comunitat bos- 
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niana i, en especial, de la Universitat deTuzla, que 
es I'organisme que havia d'assumir I'adopció 
d'aquests programes concrets d'integració. 

Els programes pilots que s'han tirat endavant durant 
aquest curs han estat: 

Programa pilot d1atenci6 directa als beneficia- 
ris del programa 

catencio directa als estudiants amb disminució be- 
neficiaris del Programa es va iniciar el setembre de 
1997, duent a terme entrevistes personalitzades amb 
cadascun delsestudiants dels quals es tenia coneixe- 
ment que participarien en el Programa. Després 
d'aquestes entrevistes i, en relació a les demandes i 
informacions obtingudes, es va iniciar un programa 
de suport personalitzat a 5 estudiants, Edina Ba- 
jraktarevic, Zemira Aljic, Amir Kiveric, Adem 
Nujic, Sanela Delic. 

Aquesta atenció s'ha concretat en acompanya- 
ments a classes, biblioteques i espai d'aula 
adaptada (pels estudiants amb cadira de rodes), 
suports tknics (s'han aportat 4 dictafons pels 
estudiants amb visió redu'ida, així com equipaments 
informatics i tiflot&nics, etc), i suport a I'estudi 
(al llarg de I'any s'han fet 15 gravacions de llibres 
que els estudiants han fet servir durant aquest curs). 
Així mateix, la creació d'aquest programa ha fet pos- 
sible que durant aquest curs, 23 estudiants de 
Defectologia i 12 professors hagin pogut consul- 

tar assiduament el fons bibliogtific de la Facultat de 
Defectologia). S'ha donat suport a les adivi- 
tats de la vida diaria (I'estudiant Adem Nujic ha 
estat convivint amb un voluntari del programa a la 
residencia d'estudiants que I'ha ajudat en tasques 
d'higiene personal, d'alimentació, etc)i s'han realit- 
zat entrevistes de seguiment i motivacio, acti- 
vitats d'integracio social, participació en la vida 
cultural i esportiva de la ciutat i del país. 

Aquestes accions han fet possible I'oficina del pro- 
grama hagi entrevistat 32 joves amb disminució in- 
teressats per a la seva inclusió en el programa el 
proper curs, 12 dels quals anaven acompanyats dels 
seus pares. 

Programa pilot de supressió de barreres ar- 
auitectbniaues 

Es va decidir fer les primeres intervencions, segons 
les prioritats marcades en I'informe, en dos edificis 
concrets: la residencia d'estudiants (Studenski Dom), 
on hi viuen dos estudiants arr~bdisminució motora i, 
I'edifici del Rectorat, centre d'activitat administrativa 
de la Universitat i seu de les Facultats de Filosofia i 
Historia. S'ha fet accesible la residencia 
d'estudiants en un 50°/o de les seves 
prioritats, es a dir, s'ha eliminat el problema que 
tenien les dues estudiants amb disminució motora 
per poder accedir als lavabos de la planta inferior, 
on hi viuen. Amb les obres s'han ampliat les dues 
portes per accedir-hi i s'han instal4at dues barres de 
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niana i, en especial, de la Universitat de Tuzla, que 
es I'organisme que havia d'assumir I'adopció 
d'aquests programes concrets d'integració. 

Els programes pilots que s'han tirat endavant durant 
aquest curs han estat: 

Programa pilot d'atenció directa als beneficia- 
ris del programa 

L'atenció directa als estudiants amb disminucio be- 
neficiaris del Programa es va iniciar el setembre de 
1997, duent a terme entrevistes personalitzades amb 
cadascun dels estudiants dels quals es tenia coneixe- 
ment que participarien en el Programa. Després 
d'aquestes entrevistes i, en relació a les demandes i 
informacions obtingudes, es va iniciar un programa 
de suport personalitzat a 5 estudiants, Edina Ba- 
jraktarevic, Zemira Aljic, Amir Kiveric, Adem 
Nujic, Sanela Delic. 

Aquesta atenció s'ha concretat en acompanya- 
ments a classes, biblioteques i espai d'aula 
adaptada (pels estudiants amb cadira de rodes), 
suports tecnics (s'han aportat 4 di&fons pels 
estudiants amb visió reduida, així com equipaments 
informatics i tiflot&nics, etc), i suport a I'estudi 
(al llarg de Irany srhan fet 15 gravacions de llibres 
que els estudiants han fet servir durant aquest curs). 
Així mateix, la creació d'aquest programa ha fet pos- 
sible que durant aquest curs, 23 estudiants de 
Defectologia i 12 professors hagin pogut consul- 

tar assiduament el fons bibliografic de la Facultat de 
Defectologia). S'ha donat suport a les activi- 
tats de la vida diaria (I'estudiant Adem Nujic ha 
estat convivint amb un voluntari del programa a la 
residencia d'estudiants que Irha ajudat en tasques 
d'higiene personal, d'alimentació, etc)i s'han realit- 
zat entrevistes de seguiment i motivació, acti- 
vitats d'integració social, participació en la vida 
cultural i esportiva de la ciutat i del país. 

Aquestes accions han fet possible I'oficina del pro- 
grama hagi entrevistat 32 joves amb disminució in- 
teressats per a la seva inclusió en el programa el 
proper curs, 12 dels quals anaven acompanyats dels 
seus pares. 

Programa pilot de supressió de barreres ar- 
quitectoniques 

Esva decidir fer les primeres intervencions, segons 
les prioritats marcades en Irinforme, en dos edificis 
concrets: la residencia d'estudiants (Studenski Dom), 
on hi viuen dos estudiants amb disminucio motora i, 
I'edifici del Rectorat, centre dractivitat administrativa 
de la Universitat i seu de les Facultats de Filosofia i 
Historia. S'ha fet accesible la residencia 
d'estudiants en un 50°/o de les seves 
prioritats, es a dir, srha eliminat el problema que 
tenien les dues estudiants amb disminucio motora 
per poder accedir als lavabos de la planta inferior, 
on hi viuen. Amb les obres s'han ampliat les dues 
portes per accedir-hi i s

r
han instal4at dues barres de 
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suport per poder seure al wc, encara que s'haura 
de modificar la seva situació per poder acabar 
Irada ptació. 

Aquesta segona fase estara acabada I'octubre de 
1998. D'altra banda, s'ha gestionat, per mitja de 
I'Ajuntament d1Hospitalet de Llobregat, la creació 
d'una rampa d'acces a I'entrada principal de 
la resid8ncia. Aquesta intervenció s'enmarca dins 
de I'adaptacib de la ciutat per I'acces de les perso- 
nes amb mobilitat redu'ida. 

La segona intervenció consisteix en la construcciÓ 
de lavabos adaptats als edificis de Rectorat i la Fa- 
cultat de Medicina. Te prevista la seva finalització 
per I'odubre de 1998. 

3. ACTIVITATS DE FORMACIO I RE- 
CICLATGE 

Jornades deformació amb I'institut Guttmann 

en aquest centre catala. Mes de 200 persones, 
entre metges, infermeres, fisioterapeutes i 
estudiantsde Medicina i üefecblogia van passar 
per aquestes jornades. L'intercanvi d'experiencies 
dels professionals dels dos pai'sos va ser molt 
important. A més, I'expedició formada per I'Institut 
Guttmann, Voluntaris per Bbsnia i I'Oficina d'Afers 
Socials de la UAB va portar 350 kilos de material 
m&ic, informltic i tiflotknic que es van donar a 
diferents entitats de Tuzla. 

La repercussió social de I'esdeveniment, a mes de 
I'aspede formatiu, va ser molt important a I'hora 
d'arribar a la població per sensibilitzar-la entorn 
aquesta problematica. L'aparicib de noticies, cada 
dia durant la celebració dels seminaris, a les 
televisions local, cantonal i estatal va anar captant 
I'atenció de la població bosniana. 

D'altra banda, s%a establert un canal decomunicació 
directe entre els professors de la Facultat de 
Defectologia i els professors de Ciencies de IEducaciÓ 
de la UAB. La seva finalitat esque els professionals 

Aquestes jornades es van convertir en un gran docents d'ambdues facultats (via correu electronic, 

esdeveniment a Bbsnia. Durant la setmana del 30 tel&fon, fax, etc) comentin, es consultin i discuteixin 

de marg al 3 d'abril, esva realitzar a la Universitat sobre materies propies de les seves arees de treball 
en quant a necessitats educatives especials i de Tuzla un seminari dedicat a la rehabilitació de 

fisiques o sensorials, Un altre punt de les persones amb disminucions fisiques motrius 
col-labotació que ha estat acordat durant aquest curs #ongen neurolbic. Un equip ksis p-ionak 

la rea ització dluns seminaris de ca racter de I'Institut Guttmann de Barcelona es va 
desplacar fins a Tuzla per donar a coneixer les psicosocial a la Universitat de Tuzla pel reciclatge i 

darreres tendencies en aquest camp i per mostrar formació dels docents de la Facultat de defectologia. 

el modus operandide la tasca que es duu a terme 

63 
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De la mateixa manera, s'ha contactat amb la Funda- 
ción ONCE per a la realització de seminaris sobre 
utilització de material tiflotknic pels beneficiaris del 
programa. 

Publicacions 

Carea de Publicacions ha elaborat i editat el butlletí 
mensual de Voluntaris per Bbsnia, amb I'objectiu 
d'informar, sensibilitzar i implicar a tob els col-lectius 
del Campus de la UAB. Aquest curs s'han publicat 
cinc números del butlletí amb una tirada de 500 
exemplars i la participació de coordinadors i 
voluntaris de les dues oficines del projecte, la de la 
UAB i la de la Universitat de Tuzla. L'empresa 
Artyplan ha esponsoritzat aquesta i la resta de 
publicacions de Voluntaris per Bbsnia. Així, la 
publicació de I'informe de barreres, els informes 
trimestrals i la rnembria anual devoluntaris per &nia 
han corregut a carrec seu i, així mateix, la propera 
publicació d'un llibre de fotografies de I'anterior 
projecte de Voluntaris per Bbnia, com a celebració 
del cinque aniversari de les activitats de I'OAS a 
&nia. 

Edició de triDtics ex~licatius 

S'han elaborat tríptics específics per a cadascuna 
de les activitats que es desenvolupades. S'han 
elaborat tríptics pels actes de Presentació del Projecte 

a la comunitat universitiria, de la Festa Major i de la 
Jornada de Portes Obertes. 

Actes 

Carea de treball de Relacions amb el Campus, va 
comenGar a desenvolupar les seves tasques amb 
I'acte de Presentació del Programa de Voluntaris 
per Bbsnia a la comunitat universithia, el dia 21 
d'octubre de 1997; sense gaire temps pel descans, 
la següent cita va arribar el dia 24 d'octubre, Diada 
de la Festa Major de la UAB per a la qual es van 
preparar accions de comunicació i sensibilització cap 
a tota la comunitat universithia per tal d'aconseguir 
la seva implicació amb el Programa. Un mural de 
255 cm. d'algda per 180 cm. d'amplada va presidir 
la parada del Programa aquest dia, en el que es van 
repartir 1.500 tríptics informatius, 500 butlletins i es 
va fer participar als col.lectius universitaris en la 
simbblica reconstrucció de Bbsnia. 

La següent cita va arribar els dies 1 i 2 d'abril amb la 
Jornada de Portes Obertes. Voluntaris per &nia 
va organitzar la seva parada i materials informatius 
enfocats bisicament als estudiants i professors 
visitants de la UAB en aquestes jornades posant al 
seu abast 200 carpetes pedagbgiques, 500 tríptics i 
300 butlletins. 

L'última gran cita d'aquest any ha estat el 23 d'abril, 
Diada de Sant Jordi. Per aquest dia, I'equip va 
organitzar activitats enfocades a la sensibilització i 
implicació directa dels col-lectius del Campus en el 
Pmg~m per /'accés dels estudiants amb dismhuc2 



Voluntaris per Bosnia 

a la Universitatde Tuzla, De la mateixa manera, es 
pretenia I1obtenciÓ d'uns fons per I1esponsoritzaciÓ 
d'alguns petits projectes. Les activitats que es van 
realitzar aquell dia foren: un torneig de futbol amb 
el lema *Per Sant Jordi... juga-te-la per 
-nia>> i la projecció de la pel.lícula <<El circulo 
perfectou del director bosnia Ademir Kenovic. 

Campanya de sensibilitzaci6 a Tuzla 

La campanya de sensibilització del Programa a Tuzla 
ha basat les seves accions entorn a un cartell 
publicitari i un tríptic informatiu ques'ha repartit 
pels punts mes importants de la Universitat i de la 
ciutat per mirar de difondre la idea d'integració del 
Programa, i per guanyar persones disposades a do- 
nar suport mitjancant el treball voluntari. Aquesta 
difusió va comengr el febrer de 1998 i ha obtingut 
25 respostes per part d'estudiants interessats en 
ser voluntaris del programa. Així mateix, la major 
part d'institucions i entitats relacionades amb les per- 
sones amb necessitats especials saben de I'existkncia 
del programa i han donat el seu suport al treball que 
s'est.2 realitzant. 

Difusi6 del projecte dels refugiats en I'ambit 
municiwl catala 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha dut 
I'exposició <<Un passeig @centre de refugat*, de 
I'anterior Proprarna de Preparació pel Retorn dels 
Refugia& Bosnians a Eslov6niaI a les localitats de 
Sant Joan Despí i Caldes de Montbui. 

Durant una setmana, a cadascuna d'aquestes 
localitats, grups d'escolars, de joves i públic en ge- 
neral han tingut I'oportunitat de visitar i interessar- 
se per la problematica dels refugiats bosnians a 
Eslovenia durant la guerra. Un nombre aproximat a 
les 425 persones van passar pels centres cívics 
d'ambdues ciutats durant les setmanes del 2 al 6 
de febrer i del 6 al 13 de maq de 1998. 

Promoció, difusió i relacions 

El treball desenvolupat en aquestes irees, durant 
aquest curs, ha tingut com a resultats la coordina- 
ci6 amb el Districte XI de I'Ajuntament de Bar- 
celona, amb I'Ajuntament &Hospitalet de Uo- 
bregat i I'Ajuntament de Terrassa. 

El primer d'aquests resultats ha estat la coordinació 
fluida amb el Districte X I  de I'Ajuntament de Barce- 
lona tant amb I'oficina ubicada a Barcelona com 
amb la ubicada a Sarajevo. L'intercanvi 
d'informació, la col-laboració d'ambdues organitza- 
cions en temes de logística i I'ajut economic d'un 
milió de pessetes aportat al projecte de Voluntaris 
per übsnia són proves amb les quals es pot apreciar 
la bona relació existent. 

D'altra banda, també s'ha d'esmentar la col-la-bo- 
ració existent amb la Regidoria de Cooperació Inter- 
nacional de I'Ajuntament dlHospitalet de Llobregat 
representada per la senyora Maria Lluisa Ferrk, 
que s'ha plasmat en la implicació efectiva de 
I'Ajuntament en el nostre Projecte aportant un ajut 
economic per a la creació d'una rampa a la resi- 
dencia d'estudiants de Tuzla i altres per 
I'eliminació de barreres arquitectdniques a la 
Universitat, concretament, en aquests moments, 
slestA estudiant els termes d'una altra col.laboraciÓ 
per a I'instal-laci6 d'un ascensor a I'edifici de Recto- 
rat de la Universitat deTuzla. 

Per Últim, les converses mantingudes amb 
['Ajuntament deTerrassa, agermanat amb la locali- 
tat de Zenica, han donat pas a la presentació, per 
part de Voluntaris per Bknia, d'una proposta per 
desenvolupar el projecte a les facultats pertanyents 
a la Universitat de Tuzla ubicades a la localitat de 
Zenica. 

Esphsors i col-laboradors 

Ara per ara, Voluntaris per Bbsnia compta amb la 
implicació d'empreses, entitats i institucions que, gri- 
cies a la seva col~laboració, estan fent que aquest 
projecte pugui ser una realitat. Al llarg de I'any, s'ha 
contactat amb mes de 20 empreses privades, de les 
quals s'han de destacar les col~laboracions 
d'Artyplan, DHL Worldwide Express, I'institut 
Guttmann, RD Informatica SA, Cines Idr ia  o 
Wanda Films, a hores d'ara, implicats de manera 
directa en el Programa. També, s'estan mantenint 
contactes amb més de 30 entitats privades, entre 
fundacions i universitats privades. També, s'ha con- 
tactat amb més de 15 institucions públiques catala- 
nes i espanyoles de les quals hem de destacar les 
importants col.laboracions de la Generalitat de 
Catalunya, I'Ajuntament de Barcelona, 
I'Ajuntament de I'Hospitalet de Uobregat, i el 
compromis de I'Ajuntament de Terrassa. 
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El Occidental ha entrat en un moment clau 
de la seva historia. Després de més de vint anys 
exiliats al sud-oest a causa de 

de les seves terres per part Marroc i 
el silenci de la Comunitat Internacional vers el pro-
blema, el proper 7 de desembre del 1998 es cele-
brara el Referendum del Poble 
Sahraui. A causa de la dificultat del 
dlelaboraciÓ del cens de sahrauis, el Referendum 
es uns mesos. Tot i el a la 
independencia del Poble Sahraui cada cop sembla 
més curt. Voluntaris pel Sahara, que va 

ha volgut donar a coneixer la problematica 
sahraui, denunciant la injustícia que patint 
aquest poble, que viu de huma-
nitari que els pugui arribar a traves de la solidari-
tat internacional. Els campaments de refugiats en 
els que viuen es troben situats en una contrada 

i inhbspita que impedeix que la comunitat 
pugui desenvolu par-se de manera 

Aquest curs Voluntaris pel Sahara ha volgut man-
tenir els seus objectius, que podem resumir en dos: 

1. Difusió de la sahraui 
2. Sensibilització de la comunitat 

Per tal aquests objectius dut 
a terme una en el marc de la Uni-

versitat de Barcelona: 

1. Acte de presentació 
2. Segones Jornades de Solidaritat amb el Poble 
Sahraui 
3. Enviament de 10000 llibres als campaments de 
refugiats 
4. 	Visita del President de la R.A.S.D. (República 

Sa Democratica) 
5. Jornades de Portes Obertes 
6. Edició de la Revista 

Voluntaris pel Sahara compta amb una base molt 
important de voluntaris universitaris sense els quals 
no podria funcionar. Aquest any ha significat la 
consolidació de la nostra associació. El projecte 

el curs passat, iactualment ja conegut 
tant en universitari com en el no universita-
ri, ha incrementat el seu número de voluntaris ac-
tius, ha dut a terme més activitats i ha aconseguit 
augmentar el seu 

1. RESUM D'ACTIVITATS 

Aquest curs ha estat forca positiu en base a dos 
indicadorsque considerem claus: 
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1. ~ x i t  d'implicació de la comunitat univer- 
siaria en les activitats de Voluntaris pel Sahara: 

A. Nombre de sol~licituds dd'inormació: a I llarg de 
I'any hem rebut moltes consultes de caracter infor- 
matiu: 

sobre la situació actual del Sahara 
sobre les activitats de I'associació 
informació puntual per a treballs universitaris 

B. Nombre de voluntaris actius aquest any s'ha 
captat un total de 18 voluntaris que han participat 
en totes les activitats, sense la seva ajuda no es 
podria haver dut a terme el projecte de I'associació. 

2. Éxit dfimplicaci6 activa de voluntaris a 
Ifassociaci6. 

L'acte de presentació de I'AssociaciÓ Voluntaris pel 
Sahara es va realitzar el passat dia 15 d'0d-u bre a 
les 12 del migdia a I'Aula Magna de la Facultat de 
Dret. 

Per tal de difondre aquest acte es varen editar 150 
cartells informatius. També es va informar per- 
sonalment a 150 estudiants que varen mostrar in- 
teris per I'associació en el full de matrícula corres- 

ponent. Van assistir-hi 63 estudiants. 

L'acte es va iniciar amb una amplia explicació so- 
bre la situació actual del conflicte, sobre que es 
I'associació Voluntaris pel Sahara, sobre les activi- 
tats que es varen dur a terme I'any passat i els 
objectius que es pretenen acomplir aquest any. 

Un cop acabada I'exposició es va realitzar una ses- 
sió de diapositives dels campaments acompanya- 
da d'un comentari de les mateixes. Acte seguit, es 
va projectar el documental televisiu <<Un clamor en 
el desierton referent al modus vivendidels refu- 
giats sahrauis. 

3. I1 JORNADES DE SOLIDARITAT 
AMB EL POBLE SAHRAU~ 

Les I1 Jornades de Solidaritat amb el Poble Saha- 
raui es varen celebrar els dies 23 i 24 d'octubre en 
el marc de la Festa Major de la UAB. El principal 
objectiu de les Jornades fou el de difondre la pro- 
blematica del poble sahraui. 

La valoració ha estat molt positiva en relació a 
I'assistencia de gent externa a Voluntaris pel Saha- 
ra, participació dels voluntaris d'aquesta associa- 
ció i la poca desviació de les activitats programa- 
des. 
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Dijous 23 d'octubre 

9:OOh: 1nstal.laciÓ de la Haima. 

12:OOh:InauguraciÓ de les I1 Jornades amb la cons- 
trucció de dos pilars per part de la colla de caste- 
llers dels Ganapies de la UAB, mostrant la senyera 
sahraui i la catalana. 

13:OOh: Confer&ncia per part del Sr. Abdelahi, re- 
presentant a Catalunya del Front Polisario, en rela- 
ció a la situació actual i precedents histbrics. 

16:OOh: Projecció del vídeo documental realitzat 
per TVE <<Un clamor en el desierto>>. 

La valoració fou molt positiva. Va haver-hi una as- 
sistencia de 60 a 70 persones. Alguns s'han incor- 
porat com a membres actius a VxS. 

Tambe cal destacar la important participació dels 
membres de VxS des de les 9 del mati, comencant 
pel muntatge de la Haima. La seva tasca principal 
fou la d'explicar a tots els interessats tant proble- 
mes del Sahara, com informació de I'associaciÓ. 

El programa d'activitats gairebé no va tenir modifi- 
cacions sobre I'horari previst. 

Divendres 24 d'octu bre 

Les activitats d'aquest dia foren molt diverses: es 
va posar a la venda cus-cus, el menjar típic sahraui. 
Tambe es van fer dos tallers: un de henna, a ca- 

rrec d'una dona sahrauí, i I'altre de la preparació 
del te, convidant a fer degustacions. Es va haver 
d'anul-lar la projecció de la pel-licula per proble- 
mes de so. 

La haima va estar plena de gent durant tot el dia, 
interessats pels tallers i per la venda de cus-cus. 
La jornada fou tot un exit. 

4. ENVIAMENT DE LLIBRES 

El repte més important d'aquest curs ha estat con- 
cloure la campanya de I'enviament de llibres 
en llengua castellana (prop de 10.000 exem- 
plars) als campaments de refugiats de Tin- 
duf. Aquest enviament tanca la campanya iniciada 
I'any passat amb <<Un llibre per a tothom>>. La 
campanya d'enviament va comprendre tres punts: 

1. Contractar el sistema de transport. 
2. Connectar amb el consignatari a Oran. 
3. Coordinar el transport des dlOran fins els cam- 
paments de refugiats. 

Respecte el sistema de transport, VxS va decidir 
contractar a una empresa privada. La feina enca- 
rregada va ser el transport dels llibres des del port 
de Barcelona fins al port dlOran. Un cop alla, el 
nostre consignatari <<Media Luna Saharaub 
s'encarregava de transportar els llibres fins als Cam- 
paments de Refugiats de Tinduf (Algeria). 

El Front Polisario no ens ha donat encara confir- 
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L'AssociaciÓ Voluntariat Lingüístic (AVL) va ser crea- Jordi i de la Festa Major de la UAB. En aquestes 
da el 1996 després &una primera experiencia com parades sfOferia a tota la cotll~nitat universithh 
a imbit del Voluntariat de I'OAS amb I'objectiu prin- informació sobre I'AVL i les seves activitats, a mes 
cipal de normalitzar i fomentar 1'6s social del ca- de I'oportunitat de prendre part en alguna activitat 
tal i  en l'imbit universitari. La seva curta existen- lúdica relacionada amb la llengua catalana. 
cia com a associació no ha impedit que IWL hagi 
dut a terme importants projectes. 

Curs de Formaci6 del Voluntariat Lingiiístic 

A t k  el breu temps d'existencia de I'associaciÓ, la 
seva implantació definitiva en tot lambit de la UAB 
requereix encara d'un constant esforc de difusió 
per tal de donar a coneixer la naturalesa, els ob- 
jectius i el treball de I'AVL. En aquest ha estat ne- 
cesdria IfelaboraciÓ dels tríptics informatius de 
I'associaciÓ en general, i d'alguns dels seus pro- 
grames en particular (com ara el que fa referencia 
al suport lingüístic als estudiants no catalanopar- 
lants, estrangers o no, que acull 11Aut6noma). Així 

Durant el passat mes de marc va tenir lloc a la UAB 
el I Curs de Formació del Voluntariat Lingüís- 
tic, organitzat per I'AVL i pel Gabinet de Llengua 
Catalana de la UAB, amb la col.laboraci6 de I'Oficina 
dlAfers Socials. El curs anava a d r ~ a t  principalment 
als voluntaris de I'AVL, per6 restava obert a totes 
aquelles persones interessades en aquesta mena 
d'associacions, en els problemes sociolingüistics 
actuals, i en les iniciatives engedades per fer-hi 
front. Hi van assistir més de 40 persones, a les 
quals els va ser concedit el corresponent certificat 
d 'assist6ncia. 

mateix, s'han celebrat diversos actes de presenta- 
ció de I'AVL en facultats de la UAB, com ara Cien- Els curs va constar de quatre sessions a cirrec de 

cies de la Comunicació i Ciencies. diversos especialistes en els temes que s'hi tracta- 
ven : 

L'altre gran canal de difusio ha estat constitu'it pels 
actes festius i les parades ubicades per I'associaciÓ 1. El món associatiu i la reinvenció del voluntariat 

lingüísticl a la Placa Cívica amb ocasió de la diada de Sant 
2. La situació sociolingiiística a les universitats ca- 
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Activitats per Programes 
Gesei6 PSS D i  25-26. Rabe  deJs objectm de ~ ~ i a  

Dia 27. Reuni6 amb el Sr. Carlos Lgmes, Direclm General d ' m 6  
de anscikncia 

Voluntariat Mostra €uropa í M e d i a  de Fragrames Innovadors de 
Voluntarn Soclat (XNNQVQf, 97) a Vinova i 4 Geb4 
Dies 8-10. Sessi6 de p l a n M 6  ú ' m  i objectius &Is 
pragrwnes de Voluntariat ?edagbg i~  en les Presons i del Voluntariat 
Hospitalari pel cus 1997-98 
Dies 28-29. Brücipacib en el t o n g m  E3kml &I Voluntariado a 
Mwhid (Ministe& de Asuntos fiacialesl 

PIUNE 6 Dles 1€~19~ Parkipaei6 a ics lomades "Universkfad y ctiverskbd" dd 
programa Unichame de ia ~iversgat  deYafhcia . Dies 20-21.F Reunió de Semeis lfniversitaris de Suport a ValrZncia 
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A c t i V i ~  perpmgrames 
Gestió PSS IXs I S i 17. Inmracions #objectors de cxxrsc- 

Dia 17. W n c i a  en tes jomgcles d'O&cdóI PSS; r món kml arggrrit- 
mdeswta%mriaGeslerill&kventxn 
Dia 19. A& be benvinguda ab obje&m de comdncia a &EC det 
SeCreW M, Salvador Alegret 
Dia 3, Finafistes en el V Premi dd Vduntariat organitrat per ta 
Generalitat de Catduny;l en l%mM del Volunt9liat Pedagbgk en I s  
Preso~ls 
Dia 5. inauguració dd Punt d3nformadti del Voiuntariat a I'Ediifici 
d'mim 

L D b  10-13. Pwhc1a a les Jornades "5díddad y Voluntariado" 
otganltrades per SdidaW para et Desrar- a la UnÍmsábd 
Complubense de Madtid 
Dia 3. Ack de cdebmió a la UAB del Dia IntRmacional de b 
Persones amb Disbninueig: 

Programes sodais D i a 4 . ~ i 6 a l s p r i m e r s n i v e l l s d e h U A B d e I ~ d ' A f e r s  
Socials 

, +  . t smf#m~, .~  . . .' , , ' '< 7.. ,: ,, , 
, .., .,, ,.,,...:. , \ $ . /  % , . % .  ' .  

. . C. 
. , \ ,<;;, ,. . . . ..,,. , .. .,<,,,.$; .....s 'y' + ,;:s 

Actiu&& per Prclgrames 
W 6  PSS !3& 29.Incorgor;ldo1% cl'objectlors de CCMSCMCB 
Voluntariat L Dia 14, PmeMadd deis Programes de Vduntariat a ia Univetsiitat 

Rovira i virgili 
Dia 20. CoM.dina& per part de4 Wduntariat liospitatari i l'h 
d'Plfe~ ImtiWionafs per I'anibada de I 'adiwtt  ucrai'nesa Flaria 
Mida 
Pia 30. Sessió de trebtl del g n ~ p  @estudi del Senrei Civil a Catalunya 

PIUNE Dies 17-25. Visita de la Urtiwsbt de P¡ymuEh en el matx de 
pmgrama TEAM dei Programa Leonardo da Vinc¡ de la Unió Europea 










