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El curs 2003-2004 ha estat espe-
cialment important per a la FAS.
Llegint la Memòria veureu que hem
consolidat les nostres línies d'ac-
tuació i que, cosa que ens satisfà
molt, hem rebut el reconeixement de
la societat per la nostra tasca. El

Programa PIUNE ha merescut dos premis que ens honoren
perquè venen d'institucions que treballen activament per
fer millor la vida quotidiana dels discapacitats: la ONCE i la
Fundació GIMM (Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme).
Estem contents del que fem, però no som triomfalistes.
Volem fer-ho millor cada any i per això ens agrada rebre
crítiques: llegiu el relat de la voluntària polonesa que ha
treballat  a l'Espai Solidari! Hem ampliat, i tenim en projecte
ampliar encara més, el programa de Integració de Presos.
Hem emprès noves iniciatives com l'Estiu Solidari que ha
permès que 4 grups d'estudiants de la UAB hagin tingut
contacte directe amb la realitat, dura, d'Amèrica Llatina.
Hem estat ben presents al Campus amb el Xiringu, amb les
classes a prop del camió de Intermon Oxfam  que inaugu-
rava a la UAB una campanya a favor  del Comerç Solidari;
hem continuat les tasques de sensibilització i formació.
Com sempre una part important de la Memòria és la rendi-
ció de comptes. Vegeu la informació econòmica i sabreu
d'on venen i a què dediquem els diners que administra la
FAS. Vegeu el destí del Fons de Solidaritat UAB.

Però pel que recordarem especialment el curs passat serà
perquè ha estat el darrer en el que hem tingut el luxe de la
direcció de Jordi Tolrà. A ell li devem molt del que la FAS ha
arribat a ser, amb en Jordi Tolrà la FAS ha caminat des de el
que era una idea quasi utòpica fins a ser un element ben
real i essencial en la definició del caràcter de la UAB. Donem
la benvinguda a la nova directora, Begoña Navarrete que és,
feliçment,  amb nosaltres des de l' 1 de setembre.

Muriel Casals
Presidenta

Una ullada a les magnituds de gestió de la
FAS del curs 2003-2004 deixen clar que
tant pel nombre de serveis prestats, com
pel de voluntaris i beneficiaris de les seves
accions, la Fundació s'ha consolidat com
l'estructura més activa en el marc de la
solidaritat universitària i que ocupa per

dret propi un lloc destacat i  referent per la qualitat de les seves
accions. Això ha facilitat que la solidaritat hagi esdevingut ja un tret
distintiu i diferencial del projecte educatiu de la UAB respecte d'al-
tres universitats catalanes. La solidaritat activa ja no és un àmbit
perifèric sino central en el projecte UAB. Com ha destacat el Rector
en nombroses ocasions, en aquesta universitat els estudiants es
poden formar no tan sols com a professionals i científics sino
també, o sobretot, com a persones i ciutadans. Persones compro-
meses amb el seu país i amb la seva gent i ciutadans en la defensa
de la particpació i els drets civils, en especial en els llocs on la soli-
daritat és fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats i la plena
integració social. Tot això ha estat possible per la combinació de
diversos factors: un compromís clar des de tota la Universitat, un
excel.lent equip professional i un finançament i gestió que han bus-
cat la marca de qualitat. La FAS ha aconseguit reunir a un equip de
professionals extraordinari, motivat per la seva tasca social i com-
promès amb els seus objectius, sense el qual seria inimaginable el
que ara es considera normal. És en aquest context de consolidació
que em vaig permetre d'escoltar la proposta professional de canvi
que des d'una altre àmbit se'm va fer en la primavera del 2004. Ara,
en marxar, després de més de 12 anys de servei a la UAB només
puc que donar les gràcies a tothom pel molt que he après de les
persones que fan la UAB dia a dia com dels voluntaris i els benefi-
ciaris dels programes de la Fundació. He d'agrair la confiança dels
diferents Rectors i dels membres del Patronat de la Fundació per
haver-me encarregat tirar endavant i bastir un projecte inèdit. I
sobretot, gracies a tots els qui m'han ajudat a recordar cada dia que
el més important del que disposem a l'hora de ser solidaris és la
nostra capacitat d'escoltar, comprendre i estimar als altres. 

Jordi Tolrà i Mabilon
Director (gener 1999-juny 2004)
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Tot l’any en una pàgina
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Per primer cop la UAB ha enviat una quarantena d’estudiants a camps de 
treball a l’Amèrica Llatina

La campanya a favor del Comerç Just que va portar al campus Intermon
Oxfam va fer que es veiessin classes a l’aire lliure a la Plaça Cívica

Sense l’ajuda d’aquesta voluntària del PIUNE, la Kathleen Schraam (estudiant
erasmus amb una forta disminució visual) ho hagués tingut molt difícil a la UAB

Sis dies a la setmana pugen un grup de voluntaris del Programa per la Integració
de Presos a la presó de Brians a cooperar en la reinserció dels reclusos

Els agents de salut de la FAS ensenyen als estudiants de la UAB, entre
moltes d’altres coses, a col·locar un preservatiu correctament

Els nens malalts de l’Hospital de la Vall d’Hebron agraeixen molt que els
voluntaris de la UAB juguin amb ells

Aquest any l’oferta formativa de la FAS s’ha ampliat amb la posada en marxa de
la primera edició del Postgrau de Mediació per la Integració Social

Les ajudes del Fons de Solidaritat han servit per muntar diferents projectes
d’escolarització a diversos països empobrits.



Hem enviat 40 estudiants de la 

PPeerr  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa,,  ii  aa  ppeettiicciióó  ddeellss  eessttuuddiiaannttss,,  hhaa  nnaassccuutt  aaqquueesstt  aannyy
eell  pprroojjeeccttee  EEssttiiuu  SSoolliiddaarrii  ddee  llaa  UUAABB,, uunnaa  pprrooppoossttaa  ddee  ffoorrmmaacciióó  eenn  vvaa--
lloorrss,,  ddiirriiggiiddaa  aall  ccoonnjjuunntt  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa,,  qquuee  ttéé  ppeerr
ffiinnaalliittaatt  bbrriinnddaarr  aallss  ppaarrttiicciippaannttss  ll''ooppoorrttuunniittaatt  dd''eexxeerrcciirr  ddiirreeccttaammeenntt
ccooooppeerraacciióó  ii  ssoolliiddaarriittaatt  aallss  ppaaïïssooss  ddeell  SSuudd  dduurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess  dd''eessttiiuu    

La lluita contra la pobresa, l'exclusió social i les causes que
comporten l'actual situació de subdesenvolupament i injustícia
que viuen milions d'homes i dones en tot el món, són prioritats
en els principals organismes i fòrums internacionals. La recer-
ca d'un equilibri més just és una de les aspiracions més
anhelades per la humanitat en el seu conjunt.  La UAB, com a
universitat solidària, ha enviat per primera vegada a 40
estudiants a provar l’experiència dels camps de treball soli-
daris a l’estiu a 4 països de l’Amèrica Llatina: NNiiccaarraagguuaa,
GGuuaatteemmaallaa, UUrruugguuaaii i AArrggeennttiinnaa. La Fundació també ha donat
suport per captar i formar voluntaris per realitzar el “Camino
solidario de las universidades”, un camí de Santiago realitzant
tasques de reconstrucció, coordinat per la UUnniivveerrssiittaatt  ddee
SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa, recordant la solidaritat que la UAB va
tenir amb el Prestige l’any anterior. I com cada any, des de
l’Espai Solidari s’han gestionat presentacions de camps de tre-
ball per altres organitzacions (Setem, Assemblea de Cooperació
per a la Pau, Servei Civil Internacional, Secretaria General de
Joventut de la Generalitat i la Comunità Papa Giovanni XXIII).

DDiiaarrii  dd’’aabboorrdd  dd’’uunn  ggrruupp  qquuee  eessttaavvaa  aa  NNiiccaarraagguuaa
DDiilllluunnss  1122::  Organització
de les enquestes. Això
inclourà dues poblacions.
San Isidro i Pochocuape.
L'objectiu de les enquestes
és tenir una imatge de la
realitat que viuen els
nicaragüencs. Aquestes
inclouen tant el tipus
d'habitatge, nombre de
persones, estudis... etc. és
a dir, reflectir la realitat
socioeconòmica de les

comunitats. Ara que hem acabat les enquestes podem dir
que ens hem fet una visió bastant clara sobre com viu
aquesta gent, les dificultats i calamitats que es presenten
tots els dies, com és l'obtenir aigua, llum o l'aïllament i
abandó que sofreixen per part de les institucions públiques. 

DDiimmaarrttss  1133:: Comencem a realitzar les enquestes a San Isidro. 

DDiimmeeccrreess  1144:: Continuació de les enquestes a San Isidro. 

DDiijjoouuss  1155:: Inici de les enquestes a Pochocuape. Dividim la
Zona en 4 parts. Realitzem la zona 1 i 2. 

DDiivveennddrreess  1166:: Fem una parada en les enquestes, ja que el
dissabte és el Dia de l'Alegria. Part de les celebracions que es
porten a terme són per a festejar la Revolució sandinista. A
la tarda ens dividim. Mario i Helena marxen a una xerrada
amb el doctor a Sí Mujer (associació que treballa amb dones,
tractant diferents temes, com el de la maternitat, la SIDA,
violència domèstica...). La xerrada era sobre salut sexual
reproductiva i prevenció. Nuria , Verónica i Cecilia marxen a
la universitat UCA per a participar en el Consell de la Joventut
de Nicaragua. Aquí hi havia representants de l'ONU, associa-
cions juvenils i altres com Sí Mujer. Després visitem l'exposi-
ció que hi ha dintre de la universitat sobre la Revolució. 

DDiissssaabbttee  1177:: Al matí realitzem activitats amb els nens del
barri San Judas. Juguem a Piñatas, joc del mocador amb sacs
i fem un partit de futbol. A la tarda anem al barri Oscar
Tursio per a realitzar una xerrada amb les dones d'aquesta
comunitat sobre la SIDA. Aquesta activitat resulta molt exi-
tosa, ja que s’aconsegueix que les dones a part d'informar-
se se sentissin còmodes per a preguntar i així esvair mites
que hi ha sobre la malaltia. 

DDiiuummeennggee1188: Mario i Helena assisteixen a una xerrada amb
el doctor sobre medicina natural homeopàtica. Verónica
visita la ciutat de León. Nuria i Cecilia visiten Piochomil.
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Una cooperant de la UAB li ofereix un globus a una nena guatemalteca



Dins d'aquest ampli Estiu Solidari, el Programa PIUNE també
ha promogut camps de treball a Osona i al Delta de l'Ebre
per conviure amb nois amb paràlisi cerebral, i el Voluntariat
Hospitalari ha fet una crida de voluntaris perquè durant
l'estiu els malalts ingressats no es quedessin sols.

Els voluntaris que han anat a l’Amèrica Llatina han realitzat
tasques de tot tipus segons l'entitat d'acollida amb la que han
treballat:

CCiiuuddaaddeess  EEdduuccaaddoorraass  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa (Rosario, Argentina):
Tasques de regeneració i revitalització de faveles d'un barri
degradat, cooperació en la realització d'entrevistes a super-
vivents de la dictadura argentina i suport a discapacitats.

GGrraannjjaa  HHooggaarr  LLaa  HHuueellllaa i SSEERRPPAAJJ (Montevideo, Uruguai)
Convivència  amb els nens i educadors de la Granja, lloc on
han viscut, activitats de barri emmarcades al servei d'aten-
ció, consulta i orientació familiar de l'associació i partici-
pació en tallers i activitats organitzats per la comissió d'e-
ducació i cultura.

AAssoocciiaacciióónn  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinngg (Managua, Nicaragua) 
Prevenció de la salut, tallers de sexe segur, VIH-sida i
embarassos no desitjats 

SSaann  LLuuccaass  MMiissiióónn (San Lucas Toliman, Guatemala)
Escolarització primària i secundària, reforestació (plantació
de xiprers), cultiu i producció de cafè, salut (treball en un
hospital rural) i construcció (subministre d'aigua potable al
poblat).

El procés de formació que han seguit els participants dels camps
de solidaritat internacionals propis de la FAS, un cop aquests han
estat seleccionats després d'una entrevista amb un psicòleg i
haver escrit una carta de motivació, ha estat molt extens.

Abans d'emprendre l'experiència sobre el terreny, les per-
sones seleccionades han participat en activitats que han

CCaammíí  ddee  SSaannttiiaaggoo  ssoolliiddaarrii
El cami solidari de
les Universitats va
començar el dia 31
de juliol, quan un
grup de 16 volun-
taris de la UAB van
sortir cap a Galícia
on, juntament amb
estudiants de les
universitats de
Salamanca i Sevilla
es van disposar a
fer el Camí de
Santiago solidari. 

El grup va sortir des de l’extrem oriental de
Galícia (O’Cebreiro-Lugo), a 152 km de
Santiago, que són els kilòmetres que van recor-
rer caminant, dormint en pavellons esportius i
amb un servei de càtering ambulant que els
anava esperant per guiar-los a fer les tasques
de voluntariat assignades, com ara neteja de
camins, murs de pedra, així com neteja de
matolls a un molí, un safareig,i una glorieta.

UAB a cooperar a l’Amèrica Llatina
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permès aconseguir una preparació adequada: reunions de
grup, cursos de formació realitzat per professors de la UAB
i d'entitats de lleure, realització d'activitats de finançament
amb el suport de la majoria de negocis ubicats a la Plaça
Cívica i alguna sortida de cap de setmana en un alberg, que
han durat del mes de maig fins poc abans de marxar. Entre
les activitats de finançament caldria destacar la Rifa
solidària, on es van repartir premis de fins a un cap de set-
mana a un hotel d’Andorra, o un concert realitzat a la Zona
Hermètica de Sabadell.

Voluntària de la UAB organitza un ball amb nens nicaragüencs

Activitat amb nens de l’Associació Martin Luther King de Nicaragua



- Reidentificació de pous i anàlisi d'aigües a Mendoza (ARGENTINA). Enginyers sense
fronteres va preparar un projecte sobre l’òptim ús de l’aigua potable.

- Exposició sobre el genocidi armeni (ARMÈNIA-CATALUNYA). La Facultat de Veterinària de
la UAB va acollir unes conferències i una exposició sobre Armènia i la seva història.

- Camp de cooperació i solidaritat amb el Moviment Sense Terra (BRASIL).
Desenvolupament d’eines i recursos educatius en una comunitat camperola.

- Educació per al desenvolupament a Santa Cruz (BOLÍVIA). Tramesa de professors
voluntaris per reciclar docents bolivians en ciències de la terra. 

- Preparació i posada en marxa d’un Mestratge en sociologia UAB - L’Havana (CUBA).

- Formació en tradumàtica del Personal d’Administració i Serveis i Personal Docent
Investigador de la UNAN Managua (NICARAGUA). 

- Comissió tècnica de verificació de la taxa d'analfabetisme del municipi de
Palacagüina (NICARAGUA), emmarcat en la Cruzada contra el analfabetismo.

- Conflicte de la mineria de l'or a Tambogrande (PERÚ). Estudi d’un projecte d’inter-
venció sobre els efectes nocius de la mineria a cel obert.

- Formació de formadors i professionals de la ràdio de Timor Oriental  (TIMOR
ORIENTAL - CATALUNYA)

Gestió del Fons de solidaritat de 

EEllss  aajjuuttss  ccoonncceeddiittss  ppeell  FFoonnss  ddee  SSoolliiddaarriittaatt  dduurraanntt  eell  ccuurrss
22000033--22000044  hhaann  ppeerrmmèèss  qquuee  1133  eessttuuddiiaannttss  pprroocceeddeennttss  ddee  ppaaïïssooss
eenn  vviieess  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ppuugguuiinn  ccoonnttiinnuuaarr  eellss  sseeuuss  eessttuuddiiss
aa  llaa  UUAABB,,  aa  mmééss  ddee  ccoonncceeddiirr  aajjuuttss  aa  99  pprroojjeecctteess  ddee  ccooooppeerraacciióó
iinntteerrnnaacciioonnaall  iinniicciiaattiivvaa  dd''eessttuuddiiaannttss,,  pprrooffeessssoorrss  ii  PPAASS..

L'impuls del Fons de Solidaritat de la Universitat Autònoma
de Barcelona (l’aportació del 0,7% del pressupost de la
Universitat i de les matrícules dels estudiants i nòmines del
PAS i professorat), amb la planificació de les campanyes per
a la recollida de fons i la renovació de les bases de les con-
vocatòries d'ajuts individuals han permès durant el curs
2003-2004, dur a terme 2 convocatòries d'ajuts per a pro-
jectes de cooperació i dues per a ajuts individuals. A través
d'una pàgina web renovada, la comunitat universitària ha
pogut conèixer les convocatòries d'ajuts i aquells projectes
de cooperació als que s'havien concedit ajuts.

Aquestes convocatòries han estat fetes públiques i s'han
presentat 1133  pprroojjeecctteess, dels quals 9 han estat aprovats per
diferents quantitats, pujant a un total de més de 4400..000000
eeuurrooss.

Associacions d’estudiants de la UAB, professorat i Personal
d’Administració i Serveis han volgut dur a terme tot tipus

PPrroojjeecctteess  aapprroovvaattss
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Conferència d’uns professors de la UAB a Comahue (Argentina)



l’Autònoma: 40.000 euros

de projectes solidaris. L'actuació dels projectes ha estat
variada: des de la formació de formadors fins a projectes de
sensibilització i desenvolupament comunitari locals.

S’han aprovat ajuts a 9 projectes de cooperació interna-
cional, a Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Nicaragua (2) i
Perú, un projecte de sensibilització a la UAB sobre cultura
armènia i el genocidi que va patir aquest poble, i un pro-
jecte de formació de professionals de la ràdio comunitària
de Timor Oriental perquè es formin a la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

Per a molts joves de països en vies de desenvolupament és
gairebé impossible poder estudiar una carrera amb la
mateixa facilitat que ho fem a Europa. És per això que el
Fons de Solidaritat destina una part dels seus recursos per
a costejar-se la carrera a la UAB. Durant aquest curs s'han
concedit quatre ajuts d'estudi a estudiants procedents
d’aquests països (Colòmbia, Perú i Algèria), per finalitzar
els seus estudis de tercer cicle a la UAB. Aquests estudiants
s'han sumat als estudiants beneficiaris del fons de solida-
ritat que continuen els seus estudis a la UAB. El total d'es-
tudiants que han rebut ajuts a l'estudi durant el curs 2003-
2004 ha estat de 1133.

S'ha de destacar que durant aquest curs han finalitzat els
seus estudis de doctorat dos estudiants palestins, que han
tornat a la Universitat d'An-Najah a posar en marxa un pro-
jecte de laboratori d'informàtica amb el suport del Fons de
Solidaritat de la UAB.

UUbbiiccaacciióó  ddeellss  pprroojjeecctteess  ccoonncceeddiittss  ii  eellss  eessttuuddiiaannttss  bbeeccaattss
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Formació de Personal d’Administració i Serveis (PAS) a la Universitat de Managua

Acte informatiu a Managua (Nicaragua)



Campanyes de promoció de 

LL’’EEssppaaii  SSoolliiddaarrii,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  mmuunnttaarr  ggrraannss  eessddeevveenniimmeennttss  aall  ccaamm--
ppuuss  ddee  llaa  UUAABB,,  hhaa  ppoorrttaatt  aaqquueesstt  aannyy  uunnaa  ssèèrriiee  dd’’aaccttiivviittaattss  ddee  sseennssii--
bbiilliittzzaacciióó,,  eennttrree  lleess  qquuaallss  ddeessttaaqquueenn  llaa  ccaammppaannyyaa  dd’’IInntteerrmmoonn  ssoobbrree  ccoo--
mmeerrçç  aammbb  jjuussttíícciiaa  qquuee  vvaa  eessttaarr  ttoottaa  uunnaa  sseettmmaannaa  aa  llaa  PPllaaççaa  CCíívviiccaa,,  aammbb
uunn  ccaammiióó--eexxppoossiicciióó  ii  uunnaa  ccaarrppaa  oonn  ss’’hhii  ffeeiieenn  ccllaasssseess  aa  ll’’aaiirree  lllliiuurree..

L’objectiu de la campanya que Intermon-Oxfam ha portat a 12
universitats de l’estat (essent la UAB la primera catalana) ha
estat sensibilitzar la comunitat universitària sobre el tema del
ccoommeerrçç  aammbb  jjuussttíícciiaa, promovent-lo com a alternativa econòmi-
ca sostenible per als productors del Sud i com a alternativa de
consum responsable a la nostra societat.

Dins la Campanya Comerç amb Justícia s'emmarca
l'Exposició  en Ruta, que consisteix en portar una exposi-
ció dins d'un contenidor marítim (com a símbol del comerç
internacional) arrossegat per un camió. Aquesta exposició,
situada a l'Eix central del campus, estava separada en dues
zones: un espai que oferia la informació bàsica de la cam-
panya a través de panells, gràfics, mapes i fotografies, i un
espai més visual i vivencial: una mena d'habitació fosca que
et transportava a l'interior d'una mmaaqquuiillaa  ttèèxxttiill.  El rector de
la UAB, Lluís Ferrer, i altres membres de l’equip de govern
de la universitat van poder visitar el camió el dia de la inau-
guració, el 15 de març.
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CCllaasssseess  aa  ll’’oobbeerrtt
L’altra activitat desta-
cada de la campanya
era una carpa situada al
centre de la Plaça
Cívica. 

A l'interior de la carpa
es va organitzar un lloc
de trobada que convi-
dava a la reunió de
gent, un espai poliva-
lent que permetia rea-
litzar diferents activi-

tats, com ara xerrades amb professors de l’Autònoma
i experts en el tema, activitats lúdiques amb els
grups artístics i culturals de la universitat,
degustació de cafè del comerç just, recollida de sig-
natures, etc. 

Al mateix temps es van realitzar altres activitats per
tot el campus, com tallers, una cercavila per animar
la gent a participar o passis de pel·lícules, amb la
col·laboració de CCuullttuurraa  eenn  VViiuu de la Universitat
Autònoma.

Va ser tot un èxit convidar alguns professors de la
UAB, sensibles a les problemàtiques de les relacions
internacionals i de la desigualtat entre nord i sud, a
traslladar la seva classe al camió, ja que només així
ja van assistir prop de 220000  aalluummnneess. 

Les classes dins la carpa, a la vista de tothom qui
passava, van ser a càrrec de VViicceennçç  FFiissaass, de l’Escola
de Cultura de Pau, TTeerreessaa  TToorrnnss, del Departament de
Sociologia, JJeessúúss  AAddrriiaann, del Departament de
Filosofia i JJaauummee  BBootteeyy, del Departament d'Història
Moderna i Contemporània.

Choropampa i Maqui-
ladoras van ser dos docu-
mentals presentats pel
seu director, amb la
presència de 45 especta-
dors. Els documentals
denunciaven els efectes
del comerç internacional
en la vida dels treballa-
dors i treballadores de
dos països de l'Amèrica
Llatina.

Estudiants de la UAB visiten el Camió-Exposició d’Intermon Oxfam 



la solidaritat al Campus

EEll  SSààhhaarraa  ttoorrnnaa  aa  rreebbrree  ttoonneess  ddee  ssoolliiddaarriittaatt  ddeess  ddee  BBeellllaatteerrrraa
Davant la carestia
d'aliments existents als
campaments de refu-
giats sahrauís de
TTiinndduuff  (Algèria), fruit
de la disminució de les
partides que hi envien
les agències especia-
litzades de la ONU,
l'AAssssoocciiaacciióó  CCaattaallaannaa
dd''AAmmiiccss  ddeell  PPoobbllee
SSaahhrraauuíí ha organitzat la
desena caravana d'ajut
alimentari per mitjà de
la recollida d'aliments a
ajuntaments, centres
cívics i universitats. A
la UAB, l’Espai Solidari ha
coordinat la campanya.

En total s'han recollit
11774422,,44  kkgg d'arròs,
llenties, sucre, oli,
galetes, cigrons, mon-
getes, llet en pols,

arròs amb llet, natilles, raspalls i pasta de dents,
sabó, colacao i formatges pels campaments de refu-
giats de Tinduf. Ha estat un èxit: s’ha quadruplicat
els kilos recollits l’any passat. No només s’ha recollit
menjar, sinó que s'ha fet una important tasca de sen-
sibilització al campus i a la societat en general sobre
la situació en què viuen els sahrauís a partir de con-
ferències, recitals de poesia, distribució de cartells,
missatges informatius classe per classe que anuncia-
ven els voluntaris, així com del dinar popular que es
va organitzar a la Plaça Cívica.
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Una de les altres jornades que ha organitzat aquest curs l’Espai
Solidari ha estat el DDiiaa  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittaatt (16 desembre), on l’objec-
tiu era apropar els estudiants al món de la cooperació, de la soli-
daritat i del voluntariat. El dia va començar amb una FFiirraa  dd''eennttiittaattss
que es va situar a la Plaça Cívica. Diferents ONGD’s van sumar-se
a aquest diada, oferint als estudiants informació de les seves
activitats. La fira es va omplir de colors i sons, perquè es va donar
la possibilitat a les entitats participants de vendre productes arte-
sans manufacturats als països del tercer món i productes
de comerç just. Les entitats que van participar van ser:
IInntteerrmmoonn--OOxxffaamm, SSeetteemm, CCoommiittèè  CCaattaallàà  ddee  ll''AACCNNUURR, EEssccoollaa  ddee
CCuullttuurraa  ddee  PPaauu, SSOOSS--RRaacciissmmee, NNuueessttrrooss  PPeeqquueeññooss  HHeerrmmaannooss,
AAsssseemmbblleeaa  ddee  CCooooppeerraacciióó  ppeerr  llaa  PPaauu, entre molts d’altres.

La segona gran activitat d’aquest Dia de la solidaritat a la UAB
va ser la xerrada inaugural, a càrrec d'AAnnttoonnii  CCoommíínn, professor
de Ciències Socials d'EESSAADDEE. La xerrada es va centrar en el lema
de la diada: "Des de la universitat, un altre món és possible" i
es va dur a terme a la haima sahrauí que va facilitar l’AACCAAPPSS,
l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí, al centre de la
Plaça. Aquesta xerrada va crear debat entre els participants,
que van sortir de la haima amb la consciència certament
remoguda: què estem fent malament?

Altres activitats multitudinàries en què ha participat la FAS han
estat la Festa Major de la UAB (6 de novembre), la Mostra
d’Entitats de les Festes de la Mercè i la celebració de Sant Jordi
a la Plaça Cívica. En totes elles la Fundació ha fet promoció de
la seva activitat i dels valors solidaris en general.

Estand d’Intermon Oxfam a la Plaça Cívica, on es podia firmar a favor del comerç just

Carpa del PIUNE el dia de la Festa Major



Punt d’informació del Voluntariat

LL''EEssppaaii  SSoolliiddaarrii  ss''hhaa  ccoonnssoolliiddaatt  uunn  aannyy  mmééss  ccoomm  eell  ppuunntt  ddee  ttrroobbaaddaa
dd''iinniicciiaattiivveess,,  iiddeeeess  ii  pprrooppoosstteess  ddee  ppeerrssoonneess  ii  eennttiittaattss..  DDuurraanntt  ttoott
ll''aannyy  hhaann  ppaassssaatt  ppeerr  aaqquueessttaa  ooffiicciinnaa  ssiittuuaaddaa  aa  ll’’EEddiiffiiccii
dd’’EEssttuuddiiaannttss,,  ggaaiirreebbéé  33000000  ppeerrssoonneess  iinntteerreessssaaddeess    eenn  aaccttiivviittaattss
ddee  llaa  FFAASS,,  aaiixxíí  ccoomm  ddeell  mmóónn  aassssoocciiaattiiuu  eenn  ggeenneerraall..  

Han proposat els seus projectes i activitats unes 7700  eennttiittaattss,
ONG's i diversos àmbits de les institucions públiques, entre
campanyes a tot el campus universitari, cursos, Dia de la
Solidaritat i Festa Major. 

El projecte Estiu Solidari ha estat el que més ha captat
l'atenció de la comunitat universitària. A les sessions
informatives, on 7 entitats i la Fundació van proposar
les seves activitats per a l'estiu, van participar 227755
ppeerrssoonneess i es va donar atenció personalitzada a 71
interessats. 

A traves de l'Espai Solidari s'han canalitzat les persones que
volien ser vvoolluunnttaarriiss  ddee  llaa  FFAASS (330000), essent CCiièènncciieess  ddee
ll''EEdduuccaacciióó i PPssiiccoollooggiiaa les facultats d'on provenen, una
vegada més, la majoria dels nostres voluntaris. També
s’han derivat a les entitats corresponents la resta de per-
sones que volien informació sobre voluntariat en general, ja
fos per exercir-lo a la universitat o fora d’ella.

““VVoolluunnttaarriiaatt  eeuurrooppeeuu……uunnaa  mmiiccaa  mmééss  ddee  vviinntt  qquuiillooss??  ””  
“Ho recordo com si fos
avui quan portava els
plats, cassoles i flas-
sades cap a la Vila i
quan vaig mirar per
primera vegada els
telenotícies a Espanya
sense creure que tot
allò fos veritat. Vaig
passar moments durs i
bonics, des d’ansietat,
irritació i cansament
fins a alegria i  satisfac-

ció que em motivaven per a emprendre les següents
passes. No és fàcil resumir tot aquest temps, sobre tot
per la varietat de coses que m'han passat. Per a ava-
luar-ho, ho divideixo tot en tres temes que
m'agradaria subratllar:

TTrreebbaallll - Vaig venir a la Fundació amb moltes expec-
tatives construïdes en base a la seva pàgina web.
Després d’unes primeres setmanes de confusió i de no
tenir clar quin era el meu rol a la Fundació,  em va aju-
dar molt el canvi de les meves tasques. Vaig començar
a veure sentit en el que estava fent, a aprendre coses,

veia utilitat en el que preparava. Em sentia millor amb
l'equip, amb més confiança amb la gent. 

CCaassaa  --  Era conscient que viuria a la Vila, dintre de la
comunitat universitària, però no imaginava que estés
tan aïllada de la resta del món. Això em va impactar
molt; els campus universitaris a Polònia tenen un
aspecte una mica diferent. Vaig tenir també poca con-
nexió amb les companyes de pis, encara que eren per-
sones amables i disposades a donar-me un cop de mà.
Potser era perquè no ens vèiem gaire, o pertanyíem a
dos mons diferents, de diferents costums i mentali-
tats.

LLaa  ggeenntt - No sóc el tipus de persona que estableix
fàcilment relacions amb altra gent, potser per això em
va costar molt integrar-me al lloc on treballava, però
la gent que he trobat al despatx van substituir als
meus amics i a la meva família. Però ja és l'hora de fer
la motxilla. 20 quilos és el que puc dur amb mi a
Polònia, però em sembla que portaré alguna cosa més
que no em cap a la motxilla. Una cosa que no es pot ni
pesar ni amidar. És la càrrega de les vàries emocions i
experiències que em van ajudar a conèixer el món, la
gent i a mi mateixa millor.”
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Aleksandra Muzylo, 
voluntària polonesa de
l’Espai Solidari durant el curs
2003/04

Grup de voluntaris realitzant una dinàmica



Mediació per la integració social, el primer
postgrau que organitza la FAS

DDeesspprrééss  ddee  rreeaalliittzzaarr  uunn  eessttuuddii  eenn  eell  qquuee  ddeeiixxaavvaa  ppaalleessaa  llaa  mmaann--
ccaannççaa  ddee  llaa  ffiigguurraa  ddeell  mmeeddiiaaddoorr  ppeerr  llaa  iinntteeggrraacciióó  ssoocciiaall,,  eell
DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  PPeeddaaggooggiiaa  AApplliiccaaddaa  ddee  llaa  UUAABB  ii  llaa  FFuunnddaacciióó
AAuuttòònnoommaa  SSoolliiddààrriiaa  hhaann  eennggeeggaatt  llaa  pprriimmeerraa  eeddiicciióó  dd’’uunn  ppoossttggrraauu
ddeeddiiccaatt  aa  ffoorrmmaarr  aaqquueessttaa  nnoovvaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaall  eemmeerrggeenntt..

El postgrau és un programa de formació per a persones que
es volen dedicar professionalment a la gestió de projectes
d'intervenció social orientats a la inclusió, integració de
col·lectius amb risc d'exclusió (disminuïts físics i psíquics,
immigrants, presos, gent gran, pobres i joves amb risc
d'exclusió per factors relacionats amb la salut, l'entorn
social i les drogodependències), activitats de prevenció i a
la gestió de programes, accions o polítiques per evitar la
marginació.

Aquesta primera edició ha format 4411  ffuuttuurrss  pprrooffeessssiioonnaallss
que s'han d'encarregar de tasques que fins ara no tenien
cap suport acadèmic. Ha estat, per tant, una oferta pionera
a l'estat espanyol, ja que ha donat a conèixer les realitats
d'exclusió social, com gestionar els programes d'una ONG,
com desenvolupar millor les tasques als departaments
d'afers socials de l'administració, etc. 

No s’ha reproduit el temari de la diplomatura d'Educació
Social, enfocada al tracte directe amb el subjecte, sinó que
la matèria ha estat eminentment pràctica i encarada a la

gestió. És per això que els docents han impartit les seves
lliçons a partir de l'experiència i l'actualitat, ja que la majo-
ria del que han explicat no surt als llibres. 

Algun dels docents més destacats han estat: CCaarrllooss  BBooggggiioo
(delegat de l'ACNUR a Espanya), SSaannttiiaaggoo  VViiddaall (jutge), JJooaann
SSuubbiirraattss (UAB), RRaaiimmoonn  BBeerrggóóss (Coordinadora Catalana de
Fundacions) o JJ..II..  RRuuiizz  ddee  OOllaabbuuéénnaaggaa (Deusto).

LLeess  ddaaddeess  ddeell  ppoossttggrraauu::
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El Postgrau s’ha celebrat a la Casa de la Convalescència
(Hospital de Sant Pau), un dels espais més emblemàtics  i
prestigiosos que té la UAB per a realitzar esdeveniments
especials i cursos de postgrau. 

La primera edició del postgrau ha estat dirigida per Màrius
Martínez (vicedegà de la Facultat de Ciències de l’Educació de
la UAB) i Jordi Tolrà (antic director de la FAS) . 

El curs ha estat estructurat en diversos blocs, en els que han
destacat l’explicació de lleess  rreeaalliittaattss  dels reptes socials ac-
tuals; els col·lectius amb risc d’exclusió i el Tercer Sector en
general. També s’ha explicat la mmeettooddoollooggiiaa  ii  eeiinneess  dd’’iinntteerr--
vveenncciióó (la gestió de projectes) que hauran d’aplicar els media-
dors en el seu treball quotidià. Fins aquí va arribar la part
merament teòrica, ja que el següent bloc tractava d’eexxeemmpplleess
ddee  bboonnaa  pprrààccttiiccaa (integració d’invidents, disminuïts psíquics,
quart món, delinqüència, ex-reclusos, immigració, refugiats,
drogodependents, gent gran, dones, infants i joves), és a dir,
van venir experts en la gestió d’aquests col·lectius a explicar
als alumnes del postgrau com és la seva realitat quotidiana.
Per completar la part pràctica es van realitzar 66  vviissiitteess de qua-
tre hores a centres especialitzats i cada alumne va fer pprrààcc--
ttiiqquueess  ddee  4488  hhoorreess a una entitat del Tercer Sector. Finalment,
i per aprovar, van haver de defensar un ttrreebbaallll  ffiinnaall.

Presentació dels estudiants el primer dia del postgrau

Alumnes del postgrau durant una classe



El PIUNE, referent en la integració 

AAccttee  ddee  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  UUAABB  aallss  sseeuuss  eessttuuddiiaannttss  ddiissccaappaacciittaattss
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DDuurraanntt  eell  ccuurrss  22000033--22000044  eell  PPrrooggrraammaa  dd’’IInntteeggrraacciióó
dd’’UUnniivveerrssiittaarriiss  aammbb  NNeecceessssiittaattss  EEssppeecciiaallss  ((PPIIUUNNEE))  hhaa  ddoonnaatt
ssuuppoorrtt  aa  2299  eessttuuddiiaannttss  aammbb  ddiissccaappaacciittaatt,,  2200  dd''eellllss  nnoouuss  uussuuaarriiss
dd''aaqquueesstt  ccuurrss..  HHaa  rreeaalliittzzaatt  lleess  ddiiffeerreennttss  ttaassqquueess  dd''aaccoommppaannyyaammeenntt
ii  ssuuppoorrtt  aa  ll''eessttuuddii  qquuee  ssee  llii  hhaann  rreeqquueerriitt..

S'ha de destacar l'èxit del programa pel que fa al foment
de l'autonomia personal dels usuaris, en especial els
que tenen disminució visual. A vegades és el propi
usuari qui clarament busca ser autònom, però fre-
qüentment és la feina dels voluntaris que els acompa-
nyen, el que aconsegueix donar-los la confiança
necessària. La finalitat última del PIUNE és aconseguir
que els alumnes aconsegueixin acabar els seus estudis
pràcticament sense cap ajuda per part del programa, ja
sigui per augment d'autonomia, o bé per haver aconse-
guit que l'entorn directe de l'alumne (companys d'es-
tudis i personal de la UAB) assumeixi de manera natu-
ral el suport que els és necessari.

Com una mostra dels resultats d’aquesta tasca, es pot
veure que fins el curs 2002/2003, l'augment d'acompa-
nyaments va ser constant, ja que el número d'alumnes
matriculats que tenien alguna discapacitat havia anat
augmentant progressivament. Al curs d'enguany, tant

Estudiar a la universitat
serà gratuït pels estudi-
ants que tinguin almenys
un 33% de discapacitat.
Així ho va anunciar el
rector de la UAB, LLlluuííss
FFeerrrreerr en un acte de
reconeixement als estu-
diants amb discapacitat
de l'Autònoma. Aquest
acte, celebrat a la SSaallaa
ddee  JJuunntteess  ddeell  RReeccttoorraatt,
va venir precedit per

unes paraules de MMuurriieell  CCaassaallss, presidenta de la FAS, i
de JJoorrddii  TToollrràà, director, que va fer un balanç dels 10
anys del PIUNE. 

El fet que tan sols un 3% dels discapacitats espanyols
accedeixi a estudis superiors davant del 20% de la
resta de la població, confirma la necessitat de dis-
posar de programes de suport per garantir la igualtat
d'oportunitats davant de l'estudi i aconseguir la inte-
gració social i el dret a una vida independent de les
persones amb alguna discapacitat. L'existència d'un
programa com el d’Integració d’Universitaris amb

Necessitats Especials (PIUNE), la tasca desinteressada
dels voluntaris i la ubicació de la VViillaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa al
campus de la UAB, han possibilitat també iniciatives
com el PPrroojjeeccttee  VViiddaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa, el qual permet que
estudiants amb una gran discapacitat puguin seguir
els seus estudis a la UAB. 

Alguns dels estudiants amb discapacitat que han estudiat o
estudien a la UAB van pronunciar unes paraules de
reflexió sobre la seva experiència a la universitat. Van
ser JJuulliiàà  MMoonntteerroo, un noi llicenciat que ara està rea-
litzant la seva recerca de feina amb l'ajuda de la Xarxa
Unidistreball, gestionada
pel PIUNE; DDoommiinnggoo
GGaarrcciiaa, llicenciat en
Psicologia  que ara treballa
a la ONCE; JJaavviieerr
HHeerrnnáánnddeezz, llicenciat en
Periodisme i que ara està
treballant a Saragossa al
diari Heraldo de Aragón; i
DDaavviidd  AAbbaadd, president de
l'Associació Pro-
Disminuïts de la UAB
(ADUAB). 

Acompanyar a la facultat als estudiants cecs és fonamental, especialment
els primers dies.



de discapacitats a la universitat

EEll  PPIIUUNNEE  rreepp  eell  PPrreemmii  OONNCCEE  ii    GGIIMMMM  eenn  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  aa  llaa  sseevvaa  ttaassccaa
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els acompanyaments a peu com els de transport adap-
tat s'han reduït considerablement, tot i que el nombre
de beneficiaris ha augmentat. 

Darrere d’aquest fet trobem la important tasca que
ha realitzat el programa en aquests darrers tres anys
de revisió del programa, en els quals ha donat una
extensa formació als voluntaris, que per exemple els
ha permès crear itineraris per als estudiants invi-
dents.

Pel que fa al suport a l'estudi, s'ha seguit escanne-
jant i enregistrant diverses pàgines d’apunts a l’Aula
adaptada que hi ha a l’Edifici d’Estudiants.

Un any més, durant aquest curs s'han beneficiat del
projecte VViiddaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa (atenció directa al dis-
capacitat) 33  uussuuaarriiss: un estudiant amb tetraplègia,
un altre amb mobilitat reduïda i un professor amb
una malaltia degenerativa. La feina dels voluntaris
ha estat fonamental perquè aquestes persones
poguessin realitzar la seva activitat a la UAB amb la
màxima normalitat que els és possible.  

La majoria de suports que ha proporcionat el PIUNE
han estat possibles gràcies a la col·laboració dels 4
vvoolluunnttaarriiss  eeuurrooppeeuuss que han participat en el progra-
ma aquest curs,  a part dels 2233  vvoolluunnttaarriiss  ddee  llaa  UUAABB,
dels quals 15 s'han implicat amb una dedicació constant.

Enguany, la integració
d’universitaris amb
discapacitat ha estat
guardonada amb 2
premis importants: el
premi OONNCCEE i el premi
GGIIMMMM. 

La UAB i la Fundació
Autònoma Solidària han
estat guardonades a la
segona edició dels
Premis ONCE Catalunya

a la Solidaritat i la Superació. Amb aquesta distinció,
l'ONCE ha volgut reconèixer l'esforç de la UAB en la
integració de les persones amb discapacitat a l'àmbit
universitari. 

El rector de la UAB va recollir el guardó el passat 11
de novembre, a l'acte de lliurament que va tenir lloc
a l'HHootteell  HHiillttoonn de Barcelona. A l'acte també hi van
estar presents el director i la presidenta de la FAS.

L’altre premi que ha rebut el Programa per a la
Integració dels Universitaris amb Necessitats

Especials (PIUNE) ha estat el Premi GIMM, que con-
cedeix la FFuunnddaacciióó  GGIIMMMM (Grup d'Invàlids de Mataró i
el Maresme). En la seva cinquena edició, aquest premi
a la institució s'ha lliurat a la FAS per la creació del
PIUNE, com un clar esforç per contribuir a la inte-
gració de les persones amb discapacitat a l'àmbit
universitari. 

La Fundació Privada GIMM lliura cada any els seus
premis amb l'objectiu de fer un reconeixement públic
i estimular la tasca desenvolupada en diferents sec-
tors de la societat en favor de les persones
discapacitades. L'acte
de lliurament va tenir
lloc al Teatre
Monumental de Mataró el
diumenge 23 de maig. 

Els altres premiats van ser:
MMRRWW, en la categoria
d'empresa, el programa
"HHooyy  ppoorr  HHooyy" de la
Cadena SER, com a mitjà
de comunicació i MMiiqquueell
MMaarrttíí  ii  PPooll, a títol pòstum.



Posem-nos en la seva pell  

DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  aammbb  ddiissmmiinnuucciióó

EEll  PPIIUUNNEE  jjaa  ffaa  aannyyss  qquuee  aapprrooppaa  llaa  rreeaalliittaatt  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  aammbb
ddiissmmiinnuucciióó  aall  ccaammppuuss  ddee  llaa  UUAABB..  UUnnaa  mmaanneerraa  ddee  ffeerr--hhoo  bbeenn  vviissiibbllee
ééss  ttrraannssffoorrmmaarr  llaa  PPllaaççaa  CCíívviiccaa  eenn  uunn  ppoolliieessppoorrttiiuu  aa  ll''aaiirree  lllliiuu--
rree,,  oonn  eessttuuddiiaannttss  aammbb  ddiissccaappaacciittaatt  oo  sseennssee  pprraaccttiiqquueenn  jjuunnttss
eessppoorrttss  aaddaappttaattss  dduurraanntt  ttoott  eell  ddiiaa

La UUEE  SSaanntt  FFeelliiuu va portar el seu equip de bàsquet amb
cadira de rodes i es va estar bona part del matí jugant amb
tothom que s'acostava i es volia asseure en una cadira
adaptada pel bàsquet. Alhora, el CCeennttrree  ddee  RReeccuurrssooss  ddee
SSaabbaaddeellll  ddee  ll’’OONNCCEE va muntar un circuit de barreres molt
realista, que va permetre a molts estudiants viure en la seva
pell la desorientació i, a vegades el perill, que provoquen
certs objectes o construccions que ens anem trobant
quotidianament pel carrer. 

El recorregut es feia acompanyat de tècnics de rehabili-
tació especialitzats en ensenyar a persones cegues a
moure's amb seguretat. A la tarda es va continuar amb
un divertidíssim partit de goalball (futbol per a cecs) i,
pels que no volien suar, hi havia preparades partides
d'escacs per persones cegues. La jornada esportiva, on
van participar activament més de 150 persones, va estar
acompanyada per una botifarrada i amenitzada a càrrec
d'un DJ.

En motiu de la cele-
bració, el 3 de desembre,
del Dia Internacional de
les Persones amb dis-
capacitat, el PIUNE va
organitzar un seguit
d'activitats amb els
objectius de donar l’o-
portunitat als universi-
taris de posar-se en la
pell de persones amb
disminució i fer-los
conscients dels pro-

blemes i dificultats amb que es troben en relació amb el
seu entorn, difondre el Programa PIUNE per tal de captar
voluntaris, i informar a la comunitat universitària de la
presència d'estudiants amb disminució al campus, així
com dels seus drets. 

La Jornada es va iniciar amb la GGiimmccaannaa  AAddaappttaaddaa on els
participants podien realitzar un seguit de proves a la PPllaaççaa
CCíívviiccaa, com ara curses amb cadira de rodes o amb bastons
i antifassos, escriure el seu nom en Braille o endevinar un
conte en relleu. Tot i que el dia no convidava a quedar-se
gaire estona a causa del fred i la pluja, fins a unes 4400  ppeerr--

ssoonneess van participar en les diferents proves.  També hi
havia instal·lada  l’exposició   "PPeerrssoonnaattggeess  ffaammoossooss  aammbb
ddiissmmiinnuucciióó"  amb la finalitat de mostrar que també una
persona amb algun tipus de disminució pot arribar a ser
un personatge reconegut en allò que fa. Per finalitzar la
jornada d'activitats es va realitzar el BBiinnggoo  BBrraaiillllee, on els
participants es veien obligats a aprendre per una estona
el llenguatge Braille per tal de poder seguir el sorteig del
Bingo. 

Aquestes acitivitats de sensibilització no acaben aquí.
Durant la resta de l'any, el programa també fa campanyes
de conscienciació sobre la
necessitat de respectar els
aparcaments reservats per
les persones amb dismi-
nució que estudien o tre-
ballen al campus i també
sobre la importància de no
subratllar ni guixar els lli-
bres de les biblioteques.
Si el llibre està subratllat,
no es pot escannejar i els
estudants cecs no el
poden aprofitar.
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La jornada d’Esport per tothom oferia la possibilitat de jugar a escacs tal i
com ho fan els invidents



Foment de la inserció laboral

LL''oobbjjeeccttiiuu  pprriinncciippaall  ddeell  PPIIUUNNEE  ééss  iinntteennttaarr  ffeerr  llaa  vviiddaa  mmééss  ffààcciill
aallss  eessttuuddiiaannttss  aammbb  ddiissccaappaacciittaatt  dduurraanntt  eell  sseeuu  ppaass  ppeerr  llaa  UUAABB,,  ppeerròò
ll''oobbjjeeccttiiuu  ddee  ll''eessttuuddiiaanntt  aammbb  ddiissccaappaacciittaatt  ééss  eessttuuddiiaarr  aa  llaa  uunnii--
vveerrssiittaatt  ppeerr  aaccaabbaarr  ttrroobbaanntt  ffeeiinnaa..  AAqquueesstt  aannyy  eell  PPIIUUNNEE  hhaa  ddeessttiinnaatt
uunn  eessffoorrçç  eessppeecciiaall  eenn  ffoommeennttaarr  llaa  iinnsseerrcciióó  llaabboorraall  ddeellss  sseeuuss  uussuuaarriiss..

Per fomentar la inserció laboral dels estudiants amb dis-
capacitat el PIUNE ha posat en marxa una llista de distribu-
ció electrònica de la qual formen part altres universitats de
l’estat amb servei d'atenció a estudiants discapacitats, em-
preses de selecció de personal i associacions vinculades al
món de la disminució amb programes d'inserció laboral.
Aquesta llista, anomenada XXaarrxxaa  UUnniiddiissttrreebbaallll,  funciona a
mode de borsa de treball, en la qual hi ha actualment més de
seixanta currículums que són consultats habitualment per
empreses interessades en contractar. L'objectiu de la Xarxa
Unidistreball és aconseguir una major coordinació entre
totes les persones que estan treballant amb l'objectiu comú
de la inserció laboral dels diplomats o llicenciats universitaris
amb alguna discapacitat física o sensorial. Aquesta millora
en la coordinació permet que si una oferta no pot ser cober-
ta per aquell col·lectiu que la rep, aquesta és adreçada a tota
la resta de la Xarxa, de forma que hi hagi possibilitats de tro-
bar un candidat adequat. El PIUNE ha realitzat una forta
difusió d’aquesta xarxa pel campus de la UAB.

El passat dia 16 de juny es va celebrar al PPaarrcc  TTeeccnnoollòòggiicc
ddeell  VVaallllèèss la VII jornada sobre discapacitat i empresa
amb el títol "En plenes capacitats". Els objectius
d'aquesta jornada eren oferir al col·lectiu d'empresaris
tota la informació disponible referent a la contractació
de persones amb discapacitat, donar a conèixer els
serveis d'assessorament i d'inserció laboral especia-
litzats en aquest àmbit, i oferir la possibilitat a les enti-
tats que treballen en la inserció laboral de presentar els
seus programes. La jornada estava dividida en dues
parts diferenciades: una, dirigida al col·lectiu d'empre-
saris, i una altra, a les entitats del món de la disminució

i les persones amb dis-
capacitat. 

La primera part oferia, a
través de les diferents
ponències de profes-
sionals en dret laboral,
una visió global sobre el
procés que un empresari
ha de seguir un cop
decideix que vol con-
tractar una persona amb
discapacitat. La segona

part es va plantejar com
un espai on empreses i
treballadors van presen-
tar la seva experiència
com a contractants o
com a contractats, i on
les entitats es podien
donar a conèixer, en
concret les especia-
litzades en inserció la-
boral. 

La inauguració de la jor-
nada va anar càrrec de Muriel Casals, presidenta de la
FAS i vicerectora de Relacions Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UUAABB, José Antonio Díaz Salanova,
membre del Comitè Executiu del FFoommeenntt  ddeell  TTrreebbaallll, i
Pedro Serra, president del CCOOCCAARRMMII. A la jornada hi va
haver una participació de 4455  ppeerrssoonneess: (6 persones
provinents d'Ajuntaments i Diputacions, 10 persones en
representació d'entitats del mon de la discapacitat, 10
representants d'empreses, 11 persones particulars: per-
sones amb discapacitat, estudiants de la UAB, estudiants
d'Educació Social de la Fundació Pere Tarrés) i 8 repre-
sentants d'universitats.

VVIIII  JJoorrnnaaddeess  ssoobbrree  eemmpprreessaa  ii  ddiissccaappaacciittaatt
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Una voluntària europea escanneja les pàgines d’un llibre a una estudiant cega



Sida, drogues i transtorns alimentaris:

EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  SSaalluutt  ddee  llaa  FFAASS  vvaa  nnééiixxeerr  ppeerr  pprroommoouurree  hhààbbiittss
ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabblleess  eennttrree  llaa  ccoommuunniittaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa  ddee  llaa  UUAABB..
AAiixxòò  vvooll  ddiirr  qquuee  dduurraanntt  ggaaiirreebbéé  ddeeuu  aannyyss  eell  pprrooggrraammaa  hhaa  eessttaatt
iinnffoorrmmaanntt  eellss  eessttuuddiiaannttss  ssoobbrree  eell  ccoonnssuumm//aabbúúss  ddee  ddrroogguueess,,  llaa
SSIIDDAA  ii  eellss  ttrraannssttoorrnnss  aalliimmeennttaarriiss  mmiittjjaannççaanntt  ““EEll  XXiirriinngguu””..

LLeess  ddaaddeess  dd’’EEll  XXiirriinngguu
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El Xiringu no només es va crear per informar a la comu-
nitat universitària sobre els hàbits de vida més salu-
dables. El Xiringu és un element de proximitat amb l’es-
tudiant, ja que a part de ser totalment confidencial i
gratuït, és un instrument en el que se li parla al jove de
tu a tu, amb confiança i sense intencions moralistes. Què
passa si una nit has barrejat pastilles i alcohol? La nit
anterior vas mantenir relacions sexuals i no recordes si
vas utilitzar preservatiu, què cal fer? Dubtes i consultes
com aquestes són ateses periòdicament a El Xiringu.

Enguany, "El Xiringu Mòbil", ha incrementat la freqüència de
pas per totes  les facultats de la UAB, com l'any anterior, de
manera que s'ha organitzat tots els dilluns de 12h a 14h i
un dijous cada 15 dies de 12h a 14h, que s'ha alternat amb
els dijous que s'ha organitzat al bar de la VViillaa    UUnniivveerrssiittààrriiaa
de 19h a 21h. S’han apropat directament a El Xiringu més
de 55000000  ppeerrssoonneess, 44000000 d’elles a la Plaça Cívica i la resta a
les facultats i a la Vila Universitària. 

El Xiringu està ubicat a l’Edifici d’estudiants



El Xiringu respon als dubtes dels joves

A part d’El Xiringu, el Programa de Salut realitza altres
accions de sensibilització pels estudiants de la UAB.
Enguany, 3 voluntàries del programa han impartit 1122  ttaalllleerrss
ddee  sseexxee  sseegguurr de dues hores cadascun en diferents assig-
natures de la Llicenciatura de Psicologia.

El Programa també ha fet campanya en dies assenyalats a
favor de millorar les conductes de risc de la comunitat uni-
versitària. Ha organitzat el DDiiaa  MMuunnddiiaall  sseennssee  ttaabbaacc (26 de
maig), continuant amb la campanya de canviar una cigar-
reta per un Chupa Chups, JJoorrnnaaddaa  ddee  ll’’úúss  ii  nneeggoocciiaacciióó  ddeell
pprreesseerrvvaattiiuu (4 de maig), amb diversos tallers de sexe segur
i partides de triVIHal a la Plaça Cívica, i el DDiiaa  MMuunnddiiaall  sseennssee
aallccoohhooll (14 de novembre), on es transmetia el missatge que
és possible passar-s’ho bé i sortir de nit sense haver
d’abusar de l’alcohol. Aquest era el primer any que la
Fundació incidia en el tema de l’alcohol, que està tant pre-
sent en la vida de molts estudiants de l’Autònoma.

Totes aquestes activitats s’organitzen muntant un estand a
la Plaça Cívica amb diversos voluntaris, que interpelen els
estudiants que passen pel centre neuràlgic de la UAB. En
aquestes paradetes es reparteixen materials informatius,
així com preservatius, pósters, etc. tant del propi programa
com d’entitats amb les que es treballa habitualment (CCrreeuu
RRoojjaa, EEnneerrggyy  CCoonnttrrooll, DDuurreexx, AAssssoocciiaacciióó  VVIIHHDDAA, AAccttuuaa
VVaallllèèss, AAssssoocciiaacciióó  CCoonnttrraa  ll’’AAnnoorrèèxxiiaa  ii  llaa  BBuullíímmiiaa, el
Departament de SSaanniittaatt i la Secretaria General de JJoovveennttuutt
de la GGeenneerraalliittaatt, entre molts d’altres).

DDiiaa  mmuunnddiiaall  ddee  lllluuiittaa  ccoonnttrraa  llaa  SSIIDDAA
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Fa tants anys que es parla
de la SIDA que avui en dia
és més necessari que mai
incidir en el tema per evi-
tar la relaxació, és a dir,
evitar que els universitaris
"baixin la guàrdia". 

Per això, un any més però
amb variacions, el
Programa ha portat una
sèrie d’activitats a la UAB,
conjuntament amb  la

resta del CCoommiittèè  11eerr  ddee  DDeesseemmbbrree  (principals entitats cata-
lanes que lluiten per evitar la propagació del virus) per com-
memorar el Dia mundial de lluita contra la SIDA, el dia 1 de
desembre. 

Durant la setmana prèvia a la celebració, el Programa de
Salut va engegar la campanya “fes-te voluntari per un dia”,
que va tenir molt èxit: 4400  vvoolluunnttaarriiss que van rebre la degu-
da formació com a agents de salut. 

La Plaça Cívica, les Facultats, els Ferrocarrils de la
Generalitat, la Vila Universitària, el Campus de la UAB de

Sabadell i les Rambles de Barcelona van ser els múltiples
espais on els voluntaris del programa van dur a terme
les seves activitats de sensibilització: tallers de sexe
segur, difusió de 77330000  mmaatteerriiaallss, enganxada de 11000000
ccaarrtteellllss, una exposició de quadres sobre el VIH-SIDA
vista per 11550000  ppeerrssoonneess, instal·lació d’un televisor als
FGC on s’hi passaven espots publicitaris sobre el tema,
distribució de 22773300  llllaacceettss  vveerrmmeellllss o realització d’una
performance al restaurant de la Plaça Cívica, entre d’al-
tres activitats.

A diferència d’anys anteriors, el Programa va realitzar acti-
vitats al campus durant
tota la setmana (del 2 al 5
de desembre).

El dia 1 a Barcelona, la
GGeenneerraalliittaatt i l’AAjjuunnttaammeenntt
van oferir una recepció a
totes les entitats del
CCoommiittèè  11eerr  ddee  DDeesseemmbbrree
(agrupació d’entitats cata-
lanes que lluiten per la pre-
venció de la SIDA) , de la
qual la FAS n’és membre.

Joc del TRI-VIHal durant la Jornada d’ús i negociació del preservatiu

Paradeta a la Plaça Cívica en la que es canviava una cigarreta per un Chupa Chups



Reinserció dels presos del C.P. Brians

LLeess  aaccttiivviittaattss  aa  llaa  pprreessóó
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El Programa per la Integració de Presos (PIP)  de la FAS és un dels
programes més atractius pels estudiants de la UAB. L’objectiu del
programa és col·laborar en el procés de reinserció dels presos,
ofertar un voluntariat pedagògic i d'activitats culturals als presos i
sensibilitzar a la societat sobre la importància de la prevenció en
front de la reinserció. El PIP funciona basant-se en l'atenció per-
sonalitzada i grupal de voluntaris de l’Autònoma que setmanal-
ment es desplacen al CCeennttrree  PPeenniitteenncciiaarrii  BBrriiaannss (Sant Esteve
Sesrovires) per donar un suport i oferir tot un ventall de noves pos-
sibilitats a aquelles persones que tot i estar tancades a la presó
volen continuar o iniciar uns estudis o activitats que els poden ser
útils per al seu futur retorn a la societat. Aquest any el PIP ha estat
escollit com a membre de la Taula del Voluntariat Penitenciari de
Catalunya, una plataforma que té la finalitat d'unificar criteris, pro-
jectes, opinions, queixes, etc. sobre el funcionament del volun-
tariat a les presons de Catalunya i la seva relació amb la Secretaria
General de Serveis Penitenciaris. El nombre total de vvoolluunnttaarriiss
d’aquest any ha estat de 111166, i ha atès a 119922  iinntteerrnnss, superant les
xifres de l’any passat (186 interns) i de 2002 (135 interns).

LLaa  pprriinncciippaall  aaccttiivviittaatt  ddeell  PPIIPP  eess  bbaassaa  eenn  eell  ttrraaccttee  ddiirreeccttee  aammbb  eellss
iinntteerrnnss  ddee  llaa  pprreessóó  ddee  BBrriiaannss..  MMiittjjaannççaanntt  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  vvoolluunnttaarriiss
ii  llaa  ppoossaaddaa  eenn  pprrààccttiiccaa  dd''aaccttiivviittaattss  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrss,,  eell  pprrooggrraammaa
iinntteennttaa  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  eellss  rreecclluussooss  ppuugguuiinn  ppeerrcceebbrree  llaa  iimmpplliiccaacciióó
dd''uunnaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ssoocciieettaatt  eenn  eell  sseeuu  pprrooccééss  ddee  rreeiinnsseerrcciióó..  

El PIP realitza quatre tipus d’activitats amb els presos:
activitats acadèmiques, culturals, de socialització i
esportives. D’entre aquestes, una de les activitats de
socialització més importants és la d’orientació laboral. Un
grup d’estudiants d’Economia, Dret  i Psicologia pugen a la
presó de dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h a dur a terme
activitats que estan relacionades amb la seva carrera. Un
dels temes que imparteixen els voluntaris és Dret Laboral,
que tracta de donar una orientació en l'àmbit legal de
l'àmbit laboral, tal com drets i deures dels treballadors,
saber llegir i interpretar una nòmina, relacions amb els
superiors, etc. Pels interns és molt útil tenir coneixements

d’aquests temes pel dia
que surtin al carrer i es
disposin a buscar feina.
Pel moment de l’entre-
vista de feina, els volun-
taris també els donen
nocions de disseny del
propi currículum, pos-
tures, higiene, trucs per
encarar les entrevistes,
etc. tot mitjançant roll-
playings de situacions
reals, etc.

Un dels altres aspectes
importants a l’hora d’estar
en el lloc de treball és
l’autocontrol. En aquest
camp, els voluntaris de la
UAB tracten també el fet
d’aprendre a afrontar
situacions violentes a la
feina, davant d'ordres de
superiors, relació amb els
companys, excés de feina,
condicions precàries, etc.

Encara que no estigui relacionat directament amb l’o-
rientació laboral, els interns també reben nocions
d’aspectes socio-econòmics, com ara administrar una renda
personal i familiar per tal de poder arribar a finals de mes,
el canvi de la pesseta a l'euro (hem de tenir en compte que
a la presó no es poden fer servir monedes ni bitllets de curs
legal, per tant el canvi és més brusc i extensiu en el temps),
conceptes econòmics d'una nòmina, etc. Per ells tampoc és
fàcil realitzar tots aquells tràmits que hem de fer a la nostra
vida, des de renovar un carnet d'identitat o un de conduir, a
contractar un notari, aspectes que per tothom de ben segur
són quotidians, però per ells en absolut. 

Un pica-pica entre interns i voluntaris a la presó de Brians



Companyia i afecte als pacients ingressats

EEll  pprrooggrraammaa  ddee  VVoolluunnttaarriiaatt  HHoossppiittaallaarrii  ddee  llaa  FFAASS  eess  vvaa  ppoossaarr  eenn
mmaarrxxaa  aall  ccuurrss  11999955--11999966  aammbb  ll''oobbjjeeccttiiuu  dd''aapprrooffiittaarr  eell  ppootteenncciiaall
ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn
aaccttiivviittaattss  qquuee  mmiilllloorreessssiinn  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  ll''aatteenncciióó  ii  ll''eessttaaddaa
ddeellss  ppaacciieennttss  aallss  hhoossppiittaallss..

Actualment, el programa de Voluntariat Hospitalari de la
FAS compta amb 111100  vvoolluunnttaarriiss que col·laboren amb els
següents centres: HHoossppiittaall  ddee  llaa  VVaallll  dd''HHeebbrroonn (servei de bi-
blioteca a l'àrea general i traumatologia, i servei de
Ciberaula a l'àrea materno-infantil); Fundació
Sociosanitària de Barcelona: HHoossppiittaall  ddee  SSaanntt  GGeerrvvaassii
(geriatria), RReessiiddèènncciiaa  CCíísstteerr i RReessiiddèènncciiaa  FFrreeeeddmmaann
(psiquiatria), i CCeennttrree  AAllbbaaddaa--PPaarrcc  TTaauullíí  (psicogeriatria i
unitat de dia de demències). 

Els voluntaris realitzen tasques de suport emocional i ter-
apèutic als membres d’aquests centres, sota la supervisió
dels professionals sanitaris. 

Com a fet novedós, durant els mesos d’estiu, una vintena
de voluntaris han participat al programa de L'Estiu Solidari
als Hospitals, una nova proposta perquè els voluntaris con-
tinuïn oferint la seva ajuda, atenció i afecte als pacients
durant el període estival. 

LLaa  CCiibbeerraauullaa
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A la infància i l'adolescèn-
cia, l'activitat que es viu
amb més intensitat és
l'experiència del joc, de
manera que a la ciberaula
es parteix de l'animació
lúdica com a font tera-
pèutica que proporciona a
l'infant hospitalitzat la
possibilitat de viure el seu
ingrés d'una forma menys
traumàtica. 

La Ciberaula, patrocinada per la Fundació La Caixa, és un nou
espai on els voluntaris de la FAS han col·laborat per primera
vegada aquest curs. Es tracta d’un espai lúdic i educatiu on els
visitants poden jugar, distreure's, informar-se i comunicar-se a
través de les noves tecnologies i d'altres eines que fan més
lleugera i agradable la seva estada a l'hospital.

Aquesta sala pretén apropar els pacients i familiars a Internet i
a altres noves formes de comunicació que han sorgit en la nos-
tra societat actual. D'aquesta manera, s'intenta obrir una fines-
tra a l'exterior durant el període d'ingrés en el centre, per tal de
trencar el seu aïllament. 

Un dels recursos utilitzats és l'accés a l'Aula de Salut de
la comunitat virtual Educ@lia, on poden fer consultes,
comunicar-se i compartir experiències amb persones
que es troben hospitalitzades. L'objectiu fonamental de
la ciberaula és enriquir i fer profitosa l'estada de nens i
joves a l'hospital a partir de l'aprenentatge, del joc, de
l'ocupació positiva del temps lliure, i a través de la
comunicació activa amb altres infants i adolescents
ingressats i les seves famílies.  Tanmateix, el benestar
de l'infant o jove té un efecte beneficiós en la família que
veu reduït l'estrés, l'ansietat i l'angoixa que la malaltia
comporta.

La ciberaula a l'hospital
Vall d'Hebron és una
experiència pilot on 11
voluntaris d'hospitals de
la FAS han participat des
de la seva posada en
marxa, l'octubre de 2002.
Actualment la ciberaula
funciona de dilluns a
divendres de 14 a 20h i
els dissabtes de 10.30 a
12.30h. 

Una voluntària li ofereix un llibre de la biblioteca a un noi hospitalitzat a la
Vall d’Hebron



Cursos de formació oberts a tothom
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Entre els mesos de febrer i abril de 2004 s'ha realitzat el segon CCuurrss  dd''IInnttrroodduucccciióó  aa  llaa  SSoolliiddaarriittaatt
ii  CCooooppeerraacciióó  IInntteerrnnaacciioonnaall, amb l'objectiu d'introduir els participants al món de la solidaritat i
cooperació oferint una visió global dels desequilibris nord-sud i sensibilitzar entorn a aquestes
desigualtats i les seves principals causes. Per participar al curs no calia ser estudiant de la UAB,
estava obert a  totes les persones interessades en temes relacionats amb el món de la
cooperació i la solidaritat. Per aquest motiu, entre els  5511  ppaarrttiicciippaannttss al curs n’hi havia molts
que ja havien acabat la carrera o que estaven cursant postgraus o altres cursos. La majoria dels
inscrits provenien de les facultats de Ciències de la Comunicació i de l'Educació. A les sessions
teòriques s’han tractat temes molt diversos, des de la campanya de les mines antiper-
sonals, als moviments per la pau dels últims anys, passant pel rol de les ONG's o el rol de les
institucions públiques a Catalunya. Especialment s'ha tractat el món de la cooperació a través
de diferents temàtiques, com el gènere, la salut i el medi ambient. La cloenda del curs va anar
a càrrec de JJeessúúss  MMaaeessttrroo,  Secretari de Cooperació de la Generalitat de Catalunya.  

El CCuurrss  dd''AAggeennttss  ddee  SSaalluutt ja ha complert la seva tercera edició. Aquest curs va néixer amb
l'objectiu de proporcionar als voluntaris del Programa de Salut de la Fundació uns
coneixements sobre VIH-Sida, drogodependències i trastorns alimentaris, per poder
actuar com a agents de salut en la seva realitat més immediata, és a dir, els seus companys
de classe. S'ha cregut convenient organitzar un curs obert a tothom, però especialment
facilitant l'accés dels voluntaris en actiu, perquè puguin tenir una base prou sòlida per
treballar en VIH-Sida, drogodependències i trastorns alimentaris.

La inauguració del curs, el passat 4 de novembre a la Facultat de Lletres, va anar a càrrec
d'AAllbbeerrtt  GGiimméénneezz, director del Programa de la  Sida de la Generalitat de Catalunya i de la
presidenta de la FAS, MMuurriieell  CCaassaallss. Han estat ponents del curs professors de la UAB, tècnics
d’associacions especialitzades i de l’administració pública. El total d'inscrits ha estat de
6644  ppeerrssoonneess i ha  estat reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció.

Un any més, i amb aquest ja en són cinc, el Programa per la Integració de Presos ha dut
a terme la seva formació més exhaustiva, el curs "ÀÀmmbbiitt  PPeenniitteenncciiaarrii  ii  RReeiinnsseerrcciióó". El curs,
que enguany tenia una durada de 32 hores, ha comptat amb la representació de tots els
sectors implicats en el procés de la reinserció dels presos: administració, professorat de la
UAB, voluntaris, associacions, funcionaris del Centre Penitenciari Brians, un jutge de
l’Audiència Provincial de Barcelona, familiars d'interns, i els propis interns, a més de la
societat, que en aquest cas era representat pels 2299  aassssiisstteennttss al curs.

L’objectiu del curs és contribuir a desmitificar la imatge negativa i estereotipada, que des
de la societat, i en aquest cas els estudiants de la UAB, es té de les presons i dels presos
i dotar als assistents d'uns coneixements bàsics que ajudin a comprendre millor la realitat del
món penitenciari, tant des d'un punt de vista teòric com des d'un punt de vista
sociointegrador. 

UUnn  ddeellss  vvaalloorrss  aaffeeggiittss  qquuee  ttéé  llaa  UUAABB  ssóónn  eellss  ccuurrssooss  ddee  ffoorrmmaacciióó
rreeccoonneegguuttss  aammbb  ccrrèèddiittss  ddee  lllliiuurree  eelleecccciióó  qquuee  ooffeerreeiixx  llaa  FFAASS..  DDeess
ddee  ffaa  aallgguunnss  aannyyss,,  eellss  pprrooggrraammeess  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  oorrggaanniittzzeenn  ccuurrssooss
ddeessttiinnaattss  aa  ccoommpplleemmeennttaarr  eenn  vvaalloorrss  llaa  ffoorrmmaacciióó  aaccaaddèèmmiiccaa  qquuee
ooffeerreeiixx  llaa  uunniivveerrssiittaatt..



LLaa  FFAASS  hhaa  ccoonnttiinnuuaatt  aammbb  llaa  mmaatteeiixxaa  ppoollííttiiccaa  iinnssttiittuucciioonnaall  qquuee
hhaavviiaa  eennggeeggaatt  ll’’aannyy  aanntteerriioorr::  ddoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  aa  ffoonnss  llaa  FFuunnddaacciióó
aallss  pprriinncciippaallss  òòrrggaannss  ddee  ddeecciissiióó  ppoollííttiiccaa  ii  eennffoorrttiirr  lleess  rreellaa--
cciioonnss  aammbb  lleess  eennttiittaattss  ppuunntteerreess  ddee  ll’’ààmmbbiitt  ssoocciiaall,,  ssiiggnnaanntt  ffiinnss
ii  ttoott  ccoonnvveenniiss  ddee  ccooll·llaabboorraacciióó  aammbb  aallgguunneess  dd’’eelllleess..

Moure’s per seguir creixent

RReellaacciioonnss  iinnssttiittuucciioonnaallss
La Fundació Autònoma Solidària va començar l’any
anant a la presentació de les línies estratègiques i
d'intervenció de cara aquesta legislatura del
Conseller de Justícia, JJoosseepp  MMaarriiaa  VVaallllèèss,  davant les
entitats que col·laboren regularment amb el
Departament de Justícia.

Pel que fa al Programa de salut, la Dra Muriel Casals
i en Jordi Tolrà van presentar la Fundació a AAnnttoonnii
PPllaassèènncciiaa, director de recerca i docència de l'Agència
de Salut Pública de Barcelona. 

Posteriorment, el
director de la FAS i la
tècnica del Programa
de salut es van reunir
amb MMaarriiaa  EEssttrraaddaa, tèc-
nica del Departament
de Sanitat. Pel que fa a
la solidaritat, la presi-
denta i el director de la
FAS van tenir una
reunió amb el secretari
general de cooperació
exterior de la

Generalitat de
Catalunya, JJeessúúss
MMaaeessttrroo, per tal de
negociar la prolon-
gació del conveni amb
l'Espai Solidari. 

La reunió va coincidir
amb la clausura del
curs de solidaritat i
cooperació de l’Espai
Solidari que va fer el
mateix Jesús Maestro,
tot explicant la política de cooperació de la
Generalitat. Aprofitant la inauguració de la Ciberaula
a l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb la presència de
la Consellera de Sanitat MMaarriinnaa  GGeellii i el prestigiós
psiquiatra LLuuiiss  RRoojjaass  MMaarrccooss, el director i el cap de
programes (Joffre Carrera) els van presentar la
Fundació. 

El director de la FAS també ha anat a Madrid a pre-
sentar els nous projectes de la Fundació a PPiillaarr
DDáávviillaa, directora general d'Acció Social, del Menor i la
Família del Ministerio de Asuntos Sociales.
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La FAS ha continuat treballant amb universitats de la resta de l’es-
tat, com per exemple la UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd, on
se’ls ha  assessorat per crear en aquella universitat un organisme
similar al PIUNE. En aquest mateix sentit, la Fundació també ha
assistit a diverses reunions sobre la qualitat del voluntariat a les
UUnniivveerrssiittaattss de SSeevviillllaa i LLaass  PPaallmmaass. Així doncs, la FAS ha seguit
treballant en xarxa amb altres universitats, que és una de les ca-
racterístiques que té. Pel que fa al Tercer Sector, la presidenta de
la FAS va signar un conveni de col·laboració amb Intermon-
Oxfam, mitjançant el seu coordinador a Catalunya, SSaannttii BBoollííbbaarr. 

L’activitat internacional sempre ha estat present des dels inicis de
la Fundació. Enguany la FAS ha acollit a quatre cooperants italianes
que han vingut gràcies a un conveni signat amb dues associacions
d’aquest país, arran de la nova llei de Servei Civil que ha aprovat el
govern transalpí. També des de fa uns mesos, el Programa per a la
Integració dels Presos de la FAS col·labora amb el projecte europeu
EEEEPPPPII (European Educational Project for Penitentiary Institutions),que
té per objectiu apropar les noves tecnologies a la presó.

Lliurament del Premi Civisme a la web de la FAS per part de la Consellera
de Benestar i Família, Anna Simó



Gestió i promoció econòmica

UUnn  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  pprriinncciippaallss  ddee  ll’’ÀÀrreeaa  dd’’EEccoonnoommiiaa  dd’’aaqquueesstt  aannyy
hhaa  eessttaatt  ll’’ooppttiimmiittzzaacciióó  ddeellss  rreeccuurrssooss  oobbttiinngguuttss  ii  llaa  ddiivveerrssiiffii--
ccaacciióó  ddee  lleess  ffoonnttss  ddee  ffiinnaannççaammeenntt..

DDeessppeesseess  ppeerr  pprrooggrraammeess  lliiqquuiiddaatt  22000033IInnggrreessssooss  ppeerr  iinnssttiittuucciioonnss  lliiqquuiiddaatt  22000033
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El fet de diversificar les
seves fonts de finança-
ment ha servit per conso-
lidar uns programes i
engegar-ne de nous. El
MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy
AAssuunnttooss  SSoocciiaalleess i l'IInnssttiittuutt
CCaattaallàà  ddeell  VVoolluunnttaarriiaatt
s'han consolidat com els
principals finançadors pel
que fa a la promoció del
voluntariat entre els joves
universitaris. 

Aquest curs, la Fundació ha passat a gestionar el Fons de
Solidaritat de la Universitat Autònoma de Barcelona
(0,7% del pressupost de la UAB i els donatius de les
matrícules dels estudiants i la nòmina del professorat i
el PAS), fet que ha implicat l'increment del volum de la
gestió econòmica de l'entitat. Enguany, el Programa
europeu de Joventut, el PPIIUUNNEE i l'EEssppaaii  SSoolliiddaarrii han
comptat amb 5 voluntaris d'Europa. A més, gràcies a un
acord amb diferents entitats italianes 4 joves italianes
han realitzat unes estades de col·laboració a la FAS.
Com cada any, gràcies a les aportacions aconseguides en el

marc de Nous Filons d'Ocupació i Plans d'Ocupació del
DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  TTrreebbaallll Generalitat, la FAS ha pogut dur a
terme els diferents programes socials. Un curs més, les
entitats privades han estat clau  pel finançament dels pro-
grames socials de la FAS, essent la FFuunnddaacciióó  ""llaa  CCaaiixxaa"" i la
FFuunnddaacciióó  UUnn  SSooll  MMóónn les entitats que hi donen més suport.
L'obtenció de recursos per ingressos derivats d'activitats
pròpies s'ha incrementat aquest curs respecte a l'anterior,
bàsicament gràcies a les matrícules dels cursos de formació
que realitzen els diferents programes i a les del Postgrau de
Mediació per la Integració Social.

Cal remarcar que aquest curs s'ha consolidat el suport del
Departament d'Universitats
al PIUNE. Tant al 2003 com
al 2004 l'aportació d'aquest
departament ha estat clau
pel funcionament del pro-
grama, així com per l’Espai
Solidari ho ha estat la llarga
relació de la Fundació amb
la SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee
JJoovveennttuutt i el DDeeppaarrttaammeenntt  ddee
BBeenneessttaarr  ii  FFaammíílliiaa,, que s'ha
mantingut aquest curs. 

UUnn  ffiinnaannççaammeenntt  òòppttiimm



LLaa  pprroommoocciióó  ii  ddiiffuussiióó  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittaatt,,  ttaanntt  aa  llaa  UUAABB  ccoomm  aa  llaa  rreessttaa
ddee  llaa  ssoocciieettaatt,,  ééss  uunn  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  PPeerr  aaqquueesstt  mmoottiiuu,,
ll’’ÀÀrreeaa  ddee  CCoommuunniiccaacciióó  hhaa  mmaannttiinngguutt  llaa  wweebb  aaccttuuaalliittzzaaddaa  ii  hhaa  ffoommeennttaatt
ll’’aappaarriicciióó  ddeellss  vvaalloorrss  ssoolliiddaarriiss  ddee  llaa  UUAABB  aallss  mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó

EEll  wweebb  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  gguuaannyyaatt  eell  IIXX PPrreemmii  CCiivviissmmee  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt
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El web de la FAS, amb més de 1155..000000  vviissiitteess aquest
any, ha aconseguit el IX Premi Civisme als mitjans de
comunicació en categoria internet. El prestigiós guardó
el va donar la Consellera de Benestar i Famíla AAnnnnaa
SSiimmóó al Palau de la Generalitat durant la Diada de Sant
Jordi. El jurat va valorar la bona organització dels

materials i la facilitat de la consulta. La FAS també ha
coordinat aquest any el portal xxaarrxxaanneett..oorrgg, impulsat
per l’Institut Català del Voluntariat, en el seu apartat de
voluntariat universitari en llengua catalana. El portal ha
rebut 3355..000000  vviissiitteess en el seu primer any de funciona-
ment. 

Comunicació

Nombre de vegades que la FAS ha aparegut als mitjans :



DDeess  dd’’aaqquuíí  vvoolleemm  ddoonnaarr  lleess  ggrrààcciieess  aa  ttoottss  eellss  vvoolluunnttaarriiss,,  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  UUAABB,,  ddoocceennttss
ii  aa  lleess  eennttiittaattss  ii  iinnssttiittuucciioonnss  qquuee  eennss  hhaann  ddoonnaatt  ssuuppoorrtt  aall  llllaarrgg  dd’’aaqquueesstt  ccuurrss

EEddiiffiiccii  AA  CCaammppuuss  UUAABB
0088119933  BBeellllaatteerrrraa  ((CCeerrddaannyyoollaa  ddeell  VVaallllèèss))
TTeell..  9933  558811  2244  8855  FFaaxx::  9933  558811  2200  0000
wwwwww..uuaabb..eess//ffaass//
ffaass@@uuaabb..eess
cc//cc  22001133--00669922--8855--00220011445522990055

Amb el suport de:

Amb la col laboració de:

Abacus, Camden, CIDEYEG, Informat Catalana 2000,  La Farmàcia de l’Autònoma, La Pelu de la Uni, L’Òptica
Universitària, Orlimarc, RACC,  Tech Data, Toldos Ros


