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Teniu a les mans la memòria del que ha estat el curs 2013-14 de la Fundació Autònoma Solidària 
(FAS), que us presentem amb la satisfacció d’haver assolit uns bons resultats.

Es tracta d’un document en què hem intentat reflectir dos dels elements dels quals ens sentim més orgu-
llosos: l’impacte del que fem i els protagonistes. Efectivament, en la present memòria, per una banda, hem 
posat especial interès a posar de manifest l’abast de l’acció de la FAS: arribem a molts indrets propers a 
la UAB i també en països del Sud; col·laborem estretament amb moltes institucions públiques i privades; 
treballem amb grups de recerca, professorat i serveis dins de la UAB; aconseguim ser presents als mitjans 
de comunicació; entre d’altres. És aquest impacte el que hem volgut destacar amb mapes i gràfics al llarg 
d’aquest document. 

Per l’altra, hem volgut assenyalar que tot el que fem és possible gràcies a persones concretes i té sentit 
perquè arriba a infants, joves i adults en situacions diverses de vulnerabilitat. Per això, hem volgut donar 
la veu a persones col·laboradores i beneficiàries que ens donen testimoni de la seva experiència. Sense 
elles, la FAS no seria possible o, simplement, no tindria sentit. A totes aquestes persones, des del patronat 
i l’equip professional als estudiants amb pràctiques o voluntaris, passant pels finançadors i, evidentment, 
els beneficiaris, volem aprofitar per a agrair que hagin fet possible un nou curs d’èxit.

Tot això, en un moment on el suposat final de la crisi econòmica al nostre país no fa més que evidenciar 
una societat cada vegada més desigual, on el paper de la ciutadania conscient i organitzada ha de trobar 
en l’educació superior un espai de formació i vivència que permeti generar nous escenaris de futur a la 
mida de les persones i del medi ambient.

Com dèiem al principi, hem tancat un altre curs amb satisfacció i gratitud i això ens fa mantenir viu el repte 
de continuar treballant per a una universitat compromesa amb el territori i amb els col·lectius més vulnera-
bles. Això és just el que continuarem fent i el que us animem a continuar fent amb nosaltres.
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Sílvia Carrasco, presidenta de la FAS 
i vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la UAB

Jordi Prat, director de la FAS

“

”
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La Fundació Autònoma Solidària és una entitat 
sense ànim de lucre creada el 1999, que col-
labora en l’aplicació de les polítiques socials, 
de solidaritat, de cooperació per al desenvo-
lupament i d’igualtat d’oportunitats de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. La FAS for-
ma part de la FUAB, institució creada per  la 
UAB, que agrupa i gestiona les fundacions 
d’aquesta.

Volem una universitat que ofereixi als es-
tudiants una educació integral, perquè s’hi 
formin no només com a professionals, sinó 

també com a ciutadans. 

Promovem la participació en accions de voluntariat 
i de servei a la comunitat i en activitats formatives 
orientades a fomentar la capacitat d’anàlisi i reflexió 
sobre les situacions de desigualtat. 

Treballem per a col·lectius en risc d’exclusió, per-
sones amb discapacitat, persones internes en cen-
tres penitenciaris i en centres educatius de menors 
i persones ateses en centres sociosanitaris i hospi-
talaris.

Sílvia Carrasco Pons (vicerectora d’Estudiants i Cooperació), presidenta.

Montserrat Balagueró (adjunta a la Gerència per a la FUAB), vocal.

Joan Botella Corral (degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia), vocal.

Sònia Hernández (secretària executiva), vocal.

Montserrat Rifà Valls (directora de l’Observatori per a la Igualtat), vocal.

Daniel Furlan (representant del Consell Social), vocal.

M. Rosa Català (directora jurídica de la Fundació UAB), secretària del patronat.

1. Qui som

COMPROMÍS

RESPONSABILITATIGUALTAT DE TOTES 
LES PERSONES I LA DEFENSA

DELS SEUS DRETS
ACCIÓ DAVANT 

DE LES SITUACIONS D’INJUSTÍCIA 
I DE DESIGUALTAT SOCIAL

TREBALL EFICIENT, AMB QUALITAT, 
TRANSPARÈNCIA I EQUITAT

Jordi Prat (Direcció), 
Júlia Betrian, Elsa Espinosa,  
Montserrat Fernández,  
Olga Herrero, Eva Maria León,  
Carla Marimon, Sara Martínez,  
Andrés Morodo, Marta Neila,  
Judit Oliver, Estel Peix,  
Clara Romaguera i Montserrat Zahonero.

Equip tècnic   
(curs 2013-2014)     

Patronat
(setembre de 2014)

Equip tècnic > 14

Els nostres 
valors
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2. Impacte

4
Voluntariat 
del Servei 
Europeu

22

14

450

11

Estudiants 
amb beca 

Equip tècnic

Voluntariat

Estudiants de 
pràcticum

176

1315

320

240

1120
30

15

PIUNE

Sociosanitari

CROMA

Plataforma 
Afectats 
Hipoteca

Justícia
Fisioteràpia 

CAP 
Barceloneta

Mentoria 
CRAE

Equip de la FAS:

Persones beneficiàries 
segons els programes:

487
Equip de la FAS

3216
Persones 

beneficiàries i 
usuàries
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Participació  
de la comunitat UAB 
en les activitats:

Activitats formatives  
amb reconeixement  
de crèdits acadèmics:

74

50

56

1992

Introducció a la  
cooperació per al 
desenvolupament

Sexualitat i  
afectivitat

Curs sobre  
drogues

 Integra’t amb la 
discapacitat

Jornades 
d’Economia  

Social i Solidària

291
inscrites

Activitats
formatives

674

29194

1137

944

Activitats de  
Medi Ambient

Cursos de  
formació

Activitats pun-
tuals UAB (PAS, 
PDI i estudiants)

Activitats  
de Salut

Activitats de  
Cooperació i  
Educació pel  

Desenvolupament 3140

Activitats de 
sensibilització
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Impacte en el territori:

50
Mitjans uni-

versitaris

84

7

9

7

Premsa 
electrònica

Premsa
escrita

TV

Ràdio

157
Aparicions  
en mitjans

Aparicions en  
mitjans de comunicació:
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TV3, març de 2014 

Documentos TV, desembre de 2013

Diari de Terrassa, febrer de 2014

05/02/14DIARI DE TERRASSA
TERRASSA

Prensa: Diaria
Tirada: 4.974 Ejemplares
Difusión: 4.147 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 825,00 €    Área (cm2): 1161,5    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 33000

C
ód: 78596353

http://www.uab.cat/web/videos/reproduccio-1192707516892.html?param1=10divulgacio&param2=40cienciessocials&param4=educacio&param5=1&url_video=1345667855390
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-rostros-del-voluntariado/2206327/
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La Vanguardia, octubre de 2013
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3. PIUNE
Servei d’atenció a la discapacitat

Des del PIUNE treballem per garantir que qualse-
vol persona, independentment de la seva discapaci-
tat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat 
d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social 
plena i autònoma a la Universitat, com la resta dels 
seus companys.

Assessorem i donem suport als estudiants amb dis-
capacitat en les seves necessitats individuals, coordi-
nant-nos amb el professorat, per tal que puguin seguir 
els estudis acadèmics amb èxit. També treballem amb 
la resta de membres de la Universitat per millorar l’ac-
cessibilitat dels campus de la UAB i per posar a l’abast 
dels estudiants amb discapacitat tecnologies de la in-
formació i la comunicació adaptades.

Dades sobre els estudiants atesos pel PIUNE

   2013-2014

   2012-2013

   2011-2012

   2010-2011

300

273

256

249

163

127

119

93

Estudiants
matriculats  a la

UAB

Estudiants  
atesos pel  

PIUNE*El PIUNE ha atès 163 estudiants amb 
discapacitat i/o trastorns de l’apre-
nentatge, 76 dels quals eren estudiants 
nous. Seguint la tendència dels últims 
anys hi hagut un augment d’estudiants 
donats d’alta, s’ha passat de 127 a 163 
estudiants. 

Segons el cens de l’Oficina de Gestió de 
la Informació i de la Documentació de la 
UAB (OGID), aquest curs 300 estudiants 
van acreditar en el moment de fer la ma-
trícula una discapacitat de més del 33 %. 

* Val a dir que, d’una banda, no tots els estudiants 
amb discapacitat tenen necessitats específiques i, de 
l’altra, el PIUNE atén estudiants amb graus inferiors 
de discapacitat reconeguda.

30%

49

Discapacitat
física

25%

42

Trastorns 
d’aprenentatge

4%

7

Discapacitat
auditiva

9%

15

Trastorns espe-
cífics i altres

13%

22

Trastorn  
mental

Perfil dels estudiants 
atesos pel PIUNE 
el curs 2013-2014:

163
Tipus de discapa-
citat dels usuaris 

del PIUNE

17%

28

Discapacitat
visual

http://www.uab.es/servlet/Satellite/discapacitat/el-piune/presentacio-1283323561714.html
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Usuaris/àries del PIUNE

Discapacitat física

Discapacitat visual

Trastorn mental

Trastorns específics i altres

Trastorn d’aprenentatge

Discapacitat auditiva

33

20

7

8

1

2

39

24

8

12

8

2

45

29

7

18

17

3

52

26

10

17

19

3

49

28

7

22

42

15

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Assessorament i seguiment educatiu, pedagògic i tecnològic

El PIUNE estableix directrius per a l’atenció de les 
necessitats educatives específiques derivades d’una 
condició de discapacitat. Les principals actuacions que 
duu a terme són (amb dades corresponents al curs 
2013-2014):

    Elaboració i execució de plans individuals d’aten-
ció (PIA) a partir de les necessitats detectades dels 
163 estudiants. Cada pla inclou les orientacions, les 
recomanacions i les actuacions que han de facilitar 
a l’estudiant l’accés als estudis. 

    442 tutories individuals amb estudiants amb disca-
pacitat. 

    416 actuacions d’adaptació dels sistemes d’avalua-
ció per als 61 estudiants que ho han demanat. 

    69 actuacions d’assessorament i formació a 28 es-
tudiants i a 8 professors sobre tecnologies que fan 
possible millorar l’accés a la informació i a la comu-
nicació, i posada a disposició dels estudiants dels 
recursos tecnològics d’ús general.

    Gestió del servei d’intèrprets de llengua de signes 
per a estudiants que en necessiten per seguir les 
classes. El servei l’ha dut a terme la cooperativa 
APSO. El total d’hores de suport amb l’intèrpret de 
llengua de signes ha estat de 733 hores.

    Gestió del Programa d’Estudiants de Suport. 
L’estudiant de suport a l’estudi és un recurs adreçat 
a aquells estudiants que tenen dificultat per prendre 
apunts, que necessiten ajut per executar alguna de 
les matèries impartides a l’aula, com ara les pràcti-
ques de laboratori, o per fer cerca bibliogràfica.

Suport a la mobilitat i supressió de barreres

Treballem per garantir que els edificis, les instal·lacions 
i els serveis de la UAB siguin accessibles a tota la po-
blació i que cap membre de la comunitat trobi impe-
diments per desplaçar-s’hi. Gestionem un servei de 

transport adaptat (furgoneta) i fem acompanyaments 
a estudiants amb discapacitat física i mobilitat reduï-
da. 37 persones van beneficiar-se del servei i s’han fet 
1047 desplaçaments.

Tutoria per a estudiants amb necessitats educatives especials

S’han fet diferents trobades amb els vicedeganats 
d’Estudiants dels centres de la UAB per aconseguir 
que totes les facultats disposin d’un tutor o tutora de 

referència per als estudiants amb discapacitat. Aques-
ta implantació s’ha fet efectiva durant el curs 2014-
2015.



    11 

Beques Impuls

La FAS va obrir la cinquena convocatòria de beques 
Impuls, amb la col·laboració d’empreses i del Consell 
Social de la UAB. L’ajuda econòmica està adreçada a 
estudiants amb discapacitat de la UAB que necessiten 
assistència personal i/o un ajut per a la mobilitat. 9 estu-
diants van rebre la beca per una quantitat total de 15.443 
€, en ajuts que van oscil·lar entre els 465 i els 3.000 €.

Per avaluar l’impacte de les beques, el mes de juny es 
va dur a terme una trobada amb estudiants beneficiaris, 
la vicerectora d’Estudiants i de Cooperació, dos repre-
sentants del Consell Social, el director de la FAS i la tèc-

nica del PIUNE, per donar veu als beneficiaris de la beca, 
valorar-ne la situació i fer propostes de millora. En els 
darrers cinc anys, s’han destinat 114.944 euros a les be-
ques Impuls, que han arribat a 24 estudiants de la UAB.

Cristian, 
estudiant de doctorat en Psicologia

x x    Les beques no només impulsen un projecte de vida,
sinó que són un pas per a la inserció dins la societat.x“ ”

Mobilitat internacional sense fronteres

Quasi 1.200 estudiants de la UAB van participar el 
curs passat en un dels tres programes d’intercanvi que 
ofereix la Universitat. Entre les persones que van fer 

un intercanvi acadèmic, hi ha també estudiants amb 
alguna discapacitat que reben el suport del PIUNE per 
marxar a l’estranger o per venir a la UAB.

L’Elsa Martínez, estudiant de Criminologia amb una discapacitat i mobilitat reduïda,  
explica la seva estada a la Universitat de Lausan (Suïssa) 

x x Els problemes amb què m’he trobat  
són els mateixos amb què qualsevol  

persona es trobaria: papers, horaris,  
matrícules, companys de pis...  
I el que he après és també  
el mateix: independència,  
créixer, conèixer i descobrir.

“

”
Inserció laboral

Considerem que facilitar la inserció laboral hauria de 
ser l’objectiu final del procés acadèmic de tots els es-
tudiants universitaris. És per això que sempre ha estat 
una línia de treball del PIUNE.

El mes de juny, la UAB, amb el suport de la Fundación 
Universia, va engegar el Programa per a la inserció la-
boral d’estudiants amb discapacitat de la Universitat, de-
senvolupat conjuntament entre el PIUNE i Treball Cam-
pus. El programa duu a terme actuacions per a estudiants 
i titulats amb discapacitat de la UAB i amb empreses. 

En aquesta línia, es van començar a entrevistar els pri-
mers estudiants i titulats susceptibles de dur a terme 
pràctiques professionals o contractes laborals i es van 
iniciar accions d’orientació, per exemple, per millorar 
el currículum o superar una entrevista de feina. Amb 
el desenvolupament d’aquest nou projecte d’inserció 
laboral, s’espera augmentar la inserció de titulats amb 
discapacitat a l’empresa d’acord amb la seva titulació i 
les seves competències.

http://www.uab.es/servlet/Satellite/discapacitat/beques-i-ajuts/beques-impuls-1284013938503.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/discapacitat/beques-i-ajuts/beques-impuls-1284013938503.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/coneix-la-uab/consell-social-1201854662577.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/coneix-la-uab/consell-social-1201854662577.html
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345670591650
http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html
http://www.fundacionuniversia.net/inicio.html
http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html
http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html


4.  Cooperació i Educació  
per al Desenvolupament

L’Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvo-
lupament de la FAS promou l’acció, la formació i la 
recerca en l’àmbit de la cooperació universitària per al 
desenvolupament entre la comunitat de la UAB. 

Per tal d’avançar cap a la superació de les desigual-
tats i assolir la justícia social, econòmica i ambiental al 
món, considerem que, d’una banda, cal fomentar el co-

neixement crític i la configuració d’una ciutadania acti-
va, especialment en el context universitari, que estigui 
preparada per reclamar aquests canvis i participar en 
la construcció de nous models, i, de l’altra, cal continu-
ar potenciant l’educació superior als països empobrits, 
mitjançant la cooperació i l’enfortiment d’aliances amb 
universitats i societat civil, perquè aquests siguin pro-
tagonistes dels seus processos de desenvolupament.

Fons de Solidaritat de la UAB

El Fons de Solidaritat de la UAB dóna suport a inicia-
tives de la comunitat universitària en l’àmbit de la coo-
peració per al desenvolupament i la sensibilització. Es 
gestiona a través de dues convocatòries d’ajuts, una 
d’adreçada al professorat docent i investigador (PDI) i 
el personal d’administració i serveis (PAS) i una altra 
de dirigida als estudiants de la UAB. 

Campanya del 0,7 %

El PAS i el PDI donants van fer una aportació al Fons 
de 10.601,55 €. 

1.618 estudiants van marcar la casella del 0,7 % a l’ho-
ra de matricular-se i van donar, així, 15 euros per a ac-
cions en l’àmbit de la cooperació. En conjunt aquesta 
acció va significar una aportació al Fons de 24.270 €.

Convocatòries

La XXXI convocatòria per a PDI i PAS es va resoldre 
amb 12 projectes aprovats per una quantitat total de 
71.281 €, que es duran a terme en 9 països diferents.

La convocatòria E2013-2014, adreçada a estudiants 
de postgrau, màster i doctorat de la UAB per promoure 
que participin en projectes de cooperació universitària 
en països del Sud que estiguin preferiblement vincu-
lats a programes, accions o línies de cooperació i de 
recerca de la UAB, es va resoldre per la quantitat de 
5.387,90 €, amb l’aprovació de 6 propostes presen-
tades per a dur a terme a 5 països diferents.

12    

http://www.uab.cat/web/cooperacio-1256191998703.html
http://www.uab.cat/web/cooperacio-1256191998703.html
http://www.uab.cat/web/cooperacio/fons-de-solidaritat/coneix-el-fons-1273820190226.html
http://www.uab.cat/doc/resoluciofons2014
http://www.uab.cat/doc/E2013-2014
http://www.uab.cat/doc/E2013-2014
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Educació per al desenvolupament

Mapa projectes Fons de Solidaritat UAB

Aquest curs s’ha engegat el projecte «Impulsant 
l’educació per al desenvolupament (EpD) en l’ac-
tual context universitari», amb el suport de l’Ajun-
tament de Barcelona i de l’Agència Catalana de 
Cooperació per al Desenvolupament, per promou-
re un enfocament transversal de l’educació per al 
desenvolupament en els estudis de grau universita-
ris, amb l’objectiu de potenciar el paper de la Univer-
sitat en la generació de coneixement crític i en la 
configuració d’una ciutadania activa i comprome-
sa que actuï davant les situacions d’injustícia social 
a escala local i global. S’afavoreix la posada en marxa 
de diferents processos que permetin dissenyar i articu-
lar vies d’inclusió de l’EpD en els plans d’estudis, vincu-
lant-los als espais de sensibilització, formació, recerca i 
incidència política que hi ha en l’àmbit de l’educació no 
formal per acompanyar i enfortir aquesta tasca. 

 
El projecte es duu a terme al campus de la UAB i a 
la ciutat de Barcelona a través d’una estratègia de 
treball en xarxa que aglutina centres universitaris, 
professorat, les oficines de cooperació agrupades a 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i 
entitats expertes en EpD, entre d’altres.

L’Amazònia peruana ha estat un altre dels receptors finals del Fons de Solidaritat a través de l’actuació del De-
partament de Sanitat i Anatomia Animals, que ha treballat per combatre l’explotació de la zona com a estratègia 
econòmica de l’Estat i d’empreses. 

Pedro Mayor, professor de la Facultat de Veterinària, explica que els recursos s’han destinat, en primer lloc, 
a millorar les condicions sanitàries de les comunitats indígenes amazòniques que estan perjudicades per l’explo-
tació i, en segon lloc, a fer més sostenible l’ús dels recursos per part de les empreses.

Sara Mingorria, una de les estudiants beneficiàries del Fons, està fent un doctorat de Ciències Ambientals 
sobre els impactes de l’agroindústria en les comunitats q’eqchis de Guatemala. Després de tres anys de treball 
de camp i tres d’escriptura, afirma: «el coneixement obtingut no només serà teòric i fixat en publicacions, sinó que 
es convertirà en alguna cosa útil per trobar alternatives al desenvolupament actual».

L’Amazònia peruana projecte receptor del Fons

http://www.uab.cat/web/cooperacio/educacio-pel-desenvolupament/projecte-1345676259497.html
http://www.uab.cat/web/cooperacio/educacio-pel-desenvolupament/projecte-1345676259497.html
http://www.uab.cat/web/cooperacio/educacio-pel-desenvolupament/projecte-1345676259497.html
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.barcelona.cat/ca/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/
http://www.acup.cat/
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configurat al voltant de dos eixos de continguts: el des-
envolupament econòmic, social i sostenible, i la gover-
nança, els drets humans i la ciutadania global. Està 
compost per nou assignatures procedents de l’oferta 
de sis titulacions i per al primer any d’implantació va 
preveure fins a 15 places. La Facultat de Ciències Po-
lítiques i Sociologia en va assumir la coordinació aca-
dèmica i la gestió administrativa. 

Creació dels GEDEF

S’ha promogut la creació de dos grups Grups d’Edu-
cació per al Desenvolupament per Facultats (GEDEF) 
de caràcter mixt i estable. Un dels grups treballa per a 
la integració curricular de l’economia social i solidà-
ria (ESS) als estudis de la Facultat d’Economia i Em-
presa (4 titulacions) i, l’altre, per incloure la sobirania 
alimentària als estudis de la Facultat de Veterinària (2 
titulacions). Els GEDEF, dinamitzats per la FAS, estan 
formats per entre 15 i 20 persones, entre les quals hi 
ha membres dels equips de deganat, professorat, es-
tudiants i representants d’organitzacions socials, d’ini-
ciatives d’ESS i del sector rural. 

Jornades d’Economia Social i Solidària

Més de cent persones van participar a les Jornades 
d’ESS, que es van centrar en la reflexió crítica al vol-
tant del capitalisme i la proposta de models econòmics 
alternatius més justos. Fins a 22 ponents i 15 entitats 
de l’àmbit de l’economia social i solidària van formar 
part de les taules rodones, les conferències i els tallers 
participatius. 

Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutada-
nia Global

Enguany s’ha treballat per crear aquest mínor, que 
entra en l’oferta formativa la UAB per al curs 2014-
2015. És de caràcter transversal i interfacultatiu i s’ha 

Accions:

https://universitatieconomiasolidaria.wordpress.com/uab/
https://universitatieconomiasolidaria.wordpress.com/uab/
https://universitatieconomiasolidaria.wordpress.com/presentacio/
https://universitatieconomiasolidaria.wordpress.com/presentacio/


5.  Programes, grups  
i projectes de voluntariat

La FAS promou la participació dels estudiants en el 
voluntariat universitari. Per tal d’oferir una educació 
integral a l’alumnat, la UAB ofereix l’oportunitat única 
de participar en un programa de voluntariat i viure una 
experiència basada en els valors de la cooperació, la 
solidaritat, la democràcia participativa, la convivència, 
la justícia i la ciutadania activa. Els programes que ha 

desenvolupat aquest curs es divideixen en diferents 
àmbits: els àmbits de caràcter social (penitenciari, so-
ciosanitari i socioeducatiu), que busquen millorar la 
situació de col·lectius que es troben en risc d’exclusió 
social, l’àmbit mediambiental, l’àmbit de la promoció 
de la salut i l’àmbit de cooperació per al desenvolu-
pament. 

Àmbit penitenciari

Programa de Justícia
El Programa de Justícia de la FAS contribueix a la in-
tegració social i la reinserció de les persones pri-
vades de llibertat mitjançant l’articulació d’activitats 
de voluntariat que promouen la participació activa dels 
joves universitaris i possibiliten un acostament pro-
gressiu de les persones internes a la societat.

El voluntariat que hi participa desenvolupa activitats 
de tipus acadèmic (reforç escolar o en estudis univer-
sitaris i en idiomes) i de caràcter social (escacs, batu-
ka, salsa, club de lectura, informàtica i relaxació, entre 
d’altres).

Aquest projecte, que es duu a terme en coordinació 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, es divideix en dos subprogrames: el [Pro-
grama per a la Integració dels Presos (PIP)] i el Pro-
grama dels centres educatius de justícia juvenil.

El PIP es duu a terme al Centre Penitenciari de Brians 
I i al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, i en-
guany, per primera vegada, a Quatre Camins. Els cen-
tres educatius on fem activitat són L’Alzina, Els Til·lers i 
Can Llupià i, com a novetat d’aquest any, l’Oriol Badia.

   15 

Àlex Prats, 
voluntària a Can Llupià

x x    El voluntariat  
permet trencar  

les barreres socials.x

“
”

http://www.uab.cat/web/voluntariat-1256191998721.html
http://www.uab.cat/web/programes-socials/justicia/missio-i-beneficiaris-1274251161081.html
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Promoció de la cultura i l’art
Per promoure la implicació, el compromís social i 
el treball en xarxa amb altres serveis de la UAB, la FAS 
es va coordinar amb Cultura en Viu de la UAB per a 
dur a terme diferents activitats culturals i artístiques 
als centres.

Per un costat, el combo de l’Aula de Música va 
col·laborar amb un concert de Nadal al CE Can Llupià, 
en el qual van assistir fins a 120 persones del centre, 
entre interns, educadors i professionals. A més, el 
combo de la UAB va dur a terme un taller pedagògic 
de música funk jazz. Per l’altre costat, el mes de juny 

el Grup Estable de l’Aula de Dansa va brindar una 
actuació de dansa contemporània al CP de Dones, 
que es va considerar un èxit per l’alta participació de 
les internes. Per als centres i per a les internes és un 
luxe poder gaudir d’actuacions de creació artística 
d’aquest nivell.

També enguany es va dur a terme per primera vegada 
un taller de pintura creativa, en el qual un professor 
de la UAB va oferir als joves de Can Llupià un espai 
col·lectiu de creativitat i expressió artística a través de 
tècniques diverses com el dibuix, el collage, etc.).

Àmbit socioeducatiu

Programa CROMA
Amb el Programa Socioeducatiu CROMA s’acompa-
nya, amb el suport de persones voluntàries università-
ries, infants i joves que, per les seves circumstàncies 
socioculturals o personals, no estan assolint els objec-
tius escolars. Amb aquest programa pretenem lluitar 
contra el fracàs i l’abandonament escolars i afavorir 
la continuïtat i la transició entre etapes educatives 
d’infants i joves que es troben en situació de desavan-
tatge educatiu. Les persones voluntàries duen a terme 
tallers d’estudi assistit a les escoles donant suport a 
infants i joves en les tasques escolars, i activitats per 
desenvolupar habilitats socials. A més, els voluntaris 
adquireixen valors de convivència i solidaritat a partir 
de l’experiència viscuda.

Un dels factors d’èxit del CROMA és l’adaptació dels 
tallers i de les metodologies als objectius pedagògics 
que, des dels centres, s’estan treballant en l’horari 
escolar. També són factors d’èxit la coordinació i el 

seguiment diaris amb les persones tutores, amb els 
ajuntaments i amb els centres educatius. 

Enguany, el CROMA ha arribat per primera vegada a 
Terrassa, Badia i Barberà del Vallès, s’han fet més 
tallers i per tant s’ha acompanyat més infants. Per de-
senvolupar aquesta activitat s’ha comptat amb més de 
vuitanta estudiants, que han fet voluntariat un dia a la 
setmana.
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David Sirvent, 
responsable de Cultura en Viu 

x x La dimensió social de les activitats culturals, al llarg 
d’aquests darrers anys, s’ha multiplicat en importància i la 

UAB no n’és una excepció. Aquestes activitats 
de música i dansa són el fruit de la feina 

cooperativa i en xarxa ben feta: finalment 
les formacions de música i dansa 
estables de la Universitat, que són el 
punt de suport a la creació artística 
dins la UAB, són al mateix temps una 
eina social molt valuosa.

“

”

http://www.uab.cat/cultura/
http://www.uab.cat/web/programes-socials/croma/missio-i-beneficiaris-1274251159099.html


La UAB acull els impulsors  
del Programa CROMA

 El 16 de gener es va celebrar a la UAB una presenta-
ció del CROMA, en què quaranta persones vincula-
des a aquest programa es van trobar per primera 
vegada: estudiants, representants de centres edu-
catius, regidors i tècnics d’ajuntaments, tècnics i re-
presentants dels serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament, i membres de la Direcció General per 
a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.

 

El director de la FAS, Jordi Prat, i la vicerectora d’Es-
tudiants i Cooperació de la UAB, Sílvia Carrasco, van 
presentar el CROMA i van parlar sobre el model d’es-
cola com a instrument de transformació social i de 
l’impacte del Programa en la generació de relacions 
interculturals positives. La trobada també va propiciar 
que els diferents actors es coneguessin i intercanvi-
essin impressions, per fer del CROMA un exemple de 
treball en xarxa.

Escoles per municipi: Cerdanyola del Vallès (Les 
Fontetes, Xarau i Sant Martí), Sabadell (Arraona, Juan 
Ramón Jiménez i Floresta), Rubí (Pau Casals, Maria 
Montessori i Ramon Llull), Badia (La Muñeira, Las 

Seguidillas, La Sardana, La Jota), Terrassa (Font de 
l’Alba, Sant Llorenç, Antoni Ubach), Barberà del Vallès 
(Can Serra, Miquel Martí i Pol, i Del Bosc).
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http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345665579400
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345665579400


300 infants del CROMA  
descobreixen la UAB

Els infants de les escoles del Vallès en què es desenvo-
lupa el Programa CROMA van visitar les instal·lacions 
de la UAB per dur a terme les activitats organitzades 
per les facultats, els departaments i els col·lectius de 
la Universitat. Els tallers van permetre que els infants 

s’endinsessin en el món universitari i es posessin en la 
pell dels estudiants. Presentar un programa de televisió, 
assistir a un judici, conèixer la deixalleria o aprendre que 
el nitrogen líquid pot fer levitar trens van ser algunes de 
les activitats que van tenir més èxit.

Projecte Joves Universitàries i 
Joves Tutelades
Projecte en el qual han participat noies tutelades re-
sidents a un centre residencial d’acció educativa 
(CRAE), gestionat per la Cooperativa Suara, i 12 es-
tudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
la UAB. La proposta prové d’IARS, Grup de Recerca 
en Infància i Adolescència en Risc Social de la UAB, 
que es dedica principalment a la inserció sociolaboral 
dels joves tutelats. El projecte estableix una mentoria 
per parelles no professional, a través de la qual les 

universitàries ajuden les joves adolescents residents 
al CRAE a millorar en diferents aspectes en què es 
detecten carències (autoestima, estabilitat emocional, 
ampliació de la xarxa social). A la vegada, a les estudi-
ants d’Educació que hi fan el voluntariat els suposa un 
aprenentatge en valors i el desenvolupament d’habili-
tats com l’escolta o l’acompanyament.
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Rabia Aselman, 
voluntària amb joves tutelades

x x    És un somni poder  
participar en aquest  

voluntariat, perquè significa 
tenir l’oportunitat de 

fer allò que t’agrada.x

“
”

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345671085619
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345671085619
http://www.suara.coop/
http://grupsderecerca.uab.cat/iars/


Programa Shere Rom
Es tracta d’una activitat d’intervenció socioeducativa 
en contextos de diversitat cultural. S’ha dut a terme en 
diferents escoles de Barcelona i Badalona amb infants 
que pertanyen a minories ètniques i que es troben en 
una situació de risc d’exclusió social. Han participat al 
curs dues estudiants voluntàries de Pedagogia: una 
ha treballat a través d’una plataforma digital interactiva 
amb jocs educatius que promouen la inclusió, i l’altra 
ha treballat amb infants de cicle superior d’una escola 
del Bon Pastor creant una història digital a partir de 
les seves motivacions, per fomentar l’aprenentatge en 
col·laboració.

Programa Lecxit
8 estudiants de la Universitat a l’Abast, un programa 
de la UAB per a persones de més de 50 anys que 
gestiona l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), han 
fet un voluntariat en el Programa Educatiu LECXIT, 
un projecte original de la Fundació Jaume Bofill. Els 
voluntaris de la FAS han fet, a Badia del Vallès, tallers 
per millorar la comprensió lectora d’infants de segon 
cicle de primària. 

La metodologia és una mentoria individual (un mentor 
per cada infant) en què es treballa l’escolta activa i els 
recursos lúdics com a factors imprescindibles perquè 
l’infant s’impliqui en l’aprenentatge.

Programa de suport a  
docents i a infants amb 
necessitats especials
Amb l’objectiu d’atendre a la diversitat dels infants que 
hi ha a l’aula, l’escola de Rubí Ca N’Alzamora i el se-
minari  SINTE (Seminari Interuniversitari d’Investiga-
ció en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge de la 
UAB) han iniciat un nou projecte en què 7 estudiants 

del grau d’Educació Primària han fet un voluntariat 
per donar suport als mestres de l’escola per atendre a 
la diversitat dels infants que hi ha a les aules, especial-
ment en els casos amb necessitats especials.

Àmbit sociosanitari

Programa Sociosanitari
El Programa Sociosanitari de la FAS té l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de les persones hospi-
talitzades, així com la de les seves famílies, mitjan-
çant el suport emocional per afavorir la recuperació 
d’aquestes persones des d’una perspectiva integral. 
Pretén fer, de les llargues estones d’espera a què es 
fa front diàriament als hospitals, un espai de descon-
nexió i d’entreteniment, perquè la malaltia hi quedi en 
un segon pla.

Els voluntaris aporten un valor afegit que no es pot co-
brir amb altres professionals, ja que de manera altru-
ista ofereixen companyia a persones que es troben en 
un procés vital complex i delicat. A més, es potencien 
les relacions intergeneracionals i de proximitat entre el 
col·lectiu d’infants i de gent gran i els joves universi-
taris, contactes que són profundament enriquidors per 
a totes les parts. Les activitats que es fan a l’Hospital 
Vall d’Hebron i al Centre Fòrum-Maresme són una lu-
doteca, contacontes, tallers d’emocions, de cançons, 
d’entrenament cerebral, etc.
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Manel Castelló, 
voluntari de LECXIT i estudiant de la Universitat a l’Abast

x x Poder dedicar temps a compartir 
coneixements de llengua  
és molt gratificant, ja que tens  
per recompensa l’energia  
i la vitalitat dels infants.

“
”

http://abast.uab.cat/estudiants/
http://www.lectura.cat/
http://www.fbofill.cat/
http://www.canalzamora.cat/
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345674297712
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345674297712
http://www.uab.cat/web/programes-socials/sociosanitari/missio-i-beneficiaris-1274251164698.html


Programa de Fisioteràpia
La FAS va iniciar el curs passat una col·laboració amb 
el grau de Fisioteràpia de la UAB, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de la Barceloneta i el Servei de Me-
dicina Física i la Unitat de Rehabilitació del Parc de 

Salut Mar, per impulsar conjuntament un nou progra-
ma d’activitats destinades a millorar l’estat físic d’al-
guns usuaris del CAP. El mes de març es va posar en 
marxa amb la participació voluntària de 6 estudiants.
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Amilcar Carpinter, 
voluntari del Centre Fòrum

x x Les activitats que he dut a terme segur que 
em serviran en el moment que hagi de 

treballar amb persones que compleixin 
característiques similars a les del Centre 
Fòrum, per exemple a l’hora d’interactuar 
amb elles o de dinamitzar un grup 
segons les activitats que es facin.

“

”
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Àmbit social

Un curs més, hem gestionat un programa de volunta-
riat a la PAH de Barcelona en el qual han participat 4 
estudiants d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. 
Els voluntaris s’han encarregat de fer les primeres en-
trevistes a les persones que es posaven en contacte 

amb la PAH per explicar els seus casos de desnona-
ment i demanar suport. El fet de disposar de persones 
dedicades gairebé únicament a això ha permès a la 
PAH recollir més informació i de més qualitat.

Voluntariat a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca  
de Barcelona (PAH)

Grup de voluntariat  
de medi ambient
Aquest grup, en el qual enguany han 
participat 21 estudiants, duu a terme 
activitats de sensibilització al campus 
de la UAB sobre maneres més sosteni-
bles, saludables i ecològiques de viure. 
El grup ha continuat amb el projecte de 
caixes niu, que tracta de construir i pen-
jar caixes niu i de fer un seguiment de 
les caixes i dels ocells que hi nien.

Una de les iniciatives més innovado-
res i mediàtiques va ser l’impuls de la 
campanya «Oh my got» per conscien-
ciar del malbaratament de recursos que 
suposen els gots de les màquines de cafè 
d’un sol ús. La campanya volia fomentar 
que les persones que estudien o treballen 
portin el seu propi got per tal de reduir els 
residus que es generen cada dia. Es van 
fer diverses accions informatives que van 
tenir força ressò en els mitjans de comu-
nicació.
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Àmbit mediambiental

Àmbit de salut

Salut al campus de la UAB
El Programa de Salut de la FAS promou estils de vida 
saludables entre els estudiants de la UAB. Les àrees 
de treball són la prevenció del consum problemàtic 
de drogues i les conductes sexuals de risc que po-
den portar a la transmissió de virus o malalties, molt 
especialment del VIH. Per això, promovem el consum 
responsable i una sexualitat i afectivitat saludables. 
Fomentem que els joves universitaris disposin de la in-
formació necessària perquè puguin prendre decisions 
sobre els seus hàbits de vida de manera responsable 

i perquè coneguin els recursos d’informació i d’asses-
sorament que tenen a l’abast.

Una de les principals activitats d’aquest programa és 
El Xiringu, un punt itinerant d’assessorament i infor-
mació sobre qüestions de promoció de la salut i difusió 
de materials de prevenció obert a tots els estudiants 
del campus. Hi col·laboren els voluntaris i els estudi-
ants de pràctiques del Programa, que prèviament re-
ben una formació com a agents de salut i així donen la 

http://pahbarcelona.org/
http://www.uab.cat/web/salut-1256191998707.html
http://www.uab.cat/web/salut/serveis/xiringu-1285051115503.html


    23 

informació de tu a tu (d’estudiant a estudiant). Aquest 
any s’han fet 15 Xiringus a espais diferents i s’hi han 
atès a uns 500 estudiants.

Accions del voluntariat de Salut

L’equip de Salut de la FAS va organitzar activitats amb 
motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, del 
Dia de la Dona i de la Setmana Saludable i Sosteni-
ble de la UAB. L’1 de desembre, es va adherir a la 
campanya «VIH: avançant cap a la meta zero», per 
a la prevenció i la difusió d’informació sobre la sida i 
les infeccions de transmissió sexual (ITS). En aquesta 
jornada, 10 estudiants es van fer la prova ràpida del 
VIH, en col·laboració amb l’ONG Actua Vallès. El Dia 
de la Dona, es va col·laborar amb l’Observatori per a 
la Igualtat en les activitats per identificar i lluitar contra 
les expressions masclistes i per lluitar contra el model 
estètic imposat. En aquesta mateixa línia, durant tot el 

curs es va fer arribar al campus la campanya #Res-
Ser, impulsada per la Taula de Diàleg per a la Pre-
venció dels Trastorns de la Conducta Alimentària. 

Una altra novetat del curs va ser la primera edició del 
Concurs de Relats Eròtics, en el marc de la Diada 
de Sant Jordi, al qual van arribar 44 obres i que es 
va crear amb l’objectiu d’afavorir la reflexió sobre la 
sexualitat i brindar espais per parlar-ne sense tabús, 
complexos o prejudicis. 

Amb motiu de la V Setmana Saludable i Sostenible 
de la UAB, el grup de salut va organitzar la gimcana 
«Què fas de festa?» i el consultori dels Drs. Amor i el 
Cigarret Informatiu, activitats que van tenir més de 40 
participants. El grup de voluntaris, a més, va participar 
al concurs de curts organitzat per CESIDA «HIV Think 
Thank» per lluitar contra l’estigma de les persones que 
tenen el VIH. 

10
Activitats

14
Estudiants

7
Materials  

editats1232
Participants   

 

Salut

http://www.actuavalles.org/
http://www.uab.cat/observatori-igualtat/
http://www.uab.cat/observatori-igualtat/
http://www.consum.cat/qui_som/taula-dialeg/index.html
http://www.consum.cat/qui_som/taula-dialeg/index.html
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345670378375
http://www.uab.cat/doc/saludable
http://www.uab.cat/doc/saludable
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«Triem banca ètica» arriba als 
estudiants de la UAB
El grup de voluntariat de cooperació de la FAS va de-
senvolupar la campanya «Triem banca ètica», amb 
què es volia conscienciar la comunitat universitària 
dels impactes negatius del model econòmic neoliberal 
i de la banca convencional i, a la vegada, promoure 
vies alternatives com l’economia social i solidària i les 
finances ètiques. Es va dur a terme l’activitat «Els di-
ners com a eina de transformació», en la qual a través 
de jocs es convidava l’alumnat a respondre preguntes 
com ara: què fan els bancs amb els diners.

Àmbit de la cooperació per al desenvolupament

Dades del voluntariat universitari a la FAS

Projectes

Portal Xarxanet
El portal Xarxanet (www.xarxanet.org), impulsat per 
la Generalitat de Catalunya, està centrat en l’associa-
cionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat a Ca-
talunya. Des de fa més de 10 anys, conjuntament amb 
altres organitzacions del tercer sector,  la FAS hi parti-

cipa com a entitat promotora. Aquest curs 2013-2014 
la FAS hi ha publicat més de 140 continguts (notícies, 
reportatges, activitats d’agenda, etc.) sobre el volun-
tariat universitari i sobre els valors de la participació i 
la transformació social.

Programa Joventut en Acció
La FAS participa al Servei de Voluntariat Euro-
peu (SVE) del programa Joventut en Acció de 
la Comissió Europea com a entitat d’enviament 
i d’acollida. Com a entitat d’acollida, aquest 
curs ha rebut quatre joves voluntaris vinguts 
d’Alemanya, Grècia i Portugal que es van in-
corporar als programes de voluntariat i al Servei 
d’Atenció a la Discapacitat. A més, la FAS ha 
informat i orientat sobre el programa els estu-
diants de la UAB, i ha estat entitat d’enviament 
d’un estudiant a l’organització Foundation Ra-
patac, Gävle (Suècia).

85
Homes365

Dones

  

Perfil
voluntariat

450

https://www.facebook.com/triembancaetica/timeline?ref=page_internal
http://xarxanet.org/
http://www.uab.cat/web/voluntariat/voluntariat-internacional/servei-voluntariat-europeu-1276087925219.html
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Programes en col·laboració amb facultats de la UAB

Projecte Joves Universitàries  
i Joves Tutelades/ Ciències de l’Educació 12

SINTE / Ciències de l’Educació 7

Voluntariat d’estudiants de Fisioteràpia  
al CAP de la Barceloneta / Fisioteràpia 6

Shere Rom / Psicologia 2

CROMA 98

Programa per a la Integració dels Presos (PIP) 80

Programa Sociosanitari 74

Programa dels centres educatius de justícia juvenil 45

Medi ambient 21

Cooperació 11

Salut 10

Programes i grups propis

LECXIT – Fundació Jaume Bofill 6

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca  4

Programes amb entitats externes

Voluntariat puntual per a la Cursa de la  
UAB i per a Sant Jordi – dinar solidari 85

Altres

Voluntariat 
per programes



(no s’hi ha comptat el voluntariat puntual)
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Ciències de l’Educació 22,74 %

Psicologia  14,79 %

Dret 14,52 %

Filosofia i Lletres  9,31 %

Traducció i Interpretació 5,21 %

Ciències de la Comunicació 4,66 %

Biociències 4,26 %

Altres 13,42 %

Sense especificar 10,68 %

Total 100 %

Facultat Percentatge respecte al total  
de persones voluntàries

Facultats  
amb més  

voluntariat 

Evolució del voluntariat de la FAS durant els últims cinc cursos

2009-2010

228

2010-2011

182

2011-2012

241

2012-2013

229

2013-2014
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6. Principals activitats
Crisis i lluites socials. L’acció social, motor del canvi global

Trobades formatives per al voluntariat: Nostrum

La FAS aposta per una festa major sostenible i lliure de riscos

El 4 de novembre vam organitzar un acte per donar 
el tret de sortida al curs de voluntariat de la FAS. Es 
va comptar amb Arcadi Oliveres i Ada Colau, que van 
fer una xerrada titulada «Crisis i lluites socials. L’acció 
social, motor del canvi global», en la qual van assistir 
160 persones.

Ada Colau, activista i portaveu de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca, es va centrar en el paper de la 
societat civil a l’hora de donar respostes per afavorir 
els canvis polítics i socials; i Arcadi Oliveres, catedràtic 
d’Economia Aplicada i president de Justícia i Pau, va 
fer una aproximació a la crisi a escala global per poder 
entendre’n les conseqüències.

Aquest curs s’han organitzat dues trobades per a la 
formació del voluntariat, Nostrum: una el 16 de de-
sembre i una altra el 15 de març. Fins a 130 perso-
nes han assistit a alguna de les dues trobades, en les 
quals també han participat estudiants amb beca o en 
pràctiques a la Fundació, ja que el Nostrum és a més 
un espai de coneixença i d’intercanvi d’experiències. 
S’hi han desenvolupat diversos tallers: de creativitat; 
de metodologies de participació; d’exclusió social; 
d’activisme, de música i motivació, i d’assertivitat i es-
colta activa. 

Durant la festa major de la UAB de 2013 vam propo-
sar diverses activitats en què van participar més de 
800 estudiants. Les accions estaven centrades en la 
promoció del voluntariat, la sostenibilitat, la salut i la 
prevenció de riscos vinculats al consum d’alcohol, i la 
conducció segura. Un equip de voluntaris de la FAS, 
situat a la plaça Cívica, va dinamitzar tallers lúdics com 

la gimcana «Què fas de festa?» o el Fotodigues, un 
fotomatón amb missatges com «Pau» o «Cooperació». 
A la rambla Nord, es van donar 300 fils perquè els es-
tudiants es poguessin penjar el seu got i assegurar una 
festa major sostenible, i una brigada mòbil va repartir 
alcoholímetres per afavorir una conducció segura.
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http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345663350847
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345663350847
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345663461876
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345664963718
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345664963718
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345668479134


Un centenar de voluntaris fan possible la Cursa de la UAB

Tanquem el curs escoltant els protagonistes

La FAS rep el Premi Col.lectiu de la UAB

La FAS va ser l’encarregada de coordinar els cent vo-
luntaris de la Cursa Solidària de la UAB, que es va or-
ganitzar amb l’objectiu de recollir diners per a La Marató 
de TV3. Els voluntaris van organitzar i repartir dorsals, 
xips i material, es van situar en punts de control durant 
el transcurs de la cursa, van donar suport a la prepa-

ració de la fira i es van encarregar de tenir a punt tot 
el que fos necessari per al bon funcionament de l’acte.

La Cursa, amb 2144 participants, va aconseguir reco-
llir en aquest acte 9000 euros per a la recerca científica 
en malalties neurodegeneratives.

El 21 de maig es va celebrar l’acte de cloenda del curs 
de la FAS, en el qual van assistir 118 persones que van 
poder conèixer les activitats dutes a terme i l’impacte 
que han tingut. S’hi va voler donar protagonisme a al-
gunes de les persones que han fet possible les activi-

tats i que donen sentit a la tasca de la FAS. Diferents 
voluntaris van explicar les seves vivències, es van pro-
jectar vídeos amb entrevistes a les persones beneficià-
ries dels programes i es va poder veure la repercussió 
mediàtica de les diferents campanyes impulsades.

El 14 de novembre l’associació Amics de la UAB va ce-
lebrar a Casa Convalescència la seva festa anual i va 
guardonar la FAS amb el Premi Col·lectiu de la UAB. 
Jordi Prat, el director de la FAS, va recollir el premi i 
va voler remarcar en la seva intervenció la implicació, 
la mobilització i la participació de més de 5000 estudi-
ants de la UAB en les activitats de la Fundació des de 
la seva creació. A més, va explicar algunes de les ac-
cions que s’han dut a terme en tot aquest temps. En la 
seva intervenció va destacar que la FAS complementa 
l’educació dels graus incorporant-hi valors i, per tant, 
forma ciutadans i futurs professionals compromesos. 
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http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345665046580
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345664442773


7. Treball en xarxa
Treball en xarxa amb entitats externes

Comissió d’Internacionalització i Cooperació (CICUE), 
que pertany a la CRUE (Conferència de Rectors de 
les Universitats Espanyoles); Comissió de Cooperació 
Universitària per al Desenvolupament de l’ACUP (As-
sociació Catalana d’Universitats Públiques); Comissió 
de Solidaritat i Cooperació Internacional de la Xarxa 
Vives d’Universitats; Comissió de Discapacitat de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; Comissió UNI-
DISCAT del Consell Interuniversitari de Catalunya; Co-
mitè 1r de Desembre; Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya; Coordinadora Catalana de Fundacions; 
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social); Federació 
Catalana de Voluntariat Social; Fundació Universia; 
Taula de Participació Social, Xarxanet.org; Xarxa de 
Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat a la 

Universitat (SAPDU) de la Xarxa Universitària d’As-
sumptes Estudiantils (RUNAE).

La Universitat de Puerto 
Rico ens convida a conèixer 
experiències de voluntariat
El mes d’abril, el director de la FAS, Jordi Prat, va vi-
sitar la Universitat de Puerto Rico per tal de donar a 
conèixer i intercanviar les experiències de promoció 
i activitat voluntària en el marc universitari. Durant la 
seva estada, va fer una conferència, al centre CAUCE, 

sobre la relació entre universitats i comunitats locals i 
una altra, a l’Instituto Universitario para el Desarrollo de 
las Comunidades (UPR-Mayagüez), per debatre sobre 
com vincular pràctiques i voluntariat i l’interès de pro-
moure els intercanvis de voluntaris entre universitats.
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Trobada Socially Commited  
Universities
Del 24 al 26 de març va tenir lloc a la UAB una troba-
da d’universitats europees per treballar sobre socially 
committed universities (universitats socialment com-
promeses) en el marc de la xarxa ECIU (European 
Consortium of Innovatite Universities). La FAS és una 

de les entitats que lidera aquest projecte per afavorir 
la creació d’un grup de treball d’universitats compro-
meses socialment per tal de promoure l’intercanvi, la 
cooperació i la millora de la formació en aquest àmbit.

L’objectiu principal d’aquesta trobada va ser millorar 
les estratègies de la participació dels joves voluntaris 
en el marc universitari. Hi van participar representants 
de les universitats següents: Universitat d’Aveiro (Por-
tugal), Universitat de Lodz (Polònia) i Universitat de 
Stavanger (Noruega), i s’hi van compartir els diferents 
models de treball dels participants amb referència al 
voluntariat universitari.

Arran d’aquesta trobada, la tècnica del PIUNE va as-
sistir a l’Erasmus Staff Training Week «Working with 
students with special educational needs» que es va 
duu a terme el mes de juny a la Universitat de Lodz.

http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345670689349
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345670689349
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345670689349
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345668624455
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345668624455
http://eciu.web.ua.pt/
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345672768903
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345672768903


Treball en xarxa a la UAB

La FAS, com a part de la UAB, treballa en coordinació 
amb departaments, serveis, entitats, facultats i progra-
mes de la mateixa universitat. Del curs 2013-2014 vo-
lem destacar les sinergies amb l’Oficina de Medi Am-
bient en el projecte de les caixes niu, amb el Campus 
SIS (Saludable i Sostenible), amb l’Àrea de Relacions 
Internacionals i amb l’Àmbit de Participació.

Àmbit de Participació
La FAS forma part del projecte de participació de la 
UAB, amb el qual es vol promoure les iniciatives cul-
turals, de representació estudiantil, de voluntariat, so-
lidàries, d’igualtat, d’intercanvi, etc., de la UAB sota el 
paraigua de la participació. Les entitats o els progra-
mes que promouen aquest projecte i que compartei-

xen els espais de treball a l’edifici R són Cultura en 
Viu, Observatori per a la Igualtat, FAS i Dinamitza-
ció Comunitària. Desenvolupem activitats i iniciatives 
en xarxa que ens permeten, entre altres coses, arribar 
a més persones de la comunitat universitària i tenir 
més impacte en cadascuna d’aquestes accions.
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x x La universitat ha de fomentar el voluntariat en 
diferents fronts: cal que esdevingui matèria d’estudi 
perquè sigui conegut pels futurs professionals dels 

camps social, educatiu i de la salut; també ha de ser 
objecte de recerca per poder aprofundir en els seus 
beneficis, incrementar-ne la qualitat i prestigiar-lo i 
divulgar-lo en el món científic, i ha de disposar de 

col·laboracions estables amb entitats dels 
diferents àmbits de voluntariat que 

hi hagi al seu entorn per poder 
canalitzar l’interès dels estudiants 

a comprometre’s amb alguna 
causa, a més dels projectes 

propis de la mateixa universitat.

Ramon Terrassa, director general d’Acció Cívica i Comunitària,  
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

“

”



8.  Rendició de comptes
La Fundació Autònoma Solidària ha gestionat els recur-
sos econòmics que diferents agents li han confiat per 
donar suport a les seves línies de treball durant l’exer-
cici de 2013. Per assegurar la transparència i la bona 

gestió dels recursos, la Fundació Autònoma Solidària 
ha sotmès els seus comptes a una auditoria externa 
duta a terme per Blázquez, Planas i Associats SL.

Resum econòmic del 2013 per tipus de finançament

Universitat Autònoma de Barcelona 369.109,53

Àrea de Cooperació per al Desenvolupament 80.140,00

Fundació Autònoma Solidària 165.747,20

PIUNE  80.640,00

Transport adaptat, PIUNE 4.783,33

Consell Social, beques Impuls 37.799,00

Subvencions 251.669,24

Generalitat de Catalunya 133.973,95

Administració central 49.617,57

Administracions locals 17.931,35

Entitats privades i altres 50.146,37

Subvencions per a immobilitzat 30.938,92

Cursos i serveis 25.215,00

Donatius 79.134,23

Altres ingressos 160,99

TOTAL 756.227,91

Beques i ajuts atorgats 143.130,47

Despeses de funcionament 234.711,82

Despeses de personal 371.593,39

TOTAL 749.435,68

 6.792,23

Despeses 
de 2013

Ingressos 
de 2013

RESULTATS de 2013
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Cooperació per al desenvolupament 117.536,51

PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat 141.322,98

Programes socials 178.454,54

Funcionament general 312.121,65

TOTAL 749.435,68

Despeses 
per àrees
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Distribució d’ingressos per tipus de finançament

Subvencions  
33%

Cursos, serveis 
i donatius 

14%
Subvencions en capital 

i altres ingressos 
4%

Universitat Autònoma 
de Barcelona

49%

PIUNE, 
Servei d’atenció 
a la discapacitat 

24%

Cooperació per  
al desenvolupament

16%

Programes Socials
24%

Funcionament
General

41%

 Despeses per àrees



Finançadors de 2013

    Ajuntament de Barcelona

    Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

    Diputació de Barcelona

    Generalitat de Catalunya 

 • Departament de Benestar Social i Família 
  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
  Direcció General de Joventut
  Direcció General per a la Immigració
  Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
 • Departament de Justícia
 • Departament de Salut

    Fundació La Caixa

    Fundació La Marató de TV3

    Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
(FUAB)

    Govern espanyol 

 • Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
  Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància
  Institut de la Joventut

    La Caixa 

    Universitat Autònoma de Barcelona

 • Consell Social
 • Servei de Biblioteques
 • UNIDISCAT

Agraïm a tots els finançadors les seves aportacions, 
que fan possible desenvolupar l’activitat de la Fundació. 
Cal mencionar també els donants particulars (membres 

del PDI i del PAS), així com els estudiants que en 
formalitzar la matrícula fan la seva aportació i donen 

suport al Fons de Solidaritat de la UAB.

“

”

http://www.uab.cat/fas


Fundació Autònoma Solidària

fas@uab.cat / 93 581 24 85
Edifici l’Àgora (edifici R) 
Plaça Cívica
Campus de la UAB 
08193 Bellaterra  
(Cerdanyola del Vallès)

L’horari d’atenció  
és de dilluns a dijous,  
de 10 a 19 h,  
i divendres de 10 a 15 h.

www.uab.cat/fas

@FAS_UAB

Facebook.com/FAS.UAB

/fasvoluntariat

mailto:fas.oap%40uab.cat?subject=
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