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La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una 
entitat social universitària que té la missió de 

facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat 
universitària formi part d’una ciutadania activa, 

crítica i agent de transformació social.
 

Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes 
d’acció social universitària, i de sensibilització 
 i foment de l’esperit crític amb l’objectiu final  

de generar un impacte social orientat a  
fomentar la justícia social, i la millora de  

l’entorn i la qualitat de vida de les persones.
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Amb aquesta memòria volem fer un repàs del que ha estat l’activitat de la 
FAS durant el curs 2018-19, al mateix temps que volem rendir comptes amb 
tots aquells que la fan possible. Com a responsables de la FAS, doncs, vo-
lem fer constar l’agraïment a les 520 persones vinculades amb el voluntariat, 
les pràctiques extracurriculars, l’equip de treball o el patronat i als finança-
dors que fan possible la viabilitat dels seus programes. 

La memòria recull els programes i activitats del curs passat al voltant de les 
quatre línies d’acció de la nostra entitat, entre les quals ens agradaria desta-
car alguns aspectes. 

En primer lloc, l’aposta decidida per a la promoció de la metodologia educa-
tiva de l’Aprenentatge Servei conjuntament amb altres companys de viatge a 
la nostra universitat, que ens ha portat a oferir-nos des de la FAS com a ofici-
na ApS de la UAB. Aquesta oficina ja és una realitat i ha començat a caminar 
amb resultats força destacables, com podeu veure a la memòria. 

En segon lloc, volem posar de relleu la consolidació del Programa d’Acollida 
com una línia de treball que ens singularitza com a FAS i que, el curs passat, 
va créixer en l’apartat d’acompanyament acadèmic amb l’acollida de nous 
estudiants procedents del Líban i de l’Iraq. Precisament totes aquestes ac-
cions van formar part del lema totalment explícit de la Festa Major i del curs 
acadèmic: #UABRefugi. 

Així mateix, volem destacar el canvi de nom del PIUNE, que ha passat de ser 
el Servei d’atenció a la Discapacitat a ser el Servei per a la Inclusió a la UAB, 
en línia amb el paradigma de fer de les universitats institucions accessibles 
per a tothom, que puguin donar respostes ajustades a les particularitats de 
tot l’alumnat, sense diferències. El nou nom s’emmarca plenament en el Se-
gon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB per a 2018-2023. 

Finalment, ens plau destacar que presentem aquest document entrat ja el 
curs 19-20, quan tot just la FAS enceta algunes activitats en relació al 20è 

aniversari. Portem vint cursos i vint memòries d’activi-
tat, que ens ajuden a fer un balanç molt més que 

positiu d’aquesta entitat singular nascuda sota 
els auspicis de la UAB l’any 1999. Per molts 

anys a tots els qui ho han fet possible! 

Jordi Prat, director
Carlos Sánchez, president i vicerector  
de Relacions Institucionals i de Cultura
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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 desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Estructuralment, la FAS es troba dins la FUAB, institució que agrupa i gestiona 
les fundacions de la Universitat.

La visió de la FAS és esdevenir una entitat social universitària referent que catalitzi i enforteixi els recursos, el 
coneixement i els valors de la comunitat universitària, per tal de vehicular-los cap a la transformació social.

Atenció a la 
discapacitat i a 
les necessitats 
educatives 
específiques

Acció social Voluntariat Cooperació i 
educació per a la 
Justícia Global

L’equip tècnic d’aquest curs, diri-
git per Jordi Prat, ha estat format 
per les persones següents:

Carla Aguilar, Sílvia Ayala, Ser-
gio Cabanelas, Elsa Espinosa, 
Marina Girona, Laura González, 
David Hernandez, Olga Herrero, 
Eva Maria León, Carla Marimon, 
Pol Martí, Sara Martínez, Noemí 
Molins, Andy Morodo, Marta Nei-
la, Judit Oliver, Ana Paez, Júlia 
Pírez, Berta Porcel, Laura Riba, 
Elisabet Rodríguez, Mireia Ruíz, 
Arantxa Sánchez, Marc Vila i 
Montserrat Zahonero. 

Patronat 

Enguany el Patronat de la FAS ha crescut i s’hi ha incorporat quatre mem-
bres més (Albert Branchadell, Glòria Estapé, Àngel Puyol i Digna Couso).

Composició a juliol del 2019:
Montserrat Balagueró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Daniel Furlan, Representant del Consell Social
Xavier Such, Professor de la Facultat de Veterinària
Joan Botella, Professor de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Elvira Vila, Representant de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Albert Branchadell, Professor de la Facultat de Traducció i Interpretació
Glòria Estapé, Professora de la Facultat d’Economia i Empresa
Àngel Puyol, Professor de la Facultat de Lletres
Digna Couso, Professora de la Facultat d’Educació. 
 President:   Carlos Eliseo Sánchez, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura
 Secretària:  Maria Rosa Català, Directora jurídica de la Fundació UAB
 Vicesecretari:  Jordi Prat, Director de la Fundació Autònoma Solidària
 Tresorera:  Sònia Hernández, Membre del Consell Social

Àrees de treball 

424 29 5
Persones 
voluntàries

Estudiants 
amb beca

Estudiants 
en pràctiques

26 1125
Membres de 
l’equip tècnic 
i direcció

Membres  
del patronat

Monitors  
Campus Itaca

Equip 18/19
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Impacte

2.951
Persones beneficiàries

37
Municipis

11
Programes

81
Instituts

20
Escoles

784
Infants beneficiaris

771
Joves menors beneficiaris

6.112
Participants en activitats

424
Persones voluntàries
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Participació en projectes o programes

724
Medi ambient

2.508
Salut

1.065
Educació per a 
la justícia global

78
Activitats formatives

1.475
Migracions, asil i refugi

262
Aprenentatge i servei

6.112TOTAL

Persones beneficiàries per programes

1.122
Sociosanitari

223
PIUNE

1.000 Socioeducatiu

392
Justícia

71
Acollida
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Impacte en el territori

  Berga
  Caldes de Montbui
  Canovelles
  Castellar del Vallès
  Esparraguera
  Gironella
  la Garriga
  l’Ametlla del Vallès
  Martorell

  Moià
  Molins de Rei
  Montcada i Reixac
  Palau-solità i Plegamans
  Puig-Reig
  Ripollet
  Sant Feliu de Llobregat
  Sant Joan Despí
  Santa Margarida i els Monjos
  Santa Perpètua de Mogoda
  Sentmenat
  Sant Cugat del Vallès
  Sant Quirze del Vallès
  Viladecans
  Viladecavalls i Ullastrell

  Badia
  Barberà
  Cerdanyola
  Rubí
  Sabadell
  Terrassa

Socioeducatius

Justícia

  Sant Esteve Sesrovires
  la Roca del Vallès
  Palau-solità i Plegamans
  Granollers
  Guardiola de Font-rubí
  Mollet del Vallès

Cooperació i educació 
per a la justícia global

Cooperació i educació 
per a la justícia global

Sociosanitari

PIUNE

Acollida

Salut

Medi ambient

Mentoria juvenil 

 UAB

Socioeducatius

Justícia

  Barcelona



6    

PIUNE

El Servei per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE) 
treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o necessitats educatives 
especials (NEE), 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. El servei orienta els futurs estudiants 
de la UAB i promou mesures de suport durant el temps en què duen a terme els estudis. El PIUNE gestiona el 
servei de transport adaptat al campus de Bellaterra i el servei d’acompanyaments a peu per a persones que tenen 
dificultats d’orientació.

4,1/5 

Valoració del servei per part d’usuaris i professorat

725 655 1.233 
Tutories d’alta,  
de seguiment  
i de coordinació

Tutories individuals Adaptacions d’exàmens Suport a la mobilitat

Adaptacions  
d’exàmens

Adaptacions  
d’exàmens

54 

Estudiants de suport Actuacions tecnològiques 

Actuacions tecnològiques 
(escanejats, cabines, 
digitalització de documents, 
préstec de materials, 
assessorament tecnològic, ...)

6 
Estudiants que han 
participat al programa 
donant suport acadèmic 
a 6 estudiants amb 
diversitat funcional 

estudiants atesos
223
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Perfil dels estudiants atesos pel PIUNE

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

%
2018
2019

Discapacitat física 45 52 60 62 46 20,63 %

Discapacitat visual 27 27 21 24 20 8,97 %

Discapacitat auditiva 10 13 18 13 13 5,83 %

Trastorn d’aprenentatge 47 73 91 79 64 28,70 %

Trastorn mental 20 24 31 24 42 18,83 %

Síndrome d’Asperger 7 12 10 14 13 5,83 %

Discapacitat múltiple 8 10 21 18 20 8,97 %

Discapacitat intel·lectual 0 0 1 1 5 2,24 %

Trastorn alimentari 5 7 4 3 0 0,00 %

Total 169 218 257 238 223 100 %

UAB Impuls, inserció laboral
El programa UAB Impuls facilita l’acompanyament en 
la inserció al mercat de treball de l’alumnat i les perso-
nes titulades de la UAB amb discapacitat o necessitats 
educatives específiques o en situació de risc d’exclusió 
social mitjançant contractes laborals o de pràctiques. El 
programa també assessora les empreses sobre bonifi-
cacions i desgravacions fiscals, fa difusió de les ofertes 
i preselecció de les persones candidates i ofereix acom-
panyament en l’adaptació al lloc de feina i seguiment 
de la contractació. Forma part de la xarxa Incorpora de 
l’Obra Social ”la Caixa”.

  Estudiants de suport
«La participació en el programa d’estudiants de suport m’ha aportat a empatitzar en la diver-
sitat de gestió dels estudis.»

«L’experiència m’ha portat a ser conscient de les meves accions en tant que una altra perso-
na depèn de mi».

fa un acompanyament en la inserció al mercat  
de treball de l’alumnat estudiant i titulat de  

la UAB amb disCapacitat i/o necessi-
tats educatives específiques o en situació de 
risc d’exclusió social mitjançant contractes 
laborals o en pràctiques.

Busques feina?

El 
Programa UABImpuls

19 flyer UABImpuls.indd   1 9/10/19   18:00

fa un acompanyament en la inserció al mercat  
de treball de l’alumnat estudiant i titulat de  

la UAB amb disCapacitat i/o necessi-
tats educatives específiques o en situació de 
risc d’exclusió social mitjançant contractes 
laborals o en pràctiques.

Busques talent?

El 
Programa UABImpuls
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Commemoració del Dia Internacional de la Discapacitat
En el dia internacional de les persones amb discapacitat es va dur  terme un acte que va comptar amb una 
conferència del Dr. Sanahuja sobre el reptes d’inclusió a la universitat. A més, es van entregar les Beques UAB 
Impuls a vuit estudiants en situació de dependència per al suport a la mobilitat i/o a l’assistència personal.

La UAB es dota d’una normativa per al servei d’intèrpret 
de llengua de signes
La Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, presidida per la vicerectora Sara Moreno, va aprovar els criteris 
per a l’elaboració d’una instrucció que regula les normes de funcionament del servei d’interpretació de llengua de 
signes per a l’alumnat amb discapacitat auditiva. D’aquesta manera, els drets i deures vinculats a aquest servei 
queden establerts i garantits mitjançant aquesta nova normativa.

Beques UAB Impuls
S’adrecen a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment en situacions de dependència, per facilitar 
que puguin assistir a la universitat i completar els estudis superiors com a pas previ a la inserció laboral com 
a professionals. L’ajut econòmic, que es convoca amb el suport del Consell Social de la UAB, és en concepte 
d’assistència i de mobilitat.

8 BEQUES 14.983 €

107

31

89

37

Dades de 2018

Persones ateses

Empreses, fundacions 
i ens visitats

Ofertes

Insercions

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-commemora-el-dia-internacional-de-les-persones-amb-discapacitat-1345667174054.html?noticiaid=1345778442145
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/la-uab-es-dota-d-una-normativa-per-al-servei-d-interpret-de-llengua-de-signes-1345474578652.html?noticiaid=1345785946358
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/la-uab-es-dota-d-una-normativa-per-al-servei-d-interpret-de-llengua-de-signes-1345474578652.html?noticiaid=1345785946358
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/organs-de-govern-i-de-representacio/comissions-del-consell-de-govern/comissio-d-alumnat-i-ocupabilitat-1345685064268.html
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Mapa projectes FS

Perú 
Bolívia
Mèxic

Xile
Panamà
Equador

Guatemala

Moçambic
Marroc
Liban

COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA

Fons Solidaritat UAB
El Fons de Solidaritat (FS), nascut el 1994, és l’instrument de la UAB per promoure actuacions de cooperació 
universitària per a la justícia global que contribueixin a crear condicions favorables per a la construcció d’un món 
més just, democràtic i sostenible. El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per aportacions 
de la comunitat universitària, a partir del referent internacional del 0,7 % del pressupost. Mitjançant aquestes 
aportacions s’obren dues convocatòries anuals d’ajuts: l’una dirigida a membres del PDI i PAS, i l’altra, a estu-
diants de postgrau.

projectes del  
Fons de Solidaritat

10

https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/coneix-el-fons-1345767470600.html
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  Martha Ogochukwu 
«M’agradaria tornar el meu país, per acabar sent professora de 
ciències polítiques a una universitat de Nigèria i poder trans-
metre els valors adequats per fer política, perquè ara és ple 
de corrupció i la gent no creu, en absolut, en els polítics».

Segon any de vincle entre la UAB i la Fundación Mujeres 
por África
Martha Ogochukwu, procedent de Nigèria, ha estat l’alumna becada aquest curs 2018/19, en el marc de l’acord 
signat per la Fundación Mujeres por África i la UAB. Martha Ogochukwu és la segona alumna becada per aquest 
programa, que va començar el curs 2017/18 i que, cada any, beca una dona africana per estudiar a l’Autònoma 
i viure a la Vila. 

Convocatòria XXXVI:           
  

55.029 €
     

Sis projectes de cooperació per a la justícia global i una iniciativa de 
l’àmbit de l’educació per a la justícia global

Convocatòria E2018-2019:  
   

4.822,65 €
      

Quatre projectes de cooperació per a la justícia global  

https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/convocatories-1345767471085.html
https://www.uab.cat/doc/ResolucioE20182019


EDUCACIÓ PER  
A LA JUSTÍCIA GLOBAL
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ESDU, impulsant l’educació  
pel desenvolupament a la universitat
Amb l’objectiu de promoure un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis universitaris, des 
de l’any 2013, la FAS està duent a terme el projecte Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU), 
en què participen diferents agents amb competències universitàries; des de facultats i entitats a professorat i 
estudiants. A més, des de 2017 el projecte ESDU contribueix a complir el compromís que té la UAB, juntament 
amb les altres universitats membres l’ACUP, amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i treballa per assolir els 
objectius de desenvolupament sostenibles (ODS). 

Línia transversal a la universitat

•  Institucionalització, coordinació i promoció de l’Oficina d’ApS de la UAB i dinamització de la Comissió 
Aprenentatge-Servei (ApS) a la UAB. 

•  Segona edició de premis als millors TFG en desenvolupament sostenible i justícia global per al conjunt 
de graus de la UAB. 

•  Promoció i acompanyament a diversos grups d’innovació docent que han rebut el suport de l’OQD sobre 
pensament crític i compromís ètic; institucionalització de l’ApS i la incorporació d’ODS en els estudis d’un 
grau. 

 

Treball per facultats 

•  Nous acords de col·laboració específics per Facultats (Enginyeria, Veterinària, Ciències de l’Educació, 
Dret, Ciències de la Comunicació). 

•  Organització d’activitats de formació i sensibilització per a la comunitat educativa. 

•  Tallers sobre ODS per a més de 700 alumnes, en sis facultats diferents, en el marc de diverses assigna-
tures. 

•  Premis a projectes d’estudiants de campanyes al campus a la Facultat de Ciències de l’Educació i a 
Ciències de la Comunicació.

1.065 Participants en les accions del projecte d’Educació per a la Justícia Global

participants
1.065
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Línia d’incidència al conjunt d’universitats catalanes

•  Seguiment de la coordinació entre universitats i del compromís de les vuit universitats públiques amb els 
ODS. Es va organitzar la jornada “Del compromís institucional a l’acció docent”, en col·laboració amb 
l’ACUP i la UPF, a la qual van participar persones de les diferents universitats catalanes.

A més, des del projecte ESDU s’han impulsat o s’ha contribuït a impulsar diverses actuacions que formen part 
de la mateixa UAB:

•  Mínor en desenvolupament sostenible i ciutadania global.

•  Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació So-
cial.

•  Incorporació a la programació de formació permanent a docents temes relacionats amb els ODS, i les 
competències transversals de pensament crític i compromís ètic.

II Premis als Millors TFG sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global

Segona edició de la convocatòria de premis per a treballs de final de grau (TFG) duts a terme el curs 2017/18 amb 
temàtiques relacionades amb el desenvolupament sostenible i la justícia global. L’objectiu d’aquests premis és 
promoure l’interès per la recerca en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la justícia global, a més de plantejar 
el premi com una contribució des de la UAB a l’Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible. El 
29 de gener es va celebrar l’acte d’entrega dels premis.

1a edició 2a edició

TFG presentats 35 49

De Graus 19 25

De Facultats 11 13

Jornada sobre els objectius de desenvolupament sostenible a la Universitat

Es va organitzar una jornada de treball, on van participar una seixantena de representants de les universitats 
públiques catalanes així com representants del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). L’objectiu principal 
de l’acte va ser compartir experiències i avançar en la posada en pràctica de diverses iniciatives en l’àmbit de 
la docència universitària per fer efectiu el compromís que van adquirir les universitats amb l’acompliment dels 
objectius de desenvolupament sostenible.

Aprenentatge Servei UAB

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte en què els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

Enguany, s’ha donat un impuls a la promoció de l’ApS, aprofitant l’experiència de la FAS en relació amb entitats 
i institucions socials del territori. Es tracta d’una línia de treball encetada el curs passat, però que ha avançat 
ferma, entre d’altres, amb la col·laboració d’una Comissió ApS a la UAB i la celebració de la primera Jornada 
d’experiències ApS a la nostra universitat, que incorporava un mercat d’intercanvi entre entitats socials i profes-
sorat de la universitat.

262 Participants en projecte ApS

https://www.youtube.com/watch?v=gLdVTz9FMU0
https://www.uab.cat/doc/PremisTFG2018
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/la-fas-organitza-una-jornada-sobre-els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-a-la-universitat-1345474578652.html?noticiaid=1345783776837
http://pagines.uab.cat/aps/ca
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/jornada-sobre-la-importancia-de-l-8217-aprenentatge-servei-a-la-uab-1345474578652.html?noticiaid=1345786802631
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/jornada-sobre-la-importancia-de-l-8217-aprenentatge-servei-a-la-uab-1345474578652.html?noticiaid=1345786802631


Facultats amb més persones voluntàries

 77  Medicina  
(inclou voluntaris puntuals fisioteràpia  
Cursa UAB i Marató Barcelona)

 48 Psicologia 

 36 Dret

 36 Filosofia i Lletres 

 32 Biociències 
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Total de persones voluntàries

ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT

L’acció social i el compromís de la UAB amb persones en situació de vulnerabilitat es duen a terme, en gran part, 
gràcies al desenvolupament de programes socials i de voluntariat que compten amb la participació de la comu-
nitat universitària. L’alumnat té l’oportunitat d’implicar-se en un voluntariat que els permet viure una experiència i 
adquirir aprenentatges. El voluntariat universitari és, també, la participació activa en accions i campanyes enca-
minades a la denúncia i la sensibilització sobre les desigualtats socials, la salut i el medi ambient que demostren 
un compromís amb la transformació social i la justícia global.

Cos Europeu de Solidaritat

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea per crear oportunitats perquè els joves facin 
voluntariat i col·laborin en projectes que beneficiïn comunitats i ciutadans d’Europa. El Cos permet participar en 
activitats de voluntariat i organitzar un projecte solidari. Des de la FAS, informem els estudiants de la UAB del 
programa, en promovem la participació i fem un seguiment de l’estada. 

Participants curs 2018/19: tres estudiants, que van anar a Bèlgica, Malta i Polònia. 

304 Dones

120 Homes

 
451 Persones voluntàries per programes

  9 Programes de voluntariat

 27 Activitats puntuals

 

2.055,3 Formació voluntariat
HORES 

10.058,6

Dedicació voluntària en hores

8.003,3 Activitat voluntària + =

persones voluntàries
424

424
VOLUNTÀRIES
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ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES

Programa Acollida a persones en cerca de refugi a la UAB 
Davant la continuada vulneració de drets de les persones migrades i refugiades, el Programa d’Acollida de la 
FAS es desplega per contribuir a la millora de les pràctiques universitàries en defensa dels drets de les persones 
en cerca de refugi. Ho fa a través de la implicació de la comunitat UAB en accions d’acollida, acompanyament i 
sensibilització.

El Programa està dissenyat per facilitar la plena integració de les persones sol·licitants de protecció internacional 
residents al campus de la UAB així com per promoure el coneixement de les causes estructurals dels desplaça-
ments forçats.

Entenent l’educació com a eix vertebrador en el procés d’inclusió, durant el curs 2018/19 el Programa d’Acollida 
posa el focus en la promoció de l’accés a l’educació superior universitària d’estudiants en situació de refugi.

10
Estudiants en situació de refu-
gi reprenen estudis a la UAB

17
Persones participen d’un itinera-
ri per a la integració sociolaboral 

Persones sol·licitants de pro-
tecció internacional que resi-
deixen al dispositiu d’acollida 
de la Vila Universiària 

45 1.477
Membres de la comunitat UAB 
participen d’activitats sobre 
asil, refugi i drets humans

39
Accions dde sensibilització, 
formació i incidència social 

77
Persones en cerca  
de refugi ateses

39
Voluntàries (mentoria social, 
suport lingüístic i sensibilització)

29
Persones reben acompanyament 
individual per part d’un mentor/a

persones en cerca 
de refugi ateses

77
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#UAB Refugi, l’Autònoma Acull
Per al curs 2018/19, la UAB estableix com a tema central de l’any acadèmic les qüestions de l’asil i del refugi sota 
el lema #UAB Refugi, l’Autònoma Acull. 
Des del Programa d’Acollida es duen a terme múltiples activitats de sensibilització, formació i incidència emmar-
cades en el Projecte MAR: Migracions, Asil i Refugi a la Universitat. D’aquesta manera, es contribueix a dotar de 
contingut el lema de curs i a reforçar el compromís institucional respecte l’abordatge universitari de les vulnera-

cions de drets que pateixen les persones migrants i en cerca de refugi.
En destaca particularment la Setmana de les Migracions i els Drets Humans, en la 

qual es van desplegar actuacions a diversos espais del campus UAB, amb parti-
cipació de facultats, grups de recerca, entitats i moviments socials.

Universitat Refugi:  
Acollida d’estudiants provinents de zones en conflicte

Campanya per a les Beques #UABRefugi

A finals del curs 2018/19, des del Programa d’Acollida s’impulsa una campanya de micromecenatge entre la comuni-
tat UAB per dotar una convocatòria de beques pionera destinada a oferir ajuts a l’estudi a estudiants refugiats/ades 
en situació de vulnerabilitat. .

Estudiants refugiats al Líban 

El Projecte Estudiants Refugiats al Líban és una iniciativa pilot impulsada per les universitats catalanes i la Generalitat 
que vol facilitar que joves estudiants en situació de refugi puguin continuar la seva formació universitària a Catalunya. 
Des del Programa d’Acollida s’ha treballat per fer possible l’arribada de tres joves sirians en cerca de refugi al 
Líban els quals son beneficiaris d’una beca integral d’estudis per a la realització de màsters oficials a la UAB. Es 
dissenya un itinerari d’acollida i acompanyament integral que  s’orienta a la inclusió a través del coneixement de 
l’entorn, l’aprenentatge de l’idioma i l’acompanyament social i emocional així com a la preparació per a l’estudi 
de cara al curs 2019/20.

Acollida de la UAB i Castellar del Vallès firmen un acord per acollir persones refugiades de l’Iraq

Des de l’any 2018, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la UAB i la FAS ha fet 
possible desplegar i reforçar una fórmula combinada d’acollida per a persones desplaçades de forma forçosa 
que es troben en situació de risc.

De forma concreta, la iniciativa ha permès el trasllat i acollida a territori segur d’un investi-
gador i personal PAS-PDI de la Universitat de Mossul (Iraq) i la seva família. Durant 

el curs 2018/19, el beneficiari de la beca ha reprès la seva investigació com a 
doctorand a la UAB i ha realitzat activitats de formació i sensibilització sobre 
refugi i persecució al món acadèmic. 

  Ahid 
participant i becari del Programa Acollida. Pregó Festa Major
«Després d’estar un temps com a refugiat al Líban, no veus es-
perança ni veus com sortir-ne. És molt dur. Veus que hauries de 

poder conquerir el teu futur, però com a refugiat ningú s’interessa 
per a tu. Però ara torno a sentir que estic avançant en els estudis».

  Joan Creus 
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
«Hem de ser capaços de crear la comunitat, perquè de manera 

natural, qualsevol persona nouvinguda es senti a casa i pugui 
saber quin accés té a recursos de tot tipus».

https://infoparticipacio.wixsite.com/uabrefugi/post/uabrrefugi-rectora-lemafm
https://infoparticipacio.wixsite.com/uabrefugi/post/uabrrefugi-rectora-lemafm
https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/acollida-persones-refugiades-1345779122845.html
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JUSTÍCIA

El Programa de Justícia de la FAS contribueix a la integració social i a la reinserció de les persones privades de 
llibertat. Mitjançant activitats de voluntariat, es promou la participació activa dels joves universitaris i es possibi-
lita un acostament progressiu de les persones internes a la societat. El voluntariat que hi participa desenvolupa 
activitats acadèmiques i sociolaborals, fisicoesportives, d’oci i desenvolupament personal, i culturals i artístiques.

Aquest projecte es divideix en dos subprogrames:

persones beneficiàries
392

•  Programa en centres d’adults
•  Programa en centres educatius de justícia juvenil

  Anna Montraveta i  
Maria Moix

voluntàries del programa de Justícia

«Les persones internes tenen ganes de saber 
què està passant al món. I crec que nosaltres 

som una mica el nexe entre el ‘fora’ i el ‘dins’».

18
114

Centres educatius 
de justícia juvenil

Centres 
penitenciaris

Activitats 

305
187

adults

menors

Persones 
beneficiàries 

106 adults

Persones 
voluntàries 

El voluntariat de justícia participa a les Fires de Nadal de centres penitenciaris

Les persones voluntàries del programa de Justícia van assistir a la Fira de Reis del Quatre Camins i a la Fira 
d’Entitats del Centre Penitenciari de Dones. Els voluntaris van estar amb les famílies dels interns i van organitzar 
un pinta-cares per als fills de les persones preses.



Inici d’activitats a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Els programes de voluntariat sociosanitaris, que es promouen des de fa més de 15 anys, tenen una molt bona 
acollida entre l’alumnat de la UAB. Per aquest motiu, hem volgut ampliar els centres on es desenvolupa el vo-
luntariat sociosanitari, començant a fer activitats a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a la planta de geriatria. 
Aquest nou voluntariat atén fins a 36 pacients. Amb l’objectiu de poder portar la malaltia en un segon pla i d’oferir un 
acompanyament a persones que sovint passen soles el procés de convalescència, s’ofereix un espai d’entreteni-

ment col·lectiu a partir de jocs de taula, jocs de memòria, manualitats...

  Gerard Pessamodora 
voluntari del programa sociosanitari

«Normalment, el que fem és agafar caixes, les omplim amb papers i 
jocs per portar a les habitacions i anem d’habitació en habitació jugant 
amb els nens o, a vegades, els intentem reunir a les sales de joc».

  Marina Ibanbe
familiar d’infant hospitalitzat

«Quan veu els voluntaris de seguida crida “vine, vine, vine”,  
ella el que vol és distracció».
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SOCIOSANITARI

El Programa Sociosanitari està dissenyat per contribuir a l’enfortiment de la xarxa d’atenció sociosanitària a 
través de la implementació d’accions d’acompanyament i suport a les persones en situació de malaltia o depen-
dència, així com al seu entorn cuidador. El programa treballa amb l’Hospital Vall d’Hebron, on es duen a terme 
activitats amb infants i joves hospitalitzats menors de 18 anys de l’àrea maternoinfantil; amb el Centre Fòrum 
de l’Hospital del Mar, on el voluntariat fa activitats (“Activem-nos”, “Reminiscència” i “Música i moviment”) amb 
persones de la tercera edat i/o en procés de rehabilitació.

persones beneficiàries
1.122

1.533 Hores d’activitats 1.122 Persones 
beneficiàries

3 Centres  (Hospital de la Vall d’Hebron, 
Hospital de Sant Pau i 
Centre Fòrum)

44 Persones voluntàries

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/comenca-un-nou-voluntariat-a-l-8217-hospital-de-la-santa-creu-i-sant-pau-1345474578652.html?noticiaid=1345785773682
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SOCIOEDUCATIUS

L’àrea socioeducativa duu a terme diferents programes que acompanyen infants i joves que, per les seves cir-
cumstàncies socioculturals o personals, tenen dificultats per assolir els objectius acadèmics. A través de la impli-
cació d’estudiants universitaris, es motiva els infants i joves a continuar els estudis. 

persones beneficiàries
869

228 superior de primària 

18 escoles de primària 

25 voluntàries i 10 becàries

  Barberà, Cerdanyola, Rubí, 
Sabadell i Terrassa

145 joves 

2 instituts públics

8 voluntàries i 2 becàries

  Badia del Vallès 

Programa CROMA 2.0

El programa promou la vinculació de la UAB amb 
centres de primària del Vallès Occidental amb 
presència d’alumnat amb risc d’exclusió social.

Programa Let’s Go

Té per objectiu convertir Badia del Vallès en una 
ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua 
anglesa.

 alumnes de cicle

persones



persones
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persones beneficiàries

Let’s Go, intercanvi amb joves de Polònia

En el tercer any del programa Let’s Go!, deu alumnes de tercer d’ESO de l’Institut de Badia del Vallès van par-
ticipar en un viatge a Łomnica-Zdrój, Polònia, com a part del projecte. Aquest viatge els va permetre complir un 
dels objectius principals del programa, que és que l’alumnat pugui posar en pràctica la parla de la llengua anglesa 
en un context real i significatiu, així com oferir-los l’oportunitat de viatjar i enriquir-se d’altres cultures i costums.

98 joves

4 instituts públics

3 voluntàries i 3 becàries

  Rubí

398 joves 

80 instituts públics

25 monitors i monitores

Alt Penedès, Moianès, Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Berguedà, Va-
llès Occidental i Vallès Oriental

Programa UniX

Es dirigeix a implementar una acció educativa es-
pecífica, l’objectiu de la qual és fomentar la compe-
tència matemàtica i la competència d’aprendre en 
grups reduïts de joves de 1r i 2n d’ESO.

Campus Ítaca

Estada al campus de la UAB per a alumnat de 
secundària, amb activitats pedagògiques i lúdiques 
que tenen com a objectiu incentivar els alumnes 
a continuar la formació un cop finalitzada l’etapa 
obligatòria.
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Programa Recerca-Acció Participativa 

El Programa Recerca-Acció Participativa, una iniciativa de l’Escola de l’IGOP, NUS Processos Socials i Creatius 
i la FAS posa en relació els infants i joves de diferents centres educatius amb el seu entorn, aproximant-los al 
territori en clau de recerca i de forma propositiva. El desenvolupament consisteix en la creació d’un equip d’in-
vestigació social format per alumnes, centres educatius i referents universitaris. Aquests equips passen per les 
diferents fases d’una recerca amb la intenció de conèixer la realitat social de cada barri. Una vegada s’analitzen 
les dades, es busquen propostes per fer front a la situació descoberta i s’intenta desenvolupar una acció que hi 
pugui fer front.

CROMA 2.0; any de consolidació del nou model

En el segon curs d’implementació del CROMA 2.0 el nou model ja s’ha consolidat. 

A tall d’exemple, aquest curs 2018/19, s’han mantingut el nombre de projectes complementaris, oferint les forma-
cions temàtiques de contaminació a l’escola, participació ciutadana, detector del dolor i cinema social. Aquests 
temes s’han combinat amb les activitats d’acompanyament i suport escolar, i s’han dut a terme a partir de la 
col·laboració d’equips de recerca de la UAB:

• CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica)

• CVC (Centre de Visió per Computador)

• ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)

• GREDICS (Grup de Recerca en la Didàctica de les Ciències Socials)

• IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques)

UniX

El Programa UniX va néixer el curs 2014/15 amb l’objectiu d’oferir suport acadèmic, especialment en l’àmbit ma-
temàtic, a l’alumnat dels instituts públics de Rubí (La Serreta, l’Estatut, Duc de Montblanc i Torrent dels Alous). 
El programa, que ha rebut el suport de l’Ajuntament d’aquest municipi, del Consell Social i de la Diputació de 
Barcelona, ha beneficiant 450 alumnes i ha comptat amb la participació de més de 100 estudiants de la UAB. 
Després de cinc cursos, s’ha fet una aturada per tal de repensar el programa i valorar-ne la continuïtat atenent 
les noves necessitats.

228 i secundària 

2 escoles i 1 institut 

 alumnes de primària 13 persones voluntàries 

 Barcelona 
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MEDI AMBIENT

El Programa de Voluntariat de Medi Ambient de la FAS és un espai de sensibilització i activisme ambiental. Els 
seus objectius principals són la transformació de la universitat en una institució més responsable i en contacte 
amb el territori del campus. Per assolir-ho, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions i formacions a través de 
les següents línies de treball: el seguiment, manteniment i gestió de caixes niu; la realització de campanyes 
d’anellament; la gestió, recollida i reciclatge de residus; la lluita contra el malbaratament alimentari i de l’aigua; la 
sensibilització i pedagogia sobre diferents causes relacionades amb el medi ambient, i accions dinàmiques per a 
la sensibilització de la ciutadania sobre els efectes del canvi climàtic.

Mercat solidari amb roba de segona mà

Els programes de Justícia i Medi Ambient van organitzar un mercat solidari amb roba de segona mà, on es van 
recaptar més de 400 euros que han anat destinats a Yoga and sport for refugees. Es tracta d’una ONG que tre-
balla amb persones refugiades la illa de Lesbos, a través de l’esport.

31
Persones voluntàries

724
Persones participants a 
diferents activitats

El Voluntariat de Medi Ambient recull 83 kg de deixalles al bosc de la UAB en menys de 2 hores

En el marc de Let’s Clean Up Europe, 
l’equip de Medi Ambient de la FAS ha 
participat en una activitat de neteja de 
deixalles al bosc de la UAB, amb l’objec-
tiu de protegir la biodiversitat al campus 
i restaurar l’entorn natural. En aproxi-
madament dues hores (de 13 a 15 h), 
la vintena de persones voluntàries que 
han participat en l’acció han recollit un 
total de 83 kg de tot tipus de brossa 
(plàstics, envasos, vidre, paper i cartró, 
etc.). En acabar, han construït una figura 
amb la brossa recollida per fer visible el 
resultat i despertar consciències.

participants
724

https://www.uab.cat/web/accio-social-/programa-justicia-1345750333024.html
https://www.uab.cat/web/accio-social-/programa-medi-ambient-1345767673621.html
https://www.sportforrefugees.org
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/el-voluntariat-de-medi-ambient-recull-83kg-de-deixalles-al-bosc-de-la-uab-en-menys-de-2-hores-1345474578652.html?noticiaid=1345784214631
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SALUT

El Programa de Salut vol fomentar que els joves universitaris disposin de la informació necessària per poder 
prendre les decisions sobre els seus hàbits de vida de forma informada i responsable. Es basa en un model 
d’intervenció d’igual a igual entre estudiants de la UAB, on són els/ mateixos estudiants que actuen com a agents 
de salut. Una de les principals activitats d’aquest programa és el Xiringu, un punt itinerant d’assessorament i 
informació 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 estudiants de pràctiques del Programa, que prèviament reben una 
formació com a agents de salut.

persones beneficiàries
2.508

21
Estudiants 
implicades  en 
el programa

2.508
Persones 
participants

2.742
Materials informatius 
i preventius  (fulletons, 
preservatius...)

91
Proves ràpides del VIH a 
estudiants de la UAB

523
Xiringu

2.237
Visites

313
Consultes

34
Intervencions
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Segell Festes Q

Com a resultat del treball realitzat per una Festa Major de Qualitat durant l’any 2018, i gràcies al treball del Pro-
grama de Salut de la FAS en coordinació amb la Comissió de Festa Major, la UAB és la primera universitat catala-
na a obtenir el reconeixement del segell “Q de Festa”, del Departament de Salut de la Generalitat en oci nocturn. 
El 5 de novembre es va celebrar un acte de reconeixement, que va comptar amb la participació de la rectora de 
la UAB, Margarita Arboix; el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, i la vicerectora d’Alumnat 
i Ocupabilitat de la UAB, Sara Moreno.

   Eulàlia Sot
psicòloga de la Subdirecció General de Drogodependències a l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya

«El que podem fer des de les administracions i des dels pro-
grames que volem promoure la prevenció del consum de dro-

gues és empoderar i empoderar-nos al màxim».

Revisió estratègica de Salut i de Medi Ambient

En el marc del pla estratègic de la FAS (2017-2021), que planifica augmentar l’impacte i revisar la representació 
dels programes segons els valors de la FAS, es va avaluar el programa de promoció de la salut. Conjuntament 
amb diversos actors de la UAB vinculats a aquest àmbit (professorat, investigadors i PAS) i amb professionals del 
tercer sector es van analitzar les actuacions dutes a terme fins ara i es va definir noves línies de treball, com són 
la promoció de la formació de líders estudiantils com a agents de salut dins de la comunitat UAB o bé el treball 
amb col·lectius i amb el conjunt de la UAB de denúncia de l’emergència climàtica.

El 4 de juny es va presentar en un acte el nou “batec” del programa de Salut.

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/presentem-el-nou-8216-batec-8217-del-programa-de-salut-de-la-fas-1345474578652.html?noticiaid=1345789246214
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RENDICIÓ DE COMPTES
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 dels estudiants que, en forma-
litzar la matrícula, han fet la seva aportació per donar suport al Fons de Solidaritat de la UAB.

Auditoria externa: Blázquez, Planas i Associats SL.

 1.956,49RESULTATS de 2018

Cooperació per al desenvolupament 217.910,16

PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat 185.447,56

Programes socials 497.682,17

Funcionament general 320.780,30

TOTAL 1.221.820,19

Despeses 
per àrees

Beques i ajuts atorgats 85.586,52

Despeses de funcionament 424.608,03

Despeses de personal 711.625,64

TOTAL 1.221.820,19

Despeses 
de 2018

Universitat Autònoma de Barcelona 603.083,61

Programa de Cooperació per al Desenvolupament 101.536,61

Fundació Autònoma Solidària 192.964,00

Programa d’Atenció als Discapacitats  109.600,00

Campus Ítaca 164.000,00

Consell Social 34.983,00

Subvencions 358.012,41

Generalitat de Catalunya 182.529,47

Administració central 0,00

Administracions locals 110.106,93

Entitats privades i altres 65.376,01

Subvencions per a immobilitzat 4.375,68

Cursos i serveis 142.498,53

Donatius 105.959,90

Altres ingressos 9.846,55

TOTAL 1.223.776,68

Ingressos 
de 2018
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Ingressos de 2018

Despeses per àrees

Distribució d’ingressos per tipus de finançament

L’acció de la FAS és possible gràcies al finançament de diversos agents públics i privats i donatius particulars.
La Universitat Autònoma de Barcelona, com es pot veure en el resum dels comptes anuals, és una de les 
principals fonts de finançament de la Fundació. La Universitat deriva a la FAS la gestió del Fons de Solidaritat 
de la UAB, que compta amb ingressos propis de la Universitat; donacions del professorat, del personal d’ad-
ministració i serveis, i les aportacions que fan els estudiants a l’hora de matricular-se (campanya del 0,7 %).

 Ajuntament de Badia del Vallès
 Ajuntament de Barberà del Vallès
 Ajuntament de Barcelona
 Ajuntament de Berga
 Ajuntament de Caldes de Montbui
 Ajuntament de Canovelles
 Ajuntament de Castellar del Vallès
 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
 Ajuntament d’Esparreguera
 Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
 Ajuntament de la Garriga
 Ajuntament de Gironella
 Ajuntament de Martorell
 Ajuntament de Moià
 Ajuntament de Molins de Rei
 Ajuntament de Montcada i Reixac
 Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
 Ajuntament de Puig-reig
 Ajuntament de Rubí
 Ajuntament de Sabadell
 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 Ajuntament de Sant Joan Despí
 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

 Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos
 Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
 Ajuntament de Terrassa
 Ajuntament d’Ullastrell
 Ajuntament de Viladecans
 Ajuntament de Viladecavalls
 Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 Diputació de Barcelona
 Fundació Bancària ”la Caixa”
 Fundació Caixa d’Enginyers
 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)
 Generalitat de Catalunya
• Departament de Justícia
• Departament de Salut
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
•  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el cofi-

nançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil

 Govern espanyol
•  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat - Institut 

de la Joventut (Agència Estatal Programa Erasmus+)
 Inèdit Innovació
 Universitat Autònoma de Barcelona
• Consell Social
• UNIDISCAT

49%
1%

15%

18%26%

21%

29%

41%

Universitat Autònoma  
de Barcelona

Subvencions per immo-
bilitzat i altres ingressos 

PIUNE, Servei d’atenció 
a la discapacitat 

Cooperació per al 
desenvolupament

Funcionament general

Cursos, serveis i donatius 

Subvencions

Programes Socials

A més, la Fundació Autònoma Solidària compta amb el suport de diferents agents públics i privats que confien 
en la nostra tasca:

https://www.uab.cat/web/coneix-la-fas/informacio-economica-1345749364086.html
https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epd/coneix-el-fons-1345767470600.html
https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epd/coneix-el-fons-1345767470600.html


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 17.30 h,  
i divendres de 10 a 14 h.

www.uab.cat/fas

https://twitter.com/FAS_UAB
https://www.facebook.com/FAS.UAB/
https://www.youtube.com/user/fasvoluntariat
https://www.instagram.com/fas.uab/
mailto:fas%40uab.cat%20?subject=
https://www.uab.cat/web/fundacio-autonoma-solidaria-1345747946886.html
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