
UABitza’t! 
SETMANA CULTURAL I SOLIDÀRIA  DE LA UAB 
 
Seguint la tradició dels darrers anys, proposem un conjunt d’activitats culturals i 
participatives lligades a la festivitat de Sant Jordi el 23 d’abril. 
 
Degut a que el mateix dia 23 algunes facultats tenen festa i molts estudiants ja no 
venen al campus (i aquest any 2010 això es veu accentuat pel fet que és un 
divendres), una bona part dels actes són el dimecres dia 21 i el dijous dia 22. 
 
Oferta d’activitats: 
 
 
DIMECRES 21 
(Activitats de la FAS) 
 

1.1.1 3 Experiències de Voluntariat als països del Sud 

Descripció: 
Xerrada sobre experiències de voluntariat de cooperació al sud, on siguin els propis 
estudiants que hagin participat en un programa d’aquest tipus, els que expliquin les 
seves pròpies vivències i donin a conèixer com participar en aquests programes: 
Programa de Voluntariat de Nacions Unides, Xarxa Vives Universitats i Fons de 
Solidaritat. 
Fitxa tècnica de l’Acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: 15h – 17h 

 Lloc: Carpa a la Plaça Cívica 

 

1.1.2 Paradeta de la Campanya Desperta amb Cafè Just a la UAB 

Descripció: 
Gestionada pel grup de voluntaris per donar a conèixer la campanya de promoció del 
comerç just que està duent a terme, que servirà per explicar la campanya i recollir 
signatures d’adhesió al manifest elaborat.  
Fitxa tècnica de l’acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: de 10h a 17h  

 Lloc:  

 

1.2 Activitats de l’Àrea de Salut 

1.2.1 Punt d’informació del Xiringu  

Descripció: 
Punt d’informació gestionat pels voluntaris on es repartirà material de prevenció i es 
realitzarà assessorament sobre diverses temàtiques relacionades amb la salut i molt 



especialment sobre drogues i sexualitat. Es facilitaran dinàmiques a través del material 
generat pels voluntaris del programa sobre VIH i alimentació. 
Fitxa tècnica de l’Acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: 10h – 17h 

 Lloc: Carpa a la Plaça Cívica 

1.2.2 Promoció del Concurs de Salut  

Descripció: 
Promoció del concurs de Salut per fomentar la participació dels estudiants de la UAB en 
la prevenció del sobre VIH-SIDA. 
Fitxa tècnica de l’Acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: 10h – 17h 

 Lloc: Carpa a la Plaça Cívica 

1.2.3 Gimcana coordinada amb SIDASTUDI 

Descripció: 
Activitat coordinada pe l’entitat SIDASTUDI i realitzada pels voluntaris de salut. Té 
com objectius principals la prevenció sobre el consum d’alcohol, la sexualitat i la 
seguretat vial dins del marc del Projecte europeu Heroes. 
Fitxa tècnica de l’Acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: 10h – 17h 

 Lloc: Plaça Cívica 

1.2.4 Estand amb llibres de salut de l’Abacus. 

Descripció: 
Des del programa de salut s’establirà un llistat de llibres sobre salut: sexualitat i 
afectivitat, drogues, alimentació, i creixement personal i cos, que es facilitaran des de 
l’Abacus i es mostraran en un estand intern. 
Fitxa tècnica de l’Acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: 10h – 17h 

 Lloc: Abacus 

1.3 Activitats de l’Àrea de Voluntariat 

1.3.1 Exposició “la Fauna del Voluntariat” 

Descripció: 
Cedida pel Punt del Voluntariat de l’Ajuntament de Sabadell. Reflexió sobre les 
diferents tipologies de voluntaris, en clau còmica, per tal que els estudiants puguin 
reflexionar i veure`s reflectits. 
Fitxa tècnica de l’acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: de 10h a 17h  

 Lloc: Carpa a la Plaça Cívica 



1.3.2 Activitat participativa: “El mapa del Voluntariat” 

Descripció: 
Activitat per mostrar quin tipus de voluntariat fan els estudiants de la UAB i promoure 
l’intercanvií i el diàleg entre els diferents voluntaris. La participació es farà mitjançant 
la creació de diferents murals on el estudiants que vulguin podran deixar constància de 
les seves activitats de voluntariat i participació social. Activitat dinamitzada per un grup 
de voluntaris de la FAS. 
Fitxa tècnica de l’acte: 
 Dia: 21 d’abril de 2010 

 Hora: de 10h a 17h  

 Lloc: Carpa a la Plaça Cívica 

 
 
 
 
 
DIJOUS 22 
(Activitats de l’ETC) 
 
Plaça Cívica 
12h   Actuació del Combo de l’Aula de Música 
13h            Actuació de Ganàpies, la colla castellera de la UAB 
13’15h  L’Autònoma Actua – Artur Martí Band 
14’15h  Actuació Cor i orquestra UAB. 
 
Cinema de l’ETC 
12h   Preestrena sorpresa dels Cinemes Verdi 
 
Teatre de l’ETC 
14h i 18h Mostra dels Tallers de l’Aula de Dansa 
 
Sala d’Actes de l’ETC 
15 a 18 h   Concurs de ball amb alfombra de ball i Karaokes 
       
Vestíbul del Teatre de l’ETC 
10 a 20h  “Buscant sensacions”, fotografies de Pepo Sobiranas 
15’30 h cafè internacional  
 
Terrassa de l’ETC 
12’00 a 14’00h  Activitat del Servei de Llengües 
 
Porxos Pça Cívica 
Exposició sobre la violència de gènere 
 
 
 
DIVENDRES 23 
 
Plaça Cívica 



9’00 a 15’00 h   Parades a la Cívica. Roses i Llibres. 
 
Cinema de l’ETC 
13,30 h. Lliurament premis dels concursos de l’ Any de la Comunicació. 
 
 
 
Activitats esportives                   *(consultar web del Saf)*  
 
 
*1) JORNADA DE PORTES OBERTES AL SAF:* dia 23 d'abril. Accés lliure (de 7'30 
a 17h)  a les activitats i instal.lacions esportives. Aprofita-ho, fes esport i coneix el 
SAF!  
 
 
*2) COMPETICIÓ (MIXTA) DE BÀSQUET 3x3*  
Dia : 22 d'abril  
Hora: de 13 a 15h  
Lloc: al poliesportiu del SAF  
Format: participatiu, lúdic, mixte  i competitiu.  
 
Inscripcions gratuïtes a la web del SAF (http://saf.uab.cat/) a partir del dia 12/04/2010  
 
*3) COMPETICIÓ (MIXTA) DE FUTBOL 5x5*  
Dia :  22 d'abril  
Hora: de 11 a 15h  
Lloc: als camps de gespa artificial de futbol 5 del SAF  
Format: participatiu, lúdic, mixte  i competitiu.  
 
Inscripcions gratuïtes a la web del SAF (http://saf.uab.cat/) a partir del dia 12/04/2010 
 

http://saf.uab.cat/
http://saf.uab.cat/
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