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PRESENTACIÓ

Un any mes, i aquest és ja el tercer, la Fundació Autònoma Solidària compleix amb el deure de presentar el seu balanç d'activitats i rendir comptes sobre els resultats de la seva acció publicant la Memòria
anual d'activitats. Tres anys que han suposat la consolidació del Projecte inicial i que permeten fixar-se
ara noves fites més ambicioses per aprofundir en el
compliment de la seva missió: promoure la solidaritat activa de la comunitat universitària.
El text que teniu a les mans, però, intenta transmetre molt més que això. Com podreu apreciar només
amb una ullada a les fitxes d'activitat i als resums de
l'acció de cada programa o àrea de treball, la
Memòria no es queda amb el balanç estadístic de
les accions dutes a terme. Quantificar els resultats
és sempre necessari per disposar d'una visió objectiva del que realment s'està fent, i per fixar objectius
de millora. Però la valoració quantitativa esdevé
insuficient per valorar una acció que sobretot cerca
canvis de caire qualitatiu i a llarg termini, i que es
centra en les mentalitats i les actituds. És per això
que la Memòria intenta recollir el batec diari que omple l'acció dels diferents programes i que és generat
pels cors de centenars de persones (voluntaris, professionals, col·laboradors) que treballen plegats per
fer possible amb el seu compromís diari una Autònoma més solidària.
Enguany també, i ja amb una certa perspectiva (tres anys d'activitat en el context d'una acció continuada de deu anys d'activitats socials a la UAB) la Memòria inicia la presentació de resultats i tendències de canvi a llarg termini que estan emergint com a fruit de l'acció dels seus programes. Es tracta
d'analitzar les transformacions de fons que s'estan produint en el seu àmbit d'acció: el Campus
Universitari i les persones que s'hi mouen o hi viuen. Alguns d'ells tenen a veure amb la millora de l'accessibilitat i la comunicació per a les persones amb dificultats, amb la millor comprensió en la mentalitat dels universitaris respecte els qui requereixen de suport i en el grau de compromís del conjunt de
la comunitat educativa de la UAB.
L'acció de la Fundació es centra en les persones i té per objectiu generar canvis en les actituds dels
universitaris. Es tracta, d'una banda, de complementar l'acció formativa de la Universitat amb l'educació en valors per potenciar l'esperit de ciutadania i de solidaritat davant les desigualtats. I es tracta
també de promoure una major participació dels universitaris en accions dins i fora del campus, en
marcs associatius i en campanyes de solidaritat.
Un altre dels eixos de la Fundació és la voluntat d'ajudar a l'increment de la responsabilitat i el compromís
social de la Universitat, creant noves línies de cooperació amb el desenvolupament i equilibri territorial (per
mitjà dels Ajuntaments) , amb la societat (a través de les associacions) i amb el món de l'empresa.
En definitiva, la Fundació vol ajudar la UAB a poder demostrar que és una universitat que vol formar
no tan sols bons científics, tècnics i professionals sinó també (i potser sobretot) ciutadans actius i persones responsables i compromeses amb la transformació del seu entorn i la millora del seu país.
Louis Lemkow
President
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PRESENTACIÓ

La paraula clau que defineix el moment actual de la Fundació Autònoma Solidària en el seu tercer curs
d'activitat és consolidació.
Durant el curs 1999-2000, els programes socials han arrelat amb força al campus i compten amb una
estructura que permet cobrir les necessitats especials dels universitaris que els sol·liciten en els àmbits
de la disminució, la salut i el suport educatiu a universitaris empresonats. La vinculació de nuclis estables
de voluntariat en el si dels programes i la progressiva implicació, en sinèrgia, de l'estructura professional i docent de la UAB permet parlar de resultats
importants en la transformació del campus en un
espai social. Això es pot observar en diversos exemples: en primer lloc, la reducció dels acompanyaments a persones amb disminució, que dóna
mesura de l'increment del grau d'autonomia personal i de corresponsabilització de l'entorn més proper.
La creació de El Xiringu proporciona a la FAS un
instrument més efectiu de promoció d'hàbits de conducta saludable. En tercer lloc, l'extensió de l'oferta
dirigida als interns en centres penitenciaris cap a
activitats de reintegració social ha incrementat el
nombre de beneficiaris i el seu impacte en ells.
La creació de l'Espai Solidari ha suposat passar a comptar amb un instrument de més qualitat en la
promoció de la solidaritat activa entre la comunitat universitària. En aquest sentit, la signatura de convenis i acords de col·laboració amb entitats representatives del món associatiu, de la solidaritat i cooperació, per generar activitats de sensibilització al Campus i el nombre de persones que s'han incorporat a projectes associatius donen dimensió dels resultats aconseguits. En l'acció exterior de la FAS,
la culminació del projecte Proacces Bòsnia, cofinançat per la Unió Europea, la Generalitat i diversos
ajuntaments, s'ha fet amb el compliment de tots els objectius: la creació de programes d'integració de
persones amb disminució a les universitats, amb el suport d'associacions de voluntaris, la supressió de
barreres arquitectòniques i de comunicació, la formació i reciclatge de docents i la sostenibilitat a llarg
termini de totes les accions.
La creació i adopció d'un circuit intern i l'adopció de protocols de funcionament ha permès establir
processos estàndard de treball en el conjunt de programes i àrees de la Fundació També ha permès
millorar els processos de programació, fixació d'indicadors de qualitat en el treball i d'avaluació dels
resultats. En l'àmbit econòmic, s'ha aconseguit un augment important en el volum de recursos
obtinguts i reduir percentualment l'aportació de la UAB fins a menys d'una quarta part del conjunt dels
ingressos totals, fet que il·lustra l'esforç generat en la identificació de noves vies de finançament extern
i la consolidació de les aportacions d'altres anys. També s'ha diversificat l'origen de les aportacions
obtingudes, deixant-se de centrar exclusivament en l'àmbit públic i potenciant la promoció econòmica
en l'àmbit privat, mitjançant donacions, aportacions d'entitats i fundacions.
Finalment, cal destacar la millora de les relacions amb les administracions i amb el món de l'empresa,
que s'ha traduït en la posada en funcionament de nous projectes i activitats conjuntes.
Jordi Tolrà
Director
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FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

Fotografia: Cinta Pluma

El principal objectiu de la Fundació
Autònoma Solidària és esdevenir un instrument útil al servei del desenvolupament de
polítiques d'integració social, de promoció
del voluntariat i de solidaritat activa en el
marc de la UAB. El foment de la sinèrgia
entre el conjunt de l'estructura universitària i
la participació de voluntaris en el desenvolupament dels programes són dos elements
centrals en l'execució d'aquests programes.

L'Espai Solidari
Durant aquest curs l'Espai Solidari ha iniciat una redefinició del que era l'antiga Oficina del Voluntariat.
L'Espai, reorganitzat física i conceptualment, es converteix en el punt de referència de la solidaritat a
la UAB, impulsant els serveis a les entitats i les activitats conjuntes amb diferents ONG's al Campus
de la UAB, sense abandonar els serveis oferts pel Punt d'Informació i la Borsa del Voluntariat.
El programa ha aconseguit crear diferents models d'actuació dins el Campus, obtenint així nous resultats en l'organització de campanyes de solidaritat internacional, l'organització d'activitats conjuntes amb altres entitats, i en la promoció de la participació voluntària en entitats de dins i fora del
campus. Des del Punt d'Informació s'han impulsat els serveis d'atenció personalitzada a les consultes sobre voluntariat i el Servei de Derivació de Voluntaris a les entitats que ho sol·liciten. S'han
atès gairebé 500 consultes especialitzades sobre temes de voluntariat i solidaritat, i més de 73 consultes sobre activitats de les entitats.
Com a exemple més destacat de les activitats conjuntes hi ha la campanya organitzada amb l’ONG
Mans Unides que va consistir en l’exposició de Mans Unides “Àfrica, escolta la seva veu”, visitada
per més de 10.000 persones i en l’organització de les jornades de denúncia amb el títol “Àfrica, què
t’estem fent” en el campus de la UAB, amb uns 250 assistents.
Col·laboració amb entitats externes a la UAB
S'ha impulsat la col·laboració amb entitats de solidaritat i voluntariat externes a la UAB, com ara Setem
Catalunya (Camps de Solidaritat), Fundació Pere Tarrés (Cursos de Monitors), Intermón (Dia per
l'Esperança), SOS Racisme (Festa de la Diversitat), Banc de Sang (Campanya de donació de sang)
i amb tot el conjunt d'entitats que han demandat voluntaris. Totes les col·laboracions han buscat promoure el voluntariat i la participació activa de la comunitat universitària.
Altres activitats
- Impuls de la Comissió d'Emergència per a El Salvador de la UAB
- Assistència al 16è Congrés Mundial de Voluntariat a Amsterdam
- Ponència presentada en el 4rt Congrés Estatal de Voluntariat a València
- Presentació de ponències en el 2on Congrés Estatal del Voluntariat Universitari a Múrcia
- Ponència presentada en el Cicle de conferències sobre el Voluntariat i la Universitat davant el nou
mil·lenni a Tenerife
- Ponència presentada en la Reunió d'universitats amb programes de voluntariat a Santiago de
Compostela
- Participació en el Fòrum de dirigents associatius a Barcelona
- Assistència al I Congrés de les Associacions de Barcelona
- Exposició “La bomba i la Humanitat” a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
- Participació en els actes i conferències corresponents a l’Any Internacional del Voluntariat 2001.
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Programa de Salut
Impuls i posada en marxa de "El Xiringu"
S'ha posat en marxa "El Xiringu", en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat i el suport de
la Direcció General de Drogodependències i Sida de la Generalitat de Catalunya. Aquest espai,
obert a tota la comunitat universitària vol ser un espai de prevenció, informació i assessorament en
temes de salut, drogues, sexualitat i trastorns alimentaris. La promoció de "El Xiringu" s'ha complementat amb l'edició de 8 models de postals amb un format atractiu pels universitaris.
Activitats de difusió i sensibilització
S'han dut a terme activitats de caràcter sensibilitzador i formatiu per la commemoració del Dia Mundial
de la Lluita contra la SIDA (30/11/2000 i 1 /12/2000). S'han establert contactes amb entitats i organitzacions que treballen promovent la salut. S'ha dut a terme la Primavera de la Salut (maig del 2001),
on s'ha treballat sobre la temàtica dels trastorns alimentaris, l'activitat física, el sexe segur i la Sida i
les drogues. El programa de realitzat més de 50 tallers de sexe segur. S'ha participat al Memorial de
la Sida organitzada pel Projecte dels Noms, així com a la Festa de la Diversitat (8, 9, i 10/6/2001).
S'ha treballat dins del Grup Jove de Sida de la Generalitat de Catalunya, del Grup de Treball de
Drogues de l'Ajuntament de Barcelona i del Comitè 1er de Desembre.

Programa PIUNE

Fotografia: Cinta Pluma

Durant el curs 2000-2001, el PIUNE ha aconseguit reduir el nombre d'actuacions necessàries per
garantir les adaptacions per als estudiants amb disminució de la UAB. Això ha estat possible pel
fort impuls donat des del Programa a les accions per fomentar l'autonomia personal, i per aconseguir
que sigui l'entorn més proper a la persona amb disminució qui assumeixi les activitats quotidianes. Els
voluntaris catalans i els procedents de la resta d'Europa per mitjà del Servei Voluntari Europeu han
garantit els suports a la igualtat a la vida independent i a la participació i plena integració social.

L’Espai Solidari de la Festa Major de la UAB va representar la creació d’un espai diferenciat dedicat a la promoció de la solidaritat, el voluntariat i la promoció de la salut.
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Oficina d'Atenció Personalitzada (OAP)
S'ha avançat en el canvi de mentalitats dels usuaris i del seu entorn. Això s'ha traduït en un augment
de l'autonomia personal i la conseqüent reducció de serveis. Aquest curs s'han reduït el nombre d'acompanyaments gairebé en un 44% (situant-se així sobre els 700 acompanyaments). La reducció ha estat
possible gràcies a la delegació d'un 15% dels serveis a l'entorn amic i d'un 35% a l'autonomia personal.
Així doncs s'han realitzat: 70 acompanyaments a peu, 630 acompanyaments amb el servei de transport adaptat, suport en 45 exàmens, gravació de 548 planes, escanejat de 543 planes i s'ha donat
suport, dins del projecte "Vida Universitària" a un estudiant tetraplègic.
S'han incrementat les accions de sensibilització al voltant del foment dels drets de les persones amb
disminució, promoció del voluntariat i accessibilitat en dates clau com ara la Festa Major (20/10/2000)
o les Jornades de Portes Obertes (11/04/2001). També s'ha realitzat, com cada any, la diada Esport
per a Tothom (23/5/2001), amb el suport del SAF i de diverses federacions d'esports adaptats. S'ha
presentat el fulletó "Tenim Drets" en motiu del
Dia Internacional de les Persones amb
Disminució (17/12/2001), que recull els drets
de les persones amb disminució i el reglament
aprovat per la Junta de Govern de la UAB.

Fotografia: Cinta Pluma

En la línia de promoure la inserció laboral de les
persones amb disminució, conjuntament amb
l'ADUAB i el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, s'han organitzat les 5es
Jornades d'Inserció Laboral (23/5/2001).
Implicació i formació dels voluntaris
S'ha format un equip de 28 voluntaris que s’ha
implicat en tasques no només de serveis d'acompanyaments. S'han creat diferents grups de treball
per tal de realitzar una exposició itinerant del
PIUNE i l'ADUAB, una actualització sobre
l'Informe de Barreres Arquitectòniques del
Campus, tasques de suport a l'estudi, suport informàtic a l'aula adaptada i actes de sensibilització.
Entre aquests cal destacar la participació en el
programa del Servei Voluntari Europeu que ha donat com a resultat l'acollida de cinc voluntaris europeus
procedents d'Itàlia, Holanda, França i Dinamarca.
Tutors de Facultat
El Reglament de Drets de les Persones amb Disminució aprovat per la Junta de Govern preveia la creació
de la figura del tutor per als estudiants amb necessitats especials dintre dels diferents estudis de cada
facultat. El PIUNE ha establert contacte amb ells aconseguint l'assignació de fins a 26 tutors de diferents
estudis. La figura del tutor i la resta de col·laboracions i actuacions en comú amb l'estructura docent i institucional de la Universitat han permès continuar fomentant el procés d'autonomia personal dels usuaris.
Millora en l'ús i funcionament de l'aula adaptada
L'existència de l'Aula adaptada ha resultat un suport tècnic imprescindible per molts estudiants amb
disminució. Fins a 10 estudiants utilitzen regularment el suport tècnic que els ofereix l'aula. S'han
realitzat cursos personalitzats sobre temes específics i s'ha creat una base de dades per tal de
poder tenir un control del material que s'escaneja o s'hi ha escanejat i això pugui ser d'utilitat per tenir
una biblioteca de material en suport informàtic.
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Programa per a la Integració dels Presos
El programa per a la Integració dels Presos ha diversificat les seves activitats al Centre Penitenciari
Brians, oferint activitats de caire acadèmic, social, esportives i d'integració. Al llarg del curs 2000-2001
han passat pel programa per a la Integració dels Presos 35 voluntaris que han realitzat diferents activitats de tipus acadèmic, cultural o esportiu durant 42 caps de setmana en el centre penitenciari
Brians, donant suport a 64 interns. Malgrat la reducció del nombre d'interns, aquests s'han diversificat en la seva oferta amb l'impuls dels grups de debat, les activitats culturals i els idiomes.
Amb el suport de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació de la Generalitat
de Catalunya i l'Incavol s'ha realitzat el II Curs de formació "Presó i reinserció", obert a totes les
persones interessades en la temàtica de la reinserció dels interns en centres penitenciaris. El programa ha col·laborat en l'organització de les "Jornades sobre voluntariat penitenciari", organitzades
per la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut
Català del Voluntariat.

Voluntariat Hospitalari
El Programa ha impulsat les seves activitats amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts
ingressats als hospitals en què la UAB té unitats docents. Per això, els més de 40 voluntaris del programa han dut a terme les seves activitats de suport als prop de 200 pacients de les àrees de
psiquiatria i gerontologia de l'Hospital de Sant Gervasi i del Centre Albada de la Corporació
Hospitalària del Parc Taulí. A més dels tallers habituals de conversa i psicomotricitat i els acompanyaments, s'han celebrat als centres les festes de Sant Jordi, Sant Joan, la Castanyada i Nadal.

Cooperació amb les universitats de Bòsnia i Hercegovina

Fotografia: USSPPiV

El Projecte per a l'Accés de les Persones amb
Disminució a les Universitats de Bòsnia i Hercegovina
impulsat per l'associació Voluntaris per Bòsnia i per la
Fundació Autònoma Solidària, ha continuat el desenvolupament de les activitats a Bòsnia del programa
PROGRESS, similar al PIUNE de la UAB i de l'associació de voluntaris i disminuïts USSPPiV. El programa
ha finalitzat aquest curs, amb la conclusió i tancament
del projecte Phare-Lien de la Unió Europea, i ha
rebut el suport de la Direcció General de Relacions
Exteriors de la Generalitat de Catalunya i la UAB.
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En el marc del programa s'han realitzat durant aquest
curs acadèmic, dos cursos de formació a la
Universitat de Tuzla. El Curs de Gestió
d'Associacions (16 i 17/10/2000), ha permès consolidar les activitats de l'associació bosniana USSPPiV. A
més s'ha realitzat el Simposi sobre Atenció social i
educativa per a les persones amb necessitats
especials (10/4/2001), on es presentaven les experiències de les diferents entitats en la integració de
persones amb disminució de Bòsnia i Hercegovina,
Eslovènia, Croàcia i Catalunya.

Dins del programa d'adaptacions arquitectòniques del programa a la Universitat de Tuzla, s'ha inaugurat un ascensor adaptat, donat pel Gremi d'Ascensoristes de Catalunya i l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, al rectorat de la Universitat.
El programa ha ampliat les seves activitats amb la signatura d'un acord de col·laboració amb la
Universitat de Sarajevo (29/1/2001) i l'organització d'un curs sobre utilització d'aparells Braille'n
speak per a alumnes invidents d'aquesta universitat i d'una escola per a persones cegues.

Edició dels llibres "El mediador d'integració social" i "Les mines antipersonal"
Seguint amb la línia de les edicions, aquest curs s'han editat dos llibres, corresponents a les conclusions de les Jornades sobre el Mediador d'Integració Social i la Conferència Internacional sobre
Desminatge.
El primer recull les ponències presentades en motiu de les jornades sobre el Mediador d'Integració
Social, que van tenir lloc a la UAB el maig del 2000, on es van analitzar les conclusions del programa europeu Mediactor sobre l'impuls de la figura de mediador d'integració com a figura laboral emergent.

Fotografia: Sergi Renedo

El llibre "Les mines antipersonal" és un recull d'articles on s'analitza la problemàtica de la proliferació de mines antipersonal arreu del món, les dificultats de la seva eliminació i els traumes que
causen en la societat civil dels països afectats.

Intervenció de la Conferència Internacional sobre Desminatge. Els resultats d’aquesta conferència han estat
publicats aquest any en el llibre “Les mines antipersonal”.
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RESULTATS DE LA FUNDACIÓ
CURS 2000-2001
 Creació de l'Espai Solidari. La creació del nou Espai Solidari ha representat un canvi de model en

la gestió del voluntariat. S'ha volgut impulsar l'Espai com el punt de referència sobre temes de voluntariat en el campus de la UAB, mitjançant una oferta de serveis cap a les entitats de voluntariat i solidaritat i l'establiment de relacions de cooperació per a l'organització d'activitats conjuntes (Mans
Unides, BEOC, Fundació Pere Tarrés, SOS Racisme).
L'Espai ha estat el coordinador de la Campanya la UAB amb El Salvador, impulsada per la Comissió
d'Emergència per a El Salvador, i ha tingut com a objectiu encapçalar i aglutinar els esforços i actuacions d'emergència envers aquest país a rel del terratrèmol que va afectar-lo.
 Creació de "El Xiringu". Aquest instrument de difusió, informació i assessorament sobre temes de

salut, de forma confidencial i gratuïta ha significat un gran esforç per a la seva posada en marxa al
servei de tota la comunitat universitària. Representa un nou model d'atenció a les persones que tinguin
dubtes sobre temes de salut, ja que l'atenció es fa per persones joves, estudiants, formats específicament per poder donar atenció i resoldre dubtes i assessorar sobre drogues, sexualitat o sida.
 Creació d'un programa d'integració de persones amb disminució a Bòsnia i Hercegovina. Els

dos anys de funcionament del PROACCES Bòsnia han dut a la creació i consolidació d'un programa
a la Universitat de Tuzla que dona suport als estudiants amb disminució d'aquesta universitat. La
creació d'aquest programa i de l'associació USSPPiV s'ha consolidat i s'ha assegurat la seva continuïtat mitjançant la formació dels seus integrants i usuaris. A més, la USSPPiV s'ha convertit en un
element de referència a Bòsnia per a la integració dels disminuïts, expandint el projecte a altres universitats bosnianes com Sarajevo.
 Formació de qualitat i oberta que duu a un canvi de valors i actituds. La formació oferta per

la FAS als voluntaris dels seus programes s'ha mantingut en els nivells de qualitat de l'any anterior, millorant-ne els continguts i obrint la participació en aquesta formació de tota la comunitat universitària amb la realització de cursos oberts. D'altra banda, la incorporació d'activitats dels programes de la Fundació dins de les activitats acadèmiques pròpies d'algunes facultats, ha fet que
es doni a conèixer quins valors i actituds fomenta la Fundació a persones que no estan directament relacionades amb els programes.
 Consolidació i cohesió dels grups de voluntaris. El model de tancament de la PSS, amb la pre-

visió del cobriment de les necessitats per grups de voluntaris formats específicament, ha fet la seva
feina. La promoció de la participació voluntària entre la comunitat universitària i la seva formació i
organització, ha permès que els equips de voluntaris en els programes socials i de voluntariat de la
FAS hagin crescut en nombre de components i alhora estiguin molt millor cohesionats i implicats en
els projectes que duen a terme.
 Increment de la qualitat de l'atenció als beneficiaris. Millora de la qualitat de vida. Els beneficiaris

del programa han vist millorada la seva qualitat de vida per la millora de la qualitat en l'atenció personalitzada. Els beneficiaris del PIUNE han augmentat la seva responsabilitat en l'autonomia personal, que ha estat possible, en bona part gràcies a la millora en el funcionament de l'Aula Adaptada.
Els interns acollits en el programa PIP, d'altra banda, han vist com les activitats a la presó han augmentat, així com les activitats de prevenció i informació que ha desenvolupat el Programa de Salut
entre la comunitat universitària.

 Augment de la qualitat i la quantitat de la participació de la comunitat universitària a tots els

nivells. Els programes de la FAS han comptat amb un augment notable dels voluntaris incorporats.
A més, el nivell de qualitat i implicació d'aquests voluntaris s'ha fet més evident, tant per la seva formació com per l'extensió dels col·laboradors a tots els estaments de la UAB, personal docent, PAS i
alumnes, en diferents graus i fórmules d'implicació.
 Increment de la presència del món associatiu dins el campus de la UAB. Amb la finalitat d'im-

pulsar la presència del món associatiu dins el campus de la UAB, la FAS ha apostat per la creació
d'un model de col·laboració conjunta amb entitats destinat a la realització d'activitats amb altres ONG.
Els resultats han estat la portada a la UAB de les exposicions "Àfrica, escolta la seva veu" de Mans
Unides i l'exposició “La Bomba i la Humanitat" amb el BEOC. A més s'ha creat un circuit de promoció
i derivació a entitats externes que ha implicat que estudiants de la UAB puguin col·laborar amb associacions externes a la universitat.
 Creació i participació en xarxes. La FAS està participant activament en diferents xarxes i grups de

treball. Entre aquestes cal destacar la Xarxa universitats i voluntariat, la Xarxa Unidistreball i la Xarxa
d'universitats amb programes d'integració. El Programa de Salut representa la FAS en Grups de Treball
de l'Ajuntament de Barcelona , la Generalitat de Catalunya i el Comitè 1er de Desembre sobre la Sida.
 Increment de les relacions institucionals. El treball en xarxa amb altres universitats, la signatura de

convenis de col·laboració amb administracions públiques, la consolidació del finançament dels programes i la implicació del Patronat en les visites a institucions per promoure la FAS, ha representat un
increment de les relacions a nivell institucional amb entitats públiques i privades, departaments de la
Generalitat de Catalunya i de municipis que coneixen l'oferta de la Fundació i donen suport al projecte.
 Consolidació de dinàmiques de funcionament, estandarització de processos i millora de la

qualitat en els materials de difusió. La coordinació de l'àrea tècnica i administrativa en l'estandarització dels processos per a l'agilització de les tasques, la millora de les comunicacions internes i
l'adequació de les infraestructures a les noves necessitats, ha permès establir pautes de treball regulades destinades a garantir una qualitat en el treball. La FAS ha creat una xarxa informàtica interna
per facilitar l'intercanvi d'informació entre els programes, s'ha establert un circuit per a la realització de
les activitats i s'han simplificat molts dels processos.
La simplificació dels processos i la formació i assessorament rebut pel personal ha permès una
millora en les edicions i material de difusió publicat, que s'ha fet molt més atractiu i centrat en les
necessitats específiques.
 Increment recursos humans, econòmics i materials. La Fundació ha ampliat el seu personal

col·laborador amb la contractació de més persones a través dels programes de la Generalitat de
Catalunya (Filons d'ocupació, Plans d'ocupació) que han realitzat tasques de suport i de coordinació
de les àrees i programes de la FAS. A més, s'ha impulsat la participació d'estudiants en pràctiques.
La signatura de convenis de col·laboració i el finançament específic d'activitats per algunes entitats
privades ha fet que s'augmentin els recursos externs, implicant una reducció del pes de la UAB en el
pressupost de la FAS.

Transformacions

Programa PIUNE

Fotografia: Alberto García

Javier Hernández
Des de Saragossa a la UAB

En Javier jugant a futbol en el pis de la Vila Universitària.

En Javier Hernández és un estudiant de la Facultat de Ciències de la Comunicació que ha cursat
l’especialitat de Comunicació Audiovisual. En Javier, que pateix una amèlia bilateral, no té braços.
En Javier i els seus pares es van adreçar al PIUNE coneixent l’existència del programa a la UAB, i van
demanar la seva intervenció perquè en Javi pogués estudiar Comunicació. El programa PIUNE va gestionar les adaptacions tècniques i arquitectòniques perquè es pogués allotjar en un dels pisos de
la Vila Universitària, on ha estat vivint durant els quatre anys de la carrera.
La promoció de l’autonomia personal, l’entorn amic i el canvi de mentalitats impulsat des del
PIUNE han fet que, si durant els primers anys en Javi va viure amb objectors i després va estar vivint
amb voluntaris europeus, el curs 2000-2001 ha estat el primer que en Javi ha compartit pis exclusivament amb amics i companys que s'han fet càrrec de les seves necessitats especials que cada cop són
menys, ja que el caràcter d’en Javier fa que vulgui ser, i de fet ho està aconseguint, una persona cada
cop més autònoma.
Així doncs amb les adaptacions tècniques i pedagògiques pertinents s'ha aconseguit que en Javier
sigui completament autònom fins al punt que s'han fet les gestions necessàries perquè a partir del
setembre del 2002 comenci a viure a Barcelona, en un pis compartit amb companys i adequadament
adaptat.
Després del període de pràctiques, l’estiu del 2001, en Javier ha acabat la carrera i ha trobat feina com
a corresponsal del diari Heraldo de Aragón.
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Aitor Celis,
salvant les barreres

L’Aitor fent servir els Ferrocarrils de la Generalitat.

L'Aitor Celis és un estudiant de la Facultat de Veterinària que pateix d'Espina Bífida, la qual cosa
l'obliga a anar amb cadira de rodes.
L'Aitor es va adreçar al PIUNE per tal de poder solucionar les seves dificultats de mobilitat al campus. El fet que el campus de la Universitat sigui tant extens i que les diferents facultats estiguin tan
separades entre si provoca greus i pràcticament insalvables barreres arquitectòniques. És el cas de la
Facultat de Veterinària, on estudia l'Aitor, que esta situada a la part més alta del Campus i on l'accés
amb cadira de rodes resulta gairebé impossible.
Els primers anys l'Aitor utilitzava el Servei de Transport Adaptat del PIUNE per arribar dels
Ferrocarrils de la Generalitat fins a la seva facultat i per tornar als Ferrocarrils un cop havia finalitzat
les classes. Els darrers tres cursos s'han pogut reduir el nombre de serveis realitzats en furgoneta
amb l'Aitor gràcies a la construcció d'una rampa d'enllaç entre els Ferrocarrils de la Generalitat i
la Facultat de Veterinària, que ha permès a l'Aitor tornar de la seva facultat a l'hora que ell vulgui
sense haver de dependre del Transport Adaptat.
Així doncs, encara que l'Aitor hagi de disposar de la furgoneta, que actualment condueixen els voluntaris europeus, per accedir a la facultat ha guanyat molt en autonomia personal ja que el fet que pugui
anar fins als Ferrocarrils per si mateix li proporciona una gran independència.
L'Aitor sempre ha volgut ser molt autònom i sempre que les barreres li ho han permès, s'ha desplaçat
pel campus de manera completament autònoma. Cal destacar que aquest curs 2000-2001 fins i tot ha
realitzat pràctiques com a veterinari a Barcelona. Esperem molt aviat, poder dir que l'Aitor ja es un llicenciat en Veterinària, malgrat que vagi amb cadira de rodes, amb tot el que això comporta.
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Fotografia: ADUAB

Canvi de mentalitats:
l’autonomia personal

En José Juan, president de l’ADUAB, és un dels principals promotors de l’autonomia personal entre els usuaris
del programa PIUNE i del col·lectiu d’estudiants amb disminució.

El projecte del PIUNE durant els darrers cursos ha fet promoció de l’Autonomia Personal per a l’autodesenvolupament de les persones amb disminució a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per
aconseguir això, a part de les campanyes de sensibilització dels usuaris del programa amb la realització de dues jornades sobre autonomia personal, es van posar a l’abast dels estudiants amb disminució recursos tècnics i adaptacions arquitectòniques i pedagògiques perquè aquests estudiants poguessin realitzar moltes de les seves activitats quotidianes a la UAB de forma autònoma i es
redueixin els serveis que realitza el PIUNE.
L’acceptació per part dels beneficiaris del programa ha estat molt alta, i s’han adaptat a la nova situació,
implicant-se cada cop més en la mateixa promoció de l’autonomia personal, sobretot els dirigents de
l’Associació Pro-Disminuïts de la UAB. Tot això ha permès la reducció d’un 44% dels serveis d’acompanyament, i la dedicació de l’equip de voluntaris a tasques de suport, formació i sensibilització.
S’ha de destacar la militància de bona part dels usuaris més antics, sobretot en la promoció d’aquest
canvi en les mentalitats de les persones amb disminució i del seu entorn més proper.
La promoció de l’autonomia personal també s’ha dirigit cap a la sensibilització de l’entorn més proper als estudiants, en els seus companys de classe, en els professors i personal d’administració i
serveis, i en el grup d’amics dels estudiants amb disminució, per tal que puguin donar un cop de mà
en aquelles situacions concretes en les que els disminuïts encara no poden valer-se per ells
mateixos. En la implicació dels estudiants en el suport als seus companys de classe amb alguna mena
de disminució i en l’interès demostrat per la comunitat universitària en la integració de les persones
amb disminució, mitjançant l’assistència als actes i els cursos, es detecta un canvi en les actituds i les
mentalitats.
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Tiziana Tevere,
voluntària europea

La Tiziana, segona per l’esquerra, amb un grup de voluntaris del PIUNE.

La Tiziana Tevere és nascuda Cagliari, a l’illa de Sardenya, i és un dels 5 voluntaris europeus que han
treballat durant aquest curs en el programa PIUNE. El procés d'acollida i d'integració, tant al nou país
com al programa, ha fet que la seva experiència en el treball amb persones amb disminució i la relació
amb els altres companys del programa hagi estat molt positiva. Tal com diu ella mateixa: "La meva
experiència aquí ha estat millor del que m'esperava, conèixer persones amb disminució m'ha
ensenyat que a la vida no hi ha coses veritablement impossibles. El fet de viure en un país
estranger et dóna l’oportunitat de tenir una visió del món més oberta i ara ja estic més predisposada
a escoltar sense jutjar ningú". La Tiziana s’ha integrat perfectament al treball de l’equip de voluntaris
del PIUNE i a la vida amb els companys de la universitat, usuaris del programa, voluntaris i estudiants.
Segons la mateixa Tiziana, allò que ella ha aportat al programa es pot considerar des del doble vessant, un punt de vista personal i un punt de vista objectiu. A nivell personal opina que "el que cada voluntari europeu pot transmetre és diferent en funció del caràcter de cadascú". Des del punt de
vista objectiu la Tiziana comenta: "el meu treball ha estat útil per garantir la independència i l'autonomia personal dels estudiants amb disminució".
La feina amb la Tiziana dins l’equip s’ha desenvolupat de manera molt agradable, donat el seu caràcter afable i sempre disposat a col·laborar, la qual cosa li ha fet guanyar-se moltes simpaties per part
dels usuaris i dels altres voluntaris de l’equip. Tant ella com els altres voluntaris europeus han estat
essencials per a les actuacions del programa PIUNE i de l’Espai Solidari, ja que s’ha comptat amb uns
col·laboradors molt motivats i amb un alt nivell de disponibilitat.
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Laura,
el camí entre la droga i els estudis

La Laura amb el coordinador del PIP, Patxi Arauzo.

Després de tot un any preparant-se per l'accés a la universitat, per fi la Laura ha pogut accedir a la carrera de Dret.
Ara fa quatre anys encara es trobava a la presó de dones de Wad-Ras, actualment un centre de règim
obert per homes i dones, intentant superar amb moltes dificultats els problemes amb la droga. En aquella època, la Laura preparava el preaccés universitari amb no gaires bons resultats. Les drogues eren
un estímul de distracció molt fort, i gairebé no va treure profit de cap dels voluntaris que se li van
assignar.
Passats els anys, i després d'un llarg període sense saber res d'ella, ens la vam trobar un dia a la presó
de dones de Brians. Havia pres la decisió de posar-se a estudiar. Se li va assignar un voluntari i es
va preparar l'accés universitari, ja que finalment es va poder treure el preaccés.
Després de molt estudiar i d'allunyar-se bastant de les drogues, el curs 2000-2001 ha començat uns
nous estudis a la Facultat de Dret de la UAB. Amb l'ajut de la voluntària que se li ha assignat i la
tutorització del professor de la UAB, la Cristina ha aconseguit uns resultats extraordinaris en els
primers parcials d'aquesta nova etapa universitària.
Actualment, la bona relació que ha sorgit entre ella i la voluntària, i l'atenció prestada per part dels
tutors de l'Autònoma, fa que les expectatives d'èxit pel futur siguin molt esperançadores. Amb una mica
de sort, si la droga no s'interposa de nou en el seu camí, segurament la Laura i la seva voluntària
podran acabar estudiant juntes a la mateixa aula universitària.
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José,
una vida a la presó

En José amb el seu voluntari, en David.

15 anys a la presó són molts anys. Molts anys que canvien a qualsevol persona. En José és una d’aquestes. Va entrar a la presó amb 22 anys i avui, amb 37 anys, veu les coses d'una manera molt diferent. Com
en la majoria dels casos, la droga és el principal problema per portar una vida amb normalitat. Quan passes tant de temps tancat entre les mateixes quatre parets, és molt difícil trobar un motiu prou fort
com per resistir i aixecar-te cada dia amb ganes de sortir d'aquest pou, però si mires al futur i veus tot
el que encara falta per venir se't treuen les forces de cop. Sota aquesta perspectiva, no és difícil d'entendre com en José va poder quebrantar la llibertat provisional en dues ocasions, ja que sense una perspectiva de futur és molt difícil treballar. Després de molts anys sense rumb i amb la decisió presa de deixar les
drogues, en José es va decidir a estudiar, però no va trobar el suport necessari en un principi, ja que el seu
comportament anterior generava certa desconfiança sobre la seva persona.
Durant el curs 1999-2000 es va preparar l'examen d'accés a la universitat, potser amb la intenció de
demostrar a la resta de la gent que realment havia tocat fons i ja era hora de tornar a pujar. La seva
decisió el va portar a aprovar l'examen d'accés a psicologia. Un cop a la carrera la cosa era diferent,
no podia fer-ho sol i els mestres del centre no podien facilitar-li tot l'ajut necessari. Quan semblava que
començava a flaquejar se li va assignar un voluntari, que la veritat no ho va tenir gaire fàcil, ja que en
José començava a desmotivar-se i la fama que el precedia no era gaire bona.
Tot i això, la relació voluntari - intern es va intensificar molt ràpidament, i en José va començar a veure
aquella motivació que li havia faltat durant 15 anys. La relació acadèmica amb el voluntari era molt forta,
cada cop volia més apunts i més material per estudiar, i finalment ho va aconseguir. Els exàmens del
primer semestre van ser tot un èxit i la imatge d’en José va fer un gir radical cap a positiu, ja que
els professionals del centre començaven a veure en ell una motivació i un interès per deixar aquelles quatre parets definitivament. Actualment, tot i que el problema amb les drogues no s'ha solucionat del tot, el
futur d’en José comença a estar, per primer cop, més a prop que mai fora de les quatre parets.
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Adem Nuhic,
foment de la iniciativa personal

L’Adem prova el seu nou equip informàtic amb les adaptacions tiflotècniques.

L'Adem Nuhic va néixer el 13 de febrer de 1972 a Sarajevo. Aquest estudiant, a qui manca la visió d’un
ull i que en l'altre té una resta visual d'un 30%, va fer els seus estudis de primària i secundaria al
Centre per a nens cecs i amb disminució visual de Nedjarici (Sarajevo). Quan va estar preparat per
accedir a la universitat hi havia molt poques experiències d'integració de persones amb una resta visual tan petita com la de l'Adem a Bòsnia i Hercegovina. Cap persona amb disminució visual havia
estudiat abans a la Universitat de Tuzla.
Durant la fase pilot del projecte, el 1997, l'Adem va contactar amb la USSPPiV, i aquesta associació li va
ajudar a preparar el seu accés a la Universitat de Tuzla a la Facultat de Defectologia (Educació Especial).
Actualment està realitzant el quart curs d'Educació Especial.
L'Adem ha rebut un suport constant d'atenció directa per part del grup de voluntaris de la USSPPiV.
Les tasques de suport que rep habitualment són l'enregistrament de temaris en cintes d'àudio, el suport
de lectura d'exàmens i suport per la compra de paper Braille i cintes d'àudio. Aquest usuari s'ha encarregat d’organitzar la biblioteca sonora pels estudiants amb deficiència visual.
L'Adem és usuari habitual dels ordinadors de l'aula adaptada i d'una màquina de Braille'n speak.
Durant una setmana del mes de març del 2000 va rebre un curs de tiflotecnologia per aprendre a utilitzar
aquest material. La màquina Braille'n speak li serveix per prendre apunts a la Facultat i sentir-los després
amb veu o gravar-los en un fitxer amb la unitat especial de disc. També pot imprimir-los en Braille, connectant aquesta unitat a la impressora. Van ser necessàries diverses trobades amb els seus professors
per convèncer-los que l'Adem pogués utilitzar la màquina durant els exàmens.
Com a voluntari, aquest estudiant ha participat en un petit projecte anomenat "Eliminació de les barreres psicològiques a preescolar en relació amb el món de les persones amb disminució" en el
que es visitaven escoles i s'explicaven diferents tipus de disminució als nens mitjançant jocs. Aquest projecte és part de la difusió del PROACCES Bòsnia. L'Adem també col·labora amb l'associació LOTOS.
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Vernes Tursun,
el dret a la igualtat d’oportunitats

En Tursun pot estudiar informàtica gràcies a les gestions del PROACCES Bòsnia.

Tursun Vernes va néixer el 30 d'agost del 1979. Com a conseqüència d'un accident de cotxe que
va tenir el 1999 va quedar paraplègic. En Vernes coneixia l'existència de l'associació USSPPiV, creada un any abans a la Universitat de Tuzla (UT) i a través d'una trucada dels seus pares va posar-se en
contacte amb l'associació i es va concertar una entrevista al domicili familia. En aquesta entrevista l'associació li va oferir suport perquè iniciés estudis universitaris i va decidir optar a matricular-se al
Departament d'Estudis Tècnics i Informàtica de la Facultat de Filosofia.
L’oficina d'atenció directa va iniciar els tràmits de matrícula de l'alumne i, amb un qüestionari, va conèixer les
necessitats d'assistència que podria tenir per estudiar. L'admissió, però, va topar amb la negativa del cap
del Departament d'informàtica, el qual, després de diversos silencis va afirmar que el Departament tenia
moltes sol·licituds de manera que era important que tots els alumnes fossin "físicament i psiquicament saludables en un 100%". Davant aquesta actitud la USSPPiV va fer una queixa i la va adreçar al Rector de la
Universitat i al Consell d'Estudiants de la Facultat de Filosofia. Com que aquests tràmits no donaven resultat i el curs ja havia començat, els encarregats de l'atenció directa a la USSPPiV van demanar una reunió
amb el Rector de la Universitat i amb el degà de la Facultat de Filosofia, els quals finalment van forçar que
el Vernes pogués començar el curs.
Com a usuari del PROACCES Bòsnia en Vernes utilitza unes 10 vegades a la setmana la furgoneta adaptada, per anar des de casa seva, a Tuzla, fins la Facultat de Filosofia, i un cop a l'edifici, els
voluntaris de l'associació fan l'acompanyament fins a l'aula on té la classe.
En Vernes s'ha implicat a fons en les activitats de l'associació i com a voluntari ha participat al llarg
de l'any 2001 en les visites a llars d'infants i escoles de primària i secundària que diversos usuaris han
realitzat per tal de donar a conèixer als nens la problemàtica i les capacitats de les persones amb
necessitats especials i vèncer els prejudicis socials des de l'inici de l'educació. També, al setembre del
2000, va intervenir a favor dels drets de les persones amb disminució en el seminari internacional
"Legislació, Transparència i el paper de la societat civil", que es va fer a Sarajevo.
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Programa de Salut

Fotografia: Isidre Plaza

La Marta i la Júlia,
separades per les drogues

La Marta agafa informació a “El Xiringu” a la Plaça Cívica, i després anirà al despatx per parlar de manera més
confidencial i personalitzada amb l’agent de salut.

La Marta estudia a la UAB i actualment està fent tercer curs. Mitjançant un article aparegut a la revista
Empenta sobre “El Xiringu” va conèixer la seva existència i es va decidir a fer una consulta que feia temps
li rondava pel cap. Va adreçar-se al despatx que hi ha a l'Edifici d'estudiants i va presentar el seu problema.
La Marta està preocupada per una amiga de la infància, la Júlia. La Marta i la Júlia sempre anaven
juntes fins que la Marta va canviar de ciutat, fa cosa de quatre anys, des de llavors només queden de
tant en tant. Cadascuna ha fet un nou grup d'amics i amigues però mai han perdut el contacte. El que
li preocupa a la Marta és que d'uns mesos ençà les vegades que ha quedat amb la Júlia l'ha trobat
molt canviada.
"Abans parlàvem de coses més interessants, podíem parlar de molts temes, però ara només m'explica les seves farres. No parla d'altra cosa que si van sortir per aquí, que si per allà, que si van prendre
això o allò altre... sembla que no sap parlar d'altra cosa. Quan només parla d'això tinc la sensació que
està com buida. Jo crec que té relació amb el consum de drogues que està fent ara... i em preocupa
com li està afectant això, com l'està canviant. És que dona la impressió que no li preocupa res més,
i abans no era així. He volgut parlar amb ella, però no sé com enfocar-li el tema i m'agradaria tenir
més informació del tema drogues perquè no vull parlar des d'una posició paternalista".
Des de “El Xiringu” es va pensar que partia d'una posició molt bona i li se li va remarcar que era important que li parlés des del vessant positiu, és a dir que li enfoques el canvi reforçant molt el que li agradava de la seva amiga i no el que pensava que estava malament ara. També es va insistir en què potser
el més important és que li transmetés que ella estava allà per si alguna vegada la necessitava, no tancar-se portes criticant la seva forma d'actuar. A part d'això, a la Marta se li va donar informació i tríptics sobre drogues perquè pugues tenir una base des d'on parlar i que també poguessin servir a la Júlia.
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Voluntariat Hospitalari

Fotografia: Vicenç Prats

En Xavi i en Jose Manuel,
voluntari i pacient al Parc Taulí

L’atenció a les persones que han patit accidents traumàtics és una de les activitats que més requereixen la intervenció dels voluntaris

En Xavier és estudiant d’econòmiques a la UAB i col·labora com a voluntari del programa des d’aquest
curs al Parc Taulí de Sabadell. En Xavier ens explica la seva experiència amb en Jose Manuel amb les
seves pròpies paraules.
“En Jose Manuel és de Palma del Rio, a Córdoba. Va venir a Catalunya farà uns deu anys en busca
de feina, en part també perquè part de la seva família ja es trobava aquí. Ara té 28 anys. Va ingressar fa set anys a l'Albada, després de patir un greu accident de cotxe. En paraules seves, "va arribar a l'Albada fet un quatre", però gracies als equips de fisioteràpia i logopèdia ha millorat molt.”
“Actualment pot caminar sol amb certa dificultat i per això normalment s'ajuda amb crosses. Amb ell
han estat diversos voluntaris, el primer farà un any i mig. El voluntari l'acompanyava al Club de
Natació de Sabadell. El portava amb cadira de rodes (hi ha una distancia 1'5 km aproximadament).
Allà anava al gimnàs a fer peses, activitat que ja practicava abans de l'accident. Els tres voluntaris que
hem estat després amb ell, també hem fet aquest mateix acompanyament. Per a ell, poder sortir
algun dia a la setmana del centre Albada li va molt bé perquè, segons diu, l'ajuda a entretenir-se,
a canviar la rutina diària.”
“En Jose Manuel és una persona molt sociable i ràpidament fa amics amb tothom, i no va ser una
excepció allà al gimnàs del club de natació. Fins i tot alguna vegada hem tornat a l'Albada des del
club amb el cotxe d'una d'aquestes persones que ell ha conegut al gimnàs. Els dies que no era
possible sortir del centre, perquè li feien mal els peus, substituíem la sortida per una visita al bar que
hi ha a l'Albada i xerràvem una estona.”
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Programa d’Integració dels Universitaris
amb Necessitats Especials

PROGRAMA PIUNE

Durant el curs 2000-2001, el Programa
PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària
ha dut a terme les seves actuacions més
destacades en l'àmbit de la promoció de
l'autonomia personal i de l'entorn amic
dels estudiants amb necessitats especials.
La consolidació d'aquest procés de
responsabilització i canvi de mentalitats
per part dels usuaris i del seu entorn més
proper ha permès una reducció de les
tasques d'acompanyament i una millora
en la seva qualitat de vida.

Activitats del PIUNE segons qui les gestiona
(en percentatge)

Voluntaris
6%

Autonomia
personal
29%

SVE
(Transport
adaptat,
Projecte Vida
Universitària)
50%

Entorn amic
15%

D'altra banda, el PIUNE ha assumit la
relació amb les universitats de Bòsnia i
Hercegovina per a la integració de les
persones amb disminució en aquestes universitats, després de la consolidació i autonomia de l'associació USSPPiV i de la finalització del projecte PROACCES després de dos anys.
Finalment, d'aquest curs cal destacar l'organització de cursos de formació oberts a tots els estudiants de la UAB com a eina de sensibilització i com a complement a la formació dels universitaris.
Aquest curs s’ha inclòs en la formació dels voluntaris del programa com a part del Pla de Formació del
Voluntariat de Llarga Durada posat en marxa durant el curs passat.
De totes aquestes actuacions, el PIUNE ha fet evidents els següents resultats:
1. Augment de l'autonomia personal. Continuant amb el procés de fomentar l'autonomia personal de
les persones amb disminució que es va iniciar el curs anterior s'ha aconseguit reduir encara més el
nombre d'acompanyaments, fins a un 44% respecte el curs passat, derivant-se aquests cap a l'autonomia personal dels usuaris i cap a la promoció de l'entorn amic. S’ha aconseguit la integració social
plena d'un dels usuaris del Projecte Vida Universitària.

Fotografia: Cinta Pluma

2. Augment de les intervencions
personalitzades. En sinèrgia amb
agents universitaris i de fora de la universitat s'han realitzat 13 noves intervencions personalitzades a estudiants amb disminucions de diferents
tipus que ho han sol·licitat.
Aquestes intervencions han anat des
d'adaptacions pedagògiques (contacte amb els professors, gestionar
canvis d'aules, facilitar intercanvi d'apunts amb companys de classe),
adaptacions tècniques (canvis de
material de les aules, canvis en un dels
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3. Atenció Personalitzada només amb
voluntaris. Aquest ha estat el primer curs
en què el programa ha funcionat sense la
presència d'objectors de consciència. La demanda de serveis d'acompanyament i de suport a l'estudi
s'ha pogut satisfer gràcies a l'equip de voluntaris del programa.

Fotografia: Joffre Carrera

Els voluntaris del programa han realitzat activitats de suport durant tot el curs, que es poden quantificar
en 70 acompanyaments a peu i 630 acompanyaments amb el servei de transport adaptat, suport
en 45 exàmens en diferents facultats, gravació de 548 planes en format àudio i escanejat de 543
planes de llibres de text. Els voluntaris europeus, a més, han donat suport a un estudiant amb grau
elevat de disminució dins el projecte "Vida Universitària".

La promoció de l’Autonomia Personal i l’Entorn Amic han reduït els serveis d’acompanyament en gairebé un 44 %.
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Fotografia: Jaume Baró

pisos de la Vila Universitària), gestions
amb les administracions públiques
(Ajuntament de Sabadell per facilitar el
transport fins a la Universitat d'estudiants
residents a Sabadell, gestions amb l'ICASS
per adaptacions en un pis i en el transport
per un estudiant en pràctiques a
Barcelona). Totes les adaptacions han
tingut com a rerefons contribuir a fomentar
el procés d'autonomia personal dels
usuaris que les han sol·licitat.

Aquesta programació regular de les activitats s'ha
complementat amb la realització de campanyes
de sensibilització amb un caire general, com la Campanya de Biblioteques amb l'edició d'un punt de
llibre amb el suport de la Biblioteca d'Humanitats, o la participació en la Festa Major de la UAB.

Fotografia: Joffre Carrera

4. Consolidació d'una programació regular
d'activitats al Campus. El PIUNE ha realitzat una
programació regular de les seves d'activitats i
campanyes de sensibilització dintre del Campus.
D'aquesta manera, ja consten com a diades fixes
en el calendari universitari el Dia Internacional de
les Persones amb Disminució, la Jornada
d'Esport per a Tothom o les Jornades
d'Inserció Laboral dels Universitaris amb
Disminució. Aquest fet ha facilitat la participació
de la comunitat universitària, ja que els estudiants
identifiquen la temporada del curs en què es
troben amb les diferents activitats que es realitzen.

5. Establiment d'una oferta formativa consolidada i de qualitat. El curs “Introducció al món de la
disminució i la integració” s'ha realitzat entre els mesos de març i juny al Campus de la UAB i ha permès formar 47 alumnes sobre diferents temes relacionats amb el món de la disminució. A més, ha
omplert el buit formatiu que hi havia a la Universitat sobre aquests temes. Les valoracions fetes pels
alumnes han estat molt positives, i s'ha remarcat l'alt nivell de qualitat dels ponents en cadascuna de les
sessions, en les que van participar personalitats reconegudes
del món de la disminució i tècnics de les diferents entitats
d'integració. El curs també va comptar amb una important part
pràctica amb visites a centres especialitzats en la rehabilitació
i recuperació de persones amb disminució com el Centre Sirius
de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Guttman o el centre de
l'ONCE a Castellarnau.
6. Increment en les sinèrgies en el conjunt de la
Universitat. Durant aquest curs s'ha de destacar la importància de la figura del tutor entre la comunitat docent. Des del
PIUNE s'ha fomentat la creació de la figura del tutor per als
estudiants amb necessitats especials dintre dels diferents
estudis de cada facultat. Així s'ha aconseguit l'assignació de 26
tutors de diferents estudis i facultats. Aquests tutors duen a
terme tasques de suport i assessorament dels estudiants amb
necessitats especials dins les facultats. La figura del tutor i la
resta de col·laboracions i actuacions en comú amb l'estructura
docent i institucional de la Universitat han permès continuar
fomentant el procés d'autonomia personal dels usuaris, ja que
ara gaudeixen de figures de referència més properes a la seva
activitat quotidiana.
7. Millora en l'ús i funcionament de l'Aula Adaptada.
L'existència de l'Aula Adaptada ha resultat un suport tècnic
imprescindible per molts estudiants amb disminució. Més de 10
estudiants utilitzen regularment el suport tècnic que els ofereix
l'aula.
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Per millorar la qualificació dels usuaris en la utilització dels equipaments tècnics de l'aula, s'han realitzat cursos personalitzats sobre temes específics de funcionament del programari i del
maquinari adaptat. A més, s'ha creat una base de dades per tal de poder tenir un control del material que s'escaneja, o s'hi ha escanejat, i això pugui ser d'utilitat als futurs usuaris tot facilitant l'accés als
recursos informàtics o en suport àudio existents, i que van augmentant curs rere curs. El bon funcionament de l'aula i la formació rebuda pels usuaris ha permès facilitar el procés d'autonomia personal, que ja no necessiten el suport dels tècnics del PIUNE en la utilització del material adaptat o del
programari de l’Aula.
8. Funcionament de la Xarxa Unidistreball. La posada en marxa se la xarxa de difusió electrònica
Unidistreball-l durant el curs passat ha permès que durant aquest curs es donessin a conèixer 13
ofertes de treball a través de la xarxa, a més de resoldre diferents consultes sobre la inserció laboral de persones amb disminució. El funcionament d'aquesta xarxa ha permès realitzar dues incorporacions a llocs de treball oferts per entitats que hi participen.

Fotografia: Cinta Pluma

9. Traspàs de la relació amb el PROACCES Bòsnia i l'USSPPiV. Durant la visita realitzada aquest
curs a Bòsnia s'han establert les bases per mantenir una relació entre el PIUNE i l'USSPPiV, un cop
finalitzat el programa PROACCES Bòsnia. La consolidació de les tasques per a la integració dels estudiants amb disminució a les universitats de Bòsnia i Hercegovina i el funcionament autònom de l'associació USSPPiV a la Universitat de Tuzla, fan que el Programa PIUNE assumeixi la relació amb Tuzla
com a projecte paral·lel i tutoritzi la seva posterior evolució amb la transferència de bones pràctiques, informació i programes de formació.

Estudiants, professors i PAS van competir amb esportistes amb disminució en les mateixes condicions a la
Jornada Esport per a Tothom organitzada pel PIUNE.
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Reducció dels serveis d’acompanyament

PIUNE

Reducció dels serveis d’acompanyament
(evolució per curs)

3457

1250
700

Curs 1998-1999

Curs 1999-2000

Curs 2000-2001

Objectiu
 Fer promoció de l'autonomia personal de les persones amb disminució impulsant la gestió d'adaptacions i un

canvi de la mentalitat dels usuaris.
Durant els cursos 1999-2000 i 2000-2001 des del PIUNE s’ha estat promovent i fomentant
l'Autonomia Personal, entenent que tota millora que es produeixi en aquest sentit contribueix a augmentar la qualitat de vida de la persona que l'assoleix, ja que aquesta adquireix una major responsabilitat i capacitat per fer ella mateixa determinades accions de la seva vida quotidiana sense la
dependència de voluntaris o altres persones.
Gràcies a la gestió d'adaptacions, la formació rebuda per les persones amb diminució, les campanyes
de sensibilització i, sobretot, al canvi de mentalitats dels usuaris i del seu entorn s'ha pogut produir
aquest augment de l'autonomia personal i la conseqüent reducció de serveis.
Així doncs, aquest curs, continuant amb la tendència iniciada el curs anterior, s'ha reduït el nombre
d'acompanyaments gairebé en un 44% (situant-se així sobre els 700 acompanyaments). La reducció ha estat possible gràcies a la delegació d'un 15% dels serveis a l'entorn amic i d'un 35% a l'autonomia personal.
L'entorn amic és un dels pilars del projecte, consistent en facilitar que els serveis puntuals que
requereixin els universitaris amb necessitats especials puguin ser assumits directament pels
seus propis companys d'estudis o amics. Això implica un canvi de mentalitats de la comunitat universitària i de les pròpies persones amb disminució que van en la línia de permetre desenvolupar l'autonomia personal i la responsabilitat dels usuaris, així com la sensibilització de l'entorn més proper a
les persones amb disminució per donar el seu suport en situacions i moments concrets.
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Campanya “Tenim drets!”

Fotografia: Joffre Carrera

PIUNE

Campus UAB Bellaterra, 12 de desembre del 2000

Objectiu
 Sensibilitzar la comunitat universitària sobre els drets de les persones amb disminució en motiu del Dia

Internacional de les Persones amb Disminució i presentar el fulletó "Tenim Drets!"
La jornada es va organitzar a la Facultat de Ciències i va tenir com a principal element la presentació
del tríptic "Tenim Drets!", on es resumeixen els principals articles del Reglament d'Igualtat
d'Oportunitats per a Persones amb Necessitats Especials, aprovat per la Junta de Govern de la UAB
l’any 1999. Seguidament va començar la gimcana anomenada "Posa't a la nostra pell", on es pretenia que els estudiants es posessin per uns moments en la pell d'una persona amb disminució. Per
això, es van realitzar diverses proves com ara fer un recorregut amb cadira de rodes, menjar-se un
flam amb els ulls tapats, escriure en Braille, utilitzar un bastó de cec, llegir els llavis, situar-se per
l'Autònoma amb el Mapa Tàctil i trucar per telèfon sense mirar el teclat.
Als voltants del migdia es va rebre la visita, per fer la presentació del fulletó, de la Delegada Territorial de
l'ONCE a Catalunya, Mª Teresa Palahí i de la regidora de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, Roser
Veciana, que van ser rebudes pel vicerector de Campus i de Qualitat Ambiental, Manel Sabés, per un
membre del Patronat, Vicenç Sellés i pel director de la Fundació, Jordi Tolrà. Mª Teresa Palahí i Roser
Veciana es van mostrar molt interessades en les proves que es van fer a la Gimcana, a més de poder
conèixer el funcionament del programa i alguns dels seus voluntaris i usuaris. Seguidament van poder visitar, a l'Edifici d'Estudiants, l'oficina del programa PIUNE i la resta de programes de la Fundació.
Ja per la tarda es va muntar, al Club de Residents de la Vila Universitària, un "Berenar Adaptat" on
els principals protagonistes van ser els voluntaris i usuaris del programa. Aquesta activitat va ser el final
de festa i va servir per què els voluntaris nous poguessin conèixer millor a l'equip del PIUNE dels altres
anys mentre berenaven tots junts.
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3a Jornada d’Esport per a Tothom

Fotografia: Cinta Pluma

PIUNE

Campus UAB Bellaterra, 25 d’abril del 2001

Objectiu
 Donar a conèixer diferents esports adaptats i la seva pràctica per part de persones amb disminució.
Per tal de donar a conèixer a tota la comunitat universitària els diferents esports que practiquen les
persones amb algun tipus de disminució, bé sigui física o sensorial, es va organitzar, conjuntament
amb l'ADUAB (Associació Pro-Disminuïts de la UAB), la Jornada d'Esport per a Tothom.
Les activitats de la Jornada es van ubicar en dos escenaris diferents. Pel matí, a la Plaça Cívica, es van
organitzar partits de bàsquet i tennis amb cadira de rodes, on les persones que s'animaven a participar podien jugar amb el CEM Baetulo (Club de Bàsquet amb cadira de rodes) o bé amb els esportistes
de la Federació Catalana de Tennis. Aquestes activitats, per ser les més espectaculars, van tenir una
gran participació del públic assistent. Alhora, els que volien practicar esports més tranquils podien jugar
a diversos jocs de taula adaptats per a cecs, entre els quals destacaven els escacs adaptats.
Per la tarda les activitats van canviar d'escenari i la Jornada es va traslladar al SAF, on es van realitzar
partits de Goalball i Futbol sala adaptat per a cecs. Tots els participants es van poder adonar de les
dificultats de practicar un esport sense veure-hi.
Cal destacar la nombrosa participació, tant de voluntaris com de la resta de la comunitat universitària.
Més d'un centenar de persones es van animar a participar en les diferents activitats que es van organitzar. També van ser nombrosos els qui, encuriosits per la novetat dels esports que es practicaven, es
van acostar a gaudir de l'espectacle de l'esport adaptat. La logística de la jornada va ser possible gràcies a la col·laboració del Servei d'Activitat Física de la UAB, la Diputació de Barcelona i l'empresa COBEGA, SA.
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I Curs sobre disminució i integració

Fotografia: Lluís Asens

PIUNE

Campus UAB, març-juny del curs 2000-2001

Objectiu
 Oferir una formació adequada als voluntaris del programa sobre integració i disminució i apropar la realitat de

les persones amb necessitats especials a la comunitat universitària.
El curs, dirigit tant als voluntaris del programa com a tots els estudiants que estiguessin interessats en
temes relacionats amb el món de la disminució i la integració, es va dividir en sessions teòriques, que
es realitzaven a la Sala d'Actes de l'Edifici d'Estudiants i pràctiques, que constaven de visites a diversos centres que treballen en temes de disminució. Les sessions teòriques van tractar temes que van
des d'una visió global del món de la disminució al llarg de la història per part del Dr. Climent Giné, fins
a la integració educativa, passant per la disminució a Catalunya, la sordesa, la ceguesa, la disminució
a Europa i a la Universitat, les disminucions físiques, l'Autonomia personal, les associacions de persones amb disminució, les aplicacions informàtiques per a persones amb necessitats especials i la
inserció laboral de les persones amb disminució. Totes les sessions van ser impartides per tècnics i
personalitats de reconegut prestigi en el món de la disminució.
Pel que fa a les sessions pràctiques, aquestes van consistir en visites de formació al centre de l’ONCE
a Castellarnau i al Centre Sírius del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya.
Cal fer especial ressò de la sessió dedicada a l'Autonomia Personal, que va estar impartida per persones amb disminució que, en diferents aspectes, han assolit un grau d'autonomia molt alt i una millora en la seva qualitat de vida.
Al curs van assistir 47 persones, estudiants de la UAB i d'altres universitats catalanes en la seva majoria, que van fer una valoració molt positiva dels continguts i del desenvolupament del curs en l'enquesta
realitzada quan es va finalitzar.
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3a Jornada d’Inserció laboral

Fotografia: Cinta Pluma

PIUNE

Campus UAB Bellaterra, 23 de maig del 2001

Objectiu
 Informar i sensibilitzar als estudiant que en un futur puguin estar vinculats al món de l'empresa o dels recur-

sos humans.
Les ponències anaven orientades especialment als estudiants d'economia, administració i direcció
d'empreses, dret, relacions laborals, ciències de l'educació i psicologia, tractant diversos temes relacionats amb la inserció laboral de les persones amb disminució. La jornada, a més, va servir com a
sessió de cloenda del "I Curs d'Introducció a la Disminució i la Integració" que va organitzar el PIUNE
durant el segon semestre del curs acadèmic.
Es van tractar diferents visions sobre la contractació de persones amb disminució. La política de la
Generalitat de Catalunya i el marc legal en relació a la contractació de persones amb disminució va ser
presentada per Lluís Grande, del Departament de Treball. Santiago Buscató, director de Fundosa
Grupo a Catalunya, va tractar de l'experiència de contractar persones amb disminució. El Projecte
AURA, d'inserció laboral i treball amb suport a persones amb Síndrome de Down, va ser presentat per
la directora del projecte, Glòria Canals. Maria José Rozas, de la Federació ECOM, va donar una
visió crítica de la inserció laboral de persones amb disminució.
També van participar en la Jornada el Dr. Manel Sabés, vicerector de Campus de la UAB i Jordi Tolrà,
director de la Fundació Autònoma Solidària, els quals van realitzar els parlaments de cloenda del "I Curs
d'Introducció a la Disminució i la Integració".
Totes les ponències exposades van resultar de gran nivell i es va poder constatar que si bé s'han fet
molts progressos en la inserció laboral de les persones amb disminució, encara hi ha molt camí per
recórrer.
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Fotografia: Frankie Lamme

PIUNE

Nous Voluntaris Europeus

Objectiu
 Integrar joves europeus en tasques de voluntariat de llarga durada que els permetin participar d'un projecte

social en els programes de la Fundació.
La participació del PIUNE en el Servei Voluntari Europeu es remunta a les proves pilot de posada en
marxa d'aquest programa europeu. Això permet la presència de joves europeus que s'estan plantejant el
seu futur professional o d'estudis, perquè puguin participar en un projecte social o cultural com a voluntaris durant un període que és normalment de 6 a 9 mesos. Aquesta experiència els permet conèixer
un país diferent i unes realitats que els poden obrir noves visions sobre el seu futur. Per l'entitat que els
acull significa poder disposar d'uns voluntaris de llarga durada amb una gran dedicació.
Durant el curs 2000-2001 han passat 5 voluntaris europeus pel PIUNE. L'Alessandro Fonta de
nacionalitat italiana, en Michael Van Gelderen de nacionalitat holandesa, en Frankie Lamme de
nacionalitat francesa, en Haini Mendonca de nacionalitat danesa i la Tiziana Tevere de nacionalitat
italiana.
L'Alessandro, en Michael, en Haini i en Frankie s'han ocupat del Projecte Vida Universitària, donant
atenció a en Juan, estudiant amb gran disminució que viu a la Vila Universitària. La Tiziana, en Michael
i en Frankie s'han ocupat també del Servei de Transport Adaptat fent-se càrrec de tots els serveis de
trasllat i acompanyament que els anys anteriors es realitzaven amb objectors de consciència. A més en
Michael ha creat una base de dades a l'aula adaptada per tal que serveixi d'arxiu bibliogràfic de tots els
documents escanejats i que permeti realitzar posteriors consultes als estudiants amb disminució que ho
sol·licitin. S'ha de comptar també amb la gran participació que han tingut aquests voluntaris a l'hora de
col·laborar en l'organització d'actes de sensibilització i participació al campus.
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Impuls de les relacions amb Bòsnia

Fotografia:Jaume Mor

PIUNE

Sarajevo - Tuzla, gener del 2001

Objectiu
 Establir vincles entre el programa PIUNE i la USSPPiV per a la integració de les persones amb disminució a

la Universitat de Tuzla i la UAB.
La donació de material tiflotècnic per a la Universitat de Sarajevo, la signatura d'un acord de col·laboració amb aquesta universitat, la realització d'un curs de tiflotecnologia a Sarajevo i la inauguració
d'un ascensor adaptat a la Universitat de Tuzla són algunes de les activitats impulsades per la Fundació
Autònoma Solidària en el marc del Programa per a l'Accés de les Persones amb Disminució a les
Universitats de Bòsnia i Herzegovina realitzades durant la visita a aquest país durant el gener del 2001,
amb l'assistència del president de la FAS, Louis Lemkow, el director, Jordi Tolrà i el coordinador del programa PIUNE, Lluís Asens.
Pel que fa al PIUNE l'objectiu principal era poder mantenir una estreta col·laboració amb l'USSPPiV
un cop s'hagi tancat el programa de PROACCES Bòsnia. És per això que es va dur a terme una
reunió amb els usuaris i voluntaris del programa i amb el president de l'associació, Sead Klempic, per
poder perfilar diferents vies de cooperació en el futur. El programa PROACCES Bòsnia es basa en
molts dels resultats del programa Helios II en el que ha treballat el PIUNE, i per aquest motiu és important establir una estreta col·laboració entre les entitats que treballen per a la integració de les persones amb disminució a les universitats de Bòsnia i el programa PIUNE.
També es va aprofitar la visita per conèixer l'Associació LOTOS, a Tuzla, per a persones amb necessitats especials i l'Associació Osmijeh, a Gracanica, de desenvolupament psicosocial. El viatge va
servir per poder reunir-se amb les persones responsables i conèixer les entitats amb les que en un futur
es pot establir col·laboració per treballar en temes de disminució, a més de conèixer la realitat i la idiosincràcia del país per a treballar amb aquestes entitats.
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PIUNE

Participació en congressos
i jornades tècniques

5ª reunió “Universidad y Discapacidad”
Universitat de les Illes Balears, 19 i 20 d'octubre del 2000
A la reunió anual dels serveis universitaris de suport a la integració d’universitaris amb disminució, convocada pel Real Patronato de Personas con Discapacidad, celebrada a Palma de Mallorca, es va tractar de les adaptacions curriculars i la qualitat dels serveis. A la reunió hi van assistir diferents entitats i programes de tota Espanya, relacionats amb el món de la disminució a la Universitat. Entre les
ponències presentades el PIUNE va presentar el contingut del Reglament d'igualtat d'oportunitats per
a persones amb necessitats especials, aprovat per la Junta de Govern de la UAB. D'altra banda es van
dur a terme un seguit de tallers on s'hi tractaven diferents temes relacionats amb les adaptacions curriculars i la qualitat dels serveis.
IV Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Universidad de Salamanca, 15 i 16 de març del 2001
El títol de les jornades d’enguany ha estat "Apoyos, Autodeterminación y Calidad de Vida" i hi van
participar diferents personalitats relacionades amb el món de la disminució, com ara Miguel Angel
Verdugo, president de l'INICO, Encarnación Blanco, de l'IMSERSO, Robert Schalock, professor
emèrit del Hasting College de Nebraska i Michael Lee Wehmeyer, professor de la Universitat de
Kansas. El balanç de les jornades fou molt positiu ja que van servir per veure les tendències que es
van traçant en diferents aspectes del món de la disminució, i han quedat reflectides en el llibre que es
va publicar de les jornades.
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El PIUNE a Cuba

PIUNE

La Havana, juny del 2001

Objectiu
 Realitzar una visita de sondeig en motiu de la "10a Conferencia Científica Latinoamericana de Educación

Especial".
El programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària va ser convidat a participar en la "10ª
Conferencia Científica Latinoamericana de Educación Especial", organitzada pel CELAEE (Centro
de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial) a La Havana entre els dies 4 i 12 de juny del
2001 i que tenia per títol "La Educación Especial y sus Desafíos en el Siglo XXI".
El programa va ser convidat mitjançant la intervenció de la Dra. Cristina Laborda, professora especialitzada en atenció a la diversitat i que ja havia treballat anteriorment amb el CELAEE. Això va donar
l'oportunitat de presentar una ponència, a càrrec de Jordi Tolrà, director de la FAS, sobre els resultats
del treball realitzat al programa HELIOS II (Ensenyament Superior i Estudiants amb Disminució) i sobre
el funcionament del programa PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària.
La visita, en la que va participar també Lluís Asens, coordinador de PIUNE, va permetre conèixer la
situació dels estudiants amb disminució tant a nivell d'escola primària i secundària com a nivell universitari del país. També es va tenir la possibilitat d'establir contactes amb personalitats rellevants en
el món de l'educació especial i la disminució a Cuba, com són Rafael Bell, director nacional d'Educació
Especial de Cuba i María Mercedes García Fowler, directora del CELAEE. Finalment també es va
mantenir un contacte amb el Viceministre d'Educació cubà Luís Ignacio Gómez Gutiérrez.
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Programa per a la Integració dels Presos

PROGRAMA PIP

El Programa per a la Integració dels Presos ha
destacat, durant el curs 2000-2001, per l’augment del nombre i diversitat de les activitats
que es realitzen en el Centre Penitenciari
Brians, amb l'obertura de nous tallers i activitats en dates assenyalades, la continuació de
les activitats de suport acadèmic que estan
donant bons resultats amb els interns, i l'assentament de cursos de formació oberts a tota la
comunitat universitària que ajuden a millorar el
coneixement que la societat té sobre el món
penitenciari.

Activitats que realitzen els interns

Lectoescriptura
9%

Batxillerat
6%

Preaccés
6%

Idiomes
6%
FP Moda
8%

Bàsquet
16%

Graduat
8%
Accés
13%

Debat
13%

Carrera
9%

Aquesta millora s’ha complementat amb l'impuls de les relacions externes del programa
amb l'administració pública (Departament de
Justícia Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya) i amb altres entitats d'integració i suport a presos i ex-presos, que han permès donar-se a conèixer i que la seva activitat fos valorada positivament per totes aquestes entitats.
El disseny del Projecte de Sensibilització per a Joves, que durant aquest curs ha realitzat les proves
pilot en un institut d'ensenyament secundari, permetrà posar-lo en marxa durant el curs vinent, ampliant així les activitats de sensibilització a l'ensenyament secundari amb xerrades i exposicions.
Entre els resultats assolits pel programa s’han de destacar:

Fotografia: Vicenç Prats

1. Resultats acadèmics obtinguts pels interns.
L’acció envers els interns que es beneficien de les activitats de suport a l'estudi del programa està assolint els
objectius desitjats. Cal destacar els resultats acadèmics
obtinguts per dos dels tres interns que estan estudiant
una carrera universitària, que han obtingut notes per
sobre del notable i excel·lent durant el primer semestre
del curs. A més, hi ha dos interns que han aprovat l'examen d'accés a la UAB.
2. Realització d'una formació de qualitat. La realització del II Curs de formació “Presó i reinserció”
durant el mes de maig del 2001 va significar un augment de qualitat en els continguts del curs, amb els
quals els 29 assistents van poder formar-se sobre
diferents aspectes del món penitenciari i la reinserció
dels interns. Els temes tractats durant el curs van ser
les dificultats en la reinserció dels presos, les modificacions del nou codi penal en la reinserció, i els
canvis socials i el paper de la societat en els processos de reinserció.
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S'ha de destacar la bona acollida per part de la
Generalitat de Catalunya en la realització
d'aquest curs, i el fet de posar en contacte
directe, per primera vegada al director d'un centre penitenciari i a un intern del mateix centre.
3. Ampliació del nombre d'activitats en el
Centre Penitenciari Brians. A més de les
activitats habituals de suport a l'estudi, (tutories personalitzades i classes en grup), les
activitats culturals i les activitats esportives, el
programa ha posat en marxa un taller de diàleg i els cursos de català i d'anglès, que han
estat realitzats per voluntaris del programa.

Evolució de l’equip de voluntaris

Curs 1998-1999

Curs 1998-1999 Curs 1998-1999

El taller de diàleg ha comptat amb la participació de 10 interns, i ha tractat temes d’actualitat molt diversos. La finalitat d'aquest taller és impulsar el debat i les aptituds lingüístiques dels interns, així com tractar temes d'actualitat que apareixen els mitjans de comunicació.
Els cursos de català i anglès han permès que els interns milloressin els seus coneixements d'aquestes
dues llengües per facilitar el seu procés de reinserció en la societat.

Fotografia:Jaume Mor

4. Disseny d'un Projecte de Sensibilització per a Joves. Aquest projecte implicarà, dins el proper
curs, l'extensió de les activitats de sensibilització del programa cap als estudiants de secundària. El
projecte inclou xerrades i visites a diferents instituts d'ensenyament secundari per potenciar la sensibilització respecte de la reinserció de les persones internes en centres penitenciaris i la prevenció. El
projecte ha fet una prova pilot a l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès i ja està llest per a la seva
aplicació durant el curs vinent.

Durant la Festa Major de la UAB la carpa-presó va se una de les més visitades per les persones que volien ferse una mínima idea del que era estudiar entre reixes.
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5. Establiment de nous contactes amb el
món jurídic i millora de les relacions
existents. El programa ha establert contactes amb advocats i jutges per a fer la formació dels voluntaris en el curs i en les
activitats de formació més específiques.

Fotografia: Autònoma Interactiva

6. Establiment de relacions amb entitats
que treballen en l'àmbit penitenciari. El
programa ha obert la seva relació amb
altres entitats que estan col·laborant en la
reinserció dels presos, com Ares, Justícia i
Pau o la Fundació Engrunes, afavorida
per la participació en congressos i trobades
generals o específiques sobre el tema
(Jornades de Voluntariat Penitenciari, 4º
Congreso Estatal del Voluntariado). S'han derivat interns a Ares i Justícia i Pau, entitats que fomenten
la reinserció dels ex-reclusos.

Fotografia: Vicenç Prats

7. Valoració positiva dels interns respecte al programa. La realització d'una enquesta als interns i
ex-interns ha permès apreciar una alta valoració de la feina que estan realitzant els voluntaris del programa per a la reinserció. Això es detecta per dues bandes: la primera amb l'agraïment al suport rebut
per part del PIP dels interns que ja estan a la carrera per facilitar la seva reinserció i d'altra banda, entre
els reclusos que porten més temps beneficiant-se del suport del programa, que veuen una evolució molt
positiva del programa al llarg d'aquests anys, tant en les seves activitats com en l'organització.

Els tallers de conversa i les sessions de debat han ajudat els interns a desenvolupar-se oralment i a reflexionar
i opinar sobre temes d’actualitat.
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8. Adquisició de nous valors per part dels voluntaris del programa. Els cursos de formació, l'augment de voluntaris que fan activitats del programa, la relació amb altres entitats i associacions i les
campanyes de sensibilització dutes a terme a la UAB, han fet que els voluntaris i col·laboradors del programa hagin anat adquirint nous valors com ara la solidaritat, la participació, la tolerància o el treball
en equip a mesura que duien a terme la seva activitat.
S'ha de destacar l'augment de nombre de voluntaris del programa i la formació rebuda per aquests des
del moment en què entren a col·laborar amb el programa.
9. Difusió del curs de formació a diferents campus universitaris de Barcelona. Les activitats del
programa tenen cada cop més repercussió entre altres universitats catalanes, en les quals hi ha força
alumnes interessats.

Fotografia: Cinta Pluma

10. Obertura de les portes de la presó a la societat. La presència d'entitats que treballen amb els
reclusos i amb els ex-reclusos per facilitar la seva reinserció social és cada cop més gran, la qual cosa
fa que el nombre de voluntaris que estan treballant a la presó també creixi cada cop més. D'altra banda
les campanyes i activitats de sensibilització estan obrint les portes de la presó a la societat, de manera
que aquesta conegui la realitat dels centres penitenciaris a Catalunya i els processos de reinserció que
estan duent a terme les administracions i les entitats de suport als reclusos.
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Festa de Nadal

Fotografia: Vicenç Prats

PIP

Centre Penitenciari Brians, 23 de desembre del 2000

Objectiu
 Celebrar aquesta festivitat de manera especial per als interns.
Per Nadal, en el Centre Penitenciari Brians es van dur a terme diferents activitats lúdiques destinades
a celebrar aquesta data. Les activitats van anar des d'un partit de futbol al poliesportiu del centre entre
un combinat d'interns i un de voluntaris o un pica-pica amb els interns que han participat de l'oferta del
Programa, fins a activitats més destinades a la sensibilització.
Els voluntaris del Programa PIUNE de la FAS van assistir a la presó aquest dia per fer una Gimcana
adaptada en el mòdul de Dones. Per aquesta ocasió, l’ONCE va cedir tot el material necessari per
dur a terme l'activitat (jocs de taula adaptats, bastons, pilotes de goalball i altre material adaptat).
En el poliesportiu del centre es va fer una exhibició d'Aikido, impartida per un mestre 4rt DAN i un
alumne, a un grup de 6 interns que practiquen aquesta modalitat d'arts marcials dins del centre penitenciari.
Per cloure les celebracions, en el teatre de la presó, va tenir lloc l'actuació musical del grup Zea's
que, per mitjà d'una voluntària del programa, van accedir a interpretar algunes cançons del seu repertori de música actual combinada amb sons tradicionals. Posteriorment a aquesta actuació, li va tocar
el torn a l'Albert, un cantant que va interpretar amb l'ajut de la seva guitarra tot un seguit de cançons
que van connectar ràpidament els assistents. Un cop finalitzades les dues actuacions musicals
algunes internes van demanar l'oportunitat de demostrar les seves habilitats com a artistes sobre un
escenari. El resultat van ser un parell de cançons interpretades per les internes i acompanyades per
la música dels Zea's.
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Setmana Dona i Comunicació

PIP

Centre Penitenciari Brians, 4-11 d’abril del 2001

Objectiu
 Dotar a les internes del Mòdul de Dones del Centre Penitenciari Brians d'elements per conèixer noves formes

de comunicació.
La Setmana sobre la Dona i la Comunicació, organitzada per la direcció del Centre Penitenciari Brians
amb la col·laboració del Programa per a la Integració dels Presos de la Fundació Autònoma Solidària,
es va adreçar a proporcionar elements a les internes del Mòdul de Dones, perquè coneguessin diferents mètodes de comunicació i participació.
El primer dels dies es va realitzar una sessió de llenguatge de signes. Gràcies a la col·laboració
d'una voluntària, coneixedora del llenguatge que utilitzen els sords-muts, el programa va poder realitzar
una sessió d'introducció per tal que les internes poguessin veure com funciona aquest tipus de comunicació i les dificultats que comporta. Aquesta va ser una demostració simple, a tall d'introducció, ja que
el llenguatge és molt complex i requereix molt temps d'aprenentatge.
El dimarts dia 11 el coordinador de l'àrea tècnica de la FAS, Joffre Carrera, va realitzar una
demostració pràctica sobre la xarxa internet i la navegació pel ciberespai a les internes. Aquesta
demostració els va permetre conèixer les diferents aplicacions que s'utilitzen per a l'accés i les possibilitats de la xarxa per comunicar-se, treballar a distància, comprar o tenir accés a diferents serveis i
opcions.
En la darrera de les activitats tres internes van tenir l'ocasió de visitar el campus de la UAB, per conèixer i veure les diferents instal·lacions i el funcionament d'un campus universitari. També es va aprofitar la visita perquè coneguessin els programes de la Fundació i les altres entitats que es troben presents en el campus universitari.
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Setmana Cultural

Fotografia: Vicenç Prats

PIP

Centre Penitenciari Brians, 17-24 d’abril del 2001

Objectiu
 Presentar diferents realitats i problemàtiques a nivell local o mundial per donar-les a conèixer als interns.
Les activitats van començar el dimarts 17 d’abril amb una xerrada sobre la situació a Bòsnia, amb
la intenció de situar el conflicte de la guerra de Bòsnia, fent un breu repàs a les causes socials i polítiques i a les conseqüències que ha originat el conflicte dels Balcans.
El dia 19 es va dedicar a la sensibilització sobre la temàtica de les persones amb disminució, per la
qual cosa es va comptar amb la col·laboració del Programa PIUNE de la FAS. Durant la jornada es van
realitzar partides simultànies d'escacs adaptats per part de Diego Aguilar, jugador cec d'escacs i exusuari del PIUNE, que va ser l'encarregat de realitzar aquesta demostració per als interns del Mòdul 2, on
va disputar i guanyar 7 partides simultànies. Aquesta activitat ha estat una de les que millor acceptació ha
tingut entre els interns. Posteriorment es va realitzar una exhibició de goal-ball on voluntaris del programa i voluntaris del PIUNE van organitzar una demostració i un simulacre de partit de goal-ball amb interns
del Mòdul 1 al poliesportiu.
El tercer dia de la Setmana Cultural es va dedicar a la prevenció de la SIDA, realitzant-se 6 tallers
temàtics sobre la SIDA per part de 12 voluntaris del Programa de Salut de la FAS. L'activitat va despertar molt dubtes entre els interns, ja que molts d'ells viuen amb proximitat la realitat d'aquesta malaltia.
Les periodistes Anna Tortajada i Mònica Bernabé, en la darrera de les sessions, van explicar a les
internes del Mòdul de Dones la situació actual de les dones afganeses per l'acció dels taliban a
l'Afganistan, basant-se en les pròpies experiències viscudes per les dues periodistes durant el temps
que van entrar infiltrades a l'Afganistan. Es va posar molt d'èmfasi en la dramàtica i cruel situació que
està vivint actualment la dona afganesa.
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II Curs de Formació “Presó i Reinserció”

Fotografia: Joffre Carrera

PIP

Barcelona, 8, 10, 15 i 17 de maig del 2001

Objectiu
 Realitzar un curs de formació destinat als voluntaris del programa obert a la resta de públic.
Prop de 30 persones van assistir, durant els dies 8, 10, 15 i 17 de maig al segon curs de formació
"Presó i Reinserció" que va tenir lloc a Barcelona, a l'Hotel d'Entitats de la Pau.
Així com l'edició anterior es va centrar en la reinserció des de dins de les presons, en aquesta edició
el curs es va plantejar per tractar la reinserció des de la societat. A les diferents ponències que configuraven el curs es va tractar el paper dels jutges i magistrats i de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris, amb ponents com el jutge Santiago Vidal, advocats com Luís del Castillo o membres
de la Direcció General com Mercedes Chacón. També es van tractar les dificultats de reinserció de
col·lectius específics com els menors, els drogodependents o els condemnats per delictes violents,
amb ponències de Xavier Roca, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació o Joan
Carles Navarro, psicòleg del Centre Penitenciari Brians.
L'aportació del món docent universitari va anar a càrrec de la professora de Dret Penal de la UAB,
Cèlia Suay, que va explicar els paral·lelismes existents entre l'aplicació de la llei i la reinserció social
En les darreres sessions, el programa del curs es va completar amb dues taules rodones que tenien
per objectiu enfrontar punts de vista diferents i oposats sobre la reinserció.
Per la inauguració es va comptar amb la presència del subdirector general de Serveis Penitenciaris,
Manel Roca, El gerent de l'INCAVOL, Josep Maria Canyelles i el director de la FAS, Jordi Tolrà.
Per finalitzar aquesta segona edició del curs, el president de la FAS, Louis Lemkow, va fer la cloenda oficial en la qual es va fer lliurament dels certificats d'assistència.
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Jornades sobre el Voluntariat Penitenciari

PIP

Barcelona, 16 i 17 de març del 2001

Objectiu
 Donar a conèixer les diferents activitats que s'estan duent a terme per part de les entitats de suport a les

persones empresonades i el suport per a la seva reinserció, així com als ex-reclusos.
La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i l’INCAVOL, amb la col·laboració
de la Fundació Autònoma Solidària, van organitzar unes jornades on tinguessin cabuda totes les entitats de voluntariat que actualment es troben treballant a les presons catalanes per a la rehabilitació i
reinserció social dels reclusos i els ex-reclusos.
Les ponències d'aquestes jornades van anar dirigides a presentar el programa marc del voluntariat als centres penitenciaris, amb les intervencions del gerent de l'INCAVOL, Josep M. Canyelles,
la coordinadora de programes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació,
Mercedes Chacón, i la cloenda a càrrec de la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, a més de
diferents tècnics dels serveis de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació i dels
diferents centres penitenciaris de Catalunya i professors universitaris que han treballat en les àrees
de rehabilitació i reinserció de col·lectius en situació de risc.
Les entitats i associacions, els voluntaris i els interns també van tenir l'oportunitat d'expressar la seva
opinió, ja que es van habilitar nou espais de treball en els quals es van tractar diversos temes d'interès com la formació del voluntari, programes educatius, suport a estrangers o els programes
de drogodependències i VIH. Van intervenir diferents entitats i ONG, entre les que cal destacar, la
Federació Catalana de Voluntariat Social, el Consell Evangèlic de Catalunya, Acció Solidària
contra l'Atur, Fundació Engrunes, Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya,
Fundació Vidal i Barraquer, Fundació Salut i Comunitat i Creu Roja.
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Participació en el programa europeu EPPI

Fotografia: Marc Guillen

PIP

Campus UAB, 2on semestre del curs 2000-2001

Objectiu
 Presentar els avenços de cadascun dels partners del programa europeu EPPI.
Durant els dies 29 i 30 de setembre va tenir lloc a Barcelona la trobada dels diferents partners del programa europeu EPPI, que té per objectiu la formació dels interns en centres penitenciaris, principalment a través de les noves tecnologies, per a la seva reinserció en la societat.
El Programa per a la Integració dels Presos de la Fundació Autònoma Solidària va participar en la sessió inicial el dia 29 a la tarda, on cadascuna de les parts va explicar els seus avenços. L'Autònoma
Interactiva va donar a conèixer la seva intervenció en els estudis universitaris a distància, els partners
anglesos (Beberley College i Open College) els estudis bàsics i orientats al món laboral que estan
duent a terme, els partners alemanys (Universitat de Bremen i Hoppenbank) la seguretat de la informació en xarxa de tot el projecte, i la Fundació Autònoma Solidària la participació dels voluntaris en
els projectes educatius i de lleure. A la sessió també van assistir la directora general de Serveis
Penitenciaris i Rehabilitació, Mercedes Sánchez, el responsable dels programes de rehabilitació de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, Faustino Agudo, la vicerectora de Noves
Tecnologies de la UAB, Montserrat Llinés, i representants de l'entitat APIP. Aquella mateixa nit va
tenir lloc un sopar on va assistir-hi, a més de tots les partners, el director del Centre Penitenciari Brians.
L'endemà es va realitzar una visita a Brians per conèixer les instal·lacions, veure el funcionament dels
ordinadors de l'Autònoma Interactiva i parlar amb algun intern sobre el paper dels voluntaris en els seus
estudis. Cal destacar que tots els partners en general, però en concret els anglesos, van quedar molt
sorpresos de la feina feta pels voluntaris, fins al punt que van proposar de fer un intercanvi, perquè els
voluntaris del programa puguin conèixer personalment la realitat d'una presó anglesa.
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PIP

Activitats de sensibilització

Projecte Escolar de Sensibilització (PES)
El Projecte Escolar de Sensibilització és una iniciativa que va sorgir del PIP amb la intenció d'apropar
la realitat penitenciària als més joves i trencar molts dels tabús existents que fan que la reinserció social
d'un pres sigui molt complicada. El projecte es va elaborar tenint en compte l'edat dels joves, entre 15
i 18 anys, per tal de poder exposar-lo d'una manera clara i entenedora.
Sensibilització a l'Institut Banús de Cerdanyola del Vallès. Aprofitant la setmana cultural, el 13 de
març del 2001 es van fer dues exposicions orals del PES a joves de 14 i 15 anys els quals, al principi,
presentaven una actitud bastant distant de la reinserció però, al final de les dues hores d'exposició interactiva, aquesta opinió es va anar modificant fins a tenir una opinió de tolerància i respecte en la seva
majoria. Un cop feta aquesta prova pilot, el PES és un projecte que ja es troba en condicions de començar
a presentar-se per diferents instituts, intentant així apropar als més joves la realitat penitenciària.
Debat radiofònic al programa "S'admeten propostes" d'Ona Catalana
24 de maig del 2001
El coordinador del programa, Patxi Arauzo, conjuntament amb el responsable d'una casa d'acollida
per a ex-reclusos i un ex-pres, van prendre part en un debat que portava per títol "Les segones oportunitats". L'objectiu del debat era parlar sobre les dificultats amb que es troben els presos quan finalitzen la seva condemna i tornen a la societat, posant especial èmfasi en el paper que juga la societat.
L'opinió generalitzada de tots els contertulians, va ser que la reinserció no és un procés fàcil, però que
tampoc es pot dir que la societat no dóna segones oportunitats. També es va destacar molt la importància i la necessitat d'una motivació per part del ex intern, ja que el principal suport ha de venir d'un
mateix.
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Programa de Salut

El curs 2000-2001, el Programa de Salut de
la Fundació Autònoma Solidària ha engegat noves fórmules de sensibilització de
la comunitat universitària, entre les quals
destaca el projecte “El Xiringu”, una experiència innovadora en l’àmbit europeu que
pretén oferir informació i assessorament als
joves estudiants de forma personalitzada i
confidencial. El programa ha estès la seva
actuació a les facultats facilitant l'accés dels
estudiants i de les persones que necessiten
consultar sobre temes de salut a aquesta
informació. Aquests mecanismes, fórmules
o estratègies s'han basat en la proximitat
als beneficiaris tant físicament (col·laboració amb les facultats, rotació de les activitats, realització d'activitats als bars, col·laboració amb altres
entitats que treballen en problemàtiques de manera més específica) com de forma personal (creació
d'un equip d'agents de salut entre els propis estudiants per poder atendre a les consultes).

Fotografia: Joffre Carrera

PROGRAMA DE SALUT

D'aquesta manera s'han aconseguit tota una sèrie de resultats que han anat en la línia de millora dels
mecanismes de difusió i sensibilització, d'acostament de la informació al públic universitari i jove, i a la
participació amb altres entitats.
1. Creació i funcionament de "El Xiringu" com a projecte dins el programa. El Programa de Salut
de la Fundació Autònoma Solidària, en conveni amb la Fundació Salut i Comunitat i amb el suport
de la Direcció General de Drogodependències i Sida de la Generalitat de Catalunya i la Comissió
Europea, ha posat en marxa a la UAB el projecte "El Xiringu". Aquest és un punt d'informació i assessorament confidencial i gratuït sobre drogues, sida i altres temes de salut obert a tota la comunitat
universitària. El punt està atès per estudiants universitaris formats expressament per assessorar i informar a totes les persones que s'hi adressin. El projecte està inclòs dins el projecte europeu "Away
from home" dedicat a la prevenció de les drogues entre la població més jove.

Fotografia: Pere Ducet

2. Consolidació d'un grup estable de voluntaris. La reorganització de l'equip de voluntaris ha aconseguit crear un equip estable d’activistes amb una gran dedicació i implicació en totes les activitats que
desenvolupa el programa. Els voluntaris han rebut formació per actuar com a agents de salut.
El programa ha disposat, durant aquest
curs, de 35 voluntaris dedicats a les
activitats de promoció i difusió, assessorament i organització d'activitats. El nivell
de dedicació ha estat alt. Alguns d’ells
han continuat participant en el programa
fins i tot després d'haver acabat els seus
estudis a la UAB.
3. Formació dels voluntaris per actuar
com a agents de salut. Els voluntaris del
programa han rebut formació com a
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4. Augment del coneixement de la FAS
entre les entitats que treballen en la promoció de la salut. La promoció del programa fora del campus universitari de la UAB, la participació en grups de treball amb altres entitats
i la participació en dates assenyalades de promoció de la salut com el Dia Internacional de Lluita
contra la Sida o el Memorial de la Sida, han permès que la Fundació Autònoma Solidària sigui més
coneguda entre les diferents entitats de promoció de la salut. A això se li ha d'afegir el fet d'organitzar
activitats conjuntes i convidar a aquestes entitats a participar en actes i campanyes dins del campus
de la UAB.

Fotografia: Isidre Plaza

agents de salut per actuar en "El Xiringu" i
per donar informació i assessorament
sobre diversos temes relacionats amb la
promoció de la salut. Aquests voluntaris han
rebut formació sobre drogues, sida, sexualitat,
imatge corporal i tècniques d’assessorament.
La formació ha inclòs metodologia per l’organització de tallers de sexe segur, la intervenció
en "El Xiringu" i l’organització de tallers d'imatge corporal.

Fotografia: Pere Ducet

5. Participació en nous fòrums de treball. Les tasques de promoció dins i fora del campus i l'augment del coneixement del Programa de Salut han facilitat la incorporació del programa en diferents
fòrums de treball. Així, el programa representa la FAS en el Comitè 1er de Desembre de Lluita contra la Sida, el Grup de Treball sobre Drogues de l'Ajuntament de Barcelona i el Grup Jove i Sida
de la Generalitat de Catalunya.

El Programa de Salut va participar al costat de les altres entitats de lluita contra la sida en els actes del Dia
Mundial de Lluita Contra la Sida que va tenir lloc a Barcelona.
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Fotografia: Isidre Plaza

7. Increment de les relacions amb l'àmbit docent. Professors de la UAB s'han
interessat per les activitats del programa
a diferents nivells que van des de la
col·laboració com a voluntaris fins a la
participació dins l'oferta formativa dirigida
als voluntaris. Entre aquests cal destacar el professor Josep Maria Blanch de la Facultat de
Psicologia, que han mostrat interès en l'elaboració d'un mapa de recursos sobre Sida, Rosa Maria
Raich que ha col·laborat en l'impuls del projecte europeu "Away from home". Ambdós projectes
donaran fruits el curs vinent. Professors de Psicologia de la Salut i Ciències de l'Educació, per la
seva banda, han col·laborat en l'elaboració d'una enquesta sobre hàbits de conducta saludables.

Fotografia: Joffre Carrera

6. Incorporació d'activitats dins l'àmbit
acadèmic. La relació amb el món
acadèmic no s'ha limitat exclusivament a
l'àmbit docent, sinó que el programa ha
realitzat sessions teòriques i pràctiques dins d'algunes assignatures de
la Facultat de Psicologia. En concret
s'han realitzat 6 tallers de sexe segur i
dues sessions per explicar les finalitats i
les accions del programa per a la promoció dels hàbits de conducta saludables i la
informació als estudiants sobre temes de
salut.

Els actes del Memorial Internacional de la Sida van ser una bona oportunitat per donar a conèixer el programa
entre les altres entitats de promoció de la salut.
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8. Creació de materials de difusió destinats al públic jove. S'ha editat un tríptic informatiu del
Programa de Salut, on a més de descriure el programa, s'ha optat per fer també prevenció, recomanant
l'ús del preservatiu. S'han editat 7000 postals de cadascun dels 8 models diferents dissenyats per fer
difusió de "El Xiringu", on a més hi ha missatges preventius sobre drogodependències, sida i trastorns alimentaris. S'han elaborat 3000 marcadors fluorescents com a difusió de "El Xiringu", a més de pòsters,
octavetes, pancartes i tríptics per difondre les diferents activitats.
Totes aquestes edicions han estat dissenyades en un format que sigui atractiu per al públic universitari jove, seguint la màxima de fer la informació legible, atractiva i pràctica.
9. Creació de sinèrgies amb departaments, àrees i serveis de la UAB. El desenvolupament de les
activitats del programa entra de ple en algunes de les àrees de competència de diferents serveis i àrees
de la UAB. En aquests casos s'han realitzat activitats conjuntes per aprofitar els esforços de promoció
de la salut, o bé s'ha rebut suport en l'organització i desenvolupament d'aquests actes. S'ha de
destacar el suport del Servei Assistencial de Salut i del Servei d'Activitat Física en l'organització de
la Primavera de la Salut.
10. Augment de la població universitària sensibilitzada i que coneix el programa. S'han organitzat
activitats regulars durant tot el curs per donar a conèixer el programa o diferents aspectes de prevenció i informació sobre temes de salut. L'assistència a aquestes activitats i la participació i implicació de
la comunitat universitària ha estat molt variada i participativa. A més, el fet que "El Xiringu" estigui obert
un dia a la setmana al Restaurant La Plaça a la Plaça Cívica i al Frankfurt de la Vila, ha apropat la
informació als estudiants, situant-se en els espais més freqüentats per aquests.

Roses i llibres amb preservatius. Qualsevol
moment és bo per fer promoció de la salut.
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Fotografia: Joffre Carrera

Les activitats més destacades del programa han estat l'Espai de Salut a la Festa Major de la UAB
per on van passar més de 700 persones, el Dia Mundial de Lluita Contra la Sida, Sant Jordi
Saludable i la Primavera de la Salut.

Inauguració de “El Xiringu”

Fotografia: Isidre Plaza

SALUT

Campus UAB Bellaterra, 24 de maig del 2001

Objectiu
 Presentar oficialment "El Xiringu" a la comunitat universitària, les seves activitats i la seva ubicació a l'Edifici

d'Estudiants.
"El Xiringu" té per objectiu informar i assessorar a la comunitat universitària sobre drogues, sexualitat i altres temes de salut. La voluntat del Programa de Salut és que es converteixi en un punt
de referència en aspectes relacionats amb la salut, on es pugui adreçar la comunitat universitària. Des
de "El Xiringu" es fan servir les bases de l'educació entre iguals, estudiants, prèviament formats, informant i assessorant a altres companys, perquè d'aquesta manera es facilita l'apropament, la credibilitat
dels missatges i l'empatia. També vol ser un pont entre les entitats i les institucions dedicades a la promoció de la salut i el campus de la UAB, per tal de fer arribar tota aquella informació que no arriba a
l'Autònoma, i transformar-la per fer-la atractiva i accessible als joves estudiants.
Aquest projecte es desenvolupa en el marc del programa europeu "Away from home" i és una
col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària i la Fundació Salut i Comunitat, amb el suport
de la Direcció General de Drogodependències i Sida de la Generalitat de Catalunya i la Comissió
Europea, i té com a objectiu prioritari la prevenció.
El 24 de maig es va fer l'acte de presentació oficial de "El Xiringu" a l'Edifici d'Estudiants de la UAB.
En l'acte van intervenir el director general de Drogodependències i Sida de la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, la vicerectora d'Estudiants i de Promoció Cultural i patrona de la FAS, Mercè Izquierdo,
el director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, Xavier Ferrer, el director de la Fundació Autònoma
Solidària, Jordi Tolrà, i el coordinador del programa de salut de la Fundació Autònoma Solidària, Isidre
Plaza.
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Formació d’agents de salut

Fotografia: Isidre Plaza

SALUT

Manresa, 16-17 de setembre del 2001

Objectiu
 Capacitar als voluntaris del programa per desenvolupar la seva tasca com a agents de salut.
Els voluntaris del programa han rebut un curs de formació especialitzat per poder dur a terme les
tasques d'assessorament dins el Programa de Salut. La formació inclou temàtiques sobre drogodependències, sexualitat i sida, trastorns alimentaris i "counselling".
El curs s'ha estructurat en espais intensius i presencials a principis de curs, en una formació continuada i més pràctica durant les reunions periòdiques i una formació a base de llibres i materials escrits o
virtuals. També es considera important la informació adquirida a través del contacte propiciat amb
altres organitzacions que treballen en la promoció de la salut.
Per fer el gruix de la formació intensiva tot l'equip del programa es va desplaçar durant el cap de setmana a l'alberg de Manresa. Allà van rebre una formació intensiva bàsica sobre sexualitat i sida, drogodependències i trastorns alimentaris per part de professionals d'aquests temes. Pere Ducet i Mar
Moliné van ser els encarregats de donar la formació sobre sexualitat i sida. En drogodependències i
"counselling" es va comptar amb Raquel Allepús i Gemma Altell de la Fundació Salut i Comunitat.
Daniel Vega i Montse Plaza van ser els responsables de la formació en trastorns alimentaris.
Aquest format de curs intensiu va servir, a més, per millorar el coneixement de tot el grup i per cohesionar l'actuació conjunta del programa en la prevenció, la informació i el tractament d’aquests temes
amb una mateixa línia.
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Dia Mundial de Lluita contra la Sida

SALUT

Fotografia: Pere Ducet

Campus UAB - Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre del 2000

Objectiu
 Sensibilitzar la comunitat universitària sobre la problemàtica de la sida i els mètodes de prevenció per aquesta

malaltia i fer difusió del projecte del Programa de Salut dins i fora de la UAB.
30 de novembre: tallers i parades informatives a les Facultats de la UAB
El programa va instal·lar parades informatives a les facultats de Ciències, Ciències de
l'Educació, Psicologia i a la Plaça Cívica, amb l'objectiu de donar a conèixer les activitats que està
duent a terme el programa per a l'educació sexual i la prevenció del contagi de la sida i sensibilitzar
sobre la necessitat de prevenir el contagi d’aquesta malaltia. Es van repartir més de 1000 tríptics
informatius i 1000 preservatius a les persones que demanaven informació. Durant tot el dia hi va
haver instal·lades les parades en les diferents facultats, i es van fer tallers de sexe segur contínuament al bar de la Plaça Cívica.
Cal destacar la col·laboració del Restaurant la Plaça de la Plaça Cívica de la UAB, que va deixar
fer els tallers de sexe segur dins el recinte del restaurant. Durant tot el dia es van fer tallers de sexe
segur. Els voluntaris, per primer cop després del curset de formació, es van animar a coordinar els
tallers. En total es van fer 10 tallers amb una mitjana de 12 persones a cadascun d'ells. Els assistents es van mostrar molt interessats en conèixer què feien malament habitualment i quines eren les
pràctiques més segures per evitar el contagi de malalties de transmissió sexual.
Durant les dues jornades van participar un total de 31 voluntaris del programa de Salut, realitzant
diferents tasques de sensibilització, difusió, tallers de sexe segur i atenció de les consultes dels estudiants.
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Exposició i taller al Club de Residents de la Vila Universitària
La tarda del dia 30 es va fer un taller al Club de Residents de la Vila Universitària, que va comptar
amb la participació de 25 persones. Els assistents van aprendre com s'utilitza correctament un
preservatiu i les pràctiques de sexe segur per a prevenir la sida.
El mateix dia es va instal·lar una exposició temporal de la Diputació de Barcelona amb el nom
de "Què pinta la sida?" al mateix Club de Residents. Aquesta exposició explica, de forma amena i
adreçada a les persones joves, què és la sida i les repercussions que té en la vida de les persones
seropositives.
Stand a la Fira d'Entitats de Lluita contra la SIDA a Barcelona
El dia 1 de desembre el Programa de Salut de la Fundació es va unir a la resta d'entitats de prevenció i lluita contra la Sida i va muntar un estand a la Fira d'entitats de lluita contra la sida que
es va organitzar a les Rambles de Barcelona. Durant tot el dia es va participar d'aquesta activitat
i d'altres activitats paral·leles que es van organitzar per commemorar la jornada. Els voluntaris del
programa també van estar presents en l'autocar de sensibilització que va recórrer tota la ciutat
donant informació i fent difusió de la problemàtica de la Sida. A la tarda es va donar lectura al Manifest de les entitats per a la prevenció i la lluita contra la sida de l'any 2000.

Fotografia: Joffre Carrera

SALUT

Assistència a la recepció de l'Ajuntament de Barcelona a les entitats
El director de la Fundació Autònoma Solidària, Jordi Tolrà, i el coordinador del Programa de Salut,
Pere Ducet, van estar presents a la recepció que va oferir l'Ajuntament de Barcelona a les entitats
de prevenció i lluita contra la sida.

Pancartes de sensibilització adreçades directament als joves universitaris es van disposar per tota la UAB dies
abans de la jornada.

70 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

Primavera de la Salut

SALUT

Fotografia: Joffre Carrera

Campus UAB Bellaterra, maig del 2001

Objectius:
 Promoure hàbits de vida saludable entre la comunitat universitària en els temes de dieta sana, vida seden-

tària, sexualitat segura i consum de drogues.
Implicar a associacions i entitats en el desenvolupament d'activitats informatives i preventives al campus de
la UAB.


A la Primavera de la Salut d'aquest any es van voler potenciar temes com els trastorns alimentaris, l'activitat física, la sida i les drogodependències, involucrant les organitzacions i entitats que estan treballant
aquests temes per oferir activitats de millor qualitat. Durant tots els dies que es va dur a terme la
Primavera de la Salut va funcionar "El Xiringu" a la Plaça Cívica dedicat a la temàtica tractada aquell dia.
Jornada sobre els Trastorns Alimentaris
El dia dedicat a aquesta temàtica es van realitzar dos actes. El primer va comptar amb la psicòloga
Maritza Pérez, de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB), per desenvolupar una xerrada amb el títol "Anorèxia i Bulímia: La informació és prevenció" on, de forma molt pràctica i participativa es va explicar en què consisteixen aquest dos trastorns.
En segon lloc es va fer un "Taller d'imatge corporal" per part de dos voluntaris del Programa de Salut,
Daniel Vega i Montse Plaza. En aquest taller es va remarcar la importància atorgada a la imatge dins
la societat actual fins al punt de ser l'eix central de la identitat personal de molts joves i adolescents.
Jornada d'Activitat Física
El Servei d'Activitat Física de la UAB, va muntar una classe de Ioga al porxo de la Facultat de Dret,
una exhibició de Capoeira a la Plaça Cívica, una xerrada sobre aspectes fisiològics de l'escalada
a la Facultat de Ciències de l'Educació i un muntatge d'escalada a la gespa de la Facultat de Dret. La
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Diplomatura de la Pau de la UAB va obrir la seva classe de Tai-txí perquè tothom que ho volgués
pugués participar. Tot això per promoure l'activitat física enfront del sedentarisme, i fer-ho sense caure en
el tòpic que fer esport és jugar a bàsquet o a futbol, o anar a la sala de musculació o a la piscina.
Jornada de la Sida
En col·laboració amb l'associació JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) es van organitzar partides
de Trivial a la Plaça Cívica amb el seu triVIHal gegant. Les preguntes estaven totes relacionades amb
la sida i els típics "formatgets" quedaven substituïts per "xipicondons". A l'auditori de la Facultat de
Filosofia i Lletres es va mostrar una selecció de curtmetratges, nacionals i internacionals, seleccionats i facilitats pel Comitè 1er de Desembre, on la prevenció de la sida era el tema central. Els
Voluntaris del Programa de Salut van anar al Restaurant La Plaça i, passant per les taules, van realitzar tallers de sexe segur, adaptats a les circumstancies d'on es feien. La resposta a aquesta iniciativa va ser molt positiva i participativa per part dels estudiants que eren al bar.

Jornada sobre les Drogodependències
El tema de les drogodependències el van tractar el doctor Pau Cendón i la infermera Anna Latorre,
del Servei Assistencial de Salut, que van fer el taller "Com deixar de fumar: Deshabituació
tabàquica" a la Sala d'Actes de la Plaça Cívica on, de forma molt dinàmica, van explicar com fer la
deshabituació del tabac. També es va comptar amb la presència del coordinador d'Energy Control,
Josep Rovira, que va oferir una xerrada sobre "La utilització de les noves tecnologies en prevenció"
a la Facultat de Lletres, on va presentar els materials multimèdia que fan servir en la seva tasca.
El grup Side-b va oferir, a la facultat de Ciències de l'Educació sessions continuades del curtmetratge
"Drugworld", que ells mateixos han adaptat al castellà. Aquest curtmetratge de dibuixos animats es
fa servir com a eina per la prevenció del consum de drogues. Per part de Creu Roja Joventut, el grup
"Som.Nit", va muntar un estand a la Plaça Cívica on oferien una mostra dels materials que porten a
les festes i discoteques per informar dels riscs de prendre determinats tipus de substàncies.
Curset de socorrisme
Dins el marc de la Primavera
de la Salut, també es va
aprofitar per desenvolupar un
petit curs sobre nocions
bàsiques de socorrisme.
Dues voluntàries del grup de
Creu Roja Joventut van
instruir els assistents sobre
les actuacions bàsiques per
fer en cas d'urgència.

Fotografia: Isidre Plaza

SALUT

Al costat de “El Xiringu”, muntat a la Plaça Cívica, l'associació Actua Vallès va posar un estand on
donaven informació sobre la prevenció de la sida i distribuïen preservatius com la millor eina en prevenció de les malalties de transmissió sexual i el VIH.
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L’Espai de Salut a la Festa Major de la UAB

Fotografia: Cinta Pluma

SALUT

Campus UAB Bellaterra, 20 d’octubre del 2000

Objectiu
 Potenciar el coneixement del Programa de Salut entre la comunitat universitària i fer difusió dels hàbits de

conducta saludables que proposa.
Enguany s'ha potenciat la presència del Programa de Salut en la Festa Major de la UAB, entenent que
aquesta diada és una cita ideal per informar als universitaris de temes com ara el sexe segur, les
drogues, entre elles el tabaquisme i l'alcohol, i l'alimentació saludable. Conjuntament amb la reorganització del concepte d'espai destinat als programes socials i de voluntariat de la Fundació Autònoma
Solidària, s'ha cregut necessari potenciar les actituds de consum responsable d'alcohol i tabac
per encaixar en aquest nou espai.
És per això que s'ha organitzat un “chill-out” saludable, un espai tranquil on s'oferien tallers de sexe
segur realitzats pels mateixos voluntaris, proves de nivell de nicotina, informació sobre drogues,
i on els assistents podien prendre pastissets, pinxos de macedònia, crêpes saludables, sucs de
fruita i tès de la barra saludable, amb música ambiental.
Es va comptar amb la col·laboració de l'empresa IKEA, que ha cedit material mobiliari, i l'Ajuntament
de Barcelona i el Servei Català del Trànsit, que han cedir alcoholímetres per fer proves d'alcoholèmia voluntàries entre els assistents a l'Espai.
L'encert de lligar la promoció de la salut amb la solidaritat, juntament amb la creació d'un espai amb
una dinàmica pròpia de tranquilitat, ha fet que l'assistència fos de més de 700 persones que van passar, durant tota la Festa Major, per la carpa del Programa de Salut.
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Programes de Voluntariat

ESPAI SOLIDARI

L'Espai Solidari ha començat amb el
canvi d'imatge i d'espai que ha estat necessari per a la seva identificació per part
de la comunitat universitària com un nou
projecte més ambiciós, destinat a potenciar la participació de tota la comunitat
i d'impulsar projectes propis i d'altres
ONG en el campus de la UAB. Aquest canvi de concepte ha representat la promoció d'entitats
externes i els seus programes i activitats dins la UAB, així com l'organització d'activitats conjuntes i la
derivació de voluntaris de la UAB a aquestes entitats.

Fotografia: Cinta Pluma

La Fundació Autònoma Solidària ha creat,
durant el curs 2000-2001, l'Espai Solidari,
un nou instrument per fomentar la solidaritat per part dels universitaris que és
hereu de l'antiga Oficina del Voluntariat, i
que incorpora noves formes de funcionament i nous serveis per als voluntaris i les
associacions.

La col·laboració amb altres universitats i la transferència de bones pràctiques a d'altres entitats
dins l'àrea de promoció del voluntariat universitari, també ha estat una de les actuacions més destacades de l'Espai durant aquest curs. Això ha estat gràcies a la participació en els congressos i jornades derivats de la celebració de l'any 2001 com a
Any Internacional del Voluntariat, i en l'establiment
de xarxes de relació entre les entitats de voluntariat
més rellevants a nivell universitari.
L'Espai Solidari també ha iniciat un nou model de
gestió de les campanyes d'emergència que es fan a
la UAB per temes de cooperació internacional, amb la
coordinació dels diferents esforços de la comunitat universitària per donar suport a El Salvador després del
terratrèmol sofert el gener del 2001.

Fotografia: Joffre Carrera

Tota l'activitat durant el curs en aquests temes s'ha
concretat en una sèrie de resultats:
1. Canvi en el model de gestió del voluntariat.
L'Espai Solidari de la Fundació Autònoma Solidària ha
aplicat durant aquest curs un canvi de concepció en el
model de gestió del voluntariat. Aquest canvi s'ha concretat en la remodelació física i de contingut de l'antiga
Oficina del Voluntariat per convertir-la en l'Espai
Solidari, destinat a potenciar la participació de la
comunitat universitària en projectes de voluntariat
dins i fora de la UAB.
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2. Creació d'un circuit de promoció i derivació de voluntaris a les entitats externes a la UAB. Una
part important de les consultes rebudes per l'Espai Solidari fan referència a entitats que necessiten
voluntaris o que volen establir col·laboracions amb l'Espai Solidari en la realització de campanyes dins i fora del campus. Fruit d'aquestes consultes el Servei de Derivació ha col·laborat amb les
següents entitats:
Casal dels Infants del Raval, ASPANIAS, AMPA, Punt de Voluntariat de Sabadell, Centre d'Estudis
Mandri, Esplai Esquitx, Creu Roja de Sant Cugat, Creu Roja de Martorell, FRATER, Metges sense
Fronteres, Associació Nou Horitzó, Càritas Diocesana, Intermón, Casal de Nou Barris, Centre Cultural
i de Lleure Gràcia i l’Associació Jaume Virgili.
A partir d’aquesta col·laboració el Servei de Derivació ha rebut 73 consultes demanant informació
sobre les entitats anteriorment citades.
3. Millora en la promoció d'entitats externes al campus, facilitant-ne el seu accés. L'Espai Solidari
ha impulsat l'entrada d'entitats de voluntariat al Campus de la UAB, promocionant les seves activitats
dins el campus i fent campanyes conjuntes de col·laboració. Així, s'ha col·laborat amb Setem
Catalunya (Camps de Solidaritat), Fundació Pere Tarrés (Curs de Monitors), Intermón (Dia per
l'Esperança), Sos Racisme (Festa de la diversitat), Banc de Sang (Campanya de donació de sang) i
amb tot el conjunt d'entitats que han demandat voluntaris. Totes les col·laboracions han buscat promoure el voluntariat i la participació activa de la comunitat universitària.

Fotografia: Joffre Carrera

4. Creació d'un model d'actuació conjunta amb grans entitats. L'exposició de Mans Unides "Àfrica,
escolta la seva veu" i les jornades paral·leles que es realitzaren al Campus s'han convertit en un model
de treball conjunt entre la Fundació i les grans ONG. Més de 10.000 persones van visitar l'exposició,
i unes 250 persones van assistir a les jornades de denúncia. Les jornades van comptar amb la presència de persones molt vinculades a les diferents problemàtiques dels països africans, i relacionades amb
la feina que s'està duent a terme des dels departaments i facultats de la UAB.

La cartelleria de les activitats organitzades per l’Espai Solidari de la Fundació Autònoma Solidària ha estat present durant gairebé tot el curs a les diferents facultats i espais de la UAB.
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5. Creació d'un model de gestió de campanyes d'emergència. La campanya d'emergència per El
Salvador feta a la UAB ha estat coordinada des dels primers moments per l'Espai Solidari dins la
Comissió d'Emergència per a El Salvador, amb la intenció d'aglutinar els diferents esforços i activitats que es duen a terme a la UAB per donar suport a la reconstrucció d'emergència d'aquest país. La
campanya ha tingut com a resultat la recaptació i tramesa de més de 2.000.000 de pessetes.
6. Creació de l’Espai Solidari de la Festa Major de la UAB. Els esforços per la creació d'un nou
Espai Solidari es van iniciar amb la Festa Major de la UAB. Durant aquest dia la Fundació Autònoma
Solidària va crear un espai propi i diferenciat de la resta d'activitats de la festa, on es reunís l'oferta de voluntariat i de solidaritat. Es va construir un gran Espai Solidari al costat de les paradetes de l'eix
central on tots els programes de la Fundació hi tingueren cabuda. Un total de 1500 persones van passar per l'Espai. Va tenir-hi especial protagonisme el Programa de Salut amb el seu "chill-out" saludable.

Fotografia: Cinta Pluma

7. Promoció del treball en xarxa pel voluntariat. La participació en les diferents xarxes de treball del
voluntariat a nivell català, estatal i europeu s'ha concretat en les intervencions i participacions en els
congressos i activitats en motiu de l'Any Internacional del Voluntariat 2001. Cal destacar, d’una
banda, la creació d'una llista de distribució electrònica tancada entre les estructures universitàries
de promoció del voluntariat i la participació en l'elaboració i presentació d'un Manifest davant la
CRUE, a favor de donar suport a la formació complementària que les universitats estan donant a través
del voluntariat. D’altra banda també s’ha de destacar la participació en l'estudi comparatiu de les
estructures de gestió del voluntariat en les diferents universitats espanyoles. Aquestes xarxes han sorgit a través de la participació en 8 congressos i conferències: 16è Congrés Mundial de Voluntariat
a Amsterdam, 4rt Congrés Estatal de Voluntariat a València, 2on Congrés Estatal del Voluntariat
Universitari a Múrcia, Cicle de conferències sobre el Voluntariat i la Universitat davant el nou
mil·lenni a Tenerife, Reunió d'universitats amb programes de voluntariat a Santiago de
Compostela, Fòrum de dirigents associatius a Barcelona, Congrés de les Associacions de
Barcelona i l'assistència a la reunió preparatòria de les jornades Cívica 2001 a Madrid.

La col·laboració amb grans ONG’s ha dut a convocar activitats conjuntes en el campus de la UAB com l’exposició “Àfrica, escolta la seva veu” de Mans Unides.
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Fotografia: Joffre Carrera

En el Punt d'Informació s'ha rebut material
informatiu, de forma periòdica, de diferents
entitats i de les seves activitats. Des del Punt
d'informació s'ha fet difusió, en la mesura del
material rebut, de les següents entitats:
INCAVOL,
Federació
Catalana
del
Voluntariat Social, Amics de la Bici, Justícia i
Pau, SOS Racisme, Casal dels Infants del
Raval, Món-3, Fundació Rosa Sensat,
Fundació Jaume Bofill, Centre Cristià dels Universitaris, Ateneu Universitari París, Fundació Akwaba,
Federació Ecom, Comunitat de Sant Egidi, Setem.

Les persones que van passar per l’Espai Solidari de la Festa Major de la UAB van poder veure un canvi tant en
el format com en els serveis i el concepte d’aquest espai.

80 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

Fotografia: Amics de El Salvador

8. Punt d'Informació. Al llarg del curs 20002001 des del Punt d'Informació s'han atès
495 consultes relacionades amb el món
del voluntariat i la solidaritat. Aquestes
consultes han estat realitzades de forma
personalitzada, per via telefònica i per correu
electrònic. Més del 82% de les demandes
han estat resoltes directament pel Punt
d'Informació, i el 18% restant ha estat
derivat a les pròpies entitats i a les persones responsables d'aquestes entitats de voluntariat.

Objectiu
 Crear un nou estil i forma de gestionar els temes de solidaritat. S'ha convertit en un pont eficaç que uneix la

comunitat universitària i les entitats de voluntariat i de solidaritat de fora el Campus.
Durant aquest curs la Fundació ha canviat la funció i l'estil del que era l'Oficina del Voluntariat. Ha estat
el primer curs de funcionament del nou Espai Solidari. Aquest nou enfocament de l'oficina de gestió del
voluntariat ha estat degut a la necessitat que tenia la Fundació a enfortir i ampliar els contactes amb
altres entitats.

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Joffre Carrera

El nou “Espai Solidari”

Per tant, i a fi de poder arribar al màxim de persones de la comunitat universitària, i tenint en
compte que l‘objectiu és oferir una formació complementària mitjançant totes les activitats de la
Fundació Autònoma Solidària, s'han establert dos tipus de mecanismes d'entrada al Campus: d'una
banda realitzant difusió de les activitats i/o demandes de voluntariat de les diferents entitats i associacions i, de l’altra, facilitant l'accés físic a la UAB mitjançant exposicions, cursos i xerrades que les entitats fan als espais que facilita la universitat.
Tota aquesta redefinició també va acompanyada de canvis físics. L'ampliació del local, triplicant la
superfície, converteix l'Espai Solidari en un espai de relació on tots els interessats poden passar a buscar tot tipus d'informació sobre el món de la solidaritat i el voluntariat, participar en les campanyes que
es duen a terme, pròpies o en col·laboració amb altres entitats.
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ESPAI
SOLIDARI

2001, Any Internacional del Voluntariat

Representants de l’Espai Solidari de la Fundació Autònoma Solidària han assistit, durant el curs 20002001 a les trobades més interessants organitzades a nivell estatal i europeu sobre el voluntariat.
Aquestes trobades han servit per fer contactes amb altres entitats, associacions i universitats per poder
iniciar diferents treballs en xarxa.
Arran de la trobada dels responsables de programes de gestió del voluntariat en les universitats feta a
Santiago de Compostela i la posterior trobada al Congrés Estatal de Voluntariat realitzat a València, ha
començat un treball en xarxa entre els serveis de suport. A partir d'aquestes dues jornades s'ha començat
a treballar en diferents accions aprofitant l'Any Internacional del Voluntariat. S'ha creat una xarxa de distribució electrònica pels responsables de les estructures de suport, i s'ha treballat en la realització d'un
Manifest per presentar a la CRUE. Aquest manifest té com a objectiu que les diferents universitats
assumeixin que la institució té que prendre un paper protagonista en els processos de desenvolupament
humà, explorant i portant a la pràctica noves estratègies destinades a construir una societat més justa i participativa, mitjançant el voluntariat, la cooperació i el treball en el tercer sector. Durant el II Congrés de
Voluntariat Universitari a Múrcia, es va presentar un estudi comparatiu de la situació actual de les estructures de suport existents en les universitats espanyoles. La intervenció en el cicle de conferències
“Universitat i voluntariat davant el nou mil·lenni” a Tenerife també va anar en aquesta línia del paper
de la universitat en la gestió de la solidaritat i la integració.
Per altra banda, i també amb la necessitat de treballar en xarxa amb el conjunt d'associacions de
Catalunya, la Fundació Autònoma Solidària ha participat en xerrades, conferències i fòrums organitzats
per la Generalitat de Catalunya i diverses administracions locals.
El 16è Congrés Mundial del Voluntariat a Amsterdam va donar inici a les activitats de l’Any
Internacional del Voluntariat, destacant la formació i la implicació dels voluntaris arreu del món.
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Àfrica, què t’estem fent?

Objectiu
 Donar a conèixer la realitat africana en el campus de la UAB mitjançant l'exposició fotogràfica de Mans

Unides, "Àfrica, escolta la seva veu" i unes jornades de denúncia paral·leles a diferents facultats.
Més de 10.000 persones van poder visitar des del 13 de novembre fins al 22 de desembre l'exposició
del fotògraf Kim Manresa, amb texts de l'antropòleg David Serra, "Àfrica, escolta la seva veu" que
l'Espai Solidari, en col·laboració amb l'ONG Mans Unides, va dur a l'estació de FGC de la Universitat.
L’exposició es va complementar amb un "vídeo-wall" de 12 pantalles amb imatges d’Àfrica i un punt
d'informació conjunt de la Fundació i de Mans Unides. La cloenda institucional de l'exposició va tenir
lloc el dia 20 de desembre, amb parlaments a càrrec del director d'Operacions dels FGC, Oriol
Joncarella, la delegada de Mans Unides a Catalunya, Berta Serrano, el director de l'Àrea
Extraeuropea i de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giné, i el rector de la UAB,
Carles Solà.

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Cinta Pluma

Campus UAB Bellaterra, desembre del 2000

Per amenitzar l'acte va tenir lloc una actuació final musical a càrrec del grup senegalès Kaira, i un
aperitiu de Nadal per a tots els assistents a la cloenda.
Paral·lelament a l'exposició es van organitzar les Jornades de denúncia sobre la realitat africana
"Àfrica, què t'estem fent?" els dies 13 i 14 de desembre, en diferents facultats, amb les ponències
de Marcos Suka-Umo Suka, professor universitari camerunès, Arcadi Oliveres, professor de la UAB,
l'escriptor camerunès Inongo-vi-Makomé, Montserrat Casas, degana d'Educació, el Dr. Josep Maria
Gatell, copresident de la Conferència Internacional de la Sida i el Dr. Joaquim Gascón, cooperant de
Medicus Mundi. Van moderar els actes Sílvia Carrasco, vicedegana de Biblioteques de la Facultat de
Filosofia i Lletres, el Dr. Picatoste, vicedegà de Medicina, la professora Montserrat Casas i Mercè
Izquierdo, vicerectora d'Estudiants i patrona de la FAS.
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Fotografia: Toni Molons

Serveis a les entitats

Objectiu
 Facilitar l'accés de les entitats de voluntariat i solidaritat al Campus de la UAB.
L'entrada d'entitats de fora del Campus s'ha realitzant mitjançant diferents fórmules de col·laboració
que van des de la difusió de les seves activitats i objectius fins a la participació en activitats i campanyes conjuntes dins el Campus.
L’Espai Solidari ha proporcionat tota la logística necessària per poder realitzar la informació i la inscripció en els dos cursos de monitors/es en lleure per part de la Fundació Pere Tarrés, durant el primer
i el segon semestre a la UAB. S’han atès un total de 114 consultes i s’han fet 45 inscripcions entre
els dos cursos, que van tenir lloc a les aules cedides per la Facultat de Ciències de l’Educació i a la
Sala d’Actes de l’Edifici d’Estudiants de la UAB.
Durant el mes de gener es realitzà la difusió dels Camps de Solidaritat oferts per l'organització Setem
Catalunya i es derivaren 107 demandes. A l'abril es va fer una gran difusió de la festa organitzada
per Intermón "Un dia per l'esperança", festa que té lloc anualment al Poble Espanyol.
Durant el mes de maig s'ha fet difusió i suport logístic a l'MST i Setem per organitzar a la UAB una xerrada sobre la situació dels treballadors sense terra del Brasil. També en el decurs d'aquest mes s'han
realitzat gestions per realitzar la difusió de la Campanya de Donació de Sang.
Com a activitat de final de curs l'Espai Solidari es va convertir en un punt de venda anticipada d'entrades i abonaments per la Festa de la Diversitat organitzada per SOS Racisme, en la qual la
Fundació va ser-hi present amb una parada informativa, dues exposicions, xerrades i tallers de sexe
segur.
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Festa Major de la UAB

Objectiu
 Difondre entre la comunitat universitària els programes socials i de voluntariat de la FAS.
La Fundació ha creat un espai propi i diferenciat dins la Festa Major de la UAB. En comparació amb altres
edicions, enguany es va triar una ubicació diferent, escollint l'espai que va entre la Plaça Cívica i les
paradetes, allunyant-se de l'oferta institucional i apropant-se a la zona més disbauxada de la Festa. Així,
es creà un veritable Espai Solidari, animat per més de 60 voluntaris i visitat per més de 1500 persones, on es mostrava l'oferta de solidaritat i voluntariat. Un espai on la gent podia passejar per les carpes
i informar-se, involucrar-se o simplement fer una ullada als programes de la Fundació.

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Joffre Carrera

Campus UAB, 20 d’octubre del 2000

Es va donar molta importància a l'activitat que realitzà el Programa de Salut, entenent que aquesta
diada és una cita ideal per informar als universitaris de temes com ara el sexe segur, el tabaquisme,
l'alcohol, les drogues i l'alimentació saludable. És per això que el Programa de Salut va tenir una
presència molt destacada amb el seu "chill-out" saludable on hi passaren unes 700 persones.
Els altres programes van tenir una participació també molt destacada dins l'Espai Solidari. Així, el PIUNE
va realitzar proves de la gimcana "Posa't en la nostra pell" entre els estudiants. Pel que fa el Programa
per a la Integració dels Presos, els voluntaris del Programa van construir una cel·la dins l'espai de la seva
carpa, on una llitera, una prestatgeria i una taula emulaven la situació dels presos que estudien al Centre
Penitenciari Brians, mentre els voluntaris informaven als interessats de les diferents activitats que realitzen
amb els presos cada dissabte. Voluntaris per Bòsnia va tenir com atracció la possibilitat de desminar el
mapa de Bòsnia amb el joc dels desminatge. A part, els voluntaris i els responsables del programa van
posar a la venda unes samarretes, el benefici de les quals va anar destinat a una associació de sords de
Bòsnia. Pel que fa al Voluntariat Hospitalari, amb el nou Espai Solidari, es dedicà a informar als interessats el seu àmbit d'actuació així com les tasques a que porta a terme en els diferents hospitals.
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Campanya d’Emergència per El Salvador

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Cinta Pluma

Campus UAB Bellaterra, febrer-març del 2001

Objectiu
 Donar resposta a les necessitats originades per la catàstrofe dels terratrèmols a El Salvador.
La campanya es va iniciar amb una xerrada sobre la situació de El Salvador després del primer terratrèmol, on participaren el cònsol honorari d'aquest país a Barcelona, Benito Miró, el secretari general
de Càritas, Joaquim Sabater, la responsable de comunicació de Creu Roja, Pilar Malagarriga, i el
professor d'Educació Joan Franch. Es va crear una Comissió d'Emergència per El Salvador on hi eren
representats tots els col·lectius que formen la comunitat universitària: professorat, alumnes i PAS.
Amb la col·laboració de 12 voluntaris, l'Espai Solidari de la FAS va realitzar diferents activitats com ara
l'obertura d'un compte corrent, un centre de cost on es donà la possibilitat a tots els treballadors de la
UAB a què fessin un donatiu via nòmina o participessin activament en la campanya, un “passaclasses”
per les Facultats per informar de l'existència de la Comissió, xerrades informatives amb els Bombers de
Martorelles, amb amics salvadorencs, i amb l'estudiant de Sociologia Jordi Collet, i un passi d'un vídeo
sobre el decàleg de conducta en situacions d'emergència cedit per Intermón. El Restaurant de Ciències
va oferir un dinar salvadorenc, part de la recaptació del qual també va anar a parar a El Salvador.
El Fi de Campanya a la Vila Universitària comptà amb la col·laboració dels delegats de bloc i, amb l’assistència de més de 300 persones, va consistir en una xerrada informativa, concert de música amb
una banda de Bellaterra i, com a plat fort, s'organitzà una Quina de productes cedits pels serveis de la
Vila i els mateixos vilatans i Vila Universitària SA. El Frankfurt va donar tota la caixa del dia a la
Comissió. A banda d'aquestes activitats, s'adherí a la recaptació de fons un grup d'estudiants de Ciències
de l'Educació que recaptaren monedes omplint un dibuix de El Salvador al terra de la Plaça Cívica.
S'han recaptat i enviat a l'organització OIKOS Solidaridad, entitat salvadorenca que es dedica impulsar la sostenibilitat social i ambiental, més de 2.000.000 de pessetes per donar suport a la reconstrucció de les zones més afectades.
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Exposició “La bomba i la humanitat”

Objectiu
 Recordar a la comunitat universitària les conseqüències que té la utilització d'armament nuclear sobre la

població, i la necessitat d'exigir l'abolició als països que encara en mantenen.
En col·laboració amb el BEOC (Buró Europeu d'Objecció de Consciència) la Fundació Autònoma
Solidària ha dut al Campus de la UAB l'exposició fotogràfica "La bomba i la humanitat". Aquesta
exposició, produïda per la Confederació japonesa d'organitzacions de víctimes de la bomba A i H,
és un espectacular i commovedor recorregut, amb fotografies i testimonis personals, per l'experiència
de les víctimes de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki i de les proves nuclears al Pacífic.

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Cinta Pluma

Campus UAB Bellaterra, maig del 2001

Els 40 plafons que formen l'exposició es van situar la darrera quinzena de maig a les parets del passadís de l'Aula Magna de la Facultat de Comunicació donant una imatge d'integrada a l'espai. També
es deixà un llibre en blanc on els estudiants podien escriure-hi les impressions de l'exposició. El llibre
ja conté més de 70 anotacions dels estudiants d'aquesta Facultat i s’anirà omplint amb les aportacions d’estudiants d’altres facultats.
A fi de complementar l'exposició el 24 de maig es realitzà una conferència, amb uns 40 participants,
que serví com a acte d'inauguració de l'exposició a l'Aula Magna de la mateixa Facultat. L'historiador
Jordi Figuerola donà una contextualització històrica del llançament de la Bomba al Japó i, a continuació, el professor de relacions internacionals de la Facultat de Ciències Polítiques, Ferran
Izquierdo, descrigué la situació actual mundial de l'armament nuclear i explicà la conseqüència
d'escalada armamentística que tenen actuacions com la creació d'un escut antimíssil per part dels
EEUU. Per finalitzar l'acte dos membres de l'Aula de Teatre de la UAB van fer una lectura dramatitzada dels texts de l'exposició.
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Participació en la Festa de la Diversitat

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Joffre Carrera

Barcelona, 8, 9 i 10 de juny del 2001

Objectiu
 Donar a conèixer les activitats que realitzen els programes de la Fundació a la UAB en un espai de solidari-

tat com és el de la Festa de la Diversitat. També es va fer difusió i venda anticipada de les entrades a l’Espai
Solidari.
Aquest any ha estat el primer cop que la Fundació Autònoma Solidària ha participat en la 9a. Festa de
la Diversitat de SOS Racisme. Sota el lema "Il·legal, ni tu ni jo", la festa ha estat un lloc immillorable
per presentar a altres organitzacions i als visitants el treball que es realitza a la UAB en temes de solidaritat, voluntariat i integració.
La participació es concretà en un estand informatiu al costat de les Fonts de Montjuïc, on més de 350
persones es van interessar per les activitats dels programes que realitza la Fundació, amb l’organització de dos tallers de sexe segur, que va tenir un total de 40 participants, el muntatge d'una gimcana adaptada "Posa't en la nostra pell", duta a terme per voluntaris del PIUNE i que va tenir uns
50 nens i nenes fent les proves, i una xerrada a 15 persones sobre el voluntariat universitari a
la carpa de SOS Racisme.
A més, l'Espai Solidari es convertí, la setmana prèvia a la festa, en un dels punts de venda anticipada d'entrades i abonaments per a la festa i un dels principals elements de difusió dins el campus de la
UAB, a més de la col·laboració de voluntaris en els espots de televisió que anunciaven la festa.
Entre d'altres personalitats, varen passar per l'estand el Síndic de Greuges de Catalunya, Anton
Cañellas i el Secretari General de la UAB, Enric Marín.
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Punt d’informació del voluntariat

Tipologia de les consultes realitzades

Informació

Tràmits

Al llarg del curs 2000-2001, des del Punt d'Informació s'han atès 495 consultes relacionades amb el
món del voluntariat i la solidaritat. Aquestes consultes han estat realitzades de forma personalitzada, per via telefònica i per correu electrònic.
En les seves consultes els membres de la comunitat universitària, estudiants majoritàriament, han realitzat tot tipus de demandes. La majoria de les consultes que s'han fet han estat per informar-se sobre
l'oferta de voluntariat a la UAB, especialment sobre els programes de la Fundació Autònoma Solidària.
També s'han rebut consultes relacionades amb altres entitats de fora del campus. Aquestes consultes
estan relacionades amb el Servei de Derivació de l'Espai Solidari i amb campanyes que s'han fet en
col·laboració amb altres entitats com Setem, Banc de Sang, Fundació Pere Tarrés, Mans Unides i SOS
Racisme.

ESPAI
SOLIDARI

Col·laboració

Un altre tipus de consultes, són les que provenen d'entitats que necessiten voluntaris o que volen
establir col·laboracions amb l'Espai Solidari en la realització de campanyes, a dins i a fora del campus. Fruit d'aquestes consultes s'ha col·laborat amb les entitats anteriorment esmentades i, en el
Servei de Derivació amb les següents entitats: Casal dels Infants del Raval, ASPANIAS, AMPA, Punt
de Voluntariat de Sabadell, Centre d'Estudis Mandri, Esplai Esquitx, Creu Roja de Sant Cugat, Creu
Roja de Martorell, FRATER, Metges sense Fronteres, Associació Nou Horitzó, Càritas Diocesana,
Intermón, Casal de Nou Barris, Centre Cultural i de Lleure Gràcia, Associació Jaume Virgili.
El Punt d'informació ha fet difusió, en la mesura del material rebut, de les següents entitats: INCAVOL,
Federació Catalana del Voluntariat Social, Amics de la Bici, Justícia i Pau, SOS Racisme, Casal dels
Infants del Raval, Món-3, Fundació Rosa Sensat, Fundació Jaume Bofill, Centre Cristià dels
Universitaris, Ateneu Universitari París, Fundació Akwaba, Federació Ecom, Comunitat de Sant Egidi,
Setem.
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El Punt d’Informació en xifres
Resolució de les demandes

Procedència de les consultes

Estudiant

Tipus de consulta

Forma de la consulta

Presencial

e-mail

No Estudiant

telèfon

Consultes per facultat (en percentatge)

No especificat
Psicologia
C. Educació
Fil. i Lletres
Medicina
Ciències
C. Comunicació
C. Polítiques i Soc.
C. Econòmiques
Dret
FTI
E.U. Gimbernat
Veterinària
UB
C. Salut
Informàtica
Turisme
ICE
Ed. Física
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Fotografia: Hospital de Sant Gervasi

El Programa de Voluntariat Hospitalari ha
assentat les seves activitats en els diferents hospitals en els que ha estat treballant durant el curs 2000-2001. La signatura de nous convenis de col·laboració més efectius, l’ampliació d’activitats en els hospitals, l’obertura de noves
àrees d’activitat i la formació específica
dels voluntaris adaptada a les necessitats de cadascuna de les activitats i àrees
dins els centres hospitalaris i la implicació
de professors de la UAB en aquesta formació, han dut a que durant aquest curs
el programa hagi augmentat el nombre de
voluntaris (35 voluntaris) i el nombre de
persones ateses en cadascun dels hospitals, arribant a prop de 200 pacients als que s’està donant suport, i sigui capaç de donar resposta
satisfactòriament a les demandes de col·laboració formulades des dels centres hospitalaris amb els
que el programa té conveni.

Fotografia: Marc Guillen

VOLUNTARIAT HOSPITALARI

La realització d’activitats en grup i les trobades entre les persones amb diferents afeccions és molt important per
ajudar a la recuperació i la millora de la qualitat de vida en els hospitals.
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2. Signatura de conveni amb els hospitals de la Vall d'Hebron. Després
d'establir negociacions amb el centre per
reorganitzar el programa de voluntariat
hospitalari de la FAS en els hospitals de la
Vall d'Hebron, s'ha signat un nou conveni i
que permetrà posar en marxa activitats a
l'Hospital General de la Vall d'Hebron en les àrees d'hospitalització, oncologia, preoperatori, urgències, atenció a l'usuari i biblioteca.
3. Increment del nombre de voluntaris del programa. El programa de Voluntariat hospitalari compta amb un grup estable de 35 voluntaris treballant en les diferents àrees i hospitals on està localitzat.
Les seves activitats les duen a terme amb la coordinació del responsable del voluntariat hospitalari de
la Fundació Autònoma Solidària i un coordinador de cadascun dels centres.
4. Oferta de formació genèrica als voluntaris. La formació dels voluntaris del programa ha estat
garantida amb la realització d'un curs de formació sobre voluntariat, associacionisme i treball en
equip. Aquest curs ha inclòs una formació específica sobre el voluntariat en els hospitals i l'atenció a
malalts, amb la col·laboració de la professora de la UAB Jenny Moix. Complementant la formació,
cadascun dels centres ha realitzat la seva formació específica adaptada a les necessitats de l'activitat al centre.
5. Capacitat de resposta a les necessitats puntuals dels centres. Molts dels centres on es desenvolupa l'activitat han fet demandes de col·laboració puntuals en determinats moments del curs, com ara
campanyes concretes, necessitats temporals no previstes o activitats extres. Aquestes demandes s'han
publicitat a través de l'Espai Solidari i s'han cobert satisfactòriament amb la incorporació de nous
col·laboradors que s'han acabat integrant dins les activitats generals del programa.
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Fotografia: Hospital de Sant Gervasi

1. Ampliació del programa al Parc Taulí.
L'octubre del 2000 es va iniciar l'activitat a
l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre els voluntaris estan desenvolupant activitats de suport als malalts crònics
i ingressats en les àrees de psicogeriatria,
realitzant tallers terapèutics i acompanyaments.

L’activitat dels voluntaris de la Fundació Autònoma Solidària al Centre Albada de la Corporació
Hospitalària del Parc Taulí s’ha centrat en el suport a les activitats lúdico-terapèutiques del centre coordinades per un professional del centre.
Tallers de manualitats
Els tallers estimulen la mobilitat dels malalts, alhora que també faciliten la seva interacció amb l’entorn,
i amb els altres interns. Aquests tallers també estimulen la conversa i la relació amb el grup de voluntaris i professionals.

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Centre Albada

Festes i activitats terapèutiques
al Parc Taulí

Preparació de festes
Els voluntaris han participat en la preparació de festes en dates assenyalades com Carnestoltes, la
castanyada, Nadal, Reis i la celebració de la Festa de la Primavera. Les festes han anat destinades a
fomentar l’entreteniment dels malalts ingressats en el centre i a afavorir la relació entre ells i amb els
voluntaris.
Acompanyaments
Els acompanyaments realitzats pels voluntaris durant aquest curs s’han centrat en les sortides en grup
per visitar exposicions, espectacles o parcs propers al centre.

Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

93

ESPAI
SOLIDARI

Fotografia: Hospital de Sant Gervasi

Tallers i activitats
a l’hospital de Sant Gervasi

Amb l’objectiu de donar suport a la recuperació dels malalts, els voluntaris del programa que han estat
realitzant es seves tasques a l’Hospital de Sant Gervasi han dut a terme diferents tallers i activitats
durant el curs 2000-2001.
Tallers
Els voluntaris han participat en els tallers de manualitats, conversa i psicomotricitat que, dirigits per
un professional del centre, s’han fet en diferents sales del centre. Aquests tallers ajuden a fer petits moviments i exercicis que mantenen i estimulen el treball muscular dels malalts, i al mateix temps serveixen perquè es puguin distreure i conversar entre ells parlant de temes d’interès general. Els voluntaris
preparen els tallers i els materials que són necessaris (estris, exercicis, cartolines...) per dur-los a terme
segons els malalts que hi assisteixin.
Servei de biblioteca a l’habitació
Els voluntaris passen d’habitació en habituació i ofereixen llibres i revistes als ingressats que tenen
més dificultats per moure’s o no poden incorporar-se. A mateix temps recullen els que ja s’han llegit.
Sortides terapèutiques i acompanyaments personalitzats
Aquests acompanyaments tenen com a objectiu principal acompanyar els malalts que no poden sortir de l’hospital per ells mateixos i a més servir com a eina de relació entre aquells malalts que
pateixen problemes de relació i aïllament a causa de la seva malaltia.
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Cooperació Internacional

PROACCES BÒSNIA

Fotografia: USSPPiV

Durant aquests dos anys el projecte ha
dut les seves actuacions principalment a
la Universitat de Tuzla, on s’ha consolidat un programa de suport a les persones amb disminució i una entitat que gestioni aquest programa de forma autònoma i
autosostenible. Les accions desenvolupades a Catalunya han anat dirigides, principalment, a realitzar tasques de suport al desenvolupament del programa a Tuzla i a la sensibilització de la
població catalana, mitjançant l’organització de seminaris, xerrades i exposicions.

Fotografia: USSPPiV

El Proacces Bòsnia ha finalitzat les seves
activitats durant el curs 2000-2001, amb
la conclusió del projecte Phare Lien de la
Comissió Europea, impulsat per la
Fundació Autònoma Solidària, la
Universitat de Tuzla i les associacions
Voluntaris per Bòsnia i USSPPiV, i que
ha tingut, en els seus dos anys d’existència, el suport de la Direcció General
de Relacions Exteriors de la Generalitat
de Catalunya i la Comissió Europea.

La consolidació de la USSPPiV a Tuzla ha afavorit la integració dels estudiants amb necessitats especials en
aquesta universitat i la participació d’equips de voluntaris.
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Els resultats del PROACCES Bòsnia són
els següents:

Fotografia: USSPPiV

1. Consolidació d'un programa per a
que les persones amb disminució
puguin accedir a les universitats de
Bòsnia i Hercegovina. La Universitat de
Tuzla ha passat de tenir tres estudiants
amb disminució a tenir-ne 12 des de l'inici
de les activitats del programa. Molts estudiants amb disminució es desplacen a la
Universitat de Tuzla des d'altres universitats del país per les facilitats d'accés per
a les persones amb disminució que
ofereix aquesta universitat.
2. Els estudiants amb disminució de la Universitat de Tuzla es beneficien d'uns serveis adequats
a les seves necessitats. El projecte dóna servei als estudiants amb disminució de la Universitat de
Tuzla de forma diària. S'està atenent a 12 usuaris, realitzant tasques de transport adaptat amb la furgoneta adaptada amb més de 40 transports per setmana, acompanyaments diaris per 6 estudiants,
enregistrament en àudio un cop per setmana de diferents temes, gestions per facilitar la matrícula a dos estudiants, i suport oral en els exàmens a 3 estudiants amb disminució auditiva.
3. La USSPPiV és capaç de gestionar-se autònomament. Prop de 50 voluntaris i usuaris s'han
beneficiat, en els darrers dos anys, de cursos deformació i seminaris sobre gestió d'ONG's, màrqueting i anglès per poder adquirir capacitats suficients per poder organitzar la USSPPiV de forma
autònoma. La gestió del PROACCES ha permès transmetre, dins l'àmbit comptable i d'organització i
funcionament, bones pràctiques a desenvolupar per la USSPPiV.

Fotografia: USSPPiV

Punt culminant d'aquest procés d'aprenentatge i de transferència de bones pràctiques ha estat l'organització, per part de la USSPPiV del seminari "Lideratge juvenil" a la Universitat de Tuzla, que va
despertar un gran interès entre els estudiants universitaris i directius d'entitats i associacions juvenils.

98 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

4. La USSPPiV pot ser autosostenible. L'organització disposa
d'equipaments per generar recursos propis (equip de traducció
simultània, fotocopiadora, club d'internet per estudiants) amb el seu
lloguer o amb l'organització d'activitats que permetin amortitzar aquests
equipaments. A més, per cobrir bona
part de les despeses de funcionament, existeixen acords amb la UT
per finançar el combustible de la furgoneta adaptada i s'han demanat
subvencions al Kanton de Tuzla.
L'estudiant Adem Nuhic ha aconseguit finançament extern per fer
cursos de Braille'n Speak durant
els propers 2 anys.

5. Expansió real del projecte a les universitats de BiH. L'experiència de la
USSPPiV a Tuzla ha permès la creació
de l'USSPPiV-Sarajevo com a associació germana de la de Tuzla per desenvolupar les mateixes activitats d'integració d'estudiants amb disminució a la
Universitat de Sarajevo i fer el traspàs
d'informació, assessorament o bones
pràctiques.

Fotografia: Jaume Mor

El projecte ha establert contactes a les
Universitats de Mostar i Banja Luka
per veure la possibilitat d'implantar programes similars en aquestes universitats. A més, aquestes universitats han
participat en els seminaris i cursos
organitzats pel PROACCES.
6. Evolució de les mentalitats de la gent de Bòsnia sobre les possibilitats de les persones amb
disminució. D'una banda s'han interessat en el projecte consellers del Kanton de Tuzla, que van
assistir al simposi realitzat durant el mes d'abril, on 85 experts en temes d'educació i integració van
discutir sobre diferents aspectes de la integració educativa de les persones amb disminució. D'altra
banda, el tema de la disminució ha guanyat espai als mitjans de comunicació bosnians.
El coneixement i l'experiència de la
USSPPiV han dut a que moltes escoles
i llars d'infants hagin encomanat projectes educatius als usuaris i voluntaris
de la USSPPiV, i que les entitats juvenils de Bòsnia i Hercegovina hagin demanat a la USSPPiV que faci un esborrany de llei d'integració per portar al
Govern.

Seguint les pautes de la consolidació de
la tradició associativa democràtica, els
voluntaris han participat en la presa de
decisions de la USSPPiV d'una forma
democràtica i s’ha renovat la presidència de l’entitat.

Fotografia: Jaume Mor

7. Els valors del voluntariat han quallat a la Universitat de Tuzla. Més de 50
estudiants de la UT són voluntaris de la
USSPPiV, la qual cosa representa un
augment de 35 voluntaris respecte al
curs passat. Aquests voluntaris han
rebut una formació tècnica especialitzada en la utilització de material
tiflotècnic i equipament adaptat, així
com formació sobre voluntariat i associacionisme i organització d'entitats.
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Fotografia: USSPPiV

8. Increment del nombre de persones al campus i fora que
coneixen la realitat de BiH. S'ha
establert una programació d'activitats repartida per tot el curs
que, malgrat que no és regular a
causa de les diferents activitats a
realitzar, ha inclòs informació i sensibilització sobre diferents aspectes
de la realitat bosniana. Durant la
Festa Major de la UAB, en el nou
Espai Solidari, es va fer un joc
obert a tota la comunitat universitària sobre el desminatge a
Bòsnia. Coincidint amb el 5è
aniversari dels acords de Dayton
es va donar informació als assistents sobre l'estat dels compromisos presos en aquests acords. Durant el segon semestre es va fer un Curs de llenguatge Bosnià
a la UAB que va acostar un grup d’estudiants universitaris a l’idioma i els costums d’aquest país.

Fotografia: Cinta Pluma

Al març es va produir l'exposició "Sense guerra i sense Pau", amb el suport de la Regidoria de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i al juny l'exposició "Trencant Barreres",
sobre les actuacions dutes a terme pel PROACCES. Aquestes dues exposicions han anat precedides
de 13 sessions informatives realitzades a instituts d'educació secundària i centres cívics, que han
abastat unes 650 persones. L'exposició "Sense guerra i sense pau" ha estat vista a Barcelona per
unes 2500 persones.

La situació a Bòsnia i Hercegovina després de 5 anys de la signatura dels acords de Dayton va ser un dels
temes de sensibilització i informació a Catalunya.

100 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

Fotografia: USSPPiV

Programa d’Atenció Directa a Tuzla

Després de la difusió inicial, al setembre de 1999 es va elaborar un nou cens d'estudiants amb disminució a través de contactes amb totes les facultats i es va consolidar una borsa estable de 25 voluntaris per prestar-los serveis. Durant el curs 2000-2001 el nombre d'usuaris ha arribat a 10 i el
de voluntaris ha passat dels 50 estudiants.

COOPERACIÓ

Els voluntaris de l'USSPPiV s'encarreguen cada curs acadèmic de recopilar dades sobre possibles estudiants usuaris del programa. A cadascun d'ells se li fa una entrevista en la qual es recull informació sobre
la Facultat d'estudi, el tipus i afecció de la disminució, el llistat de problemàtiques que els afecten durant
el curs escolar, ordenades de l'1 al 7 d'acord amb la importància, suggeriments sobre les maneres en les
que es podrien resoldre o alleugerir els problemes i altres problemàtiques, a més de les seves aptituds i
coneixements. Les respostes permeten decidir les prioritats de les tasques d'assistència.
L'octubre del 2000, amb l'ajut del Centre per a Persones amb Disminució Lotos es van elaborar uns
qüestionaris amb informació sobre 28 variables i els voluntaris van realitzar entrevistes a una
mostra dels estudiants de l'UT sobre el coneixement de les diferents formes de disminucions, experiències personals de tracte amb persones amb disminucions, personatges públics rellevants i les oportunitats que les persones amb necessitats especials tenien per estudiar i trobar feina.
L’Oficina d’Atenció Personalitzada durant el curs 2000-2001 ha realitzat acompanyaments diaris per a
6 estudiants, ha fet gestions per la matrícula de 2 estudiants, 3 acompanyaments a examens per a
persones amb disminució auditiva, gestions per obtenir medicació de 2 estudiants i enregistrament
en àudio per a 2 estudiants un cop per setmana. Aquests temes han ampliat la biblioteca sonora fins
a 83 temes.
El Programa de Transport Adaptat ha realitzat 40 transports setmanals a 4 voluntaris, i ha aconseguit el finançament del combustible per part de la UT i la professionalització del conductor.
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Fotografia: USSPPiV

Biblioteca adaptada

COOPERACIÓ

La Universitat de Tuzla va cedir un local als baixos de la Residència d'Estudiants per instalar els serveis
derivats del PROACCES Bòsnia a Tuzla. Aquest local primer es va utilitzar com a oficina d'atenció personalitzada, però un cop la seu principal del projecte es va ubicar a la Facultat de Defectologia, aquestes dependències es van condicionar com a biblioteca, que es va posar en marxa l'octubre del 2000.
Entre el 1997 i el 2000 es van comprar 256 llibres de matèries obligatòries a les llicenciatures de
Psicologia i Educació Especial, a l'abast de tots els estudiants de la UT. També té 160 tríptics i es
reben subscripcions de publicacions especialitzades en temes de disminució i integració.
A la biblioteca també hi ha el Club de Lectors del projecte, mitjançant el qual els voluntaris enregistren
en cintes de cassette tant llibres com classes de la Llicenciatura d'Educació Especial. Durant el curs
2000-2001 es van superar els 83 temes en aquest format.
La biblioteca està oberta 3 hores cada dia, durant les quals hi passen unes 25 persones per setmana.
També s'utilitza per les tardes com a aula per a impartir cursos, i a la nit s'hi fan tallers que serveixen
per finançar les activitats de la USSPPiV. Un grup de 4 voluntaris, en torns de 2 persones, s'encarreguen
d'indexar el material nou i organitzar el préstec a la sala. Es disposa també d'un programa informàtic
de consulta.
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Fotografia: Jaume Mor

Eliminació de barreres

La diagnosi inicial del Projecte elaborat el 1996 va fer evident que cap dels 5 edificis de la UT, creada el 1976, va ser construït pensant en les persones amb disminució. No hi havia lavabos adaptats, per algunes portes no hi passen les cadires de rodes, i en alguns casos les escales i els desnivells creen obstacles insalvables per a les persones amb disminució.

COOPERACIÓ

L'informe de barreres es va elaborar en el decurs de 2 visites sobre el terreny, als mesos de juliol i
novembre de 1997, de l'arquitecte i voluntari Oriol Vidal, que va elaborar un informe-proposta de supressió de barreres arquitectòniques a la UT, que es va presentar a l'Oficina d'Afers Socials el mes de febrer
de 1998 i a la Universitat de Tuzla el març del mateix any. La proposta tècnica va rebre aportacions també
de l''arquitecte Claudi Aguiló. Aquest informe es va centrar en l'accessibilitat dels edificis del Campus,
atès que un projecte de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament de Tuzla se centrava en l'eliminació de barreres als carrers i edificis principals de la ciutat. També es va fer una selecció dels
edificis més utilitzats del Campus i de la Residència d'Estudiants.
Aquest informe es va editar el novembre del 2000 i ha estat distribuït com a guia d'actuació en els
campus universitaris de les ciutats de Mostar, Banja Luka i Sarajevo, i també ha estat presentat a
responsables polítics i professionals en els diversos seminaris que s'han fet en el decurs del Projecte.
Sobre les seves recomanacions es van aconseguir diversos suports econòmics per a poder posar en
pràctica l'adaptació del campus. S'han realitzat tots gran part dels treballs prioritaris d'eliminació de barreres arquitectòniques com ara la col·locació de rampes en els accessos a 5 edificis de la UT, i
l'adaptació de 3 lavabos i es preveu per al curs 2001-2002 la ubicació de 2 rampes més a la
Facultat de Tecnologia i a la Residència d'Estudiants.
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Fotografia: USSPPiV

Creació d’una aula adaptada
per a estudiants amb disminució

COOPERACIÓ

A partir de la posada en marxa del programa pilot d’atenció a estudiants amb disminució i del coneixement del model de funcionament del programa PIUNE de la UAB, la USSPPiV i els programa PROACCES ha posat en marxa a la Facultat de Defectologia una aula informàtica adaptada per a estudiants
amb diversos graus de disminució visual.
El maig del 2001 s’ha completat l’equipament d’aquesta sala a disposició dels estudiants amb disminució a la Universitat de Tuzla, amb la incorporació a l’equipament de 4 ordinadors amb pantalla de
17 polzades i un ordinador amb pantalla de 21 polzades, 2 impressores convencionals d’injecció de tinta i 1 impressora braille i 1 escànner, covenientment instalats en mobiliari adequat.
Els ordinadors tenen instal·lat software adaptat perquè sigui utilitzat per persones amb disminució visual (Jaws i Zoomtext), que llegeixen el text en pantalla i augmenten la imatge, respectivament.
Al març del 2000, com a part del projecte, es va finançar l’adquisició de 4 màquines Braille’n speak,
ordinadors per a persones amb disminució visual. Després de realitzar el curs de formació necessari
per a poder utilitzar-los, aquests ordinadors han quedat a disposició dels estudiants amb necessitats especials, els quals els poden utilitzar mentre realitzen estudis a la Universitat de Tuzla. A l’aula
adaptada també hi ha una unitat de disc per emmagatzemar l ainformació dels aparells Braille’n
Speak en disquettes convencionals.
La USSPPiV ha creat un Club Internet per a l’aprofitament de l’aula per part dels estudiants fora de
l’horari lectiu i també cedeix la utilització de l’equipament per a la realització de treballs dels estudiants
de la UT, amb la qual cosa generen recursos econòmics.
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Instal·lació d'un ascensor a l'edifici del
Rectorat de la Universitat de Tuzla

Fotografia: Jaume Mor

Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), 30 de gener del 2001

Objectiu
 Inaugurar l’ascensor donat pel Gremi d’Ascensoristes de Catalunya com a part de la gestió de les adaptacions

que es realitzen a la Universitat de Tuzla.

COOPERACIÓ

El dia 30 de gener del 2001 va fer-se la inauguració oficial d'un ascensor adaptat per als estudiants
amb disminució física de la Universitat de Tuzla, a Bòsnia i Hercegovina. El rectorat de la Universitat
de Tuzla és a la tercera planta de la Facultat de Filosofia. Fins al moment de l'execució del projecte
només resultava accessible a través de dues llargues sèries d'escales que pujaven des del vestíbul.
Cap dels edificis que formen el recinte universitari no va ser construït pensant en les persones amb
disminució, de manera que calia rendibilitzar al màxim el profit d'una obra com la de l'ascensor.
Aquest ascensor va ser donat pel Gremi Empresarial d'Ascensoristes de Catalunya (GEDAC) i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat va concedir una subvenció per a la instal·lació d'aquest
ascensor. L'ascensor instal·lat és de tipus oleodinàmic, té capacitat per a 8 persones i acompleix els
estàndards europeus per al transport de persones amb disminució.
La inauguració de l'elevador va tenir lloc en un acte al qual van assistir, per la part catalana, Louis
Lemkow, vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació Interuniversitària de la UAB i president
de la Fundació Autònoma Solidària, Jaume Giné, cap de l'Àrea Extraeuropea i de Cooperació del
Departament de Governació i Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Tolrà,
director de la FAS.
A l'acte també hi van assistir el rector de la Universitat de Tuzla, Izudin Kapetanovic i el degà de la
Facultat de Defectologia de la UT, Faruk Cisic i els seus antecessors en el càrrec, a més d'un nombrós grup d'estudiants de la Universitat i de persones amb disminució de la ciutat de Tuzla.
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Simposi "Atenció social i educativa per a les
persones amb necessitats especials”

Fotografia: USSPPiV

Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), Abril del 2000

Objectiu
 Exposar les experiències en la integració de persones amb disminució a Bòsnia i Hercegovina.

COOPERACIÓ

Un total de 96 persones van participar a Tuzla en el "Simposi atenció social i educativa per a les persones amb disminució, avui i demà", organitzat per l'Associació d'Estudiants amb Necessitats
Especials i Voluntaris (USSPPiV) en el marc de les actuacions previstes pel PROACCES Bòsnia.
La professora Cristina Cambra, del Departament de Psicologia de l'Educació de la UAB, va presentar la
ponència "Integració de les persones amb disminució auditiva a Catalunya", on va exposar el model d'integració escolar per a les persones amb dèficits auditius a Catalunya i el paper de reforç a les escoles integrades dels Centres de Recursos Educatius per a Persones amb Disminució Auditiva (CREDA).
Durant els dos dies del simposi es van presentar 13 ponències amb les quals es va donar a conèixer l'experiència d'educadors, estudiants i responsables d'Eslovènia i Croàcia i participants bosnians de Sarajevo,
Tuzla, Gradacac, Mostar, Novi Travnik, Gracanica, Lukavac i del districte de Brcko. El simposi el van obrir
el ministre de Ciència, Educació i Esport del Kanton de Tuzla, Enes Duvnjakovic, i la ministra de Treball i
Afers Socials, Spomenka Micic. Les ponències van incidir en els bons resultats aconseguits a les escoles
d'integració, tot i que la majoria de persones amb disminució d’aquest país fan estudis en centres especials.
La USSPPiV va fer durant el Simposi una presentació conjunta del PROACCES Bòsnia i de les activitats
pròpies de l'Associació, en la qual van intervenir la coordinadora del projecte a Bòsnia, Cimeta Hatibovic,
el president de l'associació, Sead Klempic, i 5 estudiants i voluntaris, cadascun dels quals va exposar
les diferents àrees d'intervenció de l'entitat. La coordinadora del PROACCES Bòsnia, Maite Condal, i el
responsable de difusió de Voluntaris per Bòsnia, Jaume Mor, van lliurar dotacions de materials pel
Centre per a Nens Cecs i amb Disminució Visual de Sarajevo, en presència del monitor del European
Volunteer Centre, Erik Otto, de la Unió Europea.
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Curs de gestió d’ONG a Tuzla

Fotografia: Jaume Mor

Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), 16 i 17 d’octubre del 2000

Objectiu
 Realitzar un curs de gestió d’associacions que permeti als voluntaris de Tuzla organitzar-se i gestionar l’entitat.

COOPERACIÓ

Un total de 12 estudiants de la Universitat de Tuzla van assistir al Seminari sobre Gestió i Organització
d'Associacions que va impartir Joffre Carrera, coordinador de l'Àrea de Tècnica de la Fundació
Autònoma Solidària a Tuzla durant els dies 16 i 17 d'octubre del 2000, en el marc de les activitats del
PROACCES Bòsnia. Com a part del procés d'autoorganització de l'Associació d'Estudiants amb
Necessitats Especials i Voluntaris (USSPPiV) els seus integrants van rebre formació teòrica i pràctica
per a la creació i gestió d'entitats sense ànim de lucre. Les classes es van fer a la seu de l'aula adaptada i biblioteca de la Facultat de Defectologia de la Universitat de Tuzla.
La primera sessió del curs es va dedicar a la definició dels objectius d'una associació i la planificació
de l'estructura associativa i del calendari d'acció. La part pràctica, a través del treball en grup, va permetre als assistents identificar possibles objectius específics de l'Associació i planificar tant les activitats
com els recursos humans que necessitarien per prestar serveis als usuaris. Durant la segona jornada,
dedicada a la comunicació i al màrqueting associatiu, es va treballar la manera en què una associació
pot donar-se a conèixer per obtenir suport, voluntaris o finançament i com pot relacionar-se amb altres
entitats. Els assistents van valorar molt positivament la utilitat dels coneixements adquirits i la innovació
que representaven els conceptes i el sistema de treball en tallers que s'havia posat en pràctica. També el
monitor de la Unió Europea, Mark Delmartino, va assistir a part del seminari i es va declarar molt satisfet
sobre els continguts i la metodologia emprada.
Durant la realització del Seminari es va posar en evidència que les ONG i entitats sense ànim de lucre
són una realitat fins fa poc inexistent a Bòsnia, i conceptes com ara la planificació estratègica i el màrqueting associatiu són gairebé desconeguts.
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Establiment de lligams de cooperació
amb la Universitat de Sarajevo

Fotografia: Jaume Mor

Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), 29 de gener del 2001

Objectiu
 Expandir el PROACCES Bòsnia a la Universitat de Sarajevo mitjançant convenis de col·laboració.

COOPERACIÓ

El mes de gener es va fer una donació de quatre màquines Braille'n Speak a la Universitat de
Sarajevo, gràcies a un ajut de 1.226.000 ptes. de la Universidad Pública de Navarra al PROACCES
Bòsnia.
El dia 29 de gener es va formalitzar la donació que la UAB va fer a la Universitat de Sarajevo d'aquestes màquines i d'una unitat de disc per emmagatzemar els arxius informàtics que generen. Aquestes
màquines han quedat a disposició dels universitaris de Sarajevo amb disminució visual.
Com a part de les actuacions del Projecte per a l'Accés de les Persones amb Disminució a les
Universitats de Bòsnia i Hercegovina (PROACCES Bòsnia), el professor de tiflotecnologia Óscar
Chicote va impartir un curs de 2 dies a quatre estudiants de la Universitat de Sarajevo sobre la
utilització de les màquines de Braille'n Speak, en el qual aquests estudiants van aprendre les principals característiques i el funcionament bàsic d'aquests aparells, amb la finalitat de que els mateixos
estudiants de la US puguin formar altres estudiants en la utilització d'aquest material tiflotècnic.
El rector de la Universitat de Sarajevo, Boris Tihi, i el president de la Fundació Autònoma Solidària i
vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació Interuniversitària de la UAB, Louis Lemkow, van
presidir l'acte de lliurament del material i la signatura de l'acord de col·laboració que permet l'extensió
del programa a la Universitat de Sarajevo. A l'acte també hi era present el director de l'Àrea
Extraeuropea i de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giné.
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Cooperació veterinària amb
la Universitat de Sarajevo

Fotografia: Jaume Mor

Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), 29 de gener del 2001

Objectiu
 Signatura d’un conveni de col·laboració entre les facultats de veterinària de la UAB i de la Universitat de

Sarajevo.

COOPERACIÓ

El dia 29 de gener del 2001 va tenir lloc la signatura del conveni de col·laboració entre les Facultats
de Veterinària de la UAB i de Sarajevo per al projecte "Ajut a la reconstrucció de la Facultat de
Veterinària de Sarajevo", que van signar el degà de la Facultat de Veterinària de la UAB i patró de la
Fundació Autònoma Solidària, Martí Pumarola, i el seu homòleg de Sarajevo, Zihah Hadjiomerovic.
En virtut d'aquest acord i del finançament obtingut per part de l'Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), del Programa Tempus de la UE i del Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació Interuniversitària de la UAB, durant els propers 3 anys es preveu que
la Facultat de Veterinària de Sarajevo pugui dotar-se amb microscopis, llibres i revistes i material informàtic per crear un laboratori complet de microscopia i contribuir a la formació d'alumnes i professorat
de la facultat bosniana, entre d'altres. El pressupost total del projecte és de 75.000.000 de ptes.
L'acte, que va celebrar-se al deganat de la Facultat de Veterinària de Sarajevo, va comptar també amb
la presència del rector de la Universitat de Sarajevo, Boris Tihi, de l'ambaixador d'Espanya a Bòsnia
i Hercegovina, José Ángel López i de l'alcalde de Sarajevo, Muhidin Hammamdjic.
Un total de 10 persones integraven la delegació catalana que va viatjar a BiH per aquesta i altres
actuacions. A més del degà i d'altres representants de la Facultat de Veterinària de la UAB hi havia el
vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació Interuniversitària de la UAB i president de
Fundació Autònoma Solidària, Louis Lemkow, el cap de l'Àrea Extraeuropea i de Cooperació del
Departament de Governació i Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giné, i
el president de Voluntaris per Bòsnia, Jordi Tolrà.
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Exposició “Sense guerra i sense pau”

Fotografia: Cinta Pluma

Exposició itinerant, 2on semestre del curs 2000-2001

COOPERACIÓ

Objectiu
 Oferir una visió global sobre els principals processos de reconstrucció de la societat bosniana.
La Fundació Autònoma Solidària i l’associació Voluntaris per Bòsnia van presentar el dia 30 de marc
del 2001 l'exposició itinerant "Sense guerra i sense pau. La reconstrucció de Bòsnia i Hercegovina
des de 1995". L'exposició forma part d'un programa d'educació i sensibilització que s'ha ofert a la pràctica totalitat d'equipaments escolars de Barcelona i àrea metropolitana. Entre els mesos de febrer a maig
del 2001 l'exposició ha visitat 7 ubicacions diferents i ha estat vista per unes 2500 persones.
A més de la ubicació de l'exposició, durant aquest temps s'han realitzat 10 sessions informatives
sobre la realitat de Bòsnia, les conseqüències de la guerra i el procés de reconstrucció, amb les quals
s'ha incidit sobre l'educació en els valors de la convivència i la participació social i cívica.
Responsables polítics, usuaris bosnians del programa, el personal i col·laboradors de Voluntaris per
Bòsnia i cooperants d'altres organitzacions que també han treballat a BiH han estat els responsables
d'aquestes sessions, a les quals han assistit unes 400 persones. També s'ha editat un desplegable
amb els continguts més importants de l'exposició. El conjunt de la iniciativa ha estat possible gràcies
al programa d'ajuts de la Comissió Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exposició es va muntar per primera vegada a la Vila Universitària de la UAB el dia 13 de març i el
dia 30 del mateix mes va presentar-se oficialment a Barcelona al Casal d'Associacions Juvenils, en
un acte al que van assistir el regidor de Participació Ciutadana i Solidaritat de l'Ajuntament de
Barcelona, Pere Alcober, el regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, Jesús Maestro, la
vicerectora d'Estudiants i de Promoció Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè
Izquierdo, també patrona de la FAS, i el president de Voluntaris per Bòsnia i director de la FAS, Jordi
Tolrà, a més de representants de diverses organitzacions que tenen projectes al país.
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Classes de bosnià a la UAB

Fotografia: Jaume Mor

Campus UAB, 2on semestre del curs 2000-2001

Objectiu
 Acostar la realitat de Bòsnia i Hercegovina als universitaris de la UAB

COOPERACIÓ

Un grup de col·laboradors de Voluntaris per Bòsnia van demanar la realització d'unes classes per tenir
nocions d'idioma bosnià, del qual alguns sabien paraules per la seva vinculació a projectes anteriors de
VxB o d'altres organitzacions cooperants amb aquest país. Les classes s'han realitzat amb una periodicitat setmanal els divendres, des del 23 de febrer i fins el 15 de juny, en classes d'una hora i mitja, impartides per Alma Prelic, bosniana col·laboradora de VxB que ha estudiat un mestratge a la UAB durant els
darrers dos cursos. L'assistència a les classes ha oscil·lat entre les 10 i les 25 persones.
Tot i ensenyar-se fonètica i gramàtica, les classes han tingut un enfocament molt pràctic per a la utilització quotidiana de l'idioma i el vocabulari més útil. El tarannà de la professora i dels alumnes ha permès
que les classes s'hagin transformat en un veritable espai d'intercanvi de la realitat del país en els seus
aspectes menys coneguts pel gran públic, de manera que s'hi ha parlat de costums, s'han conegut ciutats i projectes de cooperació a través de fotografies, s'ha parlat i degustat la gastronomia i s'hi ha pogut
llegir la literatura i escoltar la música de BiH, amb aportacions espontànies de la majoria dels participants.
L'activitat ha obtingut ressò a les principals publicacions universitàries i ha aplegat un conjunt d'estudiants
de l'Autònoma i d'altres universitats, la majoria relacionats amb projectes de cooperació amb BiH però
també d'altres amb un interès lingüístic i filològic. Finalment, la classe també s'ha convertit en un espai de
trobada d'alguns estudiants bosnians a Barcelona, alguns residents de forma estable i d'altres que s'hi han
estat només durant uns dies, fet que ha contribuït en gran manera a l'objectiu principal del curs.
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Àrees tècnica, administrativa
i econòmica

L’Àrea Tècnica de la Fundació Autònoma
Solidària ha impulsat, durant tot el curs
2000-2001, un Pla de qualitat i estandarització dels processos destinat a facilitar
l’automatització de molts dels procediments que es segueixen en la realització
de l’activitat dels programes i àrees de la
FAS. La reducció del temps destinat a la
gestió i organització de cadascuna de les
activitats i processos interns de la
Fundació, conjuntament amb l’augment
de la qualitat dels productes, ha estat
una de les fites d’aquest procés.

Fotografia: Joffre Carrera

Un altre punt important d’activitat, sobretot
durant el segon semestre, ha estat la deteció i elaboració d’una oferta de serveis que pot oferir la FAS destinada, principalment, als ajuntaments
i que permetrà obtenir recursos externs i alhora donar a conèixer els projectes fora de la UAB, implicant-se en el seu entorn.

Fotografia: Joffre Carrera

ÀREA TÈCNICA

La renovació del material de difusió dels programes i el genèric de la FAS s’ha fet de manera que el disseny
d’aquest material tingui una forma atractiva i alhora molt informativa per al públic universitari.
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2. Creació d'una xarxa interna. Aprofitant
la xarxa de la UAB s’ha creat un sistema
de xarxa interna que permer la transferència immediata de documents entre ordinadors sense importar el volum o el format
d’aquests. Igualment s’utilitza aquesta
xarxa per compartir impressores i optimitzar recursos. També s’han establert els protocols per a la utilització d’aquest sistema.
3. Incorporació efectiva d'estudiants en pràctiques als programes. Continuant l’experiència del
curs anterior, s’han incorporat estudiants en pràctiques per a desenvolupar tasques de suport i projectes autònoms dins dels programes de la FAS. Durant aquest curs l’experiència s’ha incrementat,
arribant a 8 estudiants en pràctiques, en els programes PIUNE, Espai Solidari, Proacces Bòsnia i
Àrea Tècnica, als que s’ha adjudicat un tutor i s’ha format i avaluat seguint els paràmetres de cada facultat.
4. Aprovació d'una proposta de conveni per als ajuntaments. S’ha definit l’oferta de serveis de
la Fundació Autònoma Solidària per als ajuntaments, destinada a oferir serveis d’assessorament en
temes d’integració de persones amb disminució i de promoció del voluntariat, així com a desenvolupar activitats de sensibilització i difusió en els les àrees de solidaritat i cooperació. Aquesta proposta de conveni posa en seu èmfasi en els serveis que pot oferir la FAS en promoció del voluntariat, prevenció de la salut i delinqüència, sensibilització en l’àrea de cooperació internacional i assessorament i formació en la integració de persones amb diminució.
5. Consolidació i millora de la línia editorial. La línia editorial de la FAS s’ha continuat durant aquest
curs amb la incorporació dels estudis “Les mines antipersonal” i “El mediador d’integració social” a
la col·lecció. El manteniment de l’estructura i de la qualitat dels continguts s’ha reforçat, aquest any, amb
l’augment de la qualitat en la impressió i el format dels llibres, i en l’augment de la tirada, que ha passat de 500 a 1000 exemplars. Aquest augment en el nombre d’exemplars publicats s’ha vist acompanyat del canvi en el sistema de distribució, molt més eficaç, que ha fet que els llibres hagin estat distribuïts
amb rapidesa i amb gran profusió.
6. Obtenció de crèdits de lliure elecció per als voluntaris dels programes socials. El reconeixement de la formació dels voluntaris incorporats als programes socials i de voluntariat s’ha vist ampliat
amb la concessió de crèdits per a un major nombre d’activitats i amb el reconeixement dels voluntaris
que ho han sol·licitat durant aquest curs, que han arribat a 56 voluntaris.
7. Renovació de materials de la FAS i dels programes. La consolidació dels programes de la FAS
i l’establiment de nous objectius i àrees d’activitat ha fet necessària la renovació del material de difusió
dels programes i el genèric de la FAS. Aquests han estat dissenyats de forma atractiva i alhora molt
informativa per al públic universitari.

116 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

Fotografia: Cinta Pluma

1. Establiment d'un circuit per a la realització d'activitats. S’ha identificat i posat
en marxa un circuit de seguiment necessari
per a la realització d’activitats que implica
des de la planificació de l’activitat fins l’avaluació, passant pels controls de qualitat i
econòmics. El procés identifica les passes a
seguir i els responsables de cadascuna de
les passes d’aquest projecte.

Aprovació del
pla de qualitat en la gestió

Patronat
Objectius del curs

Document d’avaluació

Programació
activitats

Sessió de la FAS
Avaluació i programació

FUNDACIÓ AUTÒNOMA
SOLIDÀRIA
Cicle operatiu del
Pla de Qualitat en la Gestió

Sessions de
formació

Accions

Avaluació Intermitja
Programes

Avaluació
programes

Accions

Avaluació
Intermitja FAS

Document d’avaluació

Objectiu
 Redactar i elaborar un Pla de Qualitat en la Gestió per garantir la qualitat dels productes i l’estandarització

dels processos d’actuació de la Fundació.
El Pla de Qualitat en la Gestió definit durant aquest curs i aprovat pel Patronat de la Fundació
Autònoma Solidària, té per objectiu la definició d'una metodologia de treball que pugui ser homologable en tots els seus àmbits d'actuació, des dels programes socials de la Fundació Autònoma
Solidària fins a les àrees més tècniques. La necessitat d'un Pla de Qualitat en la Gestió s'ha fet evident amb l'augment de les tasques realitzades per la Fundació i la seva complexitat.

GESTIÓ

Els elements del pla es concreten en diverses etapes: establiment d'una metodologia de treball i la
validació d'aquesta (treball per objectius, funcionament per Quadre de Comandament Integral, elaboració d’indicadors d’avaluació, avaluació i revisió i elaboració d’objectius de millora), la fixació del
cicle operatiu (defineix les responsabilitats i les passes a seguir en cadascun dels processos), la
fixació de protocols i processos d'intervenció (destinats a estandaritzar la qualitat dels processos,
dels productes i dels serveis), la identificació de bones pràctiques, l'elaboració de casos pràctics
i la professionalització total i la formació dels col·laboradors (per maximitzar la seva capacitat
d’actuació i adaptació a les necessitats actuals o noves necessitats de la FAS).
La posada en marxa, en una primera fase, s’ha realitzar durant aquest curs, de manera que es vegin
i es puguin analitzar els primers resultats i veure com afecta al funcionament i desenvolupament de
l’activitat de la FAS.
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Fotografia: Cinta Pluma

Acords amb els ajuntaments

COOPERACIÓ

Durant el segon semestre del curs 2000-2001 s’ha definit l’oferta de serveis de la Fundació Autònoma
Solidària per als ajuntaments, destinada a oferir serveis d’assessorament en temes d’integració de persones amb disminució i de promoció del voluntariat, així com a desenvolupar activitats de sensibilització
i difusió en els les àrees de solidaritat i cooperació. Tota aquesta oferta es basa en l’experiència adquirida per la Fundació en la realització de la seva activitat de solidaritat i integració amb els col·lectius amb
necessitats especials i de promoció de la participació voluntària, i en la formació dels seus professionals
per a la realització d’aquestes activitats.
L’oferta es concreta en quatre blocs: foment de la participació i la solidaritat (Borsa del voluntariat, promoció d’entitats locals, derivació de voluntaris a entitats locals), formació i prevenció (àmbit de la salut,
tallers de prevenció de la Sida i les malalties de transmissió sexual, ús i abús de les drogues, àmbit de
prevenció de la delinqüència), sensibilització general i cooperació (xerrades i exposicions sobre
cooperació internacional) i formació i bones pràctiques en la integració de persones amb disminució (formació basada en l’experiència pràctica, punt d’informació i assessoria, cursos d’introducció al món
de la disminució i la integració).
Aquests serveis s’adrecen al món local, i s’han tramitat les propostes de conveni entre els ajuntaments
de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, pendents d’aprovació, per a poder dur a terme aquestes actuacions en els municipis el curs vinent.
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Posada en marxa del portal web

La Fundació Autònoma Solidària ha posat en marxa la seva nova pàgina web
(http://www.uab.es/fas/), després d’un procés de revisió de les necessitats pròpies i de les necessitats dels usuaris. La utilització creixent de les noves tecnologies informàtiques per part dels estudiants
de la UAB, i la facilitat d’accés a elles de que disposen, ha impulsat la pàgina web, en combinació amb
l’ús del correu electrònic, com una de les eines principals de difusió, informació i consulta de que s’ha
dotat la Fundació.

GESTIÓ

Aquesta web, destinada, fins el moment a ser una eina de consulta de les activitats i dels programes
de la FAS, ha passat a converir-se en un punt de referència del món del voluntariat dins i fora de la
UAB. Des d’aquesta pàgina hom pot consultar, de manera actualitzada, les activitats i actuacions que
duen a terme els programes de la FAS, les notícies més importants sobre el món del voluntariat a
la UAB i fora de la UAB, les activitats que hi ha previstes, efectuar consultes a l’Espai Solidari sobre
temes, entitats i accions de voluntariat i solidaritat, col·laborar i participar en les campanyes organitzades a la UAB per la FAS, posar-se en contacte amb les principals entitats de voluntariat,
inscriure’s a la Borsa del Voluntariat, obtenir els exemplars actualitzats de la revista Empenta! en
format electrònic, visitar les exposicions virtuals disponibles cada moment, o donar l’opinió sobre els
temes generals o d’actualitat de l’Enquesta.
La pàgina ha estat elaborada tenint en compte els condicionants perquè sigui de fàcil lectura per a
les persones invidents i alhora disposi d’una navegabilitat intuitiva, a més d’incrementar la rapidesa
i la facilitat de recerca de la informació desitjada. A més s’ha donat d’alta a als principals cercadors
(Google, Yahoo, Altavista i Vilaweb) perquè sigui localitzable amb facilitat.
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Impuls de la línia editorial de la FAS

La línia editorial de la FAS s’ha continuat durant aquest curs amb la incorporació de dos estudis més
a la col·lecció. Aquest fet representa una consolidació i estabilitat de la línia editorial, que ja compta
amb quatre volums publicats sobre temes de voluntariat, solidaritat i integració social. El manteniment
de l’estructura i de la qualitat dels continguts s’ha reforçat, aquest any, amb l’augment de la qualitat
en la impressió i el format dels llibres, i en l’augment de la tirada, que ha passat de 500 a 1000 exemplars. Aquest augment en el nombre d’exemplars publicats s’ha vist acompanyat del canvi en el sistema de distribució, molt més eficaç, que ha fet que els llibres hagin estat distribuïts amb rapidesa i han
arribat a un públic més ampli.

GESTIÓ

Les Mines Antipersonal
Coeditat conjuntament amb l’ONG Moviment per la Pau, i amb el suport de la Direcció General de
Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, aquest llibre és una reflexió científica i social de
la problemàtica que es deriva dels 113 milions de mines que hi ha actualment escampades pel món,
del degoteig de víctimes que produeixen diàriament entre la població civil de les zones afectades i dels
esforços a nivel mundial per a la seva eliminació i prohibició, tant a nivell tècnic i legislatiu com a nivell
social.
El Mediador d’Integració Social
El llibre recull les ponències presentades a les Jornades sobre el Mediador d’Integració Social que van
tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el Maig de l’any 2000, i analitza les conclusions del
programa Mediactor de la iniciativa europea Horizon sobre la figura del Mediador d’Integració com a
figura laboral emergent i l’experiència en els darrers anys a la universitat en la integració de col·lectius
amb necessitats especials. El llibre s’ha editat amb el suport del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
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ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Fotografia: Cinta Pluma

Un cop delimitades les responsabilitats i
competències de les àrees de treball,
l'àrea administrativa va orientar la seva
activitat en fixar els processos de classificació i catalogació de la documentació
generada (àrea de direcció i programes de
la FAS). Com a resultat de tot aquest
procés es va editar un document amb
els criteris per a una correcta organització dels arxius de gestió mitjançant les tècniques bàsiques
de l'arxivística general. També és va incloure informació sobre l'organització i el funcionament del registre oficial d'entrada i sortida de correspondència i documents.

Fotografia: Cinta Pluma

Aquest curs l'Àrea Administrativa ha centrat la seva activitat en la millora dels
processos de qualitat, que s’han concretat
en la reestructuració de l'àrea administrativa, la millora dels mecanismes de difusió,
i l'estandarització dels processos administratius.

La presència de membres del Patronat en tots els actes amb assistència de personalitats rellevants ha estat
una de les fites aconseguides per l’Àrea Administrativa.
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1. Establiment i aplicació d'un circuit
administratiu. Aquest circuït, com a part del Pla de Qualitat, s’ha convertit en una referència per a la
gestió administrativa dels programes, destinada a establir els contactes externs, convocar actes
o reunions, i fer les trameses de material i correspondència. A més, aquest circuït ajuda a evitar possibles coincidències de data o horari en la realització dels actes, i facilita la comunicació entre els programes per identificar les millors dates per organitzar les activitats.
2. Edició d' un document amb els estàndards de catalogació i arxivística de la FAS, per tal tenir
accessibilitat a la documentació dels arxius. S’ha editat un document-guia amb els criteris per a
una correcta organització dels arxius de gestió mitjançant les tècniques bàsiques de l'arxivística general i per al funcionament del registre oficial d'entrada i sortida de correspondència i documents.
Aquesta guia ha estat necessària pel creixent volum de documentació, informació i material que genera la planificació i el desenvolupament de les activitats dels programes i àrees.
3. Establiment de competències i responsabilitats entre responsables de programa (àrea administrativa, tècnica, econòmica). La millora en el procediment mitjançant l’aplicació del circuit administratiu ha representat un aclariment de les funcions de cadascun dels responsables d’àrea, facilitant
la tasca del personal a l’hora de seguir els procediments i circuits.
4. Increment de la difusió i nombre de trameses. L’Àrea Administrativa ha augmentat el nombre de
trameses de difusió dels materials i les convocatòries de la FAS. Aquest increment s’ha reflectit tant en
el volum de les trameses com en el nombre de trameses efectuades. A més s’ha augmentat la qualitat amb la neteja i actualització de les bases de dades dels destinataris als que s’adrecen i la identificació de colls d’ampolla.
5. Formació específica de l'àrea. El respossable de l’àrea ha assistit a un curs sobre organització i
catalogació de documents organitzat per la UAB. En aquest curs s’ha donat informació especialitzada
sobre els conceptes principals de la catalogació i l’arxivistica a nivell universitari.
6. Augment de la presència als actes dels membres del Patronat i personalitats rellevants. La
implicació del Patronat en la presidència dels actes organitzats pels programes de la FAS ha estat
molt alta, actuant com a representants de la FAS davant de personalitats rellevants en les diferents
àrees d’actuació. Dels 14 actes amb presència de personalitats destacades, n’hi ha hagut 12 en els
quals un membre del patronat ha fet d’amfitrió d’aquesta personalitat a la UAB.
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Fotografia: Joffre Carrera

La millora en els mecanismes de difusió
de les activitats organitzades per la FAS ha
estat un altre dels eixos d'actuació importants per aquest curs. S'ha desenvolupat
una aplicació informàtica per a facilitar la
organització de la base de dades i la seva
gestió per tal d'agilitzar els processos en
les trameses de la FAS (revistes, invitacions a actes, correspondència en general). La millora respecte a l'any passat ha
estat quantitativament millor, malgrat que
aquest procés està en la seva fase de inicial i cal ajustar alguns dels paràmetres
utilitzats per millorar la seva eficàcia.

Fotografia: Marc Guillen

Final de la PSS

El curs 2000/2001 ha estat marcat per la resolució del conveni de la Prestació Social Substitòria
(PSS) entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Oficina para la Prestación Social
Sustitutoria (OPSOC) del Ministerio de Justicia, aprovada en la sessió ordinària de la Junta de
Govern de la UAB, el 26 d'octubre del 2000.
En conseqüència durant aquest curs no s'han produït noves incorporacions i la tasca principal del coordinador de l'àrea ha estat la de classificar, catalogar i arxivar tota la documentació relacionada amb la PSS.
Continuant amb la tasca iniciada el curs passat, s'ha procedit a l'arxiu definitiu (a l'Arxiu General de
la UAB) de la documentació administrativa generada durant els anys de gestió de la PSS i a la
recopilació dels documents de referència per incorporar-los al centre de documentació de la
Fundació Autònoma Solidària com a material de consulta en aquest àmbit.

GESTIÓ

El final de la PSS i la no incorporació d'objectors de consciència en els programes de la FAS no ha tingut
un impacte significatiu en la dinàmica de les activitats i campanyes programades per aquest curs, en
bona part per la promoció del voluntariat realitzada des de l'Oficina del Voluntariat (aquest any reconvertida en l'Espai Solidari). El seu objectiu ha estat, entre altres, donar a conèixer als universitaris el món
associatiu, el voluntariat i la solidaritat internacional per tal de facilitar-los el contacte i la vinculació amb
les entitats.
Amb la resolució del conveni s'ha posat fi a més d'onze anys de gestió de la PSS (des de març de
1989) durant els quals s'han desenvolupat programes d'intervenció social i cultural, de dinamització del
món associatiu i de suport a la recerca. Durant tot aquest període s'ha vetllat per tal que els responsables de programa hi participessin de manera activa i amb la convicció de no estar davant d'un deure
sinó d'un repte.
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Fotografia: Joffre Carrera

Aplicació d’un sistema
d’arxiu i nomenclàtor

Objectiu
 Establir i aplicar un sistema d’arxiu de la documentació per a facilitar la seva recerca i utilització posterior per

qualsevol membre del personal de la FAS.

GESTIÓ

S’ha editat un document-guia amb els criteris per a una correcta organització dels arxius de gestió
mitjançant les tècniques bàsiques de l'arxivística general i per al funcionament del registre oficial
d'entrada i sortida de correspondència i documents. Aquesta guia ha estat necessària pel creixent
volum de documentació, informació i material que genera la planificació i el desenvolupament de les
activitats dels programes i àrees.
Aquest sistema d’arxiu estableix una codificació segons el tipus de document, la seva data de creació,
el programa al que fa referència i la seva funció, de manera que la recerca i l’accés a aquest document
sigui molt més fàcil per a qualsevol persona de la FAS. El sistema, a més de facilitar aquesta recerca,
permet classificar, ordenar i catalogar diferents versions de documents i eliminar les còpies duplicades
que no és necessari guardar. Una primera etapa d’aquesta catalogació ha estat l’arxiu de la documentació
bàsica de la FAS i de les seves àrees de gestió, mentre que la documentació relativa als programes està
encara en procés de catalogació.
El fet de conèixer exactament el volum d’informació que es genera, i quina informació hi ha emmagatzemada i que aquesta tingui un accés fàcil, ha beneficiat molt les tasques de gestió i organització
de la FAS i dels programes, a més de facilitar la relació amb altres entitats per les consultes que
aquestes efectuen sobre temàtiques relacionades amb l’activitat de la FAS.

124 Fundació Autònoma Solidària. Memòria del curs 2000-2001

ÀREA D’ECONOMIA

Les actuacions de l’Àrea d’Economia per l’apartat de la gestió econòmica durant el curs 2000-2001
han anat dirigides al control dels recursos econòmics i de la despesa de la FAS, a la simplificació dels
processos econòmics i de pagaments dels programes de la FAS i al tancament i justificació de projectes i subvencions. Aquest curs s’ha de destacar l’augment del personal dedicat a l’àrea econòmica
amb la incorporació de tres nous col·laboradors (un per a la promoció econòmica i dos per a la gestió,
dedicant-se al control de la despesa i a l’anàlisi de les subvencions rebudes). Entre els resultats més
destacats es poden considerar:
1. Tancament i justificació amb èxit de projectes i subvencions. L’àrea ha justificat i fet el tancament de projectes del curs anterior com el Projecte TEAM i l’IRPF, i ha justificat les subvencions atorgades per a l’acollida del SVE, el Comissionat d’Universitats, els departaments de Treball, Sanitat
i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
2. Increment dels Recursos Humans de l'àrea. S’han contractat nous col·laboradors mitjançant les
subvencions del Departament de Treball i dels programes Nous filons d’ocupació i Plans d’ocupació.
La incorporació de dues persones a temps parcial ha permès millorar la gestió de l’àrea i portar un millor control de les despeses efectuades pels programes, així com descongestionar bona part de les
tasques corresponents a l’àrea.

Fotografia: Joffre Carrera

3. Simplificació dels processos. Els processos econòmics que es generen dins de la Fundació s’han
vist molt simplificats amb l’aplicació del Pla de Qualitat en la Gestió i en la creació dels circuits admi-

L’Àrea de Promoció Econòmica ha impulsat noves fórmules d’obtenció de recursos per a les activitats pròpies
de cada programa, posant com a exemple la venda de roses per Sant Jordi lligades al Sant Jordi Saludable.
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La vessant de la promoció econòmica
ha obtingut els seus resultats més
destacables en el manteniment, consolidació i augment del finançament per part
de l’administració pública, amb la millora
dels convenis existents i la signatura de
nous, de programes europeus i obtenció
de fons privats. S’ha de destacar la implicació del Patronat de la FAS en la promoció econòmica.
Entre els resultats més destacables, i que
representen una nova línia d’actuació
respecte de cursos anteriors, cal tenir en
compte:
1. Contractació d'una persona per la promoció econòmica en l'àmbit privat. Aquesta contractació
ha permès dedicar una persona en exclusiva a la recerca econòmica en l’àmbit privat, entre empreses
i fundacions, per a subvencionar les activitats dels programes i de les àrees. La promoció econòmica
en l’àmbit privat ha variat en la seva aportació des de l’obtenció de finançament per a activitats concretes dels programes (Fundació “La Caixa”), fins a l’aportació de material o reduccions en els costos dels productes (IKEA, Impressions Intercomarcals, Durex, Grup Artyplan). A més també s’han
buscat recursos externs mitjançant el pagament per algunes de les activitats realitzades (cursos de formació oberts a la comunitat universitària, venda de roses).
2. Obtenció de fons de nous programes europeus. S’hna obtingut fons de nous programes
europeus per a la formació dels voluntaris, mitjançant el programa Leonardo da Vinci per a la realització de visites d’estudi a altres universitats i centres europeus.
3. Implicació activa del Patronat de i del president del Consell Social en la promoció econòmica. Els membres del Patronat de la FAS i del president del Consell Social de la UAB s’han implicat
activament en la promoció econòmica a través del suport rebut amb l’assistència a les reunions amb
les administracions públiques per presentar els projectes i amb la realització dels contactes amb les
empreses privades que poden finançar algunes de les activitats de la Fundació.
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nistratiu i de realització d’activitats, situant
en cada moment les passes a seguir
respecte de la gestió econòmica pel que
fa a l’aprovació de pressuposts, sol·licitud
de bestretes i pagament de despeses
efectuades pels programes i àrees. La
creació, distribució i formació del personal
en la utilització dels nous formularis creats
per aquests tràmits, ha facilitat el treball de
l’àrea.

Resultats econòmics de la Fundació

Liquidació de pressupost 2000
Despesa

Comparativa d’ingressos obtinguts

Despesa corrent
5%
Personal per
estructura
25%

Programes i
activitats
70%

145%
115%
100%

23%

27%

23%

Any 1999

Any 2000

Any 2001

Aportació UAB

Altres ingressos

Liquidació de pressupost 2000
Ingressos

Unió Europea
21%

Universitat Autònoma de
Barcelona
19%

Ministerio de
Trabajo y Asuntos
Sociales
9%

Ajuntaments
3%
Remanent
anys anteriors
23%

Altres
1%

Diputació de
Barcelona
0,2%
Generalitat de
Catalunya
24%
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Agraïments

Els programes de la Fundació són possibles
gràcies al finançament de:

Institucions
Comissió Europea

Diputació de Barcelona

Direcció General d’Ampliació
Programa Phare Lien
Direcció General d’Educació i Cultura
Programa Servei Voluntari Europeu
Programa Leonardo

Patronat Flor de Maig

Ajuntament de Barcelona
Programa Barcelona Solidària
Regidoria de Drets Civils
Regidoria de Participació Ciutadana i
Solidaritat
Regidoria de Salut Pública
Guàrdia Urbana de Barcelona
Disticte Sarrià-Sant Gervasi

Estat Espanyol
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
Dirección General Acción Social, del
Menor y de la Familia

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Direcció General d'Acció Cívica (DGAC)
Institut Català del Voluntariat (INCAVOL)
Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS)
Departament de Governació i
Relacions Institucionals
Direcció General de Relacions Exteriors
Departament d’Interior
Servei Català del Trànsit
Departament de Justícia
Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació
Departament de Sanitat i Seguretat
Social
Direcció General de Drogodependències
i Sida
Departament de Treball
Direcció General d’Economia,
Cooperatives i Autoempresa
Direcció General d’Ocupació
Departament d'Universitats i Recerca

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Regidoria de Cooperació i Solidaritat
Internacional

Universitats
Universitat Autònoma de
Barcelona

Universidad Pública de Navarra

Fundacions
Fundació “La Caixa”

A més, volem donar les gràcies a tots els voluntaris, persones individuals, entitats i associacions que han
col·laborat amb els diferents projectes de la Fundació Autònoma Solidària.

Institucions
Universitat Autònoma de Barcelona
Administracions de Centre de la UAB
Àula de Teatre de la UAB
Càtedra UNESCO per la Pau i els Drets Humans
Comissió Autònoma Solidària
Consell Social
Cultura en Viu
Facultats de la UAB
Departament de Psicologia de la Salut
Diplomatura d’Educació Social
Diplomatura de Relacions Laborals
Gabinet de Llengua Catalana
Parc Mòbil
Programa Autònoma Interactiva
Servei d'Activitat Física
Servei de Biblioteques
Servei d’Idiomes Moderns
Servei d’Informàtica
Vicerectorat d'Estudiants i Promoció Cultural
Vicerectorat de Relacions Internacionals
Vicerectorat de Campus i Qualitat Ambiental

Associacions o entitats sense ànim de
lucre

Universidade Santiago de Compostela

ACTUA Vallès
Associació Anti-Sida de Catalunya
Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)
Associació de Diabètics de Catalunya (ADC),
Associació Pro-Disminuïts UAB (ADUAB)
Associació SIDA STUDI
Associació VIH-DA
Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial
Centre Educatiu Joan Amades
Centre Sirius
Club Esportiu de Minusvàlids Baétulo
Coordinadora Catalana de Fundacions
Creu Roja Joventut
Energy Control
Federació Catalana de Tennis
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació ECOM
Fundació ONCE
Fundació Pere Tarrés
Fundació Salut i Comunitat
Grup de Treball sobre els Tractaments del VIH (GtT)
Institut Guttman
Mans Unides
Moviment per la Pau
ONCE
Projecte Aura
SOS Racisme
USSPPiV

Universidad de Murcia

Empreses

Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives
Universitat de Tuzla
Universitat de Sarajevo
Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Salamanca
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
Centre Penitenciari Brians
Centre Cívic La Sagrera
Consorci Hospitalari Parc Taulí
Centre Albada
Escola Universitària d’Òptica de Terrassa
Institut Guttman

Agència Corredor - Mató
Area de Imagen
Grup Artyplan
Cobega, SA
Durex
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Frankfurt de la Vila Universitària
Fundosa Grupo
Gremi Empresarial d'Ascensoristes de Catalunya
IKEA
Impressions Intercomarcals, SA
Orlimarc
Parc Tecnològic del Vallès
Plaça Cívica SA
Restaurant La Plaça
Servei i Alimentació Bellaterra, SL
Vila Universitària SA

Hospital de Sant Gervasi
Hospital de la Vall d’Hebron

Com a tancament del programa de Prestació Social Substitutòria
a la UAB també volem donar les gràcies a tots els responsables
de la PSS que han col·laborat entre els anys 1989 i 2000.

Equip professional
curs 1999-2000
Jordi Tolrà i Mabilon
Director
Héctor Adell i Gayete
Administració
Robert Llargués i Fainé
Àrea d’Economia
Beth Gorina i Téllez
Promoció Econòmica
Joffre Carrera i Ferrer
Àrea Tècnica
Lluís Asens i Segura
Programa PIUNE
Patxi Arauzo i Carod
Programa PIP
Pere Ducet (fins gener del 2001)
Isidre Plaza (des de gener del 2001)
Programa de Salut
Jaume Baró i Torres
Espai Solidari
Antoni Molons i García
Voluntariat Hospitalari
Maite Condal i Sarries
Programa Voluntaris per Bòsnia
Jaume Mor i Ballespí
Difusió Voluntaris per Bòsnia

Amb el suport del Programa Plans d’Ocupació del Departament de Treball de
Catalunya, han col·laborat durant aquest curs amb la Fundació Núria
Martínez Alpáñez i Maria Pau Cano Ojaos.

