Memòria
curs 2004-2005

Ha acabat un altre any i teniu a les
mans una altra Memòria de la FAS. Us
hi expliquem com hem continuat treballant en la tasca que tenim encomanada, una tasca especialment
agradable: canalitzar la generositat
dels membres de la comunitat UAB
per alleugerir una mica les dificultats que els humans hem
d’afrontar en algunes circumstàncies. Des dels diferents programes actuem en aspectes molt variats que van des de fer la
vida més fàcil als nostres estudiants que sofreixen alguna discapacitat, acompanyar malalts que són a l‘hospital, donar un
cop de mà als qui són a la presó i volen estudiar, aconsellar
sobre hàbits de conducta saludables, fins als cursos de formació mediambientals que eduquen en el respecte a l’entorn
natural i a l’estiu solidari que ajuda a conèixer la realitat de
parts del món on la vida és molt més dura que a casa nostra.
També trobareu a la Memòria l’explicació detallada dels projectes de cooperació internacional que han estat subvencionats amb els diners que estudiants, PAS i professors de la
UAB han afegit a la dotació per solidaritat provenint del propi
pressupost de la universitat. Molts resultats presentats serien
impensables sense l’impuls que rebem de l’Administració,
volem agrair especialment a les Conselleries de Sanitat i de
Justícia que cada any que passa decideixin augmentar les
seves sol·licituds de col·laboració en una mostra de confiança
que ens esperona a treballar millor. En tot cas sapigueu que
el que us presentem a les pàgines següents ha estat possible
gràcies a la bona entesa entre els treballadors de la FAS, un
grup entusiasta que encomana el desig de resoldre, quasi,
totes les dificultats que es presenten; fixeu-vos en l’equip professional i recordeu que esperen la vostra col·laboració, els
vostres suggeriments i, si escau, les vostres crítiques.

En aquesta memòria corresponent al
curs acadèmic 2004-2005 trobareu un
resum de les activitats realitzades i de les
novetats més significatives respecte al
curs anterior. No puc deixar de començar
aquestes línies recordant la solidaritat i
generositat dels estudiants de la UAB,
que no deixa de créixer any rere any, aportant 32.000 euros al Fons
de Solidaritat de la UAB, més del doble de les donacions del curs
anterior. Des d’aquest curs la universitat ha volgut destinar el fons
exclusivament a donar suport a les iniciatives de cooperació liderades per persones de la comunitat universitària, amb un total de 36
sol·licituds presentades en dues convocatòries, que representen un
increment important respecte a cursos anteriors, i que mostren l’alt
grau de compromís de la universitat en la lluita contra les injustícies.
S’han destinat 100.000 euros a 17 projectes de cooperació, que es
desenvoluparan durant el curs 2005-2006 a Amèrica Llatina i Àfrica
i un ajut a un projecte de sensibilització. La FAS ha posat en marxa
una nova àrea de cooperació per al desenvolupament que treballa
en col·laboració amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la
UAB, complementant les seves actuacions en cooperació, amb
l’objectiu de promoure l'acció, la recerca i la formació en aquest
l'àmbit per part de la comunitat universitària i per fomentar la conscienciació sobre les desigualtats socials en el món. Un curs més, els
estudiants de la UAB han mostrat la seva solidaritat a través de la
participació voluntària en els diferents programes de voluntariat,
amb un esforç especial perquè els programes estiguessin també
actius durant l’estiu, període especialment difícil per les persones
beneficiàries d’aquests programes. El Programa d’Integració
d’Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) ha continuat les
millores durant aquest curs, iniciant un procés per definir un pla
estratègic que haurà de guiar les actuacions del PIUNE durant els
propers quatre anys. La primera fase d’aquest procés va consistir
en una avaluació interna del programa i un estudi sobre programes
similars a altres universitats.

Muriel Casals Couturier
Presidenta

Begoña Navarrete Sánchez
Directora
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L’any en imatges

El servei als estudiants amb discapacitat és l’objectiu del PIUNE (Programa
per la Integració d’universitaris amb Necessitats Especials) des de fa 13 anys

El Fons de Solidaritat de la UAB ha ajudat a finançar 18 projectes de
cooperació al desenvolupament per valor de 100.000 euros

La Festa Major de la UAB és una cita on la FAS mai hi falta: en la imatge
veiem uns estudiants interessant-se per un programa de voluntariat

David Minoves, director de l’Agència Catalana de Cooperació, va fer la
clausura del III Curs d’introducció a la solidaritat organitzat per la FAS

Una de les campanyes de sensibilització que van organitzar els
voluntaris del Programa de Salut va ser sobre l’abús de les drogues.

Voluntaris del Programa per la Integració de Presos fent un pica pica
amb un grup d’interns del Centre Penitenciari Brians.

Els voluntaris de la FAS han rebut nombrosos cursos de formació, tant
generals com específics de cada programa.

El suport emocional a la gent gran és un dels objectius del Programa
de Voluntariat Hospitalari
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Els estudiants donen 32000€ pel
La Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat una línia pròpia de
cooperació mitjançant el Fons de Solidaritat de la UAB, que es va crear a
l’any 1994 coincidint amb les acampades pel 0,7, i que després d’estar gestionat per la Comissió Autònoma Solidària va passar a mans de la Fundació
Autònoma Solidària.
Aquest fons està constituït per ingressos propis de la universitat, per aportacions dels professors i personal
administratiu de la UAB, i dels estudiants. Cal destacar
que en el darrer curs, les aportacions fetes pels estudiants
a l’hora de formalitzar la seva matrícula van ascendir a
32.000 €. Mitjançant aquestes aportacions i en el marc de
les dues convocatòries d’ajuts a projectes de cooperació
internacional, s’ha donat suport a iniciatives solidàries de
la comunitat universitària, especialment a aquelles que
contribueixen a acomplir els objectius estratègics de la
UAB en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.
El curs 2004-2005 s’han concedit al voltant de 100.000 €
per 18 projectes, concentrats a l’Amèrica Llatina i la costa
atlàntica d’Àfrica. Amb el Fons de Solidaritat també s’han
concedit ajuts a estudiants procedents de països en vies
de desenvolupament, per tal que puguin acabar els seus
estudis de llicenciatura i doctorat a la UAB. A les pàgines
següents podem veure els projectes finançats.

Construcció d’una ludoteca a una comunitat dels Moviment Sense Terra (Brasil)

Solidaritat amb els afectats pel Tsunami
Davant la catàstrofe
que va provocar un
tsunami al sud-est
asiàtic, el mes de
desembre de 2004, la
Universitat Autònoma
de Barcelona, a inicitaiva dels seus sindicats,
va decidir fer
una
contribució
econòmica per col·laborar en les tasques d’ajuda humanitària i de reconstrucció de les zones
afectades que duen a terme diverses ONG.

Els estudiants de l’Autònoma, per la seva banda,
també van voler contribuir a ajudar als damnificats
per la catàstrofe realitzant una activitat de sensibilització, que va consistir en muntar un observatori
sobre els efectes del tsunami per tal de compartir
amb tots aquells interessats els aspectes que
envolten aquesta catàstrofe.
L’observatori va estar allotjat al lloc web de la
Fundació Autònoma Solidària, i estava dividit en seccions que abordaven els indicadors socioeconòmics
que tenien els països
afectats abans del
tsunami,
la
seva
situació
posterior,
l’actuació
de
les
Organitzacions
No
Governamentals pel
Desenvolupament en
el territori i un recull i
crítica sobre la premsa.

Un cop fet el recompte de les aportacions voluntàries
del personal de la UAB a través de les seves
nòmines, de les aportacions a títol individual i de la
quantitat que ha donat la UAB com a institució, s’ha
recaptat un total de 12.378 euros, que s’han donat a
l’ONG Acció Contra la Fam.
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Fons de Solidaritat de la UAB
Reconstrucció de l'escola rural de la comunitat mapuche Mehuín Bajo
Entitat promotora: Pichimapu (Asociación por la Infancia Papuche), en conveni amb el Centre d'Estudis
d'Humanitats de la UAB.
Localització geogràfica: Mehuín Bajo, Maldivia, Xile
Import concedit: 5926 €
Objectius del projecte: La finalitat del projecte és reconstruir l'escola municipal de Mehuín Bajo, dotant-la de l'espai suficient per a l'escolarització dels 30 alumnes que actualment hi assisteixen. Es tracta de tenir una escola de
110 metres quadrats, amb dues aules, una cuina, menjador, oficina, una sala polivalent i serveis.
Avaluació ambiental i proposta de restauració del riu Estelí. Diagnosi, anàlisi i propostes de millora
Entitat promotora: Associació Catalana de Ciències Ambientals UAB
Localització geogràfica: Estelí, Nicaragua
Import concedit: 4223 €
Objectius del projecte: Les finalitats del projecte són realitzar una diagnosi multicriterial del riu Estelí en el seu pas pel
municipi, per tal d'avaluar la possibilitat de dotar-lo d'una figura de protecció i d'un pla de restauració; analitzar els resultats obtinguts en la diagnosi per tal d'extreure conclusions i suggerir propostes de millora mitjançant l'avaluació interdisciplinària; establir un pla de seguiment tant de l'estat del riu com de les activitats proposades.

Cooperació en medi ambient i desenvolupament a la desembocadura del riu Senegal
Entitat promotora: Departament de Geografia UAB. Amb la col·laboració de: Lamp Fall Nguelawu Africa i Vents d'Àfrica Negra
Localització geogràfica: Regió de Saint Louis, Senegal
Import concedit: 3000 €
Objectius del projecte: La finalitat general d'aquest projecte és la de crear les condicions més adients per tal que els habitants
dels pobles a qui va dirigit el projecte participin en la conservació del medi ambient i la recuperació dels paisatge del Sahel,
obtenint així una sèrie de retorns que els hi permetran una millora en les seves condicions de vida. A llarg termini, es busquen
unes sortides econòmiques basades en pràctiques alternatives i sostenibles d'un turisme de cooperació solidari.
IV Campanya del Programa "Col·laboració amb Bolívia. Educació per al desenvolupament"
Entitat promotora: Associació Espanyola Per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT)
Localització geogràfica: Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Potosí, Departamento de
Pando, Departamento de Chuquisaca, Bolívia.
Import concedit: 6000 €
Objectius del projecte: Contribuir a la lluita pel desenvolupament, afavorir la igualtat de gènere treballant la formació i afavorir
la cooperació internacional en els àmbits cultural, educatiu i científic. Treballa en la formació presencial de mestres, intervenció directa sobre escolars i definició d'un model de capacitació docent que permeti la seva continuïtat de manera autònoma.
Contribució per al reforç de les capacitats d'organitzacions rurals marfilenyes en la valoració dels recursos
naturals que contribueixen a la identificació cultural comunitària: boscos sagrats
Entitat promotora: Grup de Difusió de la Ciència i del Medi Ambient UAB
Localització geogràfica: Costa d'Ivori
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Aquest projecte vol ajudar a les organitzacions endògenes del medi rural a Costa d'Ivori en el seu
procediment de valoració dels seus recursos naturals. En aquest marc, serà organitzat un seminari per permetre als membres d'aquestes organitzacions disposar de noves estratègies de valoració del medi ambient i de gestió de projectes.
Aula d'informàtica per a la Facultat de Medicina de la
UNAN-León
Entitat promotora: Facultat de Medicina
Localització geogràfica: León - Nicaragua
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Conformar l'aula d'informàtica de la
Facultat de Medicina, que serà creada amb objectius de formació científico-tècnica tant per a professors com per a estudiants.
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18 projectes aprovats de
Tribunal Internacional per als monocultius de l'exportació
Entitat promotora: Veterinaris Sense Fronteres
Localització geogràfica: Activitat de sensibilització a la UAB
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Informar a la comunitat universitària
sobre els efectes que els monocultius d'orientació exportadora estan tenint sobre el medi ambient i la societat dels
països empobrits que els practiquen.

Actualització del professorat i seguiment de la transformació de la docència a la Facultat d'Educació de la
Universidad Católica de Temuco
Entitat promotora: Facultat de Ciències de l'Educació UAB
Localització geogràfica: Temuco - Xile
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Continuar el procés de formació i intercanvi iniciat el curs 2004-05 amb estades de professors
de la UAB per aconseguir els següents objectius: realitzar un seminari de seguiment de la implantació de la metodologia ECTS, elaborar projectes de treball per al estudiants d'ambdues facultats, fer un curs de formació del professorat.

Proposta de valoració de promoció d'aspectes culturals i educatius en comunitats autòctones de Santarém
Entitat promotora: Grup de Difusió de la Ciència i del Medi Ambient UAB
Localització geogràfica: Santarém - Pará - Brasil
Import concedit: 2.069 €
Objectius del projecte: Aquest projecte, de dos anys de durada i en col·laboració internacional entre l'IPAM i la UAB,
té dos objectius centrals: per un banda proposar millores en l'actual sistema educatiu, relacionant les activitats
educatives a temes més concrets de la regió amaçònica, evitant l'èxode rural, i per altra banda establir una base
de dades d'utilització dels recursos naturals regionals, evitant evasions de coneixement.
Projecte de cooperació en medi ambient i desenvolupament a la desembocadura del riu Senegal. Segona fase:
acció formativa per reforçar la xarxa d'agents i preparar la població local en les activitats del projecte
Entitat promotora: Departament de Geografia UAB. Amb la col·laboració de: Lamp Fall Nguelawu Africa i Vents d'Àfrica Negra
Localització geogràfica: Regió de Saint Louis, Senegal
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: El programa de formació que es presenta vol donar suport al projecte de turisme solidari i
sostenible que té per objectius: reforçar i dinamitzar la xarxa d'agents locals, formar aquests agents en un nou concepte
de turisme sostenible i solidari, basat en els principis del comerç just.
Formació de models sostenibles de caça de subsistència per a comunitats indígenes i colònies de l'Amazonia peruana
Entitat promotora: Departament de Sanitat i Anatomia Animals UAB
Localització geogràfica: Departament de Loreto - Perú
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: La caça de subsistència d'espècies silvestres és una activitat habitual en la regió amazònica, important com a font de proteïna i d'ingressos econòmics. És necessari crear models de caça que permetin una
explotació racional i sostenible. L'objectiu d'aquest projecte és la formació de caçadors locals com a observadors
i detectors dels indicadors del grau de sostenibilitat de la caça de subsistència.
Cursos de formació continuada en Metodologia Estadística (Medicina)
Entitat promotora: Grup de Recerca d’Amèrica i Àfrica Llatines
Localització geogràfica: Quito - Equador
Import concedit: 3.800 €
Objectius del projecte: Un cop realitzat el primer curs de formació continuada en Metodologia Estadística, es proposa la realització del segon curs, dirigit a professors, investigadors i estudiants de Quito. Aquest projecte forma
part del desenvolupament del conveni de cooperació en formació de formadors entre la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador i la UAB.
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cooperació internacional
Producció cultural en xarxa entre biblioteques infantils i juvenils on es treballaran aspectes com la participació ciutadana i l'educació no formal
Entitat promotora: Facultat de Ciències de l'Educació UAB
Localització geogràfica: Cusco - Perú
Import concedit: 5.917 €
Objectius del projecte: Dinamitzar la producció cultural (literària, musical, artesanal, etc.) i l'intercanvi entre usuaris de les diferents biblioteques juvenils relacionades amb Qosqo Maki. Es tracta d'una estratègia d'exercici de ciutadania d'infants i joves
amb el reconeixement social corresponent, promocionant així l'educació no formal en l'àmbit local, regional i nacional.
Mestratge en Medi Ambient i Recursos Naturals
Entitat promotora: Facultat de Ciències de l'Educació UAB
Localització geogràfica: Estelí - Nicaragua
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Impartir un mestratge en Medi Ambient i Recursos Naturals pels llicenciats en Ciències
Ambientals del CURN d'Estelí. El professorat serà de la UAB, del CURN i de les universitats mexicanes de la Red
Mesoamericana de Biodiversidad.

Programa de formació personal, ocupacional i organitzativa per a dones de barris marginals
Entitat promotora: Facultat de Psicologia UAB
Localització geogràfica: Amurt - Haití
Import concedit: 5.900 €
Objectius del projecte: Vol dotar de formació i infraestructura bàsica a un grup de 200 mares adultes i adolescents en
situació carencial de cara al seu desenvolupament personal, familiar i comunitari. Els diferents mòduls educatius comprenen una part social (alfabetització, cures bàsiques, tractament d'aliments) i econòmica (tècniques ecològiques d'autogestió econòmica i creació de cooperatives).
Reidentificació de pous i anàlisi d'aigües de la província de Santiago del Estero (fase 2)
Entitat promotora: Enginyeria Sense Fronteres UAB (ESF)
Localització geogràfica: Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba - Argentina
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: El projecte sorgeix de la col·laboració d'ESF amb CAXI, APENOC i MOCASE, tres organitzacions camperoles de gran implantació a l'Argentina. S'ha identificat una necessitat de millora de la qualitat i l'abastament d'aigua potable, i l'objectiu és abastir d'aigua a la població, tenint presents criteris tant de sostenibilitat com de
qualitat de l'aigua en funció de l'ús.
Formació de formadors en educació musical en nivells de preescolar i primària d'educació bàsica a l'estat de Chiapas
Entitat promotora: Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal UAB
Localització geogràfica: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mèxic
Import concedit: 6.000 €
Objectius del projecte: Aquest projecte, que es desenvoluparà durant dos anys, té per objectiu la formació de mestres
per impartir classes de música en les aules d'infantil i primària. També es prepararan per formar altres educadors de
Chiapas, per tal que l'educació musical s'extengui a totes les escoles del país.

Projecte de creació d'una granja-escola a la
Cooperativa Nuevo Horizonte
Entitat promotora: Facultat de Ciències UAB
Localització geogràfica: Santa Ana - Peten - Guatemala
Import concedit: 5.700 €
Objectius del projecte: Creació d'una granja-escola en una
comunitat del nord de Guatemala per tal de potenciar l'educació
comunitària de nens i joves a través de l'educació ambiental.
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Promovem la solidaritat i el
L’Espai Solidari ha exercit de dinamitzador del voluntariat i la solidaritat al
Campus de l’Autònoma. Com cada any, ha portat a la UAB la Caravana Catalana
d'ajut alimentari per als refugiats Sahrauís, ha muntat la segona edició de l’Estiu
Solidari de la UAB, la Diada de Sant Jordi Solidària o la part solidària i saludable
de la Festa Major de la UAB, entre d’altres activitats de sensibilització.
L'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
ja fa 11 anys que organitza la Caravana Catalana d'Ajut
Humanitari per la Poble Sahrauí. Enguany, la recollida va
tornar a ser de productes d'higiene personal, tal i com
havia estat fins fa dos anys. I és que les campanyes d'aliments dels darrers dos anys han pal·liat, en part, la
situació d'emergència alimentària als Campaments de
Refugiats, on malviuen més de 200.000 persones. Al
Campus de la UAB, l’Espai Solidari va gestionar la campanya, que va tornar a tenir prou èxit: 273 ampolles de gel,
125 ampolles de xampú, 180 pastilles de sabó, 215 raspalls de dents entre d’altres. Aquest bon resultat és producte de la campanya de sensibilització al campus duta
per l’equip de voluntaris de l’Espai Solidari, que va coordinar la recollida a totes les facultats de la UAB. El dia 5 de
març, la caravana plena de kilos de solidaritat de tot
Catalunya va ser acomiadada per les autoritats catalanes
des de la Plaça Sant Jaume de Barcelona en direcció als
camps de refugiats del Tinduf (Algèria).

L'Espai Solidari promou activitats per fomentar les actituds solidàries i el
treball voluntari entre la comunitat universitària

Estiu Solidari de la UAB 2005
Per segon any consecutiu,
un grup d’estudiants de la
UAB ha participat en l’experiència de
l'Estiu
Solidari de la UAB, una de
les principals activitats de
sensibilització activa que
la Fundació proposa a la
comunitat universitària.
L’oferta d’aquest any ha
estat més àmplia que la de
l’any anterior, ja que s’han
obert tres camps nous a Bolívia, Equador i Guatemala i s’han
mantingut els camps de Nicaragua, Uruguai i Argentina. Per
aquest motiu s’han ampliat les places disponibles i s’han pogut
enviar més estudiants a Amèrica Llatina. Les novetats han
estat que a Bolívia s’ha col·laborat amb el Vicariat de Camiri,
que treballa amb la comunitat guaraní de la zona. A
Guatemala, s’ha canviat l’entitat d’acollida per l’associació
Nuestros Pequeños Hermanos, que fa tasques de suport en
formació a la Casa Hogar que tenen a Chiamaltenango i a
Equador, a través de la Fundación Proyecto Ecologico

Chiriboga, vam tenir per primera vegada una proposta de voluntariat ambiental, ja que el projecte incloïa la reforestació
d’una zona de l’Amazònia a prop de Quito. Durant tot l’any
acadèmic 2004/05 es van interessar prop de 1000 persones a
les ofertes d’estades solidaries, tant de la UAB com d’altres
entitats que han exposat la seva oferta al Campus. A la FAS es
van rebre 90 sol·licituds de participació i finalment, després de
la selecció dels currículums i les entrevistes personals, es van
seleccionar 51 participants. Cal destacar que aquest any s’ha
comptat en el procés de difusió i formació dels nous participants amb el suport dels voluntaris de la UAB que havien
realitzat l’estada l’any
anterior, i això ha estat
tot un èxit, ja que aquests
s’han sentit molt implicats en el projecte i han
treballat en equip per
difondre les experiències
que havien viscut i per
poder formar amb el seu
testimoni els nous grups
que marxaven.
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voluntariat universitaris
Una altra activitat en la que la FAS no hi falta mai és en la
tradicional Festa Major de la UAB. Aquest novembre se celebrava la seva 19ena edició, i els voluntaris de la FAS van
aprofitar per fer sensibilització dels seus programes socials i
de voluntariat: els que van participar en l’Estiu Solidari de
2004 van muntar una exposició fotogràfica, els voluntaris del
programa de salut van fer un munt de tallers de sexe segur
a tots els estudiants que s’acostaven a la carpa, el Programa
per la Integració d’Universitaris amb Necessitats Especials
(PIUNE) oferia la possibilitat de que cadascú s’escrigués el
seu nom en Braille i a llegir contes en relleu per persones
cegues, el Programa per la Integració de Presos (PIP) va
muntar un simulacre de presó, els voluntaris dels Centres de
Menors van vendre samarretes que havien dissenyat els
joves interns, entre moltes d’altres activitats. Aquest dia de
festa també hi va haver temps per la cooperació internacional: la Plaça Cívica va ser seu de la Mostra d’Entitats, on
hi va participar associacions de renom com ara SOSRacisme, Nuestros Pequeños Hermanos, Intermón-Oxfam,
Amnistia Internacional, Creu Roja o Save the Children per
només citar-ne unes quantes. Cal destacar una peformance
sobre la pena de mort que va fer Amnistia Internacional, que
va captar l’atenció de la gent que hi havia a la plaça.

Exposició sobre l’Estiu Solidari de la UAB 2004 a l’Amèrica Llatina

Per Sant Jordi, la Fundació també va muntar una carpa a la
Plaça Cívica on es podia escoltar música, prendre te amb gust
de roses i participar en les diferents activitats solidàries que
van proposar durant tot el dia.

Multitudinari taller de sexe segur a la Carpa de la FAS durant la Festa
Major de la UAB

Inici del voluntariat mediambiental a la UAB
A finals de curs va començar una activitat mediambiental a la UAB que va ser l’embrió per crear un programa de voluntariat en educació i sensibilització
sobre el medi ambient. Aquest activitat va girar
entorn de la Via Verda que connecta els Parcs
Naturals de Collserola i de Sant Llorenç, que constitueixen una de les poques zones agrícoles i forestals de la Plana del Vallès. Transcorren per les valls
de Can Magrans i de Can Domènec, i hom pot trobar
una gran diversitat d’ecosistemes, que reflecteixen el
mosaic agroforestal característic del campus.

de Prevenció i Medi
Ambient de la UAB i la
FAS van pensar que si
aquesta activitat tenia
èxit (es van recollir
250 kg. de ferralla, 15
sacs de pinassa i 231
sacs industrials de
deixalles), se’n proposarien de noves i
així es podria crear un
programa de voluntariat estable.

Seguint amb la tònica
dels darrers anys, on
els estudiants de la
UAB han mostrat un
gran interès pels projectes de mediambient
(Catàstrofe
del
Prestige, Camí de
Santiago), el Servei

L’activitat de la Via Verda va tenir bona acceptació entre
la comunitat universitària, i a l’estiu dues estudiants de la
UAB van anar a un camp de treball a Sierra Nevada
(organitzat per la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles) i tres més a Las Palmas de
Gran Canària (organitzat per l’ONG Ambiental Campus) a
realitzar durant 15 dies tasques de recuperació mediambiental en aquelles zones.
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Integració dels estudiants
El Programa per a la Integració d’Universitaris amb Necessitats
Especials (PIUNE) és un programa que vol promoure la satisfacció de les
necessitats educatives especials dels universitaris amb discapacitat,
així com la seva integració al medi universitari.

Aquest any el PIUNE ha viscut un procés de redefinició del
programa, fet que no li ha impedit mantenir el seu servei
als estudiants i professors amb discapacitat de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb l’objectiu principal de fomentar l’autonomia personal
de l’alumne amb discapacitat, el PIUNE ha realitzat acompanyaments per tot el Campus (facultat, biblioteca, Vila
Universitària, Ferrocarrils, Plaça Cívica, etc.) especialment
en els primers mesos en que l’estudiant arriba a la universitat, i els ha anat deixant paulatinament, ja que normalment l’estudiant ja es pot valdre per ell mateix.
Els acompanyaments els han realitzat principalment dos
voluntaris europeus que formen part del Programa
Joventut de la Unió Europea i amb qui la FAS té un conveni
de col·laboració anual. Per a realitzar-los han fet servir la
Furgoneta adaptada de la UAB (la qual ha fet 1.570 kilòmetres aquest any) o a peu.

Un voluntari francès del PIUNE amb un usuari a una rampa de la Plaça
Cívica

Estadístiques sobre la discapacitat a la UAB

- Nombre de
voluntaris: 27

- Acompanyaments a
peu: 403

- Pàgines
gravades en
àudio: 537

-Nombre de
persones
ateses: 45

- Pàgines
escanejades:
422

- Serveis amb
transport
adaptat: 938
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amb discapacitat de la UAB
Un altre servei que ofereix el PIUNE és el de l’Aula adaptada, ubicada a l’Edifici d’Estudiants de la Plaça Cívica.
Allà els estudiants amb disminució visual poden utilitzar
una aula que disposa d’un ordinador amb mouse i teclat
adaptats, un escàner, una impressora Braile, un telèfon
DTS per a sords i una gravadora de 4 pistes per a gravar
documents o apunts en suport d’àudio.
La sensibilització també ha estat una de les àrees d’acció
del PIUNE. El Programa ha realitzat una sèrie de campanyes
sobre els drets que tenen les persones amb discapacitat,
tant dins com fora del Campus. Ha organitzat, per exemple, la campanya a favor de que es respectin els aparcaments reservats per les persones amb disminució, la campanya “No guixis els llibres!”, que pretén recordar a la
comunitat universitària la importància que té per les persones cegues o amb deficiència visual el fet de no trobarse els llibres ratllats, ja que d’aquesta manera no els poden
escannejar, el Dia Mundial de la Discapacitat (3 de desembre) a la UAB i a Cerdanyola del Vallès i el tradicional
Esport per tothom.

Parada del PIUNE a la Plaça Cívica el Dia Mundial de les Persones amb
Disminució

El PIUNE ha participat també en accions de suport al
Campus Ítaca, un programa de la Universitat Autònoma de
Barcelona per a estudiants de secundària que vol animar els
alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa
d’ensenyament secundari obligatori, realitzant acompanyaments amb transport adaptat als estudiants discapacitats.

Una persona cega ensenya a utilitzar un programa d’ordinador especialitzat a un estudiant

Esport per tothom
El dia 19 de maig es
va dur a terme la
Jornada d´Esport per
a Tothom a la Plaça
Cívica.
L´objectiu
d´aquesta jornada era
sensibilitzar la comunitat
universitària
envers les activitats
esportives que realitzen les persones
amb discapacitat i
donar a conèixer activitats integradores relaciones amb
la discapacitat.
La jornada es va desenvolupar des de les 10:30h fins
a les 15h. En el programa de la jornada hi va haver
bàsquet, amb la Unió Esportiva de Sant Feliu va realitzar un partit de bàsquet amb persones professionals
d´aquest esport i universitaris. També es van practicar
boccia, activitat dinamitzada pel Club Esportiu Llars de
l´Amistat.

Des de l´Associació Pro-Disminuits de la UAB es van
realitzar jocs de taula i recorreguts en bicicleta-tàndem,
aquest últim es tractava de portar una bicicleta doble, la
persona de davant portava la bicicleta i la de darrera
anava amb els ulls tapats. Aquesta va ser, de llarg, l’activitat que va tenir més participació: Posar-se a la pell
d’una persona cega que va en bicicleta
Al llarg del matí es van dur a terme diferents sessions
de dansa a càrrec del grup de Dansa Vangram. Aquest
espectacle va tenir molta resposta entre les persones
que passaven per la
Plaça Cívica.
La jornada va ser
acompanyada per la
venda de pa amb
tomàquet i fuet i formatge. També es va
contractar un DJ que
va amenitzar la jornada.
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Promoció d’hàbits i conductes
La missió del Programa de Salut de la FAS, mitjançant les seves campanyes de
sensibilització al Campus de la UAB, és la conscienciar als estudiants de
l’Autònoma sobre les conductes de risc en les que cauen molts joves: sexualitat sense prevenció, drogues, trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia),
tabaquisme o abús de l’alcohol.
Els voluntaris del Programa de salut van iniciar el curs
acadèmic amb una primera campanya sobre l’alcohol, coincidint amb el Dia Mundial sense alcohol (14 de novembre).
Tenint en compte que l'alcohol és, juntament amb el cannabis,
la substància més consumida entre els joves, el Programa de
Salut va creure necessari plantejar diferents activitats per
donar informació objectiva sobre l'alcohol i els efectes del seu
consum. Així, es va instal·lar la Carpa del Dia Sense Alcohol a
la Plaça Cívica, on s'hi van realitzar diferents activitats: es convidava als estudiants a prendre combinats de sucs de fruites
fets pels voluntaris, hi havia una taula amb materials preventius i es va muntar una exposició dels efectes físics de l'alcohol i les malalties que comporta el seu consum.
Una altra activitat de sensibilització la van fer el dia 30 de
novembre, per commemorar el Dia Mundial de la Sida al
Campus UAB. Mitjançant aquesta diada, que se celebra a tot
el món el dia 1 de desembre, es vol sensibilitzar la comunitat
universitària respecte de la problemàtica de la Sida, informant

Dues voluntàries del Programa de Salut ensenyant a col·locar el preservatiu correctament

Campanya “Dona, cuida’t”.
La dona és més vulnerable biològicament davant
les malalties de transmissió sexual i la SIDA,
fent que la proporció
entre sexes sigui de 4
sobre 1 i essent més del
doble la probabilitat de
transmissió de l’home a
la dona que a la inversa.
En el cas dels transtorns
alimentaris,
el
percentatge de dones i homes que els sofreixen és d’un home
per cada 10 dones fet pel qual que el sexe femení s’ha convertit en un factor de risc.
A més a més, el nombre de casos de càncer de mama
s’ha incrementat en els darrers anys, fent que la detecció
precoç i les exploracions mamàries sigui vital. Per aquests
motius i aprofitant el Dia Internacional de la Dona, el
Programa de Salut, amb la col·laboració dels Joves per
l’Alliberament Lesbià i Gai de la UAB (JALG), han cele-

brat el dia 8 de març la Jornada posant èmfasi en la salut
de la dona per tal que es cuidi. Així, s’ha centrat en la
informació i sensibilització respecte temes com les malalties de prevenció sexual i el preservatiu, l’alimentació i
les exploracions mamàries.
Aquest és la primera ocasió que el Programa de Salut de
la FAS ha celebrat aquesta diada, i ho ha fet amb un
estand a la Plaça Cívica de la UAB on s’hi realitzaven
tallers de prevenció de malalties de transmissió sexual
centrat en dones, es donava Informació sobre exploracions mamàries i revisions ginecològiques i
informació en general
sobre
cuidar
l'alimentació.
Paralel·lament es podia
observar l’exposició "Dona
ets lliure, en el sexe tu
decideixes" i "Dona cuida
el teu cos".
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saludables dins del Campus
sobre les formes de prevenir la malaltia. Els voluntaris van
preparar diferents activitats a la Plaça Cívica, l'estació de
Ferrocarrils i la Vila Universitària, com ara un gran llaç vermell
a la Plaça Cívica, on tothom qui passava podia escriure un
missatge per les persones afectades, una carpa amb material
informatiu del Programa i a on a més es feien tallers de sexe
segur o una exposició amb el títol “A tots ens afecta”.
És en època d’exàmens quan els trastorns alimentaris dels
estudiants se succeeixen amb més freqüència. L’anorèxia,
la bulímia o simplement la mala alimentació a causa de
l’estrès fan més necessari que mai una campanya de sensibilització que arribi al màxim nombre d’estudiants possibles.
Durant la segona setmana d’abril els voluntaris van muntar
a la Plaça Cívica una exposició anomenada "Menjar o no
menjar, és aquesta la qüestió?". També es van repartir unes
estovalles a tots els bars del campus amb mites sobre l'alimentació i quins són els bons hàbits alimentaris.

Cigarretes trencades a canvi de xocolatines durant el Dia Mundial Sense
Tabac

La setmana següent es va celebrar una campanya a base d’exposicions i tríptics sobre l’abús de les drogues, a causa de l’increment del seu consum entre la població jove. Finalment, el dia
31 de maig els voluntaris del Programa de Salut van aprofitar per
celebrar el Dia Mundial sense Tabac al campus de la UAB, amb
una original campanya que es va extendre durant tota l’època
d’exàmens a les biblioteques de la UAB, en la que es convidava
a canviar una cigarreta per una xocolatina. Cal agraïr les donacions que van fer les empreses Lindt, Zahor i Chocolates Mollar.

El Programa va preparar unes estovalles de paper amb informació sobre
bons hàbits alimentaris durant l’època d’exàmens

Les dades d’El Xiringu
La funció de El Xiringu és poder informar a la comunitat universitària
sobre hàbits de vida més saludables.
Això ho fa resolent els dubtes que
sovint es plantegen entre la comunitat universitària de la UAB, de forma
directa, és a dir, consultes que es fan
de manera personalitzada, ja sigui
en persona al despatx, per telèfon o
correu electrònic, o indirecta, a través
dels materials informatius que es
poden agafar o consultar al despatx
o a El Xiringu mòbil. Aquest any un
total de 1366 persones s’han adreçat
a El Xiringu per demanar informació i
rebre assessorament sobre les consultes. Es pot veure el tipus de consulta a la gràfica de la dreta.
Aquestes persones han trobat El
Xiringu a la Vila Universitària (149), la
Facultat de Ciències (80), Facultat de
Lletres (173), i la Plaça Cívica (964).

drogues

Sexualitat 14%
Drogues 28%

VIH/SIDA
Transtorns
alimentaris
25%

transtorns
alimentaris

VIH/SIDA 33%
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sexualitat

Programes amb Justícia:
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya dóna suport a dos programes de voluntariat de la FAS: el Programa per a la Integració de Presos (PIP) i el
Programa de Voluntariat a Centres Educatius de Menors. Aquests programes tenen
com a objectiu ajudar a la reinserció dels joves interns i els presos mitjançant la
consolidació d'activitats educatives i d'animació sociocultural als centres.
El programa per a la Integració dels Presos de la FAS ha
continuat portant voluntaris de la UAB al Centre
Penitenciari Brians per dur a terme activitats sòcio-educatives i culturals amb la finalitat de col·laborar en el procés
de reinserció dels presos, fent èmfasi en l’aspecte
acadèmic de l’intern (classes de reforç a nivell universitari,
pre-universitari, idiomes i alfabetització). A part, enguany la
FAS ha enviat per primera vegada voluntaris de forma puntual a la presó de Wad-Ras i a la Model.
Aquest any el PIP ha entrat a formar part del Projecte
PRO-EXIT del Programa EQUAL de la Unió Europea, que
tracta d’elaborar un pla personalitzat d’inserció laboral per
a 2.000 presos de tot Catalunya. Aquest projecte està
coordinat pel Centre d’Iniciatives per la Reinserció i entre
els col·laboradors hi trobem l’Oficina de l’Autònoma
Interactiva i la Secretaria General de Serveis Penitenciaris
i Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres entitats que treballen en l’àmbit penitenciari.

Una interna de Wad Ras rep reforç acadèmic d’una voluntària del PIP

Campanya de donació de llibres
Per complementar l’oferta educativa dels centres i fer arribar als
interns les novetats editorials, la FAS va engegar per Sant Jordi una
campanya de recollida
de llibres i material educatiu en general per a
donar-ho als centres de
menors L’Alzina i Els
Til·lers, així com al
Centre Penitenciari Brians. Aquesta campanya tenia la missió d’obrir, des dels centres penitenciaris i educatius, una
finestra a l’exterior, a través de llibres, revistes i jocs que
promoguin la inquietud per aprendre i reflexionar i la possibilitat de submergir-se en una lectura que estimuli la imaginació i el coneixement d’altres realitats o d’ un joc que
fomenti les relacions interpersonals i de convivència.

cietat catalana en general, a través dels mitjans de comunicació, animant a donar una sèrie de llibres i material educatiu (puzzles, jocs, etc.).
El resultat de la campanya ha estat molt positiu:

Des de Sant Jordi fins el mes de juny, la FAS ha fet una
crida a tota la comunitat universitària de la UAB i a la so-
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* 909 llibres de literatura clàssica, contemporània,
divulgació científica, viatges, etc. Llengua
catalana, castellana, anglesa, italiana, francesa.
* 95 còmics i revistes en català, castellà, anglès,
de viatges, cultura, automoció, motos, natura,
pobles, etc.
* 30 vídeos: història, pintura, futbol, esports.
* 10 jocs d’ordinador.
* 6 jocs de taula.
* 2 jocs de construcció.
* 48 puzzles.
* 1 Ordinador mac i perifèrics.
* 2 impressores.
* 200 disquettes
* Desenes de punts de llibre
* 156 llibres d’actualitat

Reinserció de presos i menors
El curs passat la FAS va entrar a la Taula de
Participació Social, un òrgan que agrupa a deu entitats
que representen al sector que treballa en l’àmbit penitenciari i la Secretaria General de Serveis
Penitenciaris, per tal de fomentar la participació i la
col·laboració. Aquest any la Fundació ha format part de
la Comissió d’Urgències de la Taula, potenciant-ne així
la seva participació.
Pel que fa al programa de Centres de Menors, cal
destacar que aquest any ha estat el seu primer any de
funcionament. Un grup d’una vintena de voluntaris de
la UAB està anant quatre cops per setmana als centres
educatius de menors L’Alzina (Palau-Solità i
Plegamans) i Els Til·lers (Mollet del Vallès) a realitzar
tasques d’educació en el lleure i esportives en general,
com ara teatre, anglès lúdic, dibuix, videofòrums, jocs
de taula, pintura, aeròbic, musicoteràpia i fins i tot
tallers de sexe segur impartits pels voluntaris del
Programa de Salut de la FAS.

Voluntàries del Programa de Centres de Menors durant la Festa Major de
la UAB

Aquesta experiència pilot ha resultat molt positiva,
fins al punt que el Departament de Justícia ha demanat a la FAS d’anar a assessorar els centres de
menors El Segre (Lleida) i Montilivi (Girona) en
temes de voluntariat perquè el proper curs s’hi
puguin obrir programes de voluntariat a aquests
centres.

El Centre Penitenciari Brians vist des de fora

Estiu Solidari als centres de menors i a Can Brians
Els mesos de juliol,
agost i setembre els
interns veuen reduït el
seu calendari d’activitats. Això fa que aquest
període als centres de
règim tancat sigui molt
dur. Per aquesta raó els
programes de Centres
de Menors i el PIP van
fer una crida a tota la
comunitat universitària
de la UAB demanant ajuda per contribuir activament en la
reeducació i reinserció social dels interns.
Aquest ha estat el primer any que s’ha continuat realitzant
el voluntariat als centres i a la presó durant els mesos
d’estiu, completant així el cicle d’un any sencer realitzant
un voluntariat penitenciari.
Les activitats que es van realitzar al Centre Penitenciari
Brians van ser: pràctica d’esports a l’àrea de Psiquiatria,

videofòrum a la Unitat de Medi Semiobert, reforç individual de francès al Mòdul IV i reforç individual d’anglès i
introducció a la Psicologia al Mòdul III.
A tots els voluntaris que es van apuntar se’ls va proporcionar la formació adequada per dur a terme les seves
tasques, i molts d’ells han aprofitat per seguir amb el
seu voluntariat al curs següent.
Pel que fa als centres de menors, els interns van rebre
amb molt d’entusiasme les activitats d’animació sociocultural i van participarhi activament. Els educadors van ressaltar
que
els
resultats
obtinguts a través de
les activitats dels voluntaris havien estat
significatius en la motivació i l’actitud i el
comportament
dels
joves.
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Portem voluntaris als hospitals
El programa envia voluntaris als hospitals de la Vall d'Hebron, Fundació SòcioSanitària de Barcelona i Parc Taulí de Sabadell per fer més fàcil i agradable la vida
hospitalària als col·lectius de malalts ingressats en els serveis clínics. Són més de 70
estudiants de la UAB que dediquen part del seu temps lliure a qui més ho necessita.

El perfil del voluntari que va als hospitals és el d’una
persona discreta, de sexe femení i estudiant de psicologia. Aquests voluntaris van setmanalment als
hospitals amb qui la FAS té conveni a fer companyia
a les persones malaltes i a muntar activitats amb els
professionals dels centres hospitalaris.
A l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell, per exemple,
es fan activitats d’estimulació cognitiva i psicomotriu, com ara reforçar la memòria, tallers de lectoescriptura, exercicis de càlcul, o activitats per millorar la mobilitat física. A la Vall d’Hebron hi han
anat voluntaris a portar llibres de la biblioteca als
pacients que volien llegir una mica i no es poden
aixecar, mentre que a la Fundació Sòcio-Sanitària
de Barcelona els voluntaris treballaven amb gent
gran amb diferents patologies mentals o físiques,
fent acompanyaments, realitzant activitats lúdiques,
participant en festes o tallers.

Ball de Carnaval a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell

Testimoni d’una voluntària a la Ciberaula de la Vall d’Hebron
“D’aquí a uns tres mesos farà dos anys que vaig començar
la meva tasca de voluntària a l’hospital de la Vall d’Hebron.
Recordo que el primer dia estava molt nerviosa, no sabia
com seria tot allò, si els pacients em rebrien bé, si jo seria
capaç de fer, d’alguna manera, que es sentissin millor i
l’estoneta que els acompanyàvem a la ciberaula els podria
ajudar a oblidar, ni que fos unes horetes l’angoixa que produeix haver d’estar ingressat en un hospital. (...) La funció
de voluntari a la ciberaula consisteix en portar un control
dels nens que entren i surten, la planta a la que estan
ingressats… així, en el cas de que passés alguna cosa,
poder avisar de seguida,
tot i que no se’ls pot
deixar entrar sense una
identificació on ja posa
totes les dades, no
tothom està autoritzat
per entrar. També s’ha
de vigilar una mica com
van les coses, que no
discuteixin, si hi ha nens
petits jugar amb ells,

explicar contes, ajudarlos amb els ordinadors…
en fi… el que sigui con
tal que no s’avorreixin!
També s’ha de deixar
clar que la ciberaula no
és una guarderia on es
poden deixar els nens
tota l’estona sols, és a
dir, sense cap familiar o
acompanyant. El que
s’intenta aconseguir en
aquest espai és que, tan pacients com familiars puguin
desconnectar una mica i passar una estona agradable. (...)
La nostra tasca sembla bastant senzilla, només cal que
estiguem allà, disposats a jugar, a parlar, a entendre i en
certa manera, donar suport tan als malalts com a les seves
famílies i amics. Al començar, pensava que l’únic que hauria de fer seria jugar amb els nens, fer alguna manualitat…
no ho sé, m’ho imaginava com fer de cangur, però a mesura
que passaven els dies m’adonava que es tractava d’alguna
cosa més… (...)” Sílvia Arasa, voluntària de la UAB.
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Cursos de Formació
Un dels eixos d’intervenció que té la Fundació és la seva oferta formativa. Aquest
any la FAS ha realitzat 4 cursos convalidables amb crèdits de lliure elecció i la
segona edició del Postgrau de Mediació per la Integració Social.

Per primera vegada, la FAS ha organitzat 4 cursos de formació
reconeguts amb crèdits de lliure elecció per la UAB. Aquests
cursos han comptat amb una bona participació de públic i de
ponents: professors de la UAB (Rafael Grasa, Rosa Mª Raich,
Cristina Laborda, entre d’altres.), tècnics d’entitats especialitzades (Federació Catalana d'ONG's per al Desenvolupament,
Metges Sense Fronteres, ONCE, Federació ECOM, Federació
Catalana de Voluntariat Social, Fundació Salut i Comunitat,
entre d’altres) i alts càrrecs de l’administració pública, com ara
Ricard Gomà, Regidor Ponent de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona, o David Minoves, director de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Els cursos han estat, per ordre cronològic, els següents:
Curs d’Agents de Salut (15 de febrer - 7 d'abril), Curs sobre
discapacitat i integració (1 de març - 26 d'abril), Curs d'introducció a la solidaritat i la cooperació internacional (4
d'abril - 25 de maig) i el Curs d'Àmbit Penitenciari i
Reinserció (13 d'abril - 6 de maig).

Clausura del Curs sobre discapacitat i integració a mans de Ricard Gomà
(Ajuntament de Barcelona), Muriel Casals (UAB) i Martí Masferrer (ICASS)

Segona edició del Postgrau de Mediació per la Integració Social
La Fundació Autònoma
Solidària i el Departament
de Pedagogia Aplicada de
la UAB han tornat a organitzar la segona edició del
postgrau "Mediació per a
la Integració Social",
després d’haver-se celebrat la primera edició amb
èxit. El postgrau és un
programa de formació
dirigit a persones que es
vulguin dedicar professionalment a la gestió de projectes d’acció socioeducativa, a la prevenció i a la gestió de polítiques,
programes i accions per a la inclusió social en entitats com entre altres - centres cívics, esplais, associacions, casals de
joves, centres oberts, centres penitenciaris i de justícia juvenil,
centres residencials d’atenció educativa, centres de formació
ocupacional, centres d’orientació i inserció laboral, ONG’s,centres d’atenció a toxicomanies o serveis socials d’ajuntaments.
El postgrau ha comptat amb la participació d’experts de primer
ordre, com ara Joan Subirats (professor de la UAB), Martí

Masferrer (director de l’ICASS), J. I. Ruiz de Olabuénaga (professor de DEUSTO), Miquel A. Essomba (portaveu de SOS
Racisme), Guillem Correa (director d’Iniciatives Solidàries) o
Toni Puig (assessor en comunicació de l’Ajuntament de
Barcelona) entre d’altres. Aquests ponents han tractat temes
com ara el Llibre Blanc del Tercer Sector, Polítiques Socials a
Europa, Quart Món o prevenció del VIH, per posar només uns
exemples.
Cal destacar que tots els alumnes han realitzat 60 hores de
pràctiques a entitats del Tercer Sector. Un total de 24 persones,
la majoria noies, s’han
diplomat en aquest postgrau celebrat a la Casa
de la Convalescència
(Hospital de Sant Pau) i
dirigit
per
Màrius
Martínez (degà de la
Facultat de Ciències de
l’Educació
de
la
Universitat Autònoma de
Barcelona).
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Gestió i promoció econòmica
Des de l’Àrea d’Economia s’ha treballat per augmentar les subvencions, tant
del sector públic com privat, així com de vetllar per la comptabilitat i la gestió
econòmica diària de la Fundació

Un finançament òptim
La Fundació consolida el suport rebut per part de les entitats
públiques a la vegada que obre noves col·laboracions amb el
sector privat. Durant aquest curs la FAS ha mantingut les línies
de col·laboració establertes amb nombroses entitats públiques
que han aportat el seu finançament per a fer possible el desenvolupament de les activitats dels nostres programes. L’activitat
que realitza la FAS en promoció del voluntariat a la comunitat
universitària ha rebut el suport del del Departament de
Benestar i Família, la Secretaria General de Joventut i el
Ministerio de Trabajo. Un curs més, el Departament de Treball
i Indústria, mitjançant la línia de finançament de Plans
d’Ocupació, ha possibilitat la incorporació nous recursos
humans en els programes socials de la FAS.

al PIUNE gràcies al finançament del Servei de Voluntariat del
Programa Joventut de la UE. D’altra banda, el Departament de
Justícia ha continuat donant el seu suport al Programa
d’Integració de Presos a l’hora d’obrir una nova via de col·laboració en Justícia Juvenil derivada de l’inici de les activitats de voluntariat de la FAS als Centres Educatius L’Alzina i Els Til·lers.

El Programa per a la Integració d’Estudiants amb Necessitats
Especials (PIUNE) ha tornat a rebre l’incondicional suport del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona també han
contribuït per a assegurar els serveis destinats a facilitar la incorporació dels estudiants amb necessitats especials a la vida universitària. Un any més, dos voluntaris europeus han donat suport

El Departament de Salut ha donat suport al programa d’hàbits
de vida saludable, col·laborant estretament per a portar al
Campus nombroses campanyes de prevenció. Aquest curs
també s’han obert noves línies de finançament provinents del
sector privat. La Fundació La Caixa ha possibilitat el desenvolupament del projecte d’Inserció Laboral de Persones amb
discapacitat a la UAB. La Responsabilitat Social Corporativa és
el terme que defineix el compromís de les empreses amb la
societat, el qual va més enllà de produir i oferir productes o
serveis. Aquest any Agilent Technologies ha materialitzat aquest
compromís social donant el seu suport econòmic al PIUNE. La
Fundació també ha distribuït les subvencions que han possibilitat la implementació de projectes de cooperació a
l’Amèrica Llatina i l’Àfrica a través de la gestió que fa la nostra
entitat del Fons de Solidaritat de la UAB.

Ingressos per institucions liquidat 2005

Despeses per programes liquidat 2005
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Comunicació
L’Àrea de Comunicació, coordinada amb la UAB, ha donat visibilitat interna i externa de l’activitat que realitza la Fundació Autònoma Solidària. Ha editat la revista
bimensual Empenta!, pòsters, tríptics, memòries, butlletins digitals i el manteniment de la pàgina web, així com la relació amb els mitjans de comunicació.
Nombre de vegades que la FAS ha aparegut als mitjans:

www.uab.es/fas, el mirall de la Fundació Autònoma Solidària

Des de la seva creació al 2001, el web de la FAS ha rebut 95.000
visites, amb una mitjana de 221 consultes diàries. El web, que viu
un procés de canvis, és l’eina més efectiva que té la Fundació per
a donar a conèixer la seva activitat i els serveis que ofereix a la
comunitat universitària de la UAB. A part, s’hi allotja la web del

Postgrau de Mediació per la Integració Social i l’observatori sobre
la catàstrofe al Sud-est asiàtic. No hem d’oblidar que la FAS
també coordina l’apartat d’universitats de xarxanet.org, el portal
impulsat per la Sotsdirecció d’Associacionisme i Voluntariat per
fomentar el voluntariat a Catalunya.
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Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els voluntaris, personal de la UAB, docents
i a les entitats i institucions que ens han donat suport al llarg d’aquest curs
Amb el suport de:

Edifici A Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 24 85 Fax: 93 581 20 00
www.uab.es/fas
fas@uab.es
c/c 2013-0692-85-0201452905

