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Presentació

Teniu a les mans la memòria d’activitats del curs 2008-2009
de la Fundació Autònoma Solidària, on trobareu el balanç
de les activitats dutes a terme des de cada una de les
àrees i programes de la Fundació. Amb aquesta memòria
complim amb la nostra obligació i voluntat de retre comptes. Sentim la responsabilitat per la confiança que dipositen
en nosaltres administracions, entitats i empreses privades,
la Universitat Autònoma de Barcelona i les persones que hi
treballen i estudien, i sentim també el compromís vers les
persones a les quals intentem acompanyar en les situacions
difícils que han d’afrontar. Per tot això, en el dia a dia de la
Fundació hi trobareu un equip vetllant pel bon ús dels recursos, per a treballar amb qualitat i eficiència, amb una
reflexió continua sobre els resultats de les accions, sempre
atents a les necessitats de les persones a qui s’adrecen els
programes i pendents del que es pugui millorar.
Fruit d’aquesta manera de fer, la Fundació és una entitat
dinàmica, que ha canviat molt des de la seva creació; ha
crescut, s’ha consolidat, i no ha deixat mai de plantejarse nous reptes, de mirar el seu entorn per veure què més
pot fer. Però també sabem que els veritables avenços per
fer que la nostra societat i el nostre món siguin més justos
passen per un canvi profund de les actituds de tothom.
Per això volem que la Fundació sigui una eina eficaç per
a conscienciar els estudiants de la UAB sobre les situacions de desigualtat i sobre la responsabilitat que, com a
ciutadans, tothom té i que aprendre aquests valors cívics
sigui tan important com aprendre competències científiques
i professionals, i que ens esforcem per tal que el compromís social i solidari sigui un símbol d’identitat compartit
per al conjunt de la nostra comunitat universitària.
Voldria també recordar algunes iniciatives impulsades per
la Fundació i que un cop endegades, s’han incorporat al
funcionament de la Universitat com a iniciatives que no
podem obviar. Recordem la celebració del dia internacional de la discapacitat al desembre del 2006 i la inauguració
del curs 2007-2008, que van ser els primers actes oficials
accessibles a les persones amb discapacitat a la UAB, o la
creació de les primeres cabines d’estudi amb equips informàtics adaptats a les persones amb discapacitat, que es
van iniciar el 2007, la qual cosa va significar l’inici d’una
nova línia de treball que ha continuat desenvolupant-se de
forma conjunta amb la UAB i que serveix de model per a
altres universitats de l’Estat.
Us convido a llegir aquesta memòria imaginant com seria la
nostra universitat sense la Fundació i sense la tasca silenciosa i altruista dels molts estudiants de la UAB, voluntaris
de la Fundació, sense el seu convenciment que les coses
poden canviar i que han de fer-ho. Veureu fins a quin punt
és cert quan diem que la Fundació contribueix a assolir un
objectiu comú: treballar i estudiar en una universitat de
tots i per a tots, una universitat compromesa socialment.
Bonaventura Bassegoda, President de la Fundació

A les pàgines següents trobareu la memòria d’activitats del
curs 2008-2009 de la FAS amb algunes dades que esperem
que us permetin conèixer el que han estat per a nosaltres
aquests mesos de treball. En acabar cada any i quan fem
balanç ens quedem, però, amb el que ens ha fet avançar
més, créixer i canviar.
Des del convenciment que l’accés als estudis superiors
és un dret de les persones amb discapacitat que s’ha de
garantir amb un suport professional —més enllà de la tasca
voluntària que, fins llavors, havia permès a moltes persones poder estudiar a la UAB—, l’any 2007 vàrem iniciar una
experiència pilot per a la definició del servei d’assistents
personals per a persones amb discapacitat física i en
situació de dependència en col·laboració amb l’ICASS.
L’octubre de 2008 es varen lliurar els primers resultats
d’aquest projecte, en el qual han participat set estudiants
de la UAB. Podem dir que aquesta experiència ha suposat
per a nosaltres un aprenentatge sobre què significa poder
dur una vida autònoma i, ara més que mai, sabem que
la igualtat d’oportunitats comença per la capacitat de les
persones per decidir sobre la pròpia vida.
D’aquest curs també cal esmentar l’organització del IV
Congrés Cooperació i Universitat, juntament amb la resta
d’universitats catalanes, amb seu a la UAB. Varen assistirhi més de 450 persones. La FAS també va organitzar una
trobada de contraparts de les universitats catalanes per
avaluar la cooperació universitària per al desenvolupament
de les universitats i identificar noves oportunitats i àrees
de millora. Aquestes jornades, així com la col·laboració
amb les persones de la UAB que dediquen part del seu
temps a la cooperació per al desenvolupament, ens ha ajudat a continuar reflexionant sobre la responsabilitat de la
universitat respecte a les persones i als països del sud
i sobre el seu àmbit d’actuació.
Per últim, no podem deixar de recordar que per a nosaltres,
l’equip professional de la FAS, l’aprenentatge més important prové sempre dels molts estudiants voluntaris de la
UAB que any rere any participen de manera altruista en els
programes de cooperació, de promoció de la salut i socials
—infància, discapacitat, sociosanitari, voluntariat en centres penitenciaris—. El seu compromís, responsabilitat,
generositat i entusiasme mantenen vius la missió i els objectius de la FAS i ens motiven a continuar treballant.
Begoña Navarrete, Directora de la Fundació
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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
(a juny del 2009)
· Bonaventura Bassegoda
(vicerector de transferència social i cultural): president
· Sònia Hernàndez (membre del Consell Social): tresorera
· Mireia Belil (membre del Consell Social): vocal
· Maria Prat (delegada de la rectora): vocal
· Rosa Pujol (degana de la Facultat de Ciències de
l’Educació): vocal
· Antonio F. Peral (responsable de gerència per iniciatives
i nous desenvolupaments): vocal
· Durant el curs també han format part del patronat:
Mercè Unzeta López (presidenta) i els vocals Anna
Cros, Màrius Martínez, Antoni Morral, Carles Sexmilo
Rius i Joan Subirats.
· M. Rosa Català (directora jurídica de la Fundació UAB)
és la secretària del patronat.

Qui som
EQUIP DEL CURS 2008/2009

Volem una universitat on s’ofereixi als estudiants una educació integral, on se’ls formi no només com a professionals
sinó també com a ciutadans compromesos i responsables.
En aquest sentit, promovem la participació en accions de
voluntariat i de servei a la comunitat, així com activitats
formatives orientades a fomentar la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre les situacions de desigualtat.
Treballem per a infants i joves en risc d’exclusió social,
persones amb discapacitat, persones internes en centres
penitenciaris i en centres educatius de menors, persones
ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris i persones
immigrades.

OBJECTIUS
· Contribuir a satisfer les necessitats educatives especials
i la plena integració dels col·lectius que no tenen garantida
la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior,
especialment de les persones amb discapacitat, promovent
la implicació de la universitat i dels seus membres.
· Contribuir a la formació humana global dels estudiants
en els valors de solidaritat, tolerància, convivència, llibertat i
justícia.
· Canalitzar i promocionar les iniciatives de voluntariat i
solidaritat activa de la comunitat universitària.
· Actuar com a punt de connexió entre la UAB i la societat
en temes d’acció social, coordinant-nos i col·laborant amb
entitats i institucions de voluntariat i d’intervenció social que
tenen objectius comuns.

(juliol de 2008-juny de 2009)
Equip professional
Alba Álvarez / Joan Bertran / Ana Maria Capo / M. Ángeles
Domínguez / Elsa Espinosa / Montserrat Fernández / Núria
Giménez / Eva M. León / Carla Marimon / Béatrice Martín /
Diana Mateo / Begoña Navarrete / Marta Neila / Judit Oliver
/ Antonia Ortiz / Estel Peix / Julia Pérez / Laura Permanyer /
Jordi Prat / Marta Pulgar / Clara Romaguera / Elsa Rondon /
Patrícia Sánchez / Lourdes Tomàs / Montserrat Zahonero.
Assistents personals
Ana Aguilar / Meritxell Camins / Sandra Cabrera / Franck
Rene Cousin / Camelia Dobrisan/ Mercedes Domènech /
Thomas Dumenil / Josep Esparrach / Dolores Henares /Manuel Sebastian Ferratos / Fernando Gel/ Manel Farfan de los
Godos / Cristina Giménez / Juliana Moncada / Katia Podda
/ Aziabou Yaovi.
Becaris/ àries
Silvia Armengol / Blanca Arnavat / Jorge Bogarin / Soraya
Fierres / Cristina Martí / Albert Martín / Nira Montelongo /
Josep Mir / Andrea Navarro / Laura Navarro / Natalia Olaya
/ Sandra Oriola / Meritxell Puig / Joana Robles / Eva Soto /
Irene Trilla / Lledó Vitores.
Estudiants en pràctiques
Alvaro Echaiz / Anna Fortuny / Veronica Garza / Susana Moreno / Carla Pedrós / Rosa Porta / Mercedes Ramón / Carla
Salinas.
Estudiants de suport a l’estudi
Manel Farfan / Montserrat González / Elsa Hernández / Maria Ibars / Marta Jiménez / Aurea Llorens / Marta Mairal / Laia
Mas / Elisabet Palahí / Haidee Rodriguez.
Voluntaris/ àries
143 voluntaris/ àries.
Voluntaris/ àries del Programa Joventut en Acció
Martina Azzurra Bertagno (Itàlia)/ Leon David Reichardt (Alemanya) / Giovanni Rossi (Itàlia) / Christopher Sell (Alemanya).

FAS

La Fundació Autònoma Solidària som una entitat sense
ànim de lucre creada el 1999 que col·labora en l’aplicació
de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació
per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Què fem i com ho fem
La nostra actuació es basa en uns valors que inspiren el
compromís, la responsabilitat, la igualtat de totes les
persones i els seus drets, l’equitat i l’acció davant de les
situacions d’injustícia i desigualtat social.
La Fundació Autònoma Solidària ens hem compromès amb
la Universitat Autònoma de Barcelona a canalitzar el seu
compromís social, i volem fer-ho de forma eficient i amb
qualitat i transparència.

Cooperació per al Desenvolupament
Promovem l’acció, la recerca i la formació en l’àmbit de la
cooperació per al desenvolupament de la comunitat universitària i fomentem una consciència crítica entorn de les
desigualtats mundials i les seves causes.

Programes Socials
Duem a terme programes d’acció social per millorar la situació de col·lectius que es troben en risc a través dels valors i la participació del voluntariat.

Programa de Salut
Fomentem hàbits de vida saludable entre la comunitat universitària i assessorem i sensibilitzem sobre el consum de
substàncies, la sida i altres malalties de transmissió sexual
i l’alimentació saludable.

Voluntariat Universitari
Promovem la participació activa dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona en diferents programes
socials, de salut, de cooperació per al desenvolupament i
de discapacitat.

Formació
Volem que els estudiants puguin rebre una formació integral
a la Universitat, tractant qüestions i temàtiques socials entorn de les desigualtats. Aquesta formació proporciona eines i habilitats per a la reflexió i construcció conjunta d’una
societat més justa.

FAS

PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat
Garantim la igualtat d’oportunitats dels estudiants amb discapacitat vers la resta d’estudiants.

PIUNE,
Servei d’Atenció a la Discapacitat
Garantim la igualtat d’oportunitats
dels estudiants amb discapacitat
vers la resta d’estudiants
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Discapacitat

© Isabel Marquès

Missió

Unitats de treball

Al PIUNE volem garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als
estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir
d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat.

UNITAT DE MOBILITAT

Les actuacions es basen en els principis d’igualtat entre totes les persones i els seus drets, de normalització, inclusió,
autonomia personal, coresponsabilitat en l’assoliment dels
objectius personals i equitat en les polítiques d’intervenció.
Des del PIUNE treballem en coordinació amb els responsables acadèmics i el professorat per introduir les
adaptacions necessàries perquè puguin seguir els seus
estudis acadèmics satisfactòriament. Es treballa també
amb la resta d’àrees i serveis de la Universitat per millorar
l’accessibilitat dels campus de la UAB, dels edificis i dels
diferents serveis, i per posar a l’abast de l’estudiantat amb
discapacitat tecnologies de la informació i la comunicació
adaptades.

OBJECTIUS
· Promoure l’accés a l’ensenyament superior de les
persones amb discapacitat.
· Garantir la introducció de les adaptacions necessàries
en el procés d’aprenentatge que facilitin un seguiment
correcte del currículum acadèmic dels estudiants amb
discapacitat en coordinació amb el professorat i els
responsables acadèmics.
· Impulsar mesures de suport per facilitar els ajuts
tècnics, tecnològics, econòmics i humans durant
l’etapa educativa en el medi universitari necessaris
per tal de garantir l’accés dels estudiants amb
necessitats educatives especials als estudis superiors.
· Implicar tota la comunitat universitària en la inclusió
plena dels estudiants amb discapacitat.
· Implicar els estudiants amb discapacitat en la recerca
de recursos i possibilitats per a la seva integració.

Des d’aquesta unitat es treballa per garantir que els edificis, instal·lacions i serveis de la UAB siguin accessibles per a tota la població, de tal forma que cap membre
de la comunitat universitària no tingui, a causa de la seva
discapacitat, impediments per a desplaçar-se de la manera
més autònoma possible.
Principals àrees d’actuació:
· Avaluació i assessorament sobre les solucions possibles a les dificultats tant de mobilitat com de desplaçaments amb què de vegades es troben els estudiants amb
limitacions de mobilitat.
Es treballa en coordinació amb la Unitat d’Arquitectura
i d’Urbanisme de la UAB. Entre les actuacions dutes a
terme volem destacar: la línia de treball iniciada per garantir l’accessibilitat de zones d’esbarjo i oci del campus
de la UAB -que ha donat com a resultat la construcció de
dues rampes d’accés a zones de gespa- i l’elaboració d’un
informe sobre banys adaptats perquè tots segueixin els
mateixos criteris d’accessibilitat.
· Gestió del servei de transport adaptat al campus de Bellaterra de la UAB per a estudiants amb discapacitat física
i mobilitat reduïda. El servei funciona diàriament de 8 hores del matí a 8 hores de la tarda. A banda dels estudiants
també s’ha ofert el servei d’acompanyament en transport
adaptat a estudiants de secundària durant les visites de jornades de portes obertes i a professors externs de la UAB
que han assistit a seminaris i congressos duts a terme a la
UAB.
· Acompanyaments a peu d’estudiants que, a causa de la
seva discapacitat, tenen dificultats per a moure’s de manera autònoma en el campus mentre es milloren els accessos
dels itineraris perquè puguin adquirir aquesta autonomia.
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La Unitat Pedagògica estableix les directrius generals per a
l’atenció de les necessitats educatives específiques derivades d’una condició de discapacitat per tal que els hi permeti
l’assoliment dels objectius acadèmics i el desenvolupament
del seu potencial personal.

Coincidint amb l’inici del curs 2008-2009 es va posar en
marxa el Programa d’estudiants de suport a l’estudi per a
aquells estudiants que a causa de la seva discapacitat presenten algun tipus de dificultat per seguir o executar alguna
de les matèries impartides a l’aula. L’estudiant de suport té
la funció de facilitar el desenvolupament i el seguiment
acadèmic de les classes.

Principals àrees d’actuació:
· Detecció i valoració de necessitats dels estudiants que
presenten o són susceptibles de presentar necessitats especials.
· Acompanyament i seguiment amb els estudiants
amb discapacitat per valorar les actuacions, adaptacions, metodologies i recursos introduïts. Volem destacar
l’acompanyament a una estudiant de Ciències de l’Educació
amb discapacitat física per a dur a terme les seves pràctiques curriculars a Nicaragua.
· Planificació i coordinació amb els responsables acadèmics dels estudiants sobre les actuacions i les adaptacions
curriculars necessàries. Entre les adaptacions introduïdes
cal esmentar:
· Les adaptacions a l’aula per al seguiment de les classes de música d’una estudiant amb dispràxia i les adaptacions per dur a terme de les pràctiques de botànica
d’un estudiant amb discapacitat física.
· Les adaptacions dels sistemes d’avaluació, que
són les que representen el major nombre d’adaptacions
dutes a terme, com ara els exàmens amb suport informàtic, per als quals proveïm als estudiants amb equips
informàtics adaptats, la lectura d’exàmens o la transcripció de respostes en full digital.
· Coordinació amb el personal laboral i de suport dels
diferents centres per tal de fer les adaptacions físiques necessàries d’acord amb les necessitats detectades.

En aquest programa han participat quatre estudiants amb
limitació funcional de les extremitats superiors i un amb síndrome d’Asperger de diferents titulacions, que han rebut
el suport de nou estudiants en un total de 35 assignatures
i 223 crèdits. Algunes de les tasques dutes a terme pels
estudiants de suport han estat les de suport en la manipulació en les classes pràctiques i/o de laboratori, la presa i
transcripció d’apunts, la recerca bibliogràfica, el suport en
els exàmens i la gravació de documents.
La valoració dels estudiants, així com el grau d’assoliment
dels objectius acadèmics, han estat molt positius.

Discapacitat

UNITAT PEDAGÒGICA

PROGRAMA D’ESTUDIANTS DE
SUPORT A L’ESTUDI
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UNITAT TECNOLÒGICA
Des de la Unitat Tecnològica s’assessora i orienta els universitaris amb discapacitat i el personal docent i investigador en l’ús de les noves tecnologies com a mitjà per
facilitar l’accés a la informació i la comunicació i es
treballa per garantir que la Universitat disposi d’equips informàtics i altres recursos tecnològics adaptats a les necessitats dels estudiants amb discapacitat.

Principals àrees d’actuació:
· Assessorament i formació en les adaptacions tecnològiques requerides per facilitar l’accés a les TIC.
· Gestió de les sis cabines d’estudi adaptades com a
lloc d’estudi per a les persones amb discapacitat física
i sensorial i equipades amb els recursos necessaris per
garantir l’accés a la informació i comunicació. Les cabines
estan ubicades a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

Discapacitat

· Gestió del centre de producció de materials bibliogràfics en formats accessibles, com el braille o el format
digital.

Nombre d’usuaris
del PIUNE

Tipus de discapacitat

3
24

Auditiva
Física
Trastorn general del
desenvolupament

1
3
19
50

Trastorn mental
Visual
Total

Serveis

Unitat de
mobilitat

Unitat
pedagògica

Unitat
tecnològica

1.309

257

69

Facultat

Nombre d’usuaris
del PIUNE

· Servei de préstec de recursos tecnològics als estudiants.

Facultat d’Enginyeria
Tècnica Superior

1

Actuacions destacades d’aquest curs:

Facultat de Biociències

4

Facultat de Ciències de la
Comunicació

9

· L’elaboració del protocol de gestió i préstec de recursos
tecnològics a estudiants amb discapacitat.
· L’assessorament individual als estudiants amb discapacitat sobre els recursos tecnològics disponibles i entrenament
en el seu ús. El curs de noves tecnologies organitzat el mes
de novembre s’emmarca en aquesta línia d’actuació.

Facultat de
Ciències de l’Educació
Facultat Ciències Polítiques
i de Sociologia

Des del Servei d’Atenció a la Discapacitat s’ha iniciat una
línia de col·laboració i treball conjunt amb l’oficina Treball
Campus de la UAB perquè l’accés al mercat laboral dels
estudiants i titulats universitaris de la UAB amb discapacitat sigui un accés de qualitat sobre la base de les
seves competències professionals i capacitats personals.
Quan els estudiants han superat el 50% dels seus crèdits
acadèmics, ja poden accedir als programes de pràctiques
que ofereix la Universitat. És a partir d’aquest moment que
es pot començar a treballar amb l’estudiant la seva preparació per accedir al món laboral. Des del PIUNE s’elabora
un informe de competències laborals als estudiants amb
discapacitat que volen inscriure’s a la oficina Treball Campus. Aquest informe té la finalitat de detectar les capacitats laborals de cada estudiant en funció de la seva
discapacitat i formació per tal que pugui rebre ofertes
que s’ajustin al màxim possible al seu perfil. Aquest curs
2008-09 s’han elaborat quatre informes de competències
laborals.

3

Facultat de Psicologia

5
3
1
6

Facultat de Traducció
i Interpretació

4

Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres

INSERCIÓ LABORAL

12

Facultat de Medicina

Facultat de Veterinària
Total

2
50
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Projectes

El projecte d’assistents personals de la Fundació Autònoma Solidària s’emmarca en una prova pilot duta a terme
amb el suport de l’Institut Català de Serveis Socials i que
ha tingut com a objectiu determinar si la figura d’assistent
personal cobreix no només les necessitats de les persones
amb discapacitat física sinó també si afavoreix la seva autodeterminació i el poder dur a terme una vida autònoma.
Amb aquesta experiència s’assumia des de l’entitat la responsabilitat de valorar un nou model d’assistència per a
persones amb dependència, model que s’havia de fer extensible, en un breu termini de temps, a tota la població
amb discapacitat del territori català. Per a la Fundació va
suposar l’inici d’una nova línia d’acció en l’atenció a estudiants en situació de gran dependència per tal de:
· Fomentar el desenvolupament personal de les persones amb discapacitats i en situació de dependència.
· Facilitar l’accés als recursos necessaris perquè les persones en situació de dependència puguin aconseguir la
seva màxima autonomia personal.
· Fomentar la normalització de les persones amb discapacitat en la societat.
· Dignificar la situació de les persones en situació de dependència amb l’oferta d’assistents personals com a figura
de suport suprimint alhora altres models de suport de caire
assistencial.
Així doncs, els serveis d’assistència personal tenen com a
objectiu facilitar que la persona en situació de dependència
pugui dur a terme tot allò que, a causa de les limitacions de
la seva discapacitat, no pot fer. L’assistent personal, per tant,
és una figura de suport per a les persones amb discapacitat, que respecta sempre la voluntat de la persona.
En el projecte pilot varen participar-hi set estudiants de la
UAB amb discapacitat física i en situació de dependència
de diferents titulacions. Tres d’aquests estudiants eren residents de la Vila Universitària. L’octubre de 2008 es va
presentar el model de servei i els primers resultats de la
seva aplicació de forma pilot.

“Abans que hi hagués la figura de l’assistent personal i
aquest projecte, jo tirava de les meves xarxes, de familiars i amics. Però ara els he deixat més “lliures”. Des
que tinc assistent la meva vida ha canviat molt! Puc
sortir més, sense cenyir-me a la disponibilitat dels altres. No haig de preguntar a ningú com ho té per acompanyar-me.”
Beneficiària del projecte pilot

Nombre
beneficiaris 2008-09

Assistència personal
(hores)

7

10.141

PROGRAMA IMPULS
El 2008 es posa en marxa, amb el suport del Consell Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Programa
Impuls, que proposa la creació d’una línia d’ajut a l’estudi
adreçades als estudiants amb discapacitat i en situació
de dependència. L’objectiu final és garantir la igualtat de
condicions en l’accés als estudis universitaris per tal que,
una vegada finalitzats els seus estudis, s’insereixin al món
laboral d’acord amb les seves capacitats. El Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris
i incorporar-se al món laboral.
El Programa aposta per la participació en aquesta iniciativa
d’un nou agent amb el qual fins ara no s’havia col·laborat
activament des del PIUNE: l’empresa privada. Es treballa
perquè l’empresa esdevingui un agent actiu de la iniciativa patrocinant econòmicament les beques d’estudi i
considerant posteriorment la incorporació dels estudiants
o titulats universitaris amb discapacitat a la seva plantilla professional.
Durant aquest curs acadèmic, en col·laboració amb la consultora Diversity, s’ha fet difusió del Programa Impuls a
més de 60 empreses i s’han visitat les 12 que han mostrat
un interès especial en el projecte.

Discapacitat

PROJECTE PILOT
D’ASSISTENTS PERSONALS

10
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Activitats de sensibilització
i formació al campus
CURS SOBRE DISCAPACITAT I
INTEGRACIÓ
El curs sobre Discapacitat i Integració ha tingut com a objectiu sensibilitzar la comunitat universitària mitjançant la
formació sobre els recursos i estratègies per a normalitzar la situació de les persones amb discapacitat. El
curs va oferir una visió sobre les diferents discapacitats,
fent un èmfasi especial en la inclusió en l’àmbit acadèmic,
en com atendre les necessitats d’aquest col·lectiu i en quins
són els recursos tècnics i tecnològics que faciliten l’accés
a les tecnologies de la informació i les comunicacions a les
persones amb discapacitat.

Discapacitat

El curs, dividit en 11 sessions teòriques i pràctiques, va
ser impartit per professionals experts en les diferents discapacitats vinculats a les entitats més representatives del
sector. Al curs, de 30 hores de durada, hi van participar 12
estudiants.

CURS D’ACCÉS A LES NOVES
TECNOLOGIES
Per primera vegada es va realitzar un curs de tecnologies
de la informació i les comunicacions adreçat als estudiants amb discapacitat usuaris del PIUNE. Diferents
experts en la temàtica van apropar als estudiants aquestes
tecnologies i les possibilitats que els ofereixen en el seguiment dels seus estudis universitaris.
Al curs, de 20 hores de durada, hi van participar 11 estudiants.

CICLE DE TARDOR I PRIMAVERA
Al llarg del Cicle de Tardor i de Primavera es van dur a
terme algunes activitats relacionades amb el món de la
discapacitat, algunes de les quals vinculades a l’eix central del cicle sobre la dona.
· Taller
- Sexualitat i relacions afectives de dones amb
discapacitat.
- Accessibilitat Universal.
· Conferència
- Els drets de les dones amb discapacitat.
· Cinefòrum
- El milagro de Ana Sullivan.
- León y Olvido.

CAMPANYA D’APARCAMENTS
Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, el Servei d’Atenció a la Discapacitat va
organitzar una campanya de sensibilització, per tal de
conscienciar la comunitat universitària sobre el bon ús de
les places d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda.
La campanya va col·locar plòters amb el lema Per una societat respectuosa, cadascú al seu lloc a sota de tots
els senyals verticals ubicats a les places reservades per a
persones amb discapacitat.

DIA INTERNACIONAL DE
LA DISCAPACITAT
Per tal de commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es va organitzar un acte per tal de
valorar el grau d’assoliment del Pla d’Acció d’Igualtat
d’Oportunitats de les Persones amb Discapacitat que,
amb motiu de la mateixa data es va presentar l’any 2006.
A l’acte hi van assistir més de 60 persones, entre professors, estudiants i representants d’entitats del sector de la
discapacitat.
La cloenda de l’acte va finalitzar amb una exposició de fotos d’alguns estudiants usuaris del PIUNE durant la seva
jornada acadèmica, acompanyat per la interpretació musical JOY (Alegria), cançó tradicional hebrea, a càrrec de
Mar Garriga, estudiant amb discapacitat de la UAB.

Cooperació per
al Desenvolupament
Promovem l’acció, la recerca i la formació en l’àmbit de
la cooperació per al desenvolupament de la comunitat universitària i fomentem una consciència crítica entorn de les desigualtats mundials i les seves causes

12
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Fons de Solidaritat de la UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat
una línia pròpia de cooperació mitjançant el Fons de Solidaritat de la UAB, que es va crear l’any 1994 coincidint amb
les acampades pel 0,7%.
Aquest Fons està constituït per ingressos propis de la universitat, per les aportacions dels professors i del personal
administratiu de la UAB, i les que realitzen els estudiants
quan es matriculen. Amb aquestes aportacions es convoquen ajuts per a dur a terme projectes de cooperació
universitària per al desenvolupament en països del
Sud i per a activitats de sensibilització i educació crítica al campus promogudes per persones de la comunitat
universitària. Una part d’aquestes aportacions es reserva
per a ajudes en situacions d’emergència que es realitza en
col·laboració amb altres organitzacions catalanes o de les
nostres contraparts universitàries al Sud.

Cooperació

Missió
L’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament és la responsable de l’execució de les polítiques de cooperació
per al desenvolupament de la UAB, en coordinació amb
el Vicerectorat de Transferència Social i Cultural. La
UAB és especialment sensible a les desigualtats entre els
pobles i els països i assumeix la responsabilitat de posar
els seus coneixements i experiència per al desenvolupament de les persones i dels pobles.
La missió de l’Àrea de Cooperació és promoure l’acció, la
recerca i la formació en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament de la comunitat universitària i fomentar una consciència crítica entorn de les desigualtats
mundials i les seves causes.

OBJECTIUS
· Col·laborar en la definició, el seguiment i l’avaluació
de les estratègies de cooperació de la UAB.
· Donar suport a la comunitat universitària per tal de
poder desenvolupar accions de l’àmbit de la cooperació
universitària per al desenvolupament i fer-les visibles.
· Exercir la interlocució en relació amb l’exterior —universitats, administracions i altres actors de cooperació per
al desenvolupament—, en els àmbits de la cooperació
universitària per al desenvolupament.
· Sensibilitzar els estudiants de la UAB sobre les desigualtats socials del món, la cultura de la pau i dels drets
humans i la necessitat de definir noves relacions globals.

El Fons de Solidaritat compta amb el suport d’un grup de
treball format per persones de la UAB vinculades a la cooperació i amb experiència en aquest àmbit. Aquest grup
és l’encarregat d’establir les línies de treball que es volen
fomentar des del Fons de Solidaritat i de seleccionar els
projectes que seran subvencionats.

CAMPANYA DEL 0,7%
Amb l’objectiu de construir una universitat més solidària i
compromesa, cada inici de curs es posa en marxa la Campanya del 0,7%, dirigida a tota la comunitat universitària.
Les donacions d’estudiants, professorat i personal
administratiu, juntament amb una aportació de la universitat, constitueixen el Fons de Solidaritat de la UAB. Els
estudiants tenen l’opció de marcar una casella a l’hora de
matricular-se i donar 12 euros per a accions en l’àmbit de la
cooperació. El curs 2008-2009 ho van fer un total de 2.876
estudiants.
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CONVOCATÒRIES DEL FONS DE
SOLIDARITAT DE LA UAB

El curs 2008-2009 la XXVI Convocatòria del Fons de
Solidaritat dirigida a PAS i PDI de la UAB va rebre un
total de 26 sol·licituds de subvenció de les quals finançarà
13 projectes en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, per un import total de 89.450 euros. Entre els
projectes aprovats hi ha quatre propostes de sensibilització
i educació per al desenvolupament i nou projectes de cooperació universitària que es duran a terme a Guatemala,
Nicaragua, Perú, Ghana, Gàmbia i Tanzània.
A més, per primera vegada es va obrir una convocatòria
específica per a estudiants que ofereix ajuts a estudiants
i col·lectius per a la participació en projectes al Sud i/o per a
la realització d’activitats de sensibilització al Campus. Així,
la convocatòria E2008 va finançar quatre projectes de tres
països diferents: Xile, Turquia i Perú i la E2009 ha resolt
tres projectes, un d’ells de sensibilització, un que es desenvolupa al Marroc i un altre a Senegal.

En el marc d’un dels projectes del Fons de Solidaritat,
Iniciació sense Mutilació, el mes d’abril la vicerectora de
Relacions Internacionals, Mercè Unzeta i el responsable
de l’àrea de Cooperació de la FAS, Jordi Prat, van viatjar a Gàmbia per conèixer el projecte i posar de manifest
l’interès de la universitat a recolzar aquesta iniciativa.
En aquesta estada es va visitar diferents centres de salut i la University of the Gambia. A més, l’estada va servir
per realitzar reunions amb persones del món universitari
que va permetre conèixer el sistema universitari gambià i les seves necessitats i plantejar possibles vies de
col·laboració.

“Més de 130 milions de dones han patit algun tipus de
mutilació genital femenina (MGF) al món, mentre que
l’OMS estima que cada any més de 3 milions de nenes
es troben en perill de ser mutilades per aquestes pràctiques tradicionals ancestrals, que tenen fortes arrels
socials i culturals, considerades ritus de pas, que atorguen identitat ètnica i de gènere. L’objectiu del projecte
Iniciació sense mutilació és desenvolupar un programa d’investigació aplicada amb forta transferència del
coneixement generat en aquestes dues dècades, que
permeti iniciar la implantació, a Gàmbia i a Espanya,
de noves estratègies per a l’abordatge preventiu de les
MGF. Gàmbia té una alta prevalença –per sobre el 80%- i
és, a la vegada, un país del qual procedeixen gran nombre de famílies subsaharianes residents a Espanya, on
a més hi ha la taxa de fecunditat més alta.”
Adriana Kaplan, responsable del projecte

Convocatòria PAS i PDI (FSXXI 2009)
Convocatòria Estudiants (E2008)
Convocatòria Estudiants (E2009)

Import atorgat

Projectes
aprovats

Projectes
sensibilització

Projectes
cooperació

Països

89.450 €
3.576 €
3.527 €

13
4
3

4
1
1

9
3
2

6
3
2

Cooperació

Visites a Gàmbia

El Fons de Solidaritat de la UAB es gestiona a través de
convocatòries, una adreçada al personal docent i investigadors (PDI) i al personal d’administració i serveis (PAS) i
l’altra als estudiants de la UAB.

Convocatòries Fons

13

Cooperació

14
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Convocatòries externes

Activitats de sensibilització
i formació al Campus

Des d’aquesta àrea s’assessora en el procés de presentació de projectes a convocatòries públiques de subvencions
a projectes de cooperació per al desenvolupament.

IV SETMANA DE LA COOPERACIÓ

En la Convocatòria d’Universitats de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es dóna suport
en la gestió administrativa. En la convocatòria 2008, dels
deu projectes que des de la UAB es van presentar se’n
van aprovar finalment vuit, vinculats a àrees com la comunicació pel desenvolupament, la recerca participativa en
medi ambient o la formació en temes de pau i desenvolupament.

RECURSOS NATURALS, UNA OPORTUNITAT?
Més de 100 persones, majoritàriament estudiants, i un total
de 20 entitats i col·lectius van participar a la IV Setmana
de la Cooperació a la UAB, realitzada del 4 al 8 de maig al
campus de la UAB i que va combinar una variada proposta
d’activitats: xerrades, cinefòrums, tallers, teatre, exposicions i accions sostenibles a la Plaça Cívica.
Aquesta edició, Recursos naturals, una oportunitat?, va
representar un espai d’aprenentatge, debat i reflexió sobre
els conflictes entorn dels recursos naturals als països del
Sud i les alternatives que es plantegen des del Nord com
a resposta a la crisi energètica i l’actual model de consum.
La IV Setmana de la Cooperació va comptar amb la participació d’un gran nombre d’experts/es de la universitat mateixa (professors/es i investigadors/es, entitats i
col·lectius d’estudiants) però també d’associacions i de
col·lectius externs a la UAB.
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ESTADES SOLIDÀRIES
La FAS es proposa cada any donar resposta a les nombroses demandes d’informació que rep dels estudiants que
volen participar en alguna estada solidària a l’estiu. Així,
s’organitzen sessions informatives en què es conviden les
entitats i les ONGD que ofereixen camps de treball, brigades o altres iniciatives semblants en països del Sud. El curs
2008-2009 es van fer tres sessions, a càrrec del grup de
voluntariat de cooperació i medi ambient, en què es van
presentar les propostes de nou entitats i hi van assistir un
total de 116 persones.
Les entitats participants van ser: Setem, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Associació Catalana
per la Pau, Assemblea de Cooperació per la Pau, COCAT,
Xarxa d’Enllaç amb Palestina, Sodepau, Servei Civil Internacional i Casa de la Solidaritat (Associació Catalana de
Brigadistes a Nicaragua i Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala).

Per quart any es va oferir el Curs d’introducció a l’àmbit de
la cooperació per al desenvolupament a partir de la revisió dels vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM) de les Nacions Unides. El curs es una aproximació, des d’una perspectiva crítica, a les grans qüestions entorn del desenvolupament dels països del Sud:
pobresa extrema i fam, educació, salut, igualtat de gènere,
medi ambient, comerç internacional i deute extern.

CICLE DE TARDOR I PRIMAVERA
Al llarg del Cicle de Tardor i de Primavera es van realitzar
algunes activitats relacionades amb la cooperació per al
desenvolupament vinculades amb l’eix central del cicle sobre la dona:
· Taula rodona Dones refugiades per conflictes bèl·lics: les
desplaçades colombianes.
· Exposició Dona Atles.

El curs va combinar sessions teòriques i tallers participatius per tal d’introduir els conceptes més bàsics com ara
cooperació, desenvolupament, ONGD o ajuda oficial per al
desenvolupament, i conèixer les principals causes i conseqüències de les desigualtats entre Nord i Sud. Per a
les diferents sessions, es va comptar amb la participació
d’ONGD catalanes expertes en cadascuna d’aquestes
temàtiques.
El curs, de 30 hores de durada, es va realitzar del 24 de
febrer al 2 d’abril de 2009 i hi van participar 29 estudiants.

· Cinefòrum Moolaadé.
· Xerrada Què és la mutilació genital femenina?

ALTRES ACTIVITATS
Altres activitats organitzades des de l’àrea de cooperació o
a les quals s’ha donat suport des del grup de voluntariat o
del Fons de Solidaritat han estat:
· Cinefòrum El mundo a cada rato

“Les reunions setmanals que fem els dimecres són
un moment per desconnectar de la feina de la carrera
i endinsar-me en un món on res és impossible, on tot
té solucions, on res i ningú se senti discriminat, on es
parla i es plantegen problemes al quals intentem trobar
solucions i alternatives. En general, la meva estada a
la FAS ha estat inoblidable, he aprés un munt de coses
sobre temes de cooperació, discriminació, guerres,
conflictes, etc.”
Voluntària del Grup de Cooperació i Medi Ambient

· Trivial Festa Major.
· Xerrada
- Bombes de dispersió.
- Malalay Joya. Cap a on va l’Afganistan?
· Jornades
- Creativitat i Conflicte.
- Pobles Indígenes.

Cooperació

CURS DE COOPERACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

16
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Cooperació

Projectes
La UAB va ser la universitat amfitriona del IV Congrés
Universitat i Cooperacio i de la Trobada de Contraparts Universitàries del Sud, per això que la FAS va encarregar-se
de la seva organització.

IV CONGRÉS UNIVERSITAT I
COOPERACIÓ
Les universitats catalanes van organitzar conjuntament el
IV Congrés Universitat i Cooperació que va tenir lloc a la
Universitat Autònoma de Barcelona els dies 12, 13 i 14 de
novembre de 2008 i en el qual hi van participar més de
450 persones.
El congrés va servir com espai de trobada per a la reflexió i el debat sobre els reptes i les oportunitats de
la cooperació universitària per al desenvolupament
(CUD). En l’actual context de consolidació de la universitat
com a actor de cooperació, aquesta edició del congrés va
abordar el tema de la qualitat de la CUD en el marc dels
nous compromisos, tendències i eines de la cooperació per
al desenvolupament.
Durant els tres dies del congrés es van realitzar cinc plenaris de caire científic sobre una visió crítica del desenvolupament, nous enfocaments i línies de treball en cooperació
universitària, la qualitat de la CUD, la seva investigació i
l’educació per al desenvolupament. A banda dels plenaris, 190 persones van presentar treballs de recerca en
cooperació per al desenvolupament i experiències de
projectes concrets. D’aquests,va haver-hi 130 comunicacions i 60 pòsters.

TROBADA DE CONTRAPARTS
UNIVERSITÀRIES DEL SUD
La Trobada de contraparts universitàries del Sud, organitzada per les universitats catalanes el 29 i 30 de juny, va
aplegar 24 universitats i 15 representants de països del
Sud, vinguts d’Amèrica Llatina i d’Àfrica per analitzar,
avaluar i millorar les polítiques, les estratègies i les accions
de cooperació per al desenvolupament entre les universitats catalanes i les seves contraparts de països del Sud.
La trobada va concloure amb la necessitat d’avaluar, sistematitzar i difondre les accions realitzades, propiciant
compartir les lliçons apreses i la identificació i superació de
les debilitats.
Es va aprofitar perquè quatre contraparts de la UAB, provinents d’Angola, El Salvador, Nicaragua i el Marroc, que
havien assistit a la Trobada, visitessin el Campus de Bellaterra per desenvolupar un seguiment i una avaluació dels
projectes realitzats en els últims anys i establir noves vies
de col·laboració amb aquestes contraparts.

Programes Socials
Duem a terme programes d’acció social per millorar
la situació de col·lectius que es troben en risc d’exclusió
a través dels valors i la participació del voluntariat

18
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Programa de Justícia
PROGRAMA PER A LA
INTEGRACIÓ DELS PRESOS (PIP)
El Programa per a la Integració Social dels Presos té com a
missió contribuir a la integració social i la reinserció de
les persones privades de llibertat mitjançant l’articulació
d’activitats promogudes a través de la participació activa i
solidària del voluntariat. El programa està present actualment al Centre Penitenciari de Brians i al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona.

Programes Socials

EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
A CENTRES DE MENORS
Aquest projecte es va començar a implantar als centres
educatius L’Alzina i Els Til·lers, l’octubre de 2004, i ha
rebut el reconeixement de la seva vàlua per part de tots els
agents implicats (menors, joves, educadors, coordinadors i
equips directius). Aquest programa vol afavorir i potenciar
els processos de creixement personal i d’integració
social dels menors i els joves (entre 14 i 23 anys) que estan ingressats en centres de menors de justícia juvenil mitjançant activitats d’animació socioculturals i lúdiques.

OBJECTIUS
· Millorar la qualitat de vida i l’ambient dels centres penitenciaris i dels centres educatius de menors.
· Contribuir a la integració social de les persones privades de llibertat a través de la implicació voluntària dels
estudiants de la UAB en el procés de reinserció que possibiliti un progressiu acostament de la persona interna a la
societat.
· Facilitar el desenvolupament de les capacitats i les
habilitats de les persones durant el seu procés formatiu
mitjançant l’acompanyament d’estudiants voluntaris que els
ajudin a millorar el seu nivell d’aprenentatge i poder així
assolir els seus objectius personals.
· Proporcionar models de conducta normalitzats als menors i als joves dels centres educatius, especialment models d’oci saludable i enriquidor.
· Sensibilitzar els estudiants sobre la reinserció social de
les persones privades de llibertat, apropar-los a la realitat
del món penitenciari i dels centres de menors de justícia i
promoure l’educació en valors dels estudiants universitaris.

ACTIVITATS REALITZADES
Activitats d’atenció acadèmica
Es reforcen determinades matèries de les diferents activitats formatives que es duen a terme als centres, optimitzant
les capacitats de les persones internes, millorant el seu
rendiment per poder així assolir els objectius personals.
Activitats (2008-2009): reforç d’anglès, de castellà, de dret
penal, d’història, de català i de matemàtiques.
Activitats d’atenció social
Activitats socials, culturals i lúdiques mitjançant les quals
s’acompanya els interns participants i, alhora, es lluita contra l’exclusió que la situació de privació de llibertat pot comportar.
Activitats (2008-2009): taller de ball, d’estètica i perruqueria, de premsa, de peses, d’esports, d’història i antropologia
de la dona, de sexe i gènere, d’escacs, d’orientació laboral,
de vòlei, ludoteca, futbol, salut, relaxació, sexualitat, poesia
i contes, balls llatins, joieria, punt de creu i de dibuix.

“He fet el voluntariat a Can Brians perquè m’enriqueix
com a persona. He conegut una realitat que també forma part d’aquest món i que encara que és molt criticable, crec que és important saber escoltar i entendre la
realitat social que a cada persona li ha tocat viure.”
Voluntària del Programa de Justícia

“Gràcies als voluntaris he passat una bona estona i he
pogut regalar a la meva mare dos detalls que li han fet
molta il·lusió.”
Persona interna a Can Brians

Programa
PIP
Menors
Total

Centres

Nombre
d’activitats

Beneficiaris
directes

Voluntaris

Hores de
voluntariat

2
2
4

47
4
51

364
40
404

51
3
54

608
63
671
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Programa d’Infància
El Programa d’Infància proporciona un espai, eines i estratègies als infants que es troben en situacions més desafavorides per tal de millorar la seva autonomia en l’estudi
i en el seu entorn més proper. El Programa forma part de
la comissió local del Pla Educatiu d’Entorn de Cerdanyola
del Vallès, on es troben totes les entitats i les associacions
vinculades a aquest Pla.

OBJECTIUS
· Potenciar l’ús de la llengua catalana.
· Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) apropant els diferents recursos tecnològics
als seus aprenentatges.
· Apropar la universitat a les escoles mitjançant la participació de joves voluntaris universitaris.

“Abans d’entrar a la universitat vaig pensar que el meu
pas per allà no podia ser com el de qualsevol altre estudiant; no podia quedar-me simplement amb les lliçons
i els nous amics: havia de fer alguna cosa més, alguna
cosa que m’ajudés a comprendre una mica més el món
i sabia que la universitat era el lloc perfecte per ferho.”
Voluntari del Programa d’Infància

“És molt gratificant treballar amb infants, sobretot amb
els que he tractat. Els nens del Taller d’estudi assistit
potser tenen problemes de cara els estudis, però considero que la majoria de vegades aquestes “deficiències”
son conseqüència de quelcom més greu i per això de
vegades el tracte amb ells pot ser complicat i has de lluitar molt perquè et respectin, però el resultat val la pena.
Són uns infants molt agraïts i que de vegades només
busquen una mica d’atenció i afecte.”

· Col·laborar activament en el procés d’aprenentatge dels
infants dins el seu entorn escolar i social.

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT
Els tallers d’estudi assistit es basen en el treball
col·laboratiu i en el reconeixement de les capacitats i
les habilitats escolars i personals.
Per a cada infant participant s’estableixen, en coordinació amb els seus tutors, els objectius individuals que ha
d’assolir en el taller.
Les activitats realitzades estan orientades a millorar:
· La gestió i organització de l’agenda escolar i les tasques.
· El treball de competències bàsiques a través del joc.
· L’aprenentatge amb suport de les TIC.
· Les tècniques d’estudi i planificació.
Activitats de coneixement de l’entorn destacades
· Trobada entre escoles: durant el Nadal es va fer l’amic
invisible entre infants de les diferents escoles que participaven en els tallers d’estudi assistit.

Voluntària del Programa d’Infància
· Sortida a Ràdio Cerdanyola: els mesos d’abril i maig es
va visitar la ràdio i es va executar el projecte de gravació
treballat al llarg del trimestre. Es van enregistrar cançons i
entrevistes.

Centre
CEIP Fontetes
CEIP Xarau
CEIP Serraparera
CEIP Sant Martí
Total

Nombre
de tallers

Beneficiaris
directes

Nombre de
voluntaris

Hores de
voluntariat

Nombre de
becaris

Estudiants en
pràctiques

3
2
2
1
8

26
16
18
9
69

7
5
4
4
20

258
165
144
64
631

3
2
2
1
8

3
1
0
0
4

Programes Socials

· Oferir nous models de referència als infants per tal
d’afavorir la seva implicació.
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Programa Sociosanitari
El Programa Sociosanitari té com a objectiu millorar la
qualitat de vida de les persones hospitalitzades en el
seu procés de convalescència, així com la de les seves
famílies, mitjançant la participació voluntària de joves universitaris. Pretén fer de les llargues estones d’espera a les
quals fan front diàriament als hospitals, un espai de dispersió i d’entreteniment procurant que la malaltia quedi en un
segon pla.
La nostra actuació dins l’àmbit hospitalari, engloba dos
col·lectius diferents: d’una banda el col·lectiu de gent
gran (unitat de dia de demències i rehabilitació) i d’altra, el
col·lectiu d’infants i joves (ciberaula i ludoteca ambulant).

OBJECTIUS

Programes Socials

· Fer més fàcil i agradable la vida hospitalària als
col·lectius de malalts ingressats en els serveis clínics.
· Portar la malaltia a un pla secundari dels pensaments
i les activitats del malalt ingressat i aprofitar les llargues
hores de temps lliure per realitzar activitats d’interès amb
finalitats lúdiques.
· Promoure, per mitjà d’activitats programades, actituds i
valors socialment positius de tolerància, solidaritat, entesa i respecte mutus.
· Sensibilitzar la societat, a través de la participació dels
voluntaris, sobre la problemàtica de la vida hospitalària,
fugint dels tòpics habituals.
· Ajudar amb les activitats de voluntariat a afavorir la rehabilitació del malalt des del punt de vista emocional.

“M’he adonat que la meva tasca com a voluntari ha estat un procés d’aprenentatge continu. He après molt
tant de les persones amb les quals he treballat, com de
mi mateix, i el que és més sorprenent, dels infants mateixos. Quan una nena de deu anys t‘ensenya a cosir i a
fer ninots de peluix és un fet que difícilment oblides...”

Voluntari del Programa Sociosanitari

“Interactuant amb els pacients i les seves famílies
t’adones que l’hospital de dia no és una “guarderia
d’avis”, com molta gent creu, sinó que es converteix
en un espai on els pacients poden dedicar unes hores
a tornar a ser ells mateixos, fer noves amistats i, sobretot, estar dins d’un grup d’iguals als quals no els preocupen les seves demències ni els sobreprotegeixen.”

Voluntària del Programa Sociosanitari

Centre

Nombre de beneficiaris

Voluntaris

Hores de voluntariat

42
96

7
2

148
36

1.525
295

47
3

893
48

6
65

216
1.341

Albada Centre Sociosanitari (Sabadell)
Unitat de dia de demències
Unitat de dia de rehabilitació integral
Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)
Ludoteca Ambulant
Ciberaula

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona)
Ciberaula
Total

1.475
3.433

PROGRAMA IMMIGRACIÓ
I UNIVERSITAT

CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER A LA FORMACIÓ CONTINUADA

El Programa Immigració i Universitat és un programa de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), gestionat per la
Fundació Autònoma Solidària.

El Programa convoca una línia d’ajuts a la matrícula amb
una aportació de 35.000 € per promoure la formació continuada de residents extracomunitaris a Catalunya. Aquest
curs s’ha convocat la IV edició d’aquesta línia d’ajuts que
ha concedit un ajut individual de 3.000 € per alumne per
cursar estudis de formació de postgrau de caràcter presencial a la UAB per al curs 2009-2010. La convocatòria
s’adreça a les persones immigrades d’origen extracomunitari, que presentin un alt grau de preparació acadèmica i/o
professional.

Té com a principal objectiu contribuir a la promoció social
dels immigrants extracomunitaris residents a Catalunya i de les seves comunitats, a través de la promoció de
l’accés als estudis universitaris, potenciant l’accés a cercles professionals i de coneixement especialitzats a aquelles persones immigrades que presentin perfils professionals i acadèmics qualificats.
El Programa Immigració i Universitat planteja les seves
orientacions bàsiques i línies de treball a partir de la concreció dels eixos estratègics:
· La promoció de l’accés de la població immigrada als
estudis universitaris.
· L’adequació del serveis d’atenció i orientació de l’alumne
al campus.
· El reconeixement i optimització del capital humà i cultural que aporten els immigrants.

Els estudis de postgrau faciliten, no només una formació
especialitzada, sinó també l’establiment de contactes amb
perfils acadèmics i professionals avançats i amb cercles
professionals i de coneixement d’acord amb la formació i
experiència professional dels beneficiaris de les beques.
El perfil de les persones que han sol·licitat l’ajut és de
16 homes i 26 dones provinents de 21 països diferents, la
majoria de l’Amèrica Llatina. 19 d’aquestes persones han
sol·licitat l’ajut per a dur a terme un màster propi, 13 un
màster oficial i la resta per a cursar una diplomatura de
postgrau o un doctorat.

Convocatòria de beques
per a la formació continuada
Demandes d’informació
Sol·licituds presentades
Ajudes a la matrícula atorgades
Aportació

125
42
12
35.000 €
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Programes Socials

Activitats de sensibilització
i formació al Campus
CURS D’INTRODUCCIÓ
A L’ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA
El curs, realitzat els mesos de novembre i desembre, va
proporcionar als assistents els coneixements bàsics i introductoris relatius al món de la justícia. Es van tractar qüestions relacionades amb les següents temàtiques:
conceptes bàsics sobre el dret penal i la seva evolució, la
situació actual dels centres penitenciaris a Catalunya i els
seus programes de rehabilitació i mesures penals alternatives, i la participació i intervenció de les entitats als centres
penitenciaris, conceptes bàsics de la llei del menor i àmbits
d’actuació, mesures i intervenció educativa.
Al curs, de 30 hores de durada, hi van participar 12 estudiants.

CICLE DE TARDOR I DE PRIMAVERA
Al llarg del Cicle de Tardor i de Primavera es van realitzar algunes activitats relacionades amb diferents temes
socials, algunes d’elles vinculades a l’eix central del cicle
sobre la dona:
· Sessió inaugural Dones per a la igualtat.
· Cinefòrum
- La classe dividida.
- Quiero Vivir.
· Taller
- Comunicació interpersonal i escolta activa.
- Maneig de les emocions en les relacions interpersonals.
- Desenvolupament d’habilitats didàctiques.
- Dinamització d’activitats de grup.
- Resolució de conflictes en grup.
- El cos i la comunicació.
- Situació normativa actual en matèria de drets. Especial
protecció de la dona.
· Xerrada
- La família i el nen malalt.
- Les agressions sexuals a les nenes i joves:
prevenció i abordatge.
- Situació del sistema penitenciari en el compliment de les
penes.
- Aules d’acollida o Espais de Benvinguda Educativa?

Programa de Salut
Fomentem hàbits de vida saludable i assessorem i sensibilitzem
sobre el consum de substàncies, la sida i altres malalties de transmissió sexual i l’alimentació saludable

24
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Salut

Missió
El Programa de Salut fomenta hàbits de vida saludable
entre els estudiants de la UAB, entenent la salut no només
com l’absència de malaltia sinó com un estat de benestar
biopsicosocial. El programa facilita espais de consulta i
assessorament sobre temes de salut tals com el consum
i l’abús de les drogues, la SIDA i els trastorns alimentaris,
entre d’altres, i duu a terme activitats de sensibilització al
campus de la UAB sobre aquestes temàtiques.

OBJECTIUS
· Promoure estils de vida saludables.
· Informar i sensibilitzar els estudiants de la UAB sobre el VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual,
els riscos del consum de drogues, l’alimentació saludable
i els riscos de l’ús abusiu de les noves tecnologies.

Serveis i activitats
SERVEI D’ASSESSORAMENT I
ORIENTACIÓ SOBRE TEMES DE SALUT
El Programa de Salut disposa d’un servei d’atenció i orientació sobre temes de salut que s’ubica al local de la FAS a
la plaça Cívica. El servei està adreçat als estudiants que
requereixin de qualsevol tipus d’informació en temes de salut. Aquest servei és atès per la psicòloga coordinadora del
Programa.
Les temàtiques que més s’han consultat durant aquest curs
es relacionen amb temes de sexualitat, especialment
mètodes anticonceptius, i drogues (consultes sobre el
cànnabis i la cocaïna).

· Promoure la presència al campus de les entitats que
treballen en el sector i els recursos que ofereixen.
· Facilitar la formació específica, als voluntaris i estudiants en pràctiques en les diferents àrees per formar-los
com a agents de salut i garantir, així, un assessorament
de qualitat.

EL XIRINGU
El Xiringu és un punt itinerant d’assessorament i informació en temes de promoció de la salut dirigit a tots els estudiants del campus. És atès pels voluntaris i estudiants
en pràctiques del Programa de Salut, que prèviament
reben una formació com a agents de salut. El punt clau
d’aquest servei és la relació entre iguals que es dóna entre
l’estudiant que consulta i l’estudiant que assessora.
Des del Xiringu es reparteix material de prevenció,
s’ofereix un servei de consulta i assessorament directe o
virtual i es pregunta a través d’una enquesta sobre l’opinió,
les creences i els hàbits de l’estudiant.
Aquesta activitat va sorgir a partir del projecte europeu de
prevenció a les drogodependències i altres conductes de
risc en l’àmbit universitari En plenes facultats, basat en
l’educació entre iguals. Per a la seva organització es treballa en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat.
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El 20 d’octubre, en motiu del Dia Mundial de la Prova del
VIH, es va muntar una carpa amb un estand informatiu a la
plaça Cívica per sensibilitzar sobre la importància de ferse la prova del VIH, informant sobre com es realitza i en
quins serveis o entitats, dins i fora del campus universitari,
es pot fer la prova de manera gratuïta, confidencial i anònima. A la carpa es va lliurar material preventiu (preservatius
masculins, femenins i fulletons). Al mateix temps, la carpa va actuar com un espai de consulta on poder resoldre
dubtes relacionats amb la temàtica. Es va comptar amb la
col·laboració d’Actuavallès.
També es va dur a terme una activitat on els voluntaris de
la FAS i tècnics d’Actuavallès ensenyaven a col·locar correctament el preservatiu masculí i s’oferia la possibilitat a
les que s’apropessin a la carpa de demostrar les seves habilitats i veure si ho feien bé.
Durant tot el matí, es varen apropar més de 600 persones. Unes 100 aproximadament van fer diverses consultes,
la majoria referents a l’ús del preservatiu femení.

CAMPANYA MENJA’T ELS EXÀMENS
La campanya Menja’t els exàmens vol incidir en la importància d’una dieta saludable en moments de més desgast
intel·lectual, com ara l’època dels exàmens.
La campanya es va dur a terme els mesos de febrer i juny,
coincidint en els dos períodes d’examen, quan els estudiants es troben en una situació de nervis, estrès i treball
dur que pot incidir directament en els hàbits de l’estudiant
i provocar una mala alimentació.
La campanya consisteix en l’edició d’una postal amb recomanacions per a una alimentació saludable, que es distribueix
per tot el campus, sobretot en els espais de restauració en
col·laboració amb el Servei de Restauració de la UAB.

DIA MUNDIAL DE LA LLUITA
CONTRA LA SIDA
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Lluita
contra la Sida, el dilluns 1 de desembre del 2008, es va
muntar una carpa a la plaça Cívica de les 10h del matí a
16h de la tarda on es van organitzar diferents activitats de
sensibilització i informació sobre el VIH-sida per donar
a conèixer a fons la malaltia (vies de contagi, prevenció i
malalties associades).
Es va facilitar material preventiu, com ara preservatius i fulletons, i es van organitzar jocs relacionats amb la sida i el sexe
segur en els quals van participar els estudiants que visitaven la carpa. Es va distribuir una motxilla, dissenyada per a
aquesta jornada, amb el missatge visible I tu, ja el portes?,
vinculat a l’ús del preservatiu. La motxilla s’entregava amb
material de sensibilització i prevenció al seu interior.

Salut

DIA MUNDIAL DE LA PROVA DEL VIH

26 12
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CURS D’AGENTS DE SALUT

Salut

El Programa de Salut ha dut a terme la 9a edició del Curs
d’Agents de Salut amb l’objectiu de proporcionar als estudiants uns coneixements bàsics sobre conductes
sexuals de risc i VIH-sida, drogodependències, socioaddiccions i trastorns alimentaris, i de com fer-ne la prevenció més adequada.

ALTRES ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ O FORMATIVES
El Programa també ha organitzat activitats formatives relacionades amb el Cicle de Tardor i de Primavera i amb l’eix
temàtic sobre la dona.
· Taller
- Mites i hàbits alimentaris
- Dones amb VIH

S’ha comptat amb la col·laboració i participació de diferents
professionals especialitzats en la matèria.

· Ponència Socioaddiccions

Al curs, de 30 hores de durada, hi van participar 28 estudiants.

· Conferència Transsexualitat i identitat de gènere
· Cinefòrum Positius

TALLERS DE SEXE SEGUR A
LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
El Programa participa des de fa anys organitzant tallers de
sexe segur dintre de l’aula, principalment, a la Facultat de
Psicologia. Mitjançant aquestes intervencions es treballa
la prevenció dels comportaments sexuals de risc. En
els tallers de sexe segur es dóna a conèixer què s’entén
per sexualitat i sexe segur, s’informa dels diferents riscos
que comporta mantenir relacions sexuals de risc i de com
evitar-los.
Els tallers els van duu a terme els propis estudiants voluntaris i en pràctiques del Programa durant el mes d’abril del
2009.

A més d’aquestes activitats es van dur a terme:
· Taula rodona amb professors de la UAB sobre la influència dels mitjans de comunicació en els models estètics.
· Participació a la Festa Major 08-09. Una de les activitats a
destacar va ser la distribució d’una bossa amb el missatge
Veus el que beus fent èmfasi en la importància del consum
d’alcohol amb consciència.
· Tallers de sexe segur al Departament d’Atenció Personalitzada de Brians i un taller sobre sexualitat a la presó
de dones Wad Ras (amb la col·laboració del Programa de
Justícia).

Voluntariat Universitari
Promovem la participació activa dels estudiants de la Universitat
Autònoma de Barcelona en diferents programes socials, de salut,
de cooperació per al desenvolupament i de discapacitat

Voluntariat

28
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Voluntariat Universitari

Espai Solidari

Creiem fermament en la contribució que les persones voluntàries fan a la societat i per això promovem la participació activa dels estudiants de la Universitat Autònoma
de Barcelona en els programes de voluntariat. El voluntariat col·labora en la millora de la qualitat de vida de les
persones que acompanyen i a la vegada són un factor de
canvi social mitjançant l’acció, fent visibles la injustícia i
les necessitats socials.

L’Espai Solidari és un punt de trobada dels estudiants
de la UAB que volen participar en activitats de voluntariat.
L’Espai Solidari manté el Punt d’Informació del Voluntariat,
que atén de forma personalitzada les consultes sobre
voluntariat i solidaritat i orienta a les persones que s’hi
adrecen sobre les diferents opcions, tant en els programes
propis de la FAS com en entitats externes.

Des de l’Àrea de Voluntariat es difonen els valors de la
FAS i s’encoratja els estudiants perquè formin part
dels seus programes i comparteixin el compromís de la
fundació envers els col·lectius per als quals treballa.
Des de la Universitat Autònoma de Barcelona es dóna suport a aquest programa vinculat al compromís cívic i solidari com a pràctica educativa i formativa complementària.

“Ser voluntari és fer d’aquest món d’ombres, un lloc
més humà i més màgic. Col·laborant, intervenint, participant, jugant...I somniant, junts, sempre junts. Perquè
comparteixes els seus somnis i els vius a la teva pell,
i t’esgarrifes amb els seus relats, i t’apoderen aquelles
pessigolles a l’estómac i saps que si no fos per les quatre parets de formigó que t’envolten, els ulls se’t ennuvolarien i les llàgrimes et cobririen les galtes.”
Voluntària del Programa de Justícia

L’Espai Solidari, que té entre els seus objectius la sensibilització sobre les desigualtats socials i la formació en
valors, facilita l’arribada al campus de la UAB de campanyes de sensibilització de diferents ONG i organitza campanyes pròpies de sensibilització.
L’acompanyament als voluntaris durant el desenvolupament de la seva tasca, les activitats de coordinació del grup
de voluntaris del Programa i les trobades de voluntaris de la
FAS són espais de reflexió i aprenentatge i són considerats
formatius.

Nombre de
persones ateses

465
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Coincidint amb el període de matriculació, de setembre a novembre, es va dur a terme una campanya de promoció del
voluntariat per engrescar els estudiants a participar en
els diferents programes de la FAS. Els mesos de febrer,
de cara al segon semestre, i de maig, de cara al voluntariat
d’estiu, també es van fer campanyes de promoció. L’objectiu
principal d’aquestes campanyes és implicar un nombre suficient d’estudiants que assumeixin un compromís estable
i assegurin el desenvolupament i assoliment dels objectius
d’intervenció, a través de les activitats planificades en cadascun dels programes de la FAS durant el curs.
A continuació, s’exposen alguns exemples d’activitats que
s’han dut a terme en el marc de les campanyes de difusió i
promoció del voluntariat. En aquestes activitats de promoció hi participa el voluntariat de la Fundació:
· Informació sobre voluntariat en les sessions de benvinguda i sessions d’acollida a les diferents facultats de la
UAB per als estudiants de nou ingrés i durant les jornades
de benvinguda dels estudiants internacionals.
· Entrada a aules i organització d’estands informatius a
les facultats per arribar als alumnes dels diferents cursos.
· Distribució de material de difusió a totes les facultats i
centres del campus de Bellaterra, incloent-hi la Vila Universitària, els comerços i els serveis de la UAB.
· Difusió electrònica a través de correus electrònics, pàgines web de la FAS, de la UAB, del tercer sector, participació a Xarxanet i creació d’un espai Facebook.
· Participació a la Festa Major de la UAB i a altres activitats que organitza la UAB per a l’orientació i informació per
a futurs estudiants.
· Presència a l’Agenda de l’estudiant i a la carpeta del
curs 08/09 distribuïda a tots els estudiants matriculats
aquest curs a la UAB (45.000 aproximadament), on apareix
informació sobre la FAS i dates d’activitats.

FESTA MAJOR 08-09
En el marc de la Festa Major de la UAB es van organitzar
diferents activitats de sensibilització. La carpa de la FAS
i vuit carpes més amb 10 entitats van conformar la Fira
Solidària, on van tenir lloc activitats relacionades amb la
cooperació, el medi ambient, els drets humans, la promoció
d’hàbits saludables i la diversitat cultural.
Les entitats convidades (Aspace Esports, Intermón
Oxfam, Amnistia Internacional, SOS Racisme, Aldees Infantils, Mujeres de Burkina, Consell Nacional de la Juventut
de Catalunya, Federació Catalana del Voluntariat Social,
IBN Batuta i Ciutadans de Guinea) van apropar als estudiants les seves campanyes de sensibilització així com tallers, exposicions, actuacions i dinàmiques participatives.
En el marc del Servei d’atenció a la Discapacitat es va
convidar a ASPACE Esports, unitat esportiva de ASPACE
i l’Associació de Paràlisi Cerebral que van fer demostracions de Boccia (activitat esportiva que possibilita la participació de jugadors amb alts percentatges de discapacitat
física) i d’habilitat amb la cadira de rodes, en les quals van
participar estudiants de la UAB.
Durant tota la jornada es van organitzar diferents activitats
a la carpa de la FAS: contacontes sobre les diverses addiccions de la vida, jocs relacionats amb la sexualitat i un trivial
de cooperació i medi ambient. A més a més, la carpa va
ser el punt d’informació sobre els diversos programes de
voluntariat.
També a l’espai de La Solana es va muntar la Carpa chillout del projecte Som.nit de Creu Roja Joventut, un projecte d’informació, prevenció i reducció de riscs en el consum de drogues adreçat a joves.

Voluntariat

Campanya de
promoció del voluntariat

29
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Voluntariat

Formació del voluntariat
La formació dels voluntaris és per a la FAS un deure pel que
fa als col·lectius amb els que treballa, que tenen el dret de
rebre la millor atenció possible en les diferents actuacions,
i un dret pel que fa a les persones voluntàries, per tal de
desenvolupar la seva tasca de la millor forma possible.
Aquest curs 2008-2009, la FAS va revisar i actualitzar el Pla
de formació del voluntariat per incloure aquelles iniciatives
que s’havien introduït durant el dia a dia del treball amb els
voluntaris i que no quedaven recollides al pla de formació
anterior. La formació del voluntariat s’estructura en:
· Formació bàsica sobre el voluntariat.

NOSTRUM 2008-2009
Un dels espais formatius i de trobada és el Nostrum,
aquest curs dut a terme els dies 28 i 29 de novembre a
l’alberg In&Out.
L’objectiu de la trobada és aprofundir amb els objectius dels
diferents programes i planificar les activitats del curs, a més
d’oferir un espai de reflexió sobre el voluntariat per a la
participació i promoció dels canvis socials. En aquest espai
els voluntaris tenen l’oportunitat de treballar amb la resta
de voluntaris del programa i assumir compromisos com
a grup. És un bon moment per conèixer també què fan els
seus companys dels altres programes de la FAS.

· Formació específica de cada programa de la FAS.
Al Nostrum 08-09 hi van assistir un total de 70 persones.
· Activitats formatives per conèixer i reflexionar sobre les
diferents realitats, d’adquisició de coneixement i de desenvolupament d’habilitats.
· Dossier amb una selecció dels cursos i formacions
d’altres entitats que poden ser d’interès per al voluntariat.
· Cursos monogràfics sobre les diferents temàtiques.

“L’experiència del Nostrum va resultar molt enriquidora, tant a nivell de grup com a nivell personal. Em va
permetre conèixer els altres grups de la FAS i compartir visions i idees amb persones que tenen les mateixes
inquietuds i ganes de canviar el món”
Voluntària del Programa de Salut

ACTE DE CLOENDA
I DE RECONEIXEMENT
L’acte de cloenda i de reconeixement als voluntaris es va
dur a terme el 21 maig de 2009 i va servir d’una banda,
per dur a terme una avaluació final dels programes de voluntariat i per l’altre, agrair als voluntaris la seva tasca,
dedicació i compromís adquirit durant el curs.
Van assistir 63 persones a l’acte de cloenda i de reconeixement.
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Projectes
El Programa de Voluntariat Universitari de les Nacions Unides (VNU) facilita la incorporació de joves universitaris
a projectes centrats en l’assoliment dels objectius de
desenvolupament del mil·lenni (ODM). Les àrees de
desenvolupament a les quals es dóna prioritat són: salut,
educació, medi ambient, tecnologies de la informació i de
les comunicacions.
El voluntariat es duu a terme en països del Sud per un
període de 6 mesos (d’octubre a abril). Els voluntaris treballen per contribuir a augmentar o millorar la capacitat de
les persones o institucions en països en desenvolupament,
impulsant les seves habilitats i proporcionant serveis directes per donar suport a institucions i comunitats.
Al llarg del curs 2008-09, el segon de participació de la UAB
en el Programa, la FAS ha fet un seguiment i acompanyament de la voluntària seleccionada el 2008 per participar
en el Programa de Medi Ambient de les NU, a Tailàndia.
S’ha fet també la difusió de la convocatòria de 2009 i s’han
seleccionat els estudiants candidats.

Distribució de Voluntaris/àries per programes

39%

32%

13%

2%

4%

11%

PIUNE, Servei d’atenció a la Discapacitat (2%)
Programa de Salut (4%)
Programa de Cooperació per al Desenvolupament (11%)
Programa d’Infància (13%)

“Me’n vaig anar a Bangkok i vaig estar treballant a la
seu regional de uneP (Programa de Medi Ambient de
les NNUU). Va ser com viure en un altre planeta. Mentiria si digués que tot va ser meravellós, perquè com
per tot arreu, va haver-hi moments molt bons i també
dolents. Però durant els últims dies i, sobretot, ara que
m’ho miro amb perspectiva, faig balanç i veig que això
m’ha canviat la vida. No sé si algú va aprendre alguna
cosa de mi però jo no vaig parar d’absorbir i absorbir.
Va ser com fer un màster intensiu en política mediambiental i vaig aprendre moltíssim del món, la cultura,
la soledat, l’enyorança, els amics, la família i sobretot
vaig aprendre de mi. Que no et faci mandra obrir nous
horitzons. Si ho vols, pots.”

Programa de Justícia (32%)
Programa Sociosanitari (39%)

Voluntària del Programa de Nacions Unides

Voluntariat

VOLUNTARIAT UNIVERSITARI
DE LES NACIONS UNIDES

Voluntariat
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PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ

PORTAL UNIVERSITARI XARXANET

Des de la FAS es van acollir durant el curs 2008-09 a
4 joves voluntaris vinguts d’Alemanya i d’Itàlia que van
col·laborar amb l’entitat, donant suport a la promoció del
voluntariat, als diferents programes socials i al PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat.

El portal Xarxanet (www.xarxanet.org), impulsat pel Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, vol ser l’entrada al món de
l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat,
en tots els àmbits (social, ambiental, cooperació i drets humans, comunitari, etc.).

Aquesta acollida s’emmarca en el Servei de Voluntariat
Europeu del Programa Joventut en Acció de la Comissió Europea. La Secretaria de Joventut gestiona la participació de les entitats catalanes en aquest programa, que
dóna suport a la política europea de participació dins l’àmbit
de la joventut i que inclou, entre altres accions, els Intercanvis de Joves i el Servei Voluntari Europeu dins la comunitat,
amb països veïns i altres països del món.
Amb aquesta participació s’involucra a aquests joves en
activitats de promoció del canvi social i, alhora, es promou
l’intercanvi de visions i experiències de joves de diferents països.

“Els moments que he viscut a la FAS aquest any, no
crec que els oblidi! He aprés, rigut, somiat, escoltat,
parlat, donat la meva opinió, portat responsabilitats i
conegut gent fantàstica!”
Voluntària del Grup de Cooperació i Medi Ambient

La Fundació Autònoma Solidària, en coordinació amb la
resta d’universitats catalanes, ha dut a terme la gestió dels
continguts de l’àrea universitària de Xarxanet.org. En
aquest sentit, s’ha establert una xarxa de contactes entre
les universitats catalanes i la FAS amb l’objectiu de possibilitar un intercanvi àgil d’informació que ha permès la
publicació al portal universitari de les activitats més rellevants del sector. La FAS ha vetllat per tal que en l’àmbit
universitari de Xarxanet.org es vegi reflectida tota la pluralitat del sector, la qual cosa fomenta la coordinació amb la
resta d’universitats per tal de facilitar la participació activa i
l’accés plural a la informació.

Formació
Volem que els estudiants puguin rebre una formació integral
a la Universitat, tractant qüestions i temàtiques socials
entorn de les desigualtats. Aquesta formació proporciona
eines i habilitats per a la reflexió i construcció conjunta d’una
societat més justa i amb igualtat d’oportunitats per a tothom
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Formació

Formació
La sensibilització i la conscienciació respecte de les desigualtats i injustícies que pateixen moltes persones al món
és imprescindible perquè es produeixin canvis en les polítiques i les actituds que podrien fer possible una vida
digna i en igualtat d’oportunitats per a tothom.
La universitat, com espai d’educació integral per als estudiants, no pot deixar de tractar aquestes qüestions i temàtiques socials entorn les desigualtats socials.
En aquesta línia, oferim formació reconeguda amb crèdits de lliure elecció, sabent de la importància d’incorporarla a l’expedient acadèmic dels estudiants.

Cicle de Tardor i
Cicle de Primavera
Davant d’una realitat social en què existeixen situacions
de desigualtat, discriminació i injustícia social, proposem
aquests cicles formatius que volen apropar la realitat de diversos col·lectius als estudiants.
L’objectiu dels Cicles és oferir una proposta formativa diversa en forma de tallers, taules rodones, ponències o cinefòrums com a activitats teòriques però també dinàmiques i
participatives que aportin coneixements.
L’objectiu és, alhora, possibilitar l’intercanvi d’experiències,
la reflexió i la generació de consciència social entorn de
la realitat de diferents col·lectius que es troben en situació
de desigualtat.

Del 21 d’octubre de 2008 al 14 de maig de 2009

Crèdits

Persones inscrites

1,5

69

“Un cop finalitzat el Cicle de Primavera de la FAS, he
de dir que estic satisfeta de totes les xerrades, ponències, tallers i pel·lícules que he vist. Crec que la gran
varietat de temes i de metodologies ha estat clau per
despertar l’interès de cada un de nosaltres. A més, els
professionals que han estat present en aquestes sessions m’han semblat, a nivell general, molt bons.”
Assistent del Cicle de Primavera

Cicle Dones per a la Igualtat

Cursos monogràfics

Des de la FAS considerem que el tracte discriminatori que
experimenten alguns sectors de la població a causa de la
seva posició i condició en la societat, genera al seu voltant
una sèrie de prejudicis, estigmes i estereotips que vulneren
l’exercici dels seus drets com a ciutadans encara en una
societat democràtica. I si a aquestes realitats incorporem la
discriminació basada en els rols assignats socialment
i cultural a les dones, ens trobem davant d’un conjunt de
discriminacions que vulnera encara més les possibilitats i
l’accés a les oportunitats i, per tant, dificulta l’assoliment de
la igualtat entre homes i dones.

Els cursos monogràfics aporten una visió teòricopràctica
sobre diferents temàtiques relacionades amb els àmbits
d’actuació de la FAS (cooperació per al desenvolupament,
discapacitat, salut i justícia) i són reconeguts amb 2 crèdits
de lliure elecció.

Curs d’introducció a la cooperació per
al desenvolupament
Dates: del 24 de febrer de 2008 al 2 d’abril de 2009
Persones inscrites: 29

L’objectiu del cicle formatiu Dones per a la igualtat ha estat
apropar la realitat de les dones a la universitat, generar debat i reflexió, possibilitar l’intercanvi d’experiències,
generar consciència social i fomentar accions col·lectives
futures.

Curs d’agents de salut
Dates: del 2 al 25 de març de 2009
Persones inscrites: 28

Del 27 d’octubre de 2008 al 13 de maig de 2009

Curs discapacitat i integració
Dates: del 17 de març al 28 d’abril de 2009
Persones inscrites: 11

Crèdits

Persones inscrites

1,5

69

Curs d’introducció a l’àmbit de justícia
Dates: del 10 de novembre al 3 de desembre de 2008
Persones inscrites: 12

IV Setmana de la Cooperació
“Estic contenta d’haver assistit a aquest curs, sobretot
perquè quan escoltes tant els professionals del tema
com els interns trenques molts tòpics respecte la delinqüència, els procediments judicials, les presons i el
funcionament d’aquestes.”
Assistent del Curs d’introducció a l’àmbit de justícia

Del 4 al 8 d’abril de 2009

Crèdits

Persones inscrites

1,5

45
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Comunicació

PUBLICACIONS
Les accions de comunicació de la FAS van dirigides, d’una
banda, a donar a conèixer l’activitat de l’organització, i d’altra,
a promoure els valors i la participació del voluntariat.

Presència als mitjans de comunicació
Ràdio
Premsa digital (butlletins electrònics
i pàgines web de premsa generalista o de mitjans del tercer sector)

2
63

Premsa generalista i local

9

Mitjans universitaris (de la
UAB i d’altres universitats)

66

Total

140

- Notícies Fresques, butlletí que representa el canal de
comunicació amb el voluntariat de la FAS i altres amics de
l’entitat. S’informa de les diferents activitats que es realitzen dins i fora de la UAB i que són d’interès per a aquest
col·lectiu.
- Empenta!, revista en paper de caràcter trimestral que té
per objectiu apropar a la comunitat universitària temàtiques
socials, per tal de promoure una actitud més conscient envers les desigualtats donant veu a organitzacions i persones que treballen per assolir un món més just. L’Empenta!
del mes de maig va ser un monogràfic sobre la dona com a
conclusió de l’eix temàtic Dones per a la igualtat, dels cicles
formatius de tardor i de primavera.
- Aquest curs es va obrir un grup a la xarxa social Facebook
que a finals de curs tenia uns 100 fans.
- Circular informativa, butlletí electrònic de periodicitat
mensual i de caràcter institucional. S’informa en format notícies de les principals accions de la Fundació a les persones col·laboradores amb l’entitat.
- Butlletí de Cooperació, circular mensual que gestiona
l’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament. El butlletí
conté notícies de temes relacionats amb cooperació per
al desenvolupament, pau, drets humans, medi ambient... i
està dirigit a persones que han mostrat interès en aquestes
temàtiques.
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PARTICIPACIÓ A CONGRESSOS,
JORNADES I CURSOS
Des de la FAS es participa activament a diferents activitats de docència i de treball en xarxa del tercer sector.
D’aquesta manera, es promouen els programes de la FAS
a més d’aportar discurs i coneixement en la construcció de
les polítiques socials i de cooperació per al desenvolupament.
· I Jornades UNIDISCAT sobre Universitat i Discapacitat. Universitat de Barcelona (Barcelona), 16 d’abril de
2009. Presentació de la ponència L’assistent personal i
l’estudiant universitari amb gran dependència.

WWW.UAB.CAT/FAS
Des del web es publica informació institucional i dels
programes que sempre està actualitzada a través de les
seccions de notícies i de l’agenda. També és un espai per
retre comptes als col·laboradors i a la societat en general
sobre els recursos i la forma de gestionar-los amb transparència.
Durant el curs 2008-2009 s’ha iniciat un projecte de remodelació del web que consisteix en un nou disseny i en el desenvolupament d’un administrador de continguts adaptat al
web www.uab.cat/fas. Aquest web garantirà l’accessibilitat
amb un nivell AAA.

· Jornada sobre la integració de persones amb discapacitat a les administracions públiques catalanes. Escola de l’Administració Pública de Catalunya, Generalitat
de Catalunya (Barcelona), 2 de juliol de 2009. Presentació
del Programa d’atenció als Estudiants universitaris amb
Discapacitat.
· Jornada L’ocupació de la immigració a Catalunya.
Consell Social de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Casa
de la Convalescència de la UAB (Barcelona), 18 de setembre del 2008. Presentació de la ponència La universitat i
l’immigrant titulat: ocupació i talent.
· Jornades Responsabilitat Social de les Universitats
organitzada per l’associació AFEV (Association de la
Fondation Étudiante pour la Ville). Lió (França), 9 i 10 de
desembre. Participació a la taula rodona Universitats, regions de coneixença i cohesió social local.
· Curs d’estiu sobre Atenció a la Discapacitat organitzat
per la Universitat de Santiago de Compostela (Santiago de
Compostela), 8-12 de juliol de 2008. Participació a la sessió
Modelos de Servizos de Xestion nas Universidades.
· Curs d’estiu Ordinadors i tecnologia a l’abast de les
persones amb discapacitats. l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la UAB. ( Bellaterra-Cerdanyola del Vallès),
9 de juliol de 2009. Participació a la sessió Recursos tecnològics d’accés a la SIC per a persones amb discapacitat:
presentació del centre de Recursos de la UAB.

Web
Notícies i actes de l’agenda
publicats a la web
Visites a la web

95
17.929

A més, s’ha assistit a nombrosos congressos, jornades, trobades i actes del tercer sector, fet que permet
la formació interna i l’enfortiment del treball en xarxa. A
continuació es fa una selecció d’alguns d’aquests espais
on s’ha estat present: 2n Congrés del Tercer Sector Social
de Catalunya, Màster d’Institucions Europees de l’IUEE
(Brussel·les), Debat ONG mitjans de comunicació: millorar
la relació, millorar la informació, IV Workshop de Buenas
pràcticas de servicios de apoyo a la discapacidad en la
Universidad i I Encuentro RUNAE de técnicos de apoyo a
la diversidad.

Comunicació

· XV Jornadas de la Asociación Española CCMM y
RRUU de Titularidad Pública. Universitat Autònoma de
Barcelona (Bellaterra-Cerdanyola del Vallès), 20-22 de
maig de 2009. Presentació de la ponència Adaptación de
las residencias a personas con discapacidad. Accesibilidad
y políticas de gestión en materia de discapacidad.
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Promoció econòmica
i Treball en xarxa

Finançadors
La Fundació Autònoma Solidària ha gestionat els recursos
econòmics que diferents agents ens han confiat per donar
suport a les nostres línies de treball durant l’exercici 2008.
Per assegurar la transparència i la bona gestió dels recursos, la Fundació Autònoma Solidària ha sotmès els seus
comptes a una auditoria externa duta a termes per Blazquez, Planas i Associats, S.L.

· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
· Caixa Manresa
· CEIP Les Fontetes
· Consell Social, Universitat Autònoma de Barcelona
· Diputació de Barcelona
· Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
· Generalitat de Catalunya
- Departament d’Acció Social i Ciutadania
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Institut Català de les Dones
Secretaria de Joventut
Secretaria per a la Immigració
- Departament de Governació i Administracions Públiques
- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
- Departament de Justícia
- Departament de Salut
- Departament de Treball
· Govern espanyol
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
- Ministerio de Igualdad -Instituto de la Juventud
· Obra social “la Caixa”
· Programa Voluntariat Universitari de les Nacions
Unides, Universitat Autònoma de Madrid
· Universitat Autònoma de Barcelona
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Universitat Autònoma de Barcelona

425.969,00

Programa de Cooperació per al Desenvolupament

152.039,00

Fundació Autònoma Solidària

183.930,00

Programa d’Atenció als Discapacitats

70.000,00

Programa Immigració i Universitat

10.000,00

Consell Social

10.000,00

Subvencions

452.959,49

Generalitat de Catalunya

392.712,02

Govern estatal

41.224,77

Administracions locals

10.300,00

Entitats privades

3.000,00

Programa de Voluntariat de Nacions Unides

5.722,70

Ingressos propis

61.798,19

Prestació de serveis

56.398,19
5.400,00

Inscripcions a formació

Donatius i altres

46.640,87

TOTAL

987.367,55

DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS
38%
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39%
Immigració (1%)
Salut (5%)
Programes Socials (8%)
Promoció del voluntariat (9%)
Discapacitat (38%)
Cooperació (39%)
9%
1%

5%

8%

Promoció econòmica

Resum econòmic del 2008
per tipus de finançament
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Treball en xarxa
Treball en xarxa

· Comissió de Cooperació del CEURI (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales)
· Comissió de Cooperació Universitària al Desenvolupament de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques)
· Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de la
Xarxa Vives d’Universitats: Programa Algèria Universitats
· Comissió de Discapacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès
· Comissió Rectora del Pla Nacional d’Associacionisme i
Voluntariat
· Comitè 1er de desembre
· Consell del Voluntariat
· Consell Interuniversitari de Catalunya – Comissió UNIDISCAT
(Universitat i Discapacitat a Catalunya)
· Consell Nacional de Joventut de Catalunya
· Coordinadora Catalana de Fundacions
· Federació Catalana de Voluntariat Social
· Fundación Universia
· Taula de Participació Social
· Xarxa Associativa i de Voluntariat Xarxanet.org
· Xarxa SIDA i món local

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA

ESPAI SOLIDARI

fas@uab.cat
tel.: 93 581 24 85
Edifici A (Rectorat). Campus UAB.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

fas.voluntariat@uab.cat
tel.: 93 581 27 57
Plaça Cívica. Local 14. Campus UAB.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

L’horari d’atenció és de dilluns a dijous 9h a 14h i de 15h a 18h i divendres de 9h a 15h

PIUNE, Servei d’atenció a la discapacitat
fas.piune@uab.cat
tel.: 93 581 26 97
Plaça Cívica. Local 11. Campus UAB.

Cooperació per al Desenvolupament
fas.cooperacio@uab.cat
tel.: 93 581 40 41
Edifici A (Rectorat). Campus UAB.

Voluntariat Universitari i Programes Socials
fas.voluntariat@uab.cat
tel.: 93 581 27 57
Plaça Cívica. Local 14. Campus UAB.

Programa de Salut
fas.salut@uab.cat
tel.: 93 581 34 55
Plaça Cívica. Local 14. Campus UAB.

Programa Immigració i Universitat
fas.immigracio@uab.cat
tel.: 93 586 83 46
Edifici A (Rectorat). Campus UAB.

Contacte
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