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Xarxanet.org disposa de més de
cent càpsules de coneixe-
ment elaborades directament per
enti tats del  país.

Hi trobareu informació de qualitat i
coneixements pràctics sobre diferents
aspectes relacionats amb el voluntariat
i el Tercer Sector com poden ser:

• Inserció laboral, un nou àmbit
per al voluntariat social

• L’elaboració del pla estratègic de
l ’associació

Podeu accedir-hi des dels portals
d’àrees i serveis de xarxanet.org.

No ho dubteu, consulteu-les!

al vostre abast!!
càpsules de coneixement
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Formació

Cursos
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Taller d’Expressió corporal i
teatre
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de febrer i 3 de març de 2004

AFANOC
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙ afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Com entendre les drogues
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FVCS
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 28 de febrer de 2004

La comunicació integral en
les tasques de formació i
informació: formació de
formadors
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FVCS
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 27 de març de 2004

Escola de formació de voluntaris de la
FVCS
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ fcvs_bcn@suport.org

Internet ❙ www.federacio.net/ca/progra
mes/pescola.html

La recreació com a recurs de
dinamització de sectors
socials
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 28 de febrer i 6 de març de 2004

Prevenció educativa de
drogodependències
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: de l’1 a l’11 de març de 2004

Escola de l’Esplai de Lleida
Tel ❙ 973 / 27.28.64
a/e ❙ escola@vergeblanca.org

Altres cursos

Curs de formació en
drogodependències i salut
mental
Organitza: Associació ATRA
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 de febrer al 27 de maig de 2004

Associació ATRA
Tel ❙ 93 / 237.68.24
a/e ❙ atra@retemail.es

Curs de formació de
formadors per a
l’ensenyament de segones
llengües a persones
estrangeres
Organitza: Associació La Formiga
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 de febrer al 3 d’abril de 2004

Curs d’introducció a la
mediació aplicada a contex-
tos interculturals
Organitza: Associació La Formiga
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 de febrer al 27 d’abril de 2004

Associació Sociocultural La Formiga
Tel ❙ 93 / 268.47.00
a/e ❙ info@laformiga.org

Internet ❙ www.laformiga.org

Formació per equips de
treball multiculturals al
treball d’animació amb joves
Organitza: ICYE European Association, amb
el support del Consell d’Europa
Lloc: Estrasburg (França)
Dates: del 27 de febrer al 7 de marc de 2004

ICYE European Association
Tel ❙ 32-16 23 37 62
a/e ❙ european.association@icye.org

Internet ❙ www.icye.org/europe/

Curs de formació de
voluntaris dels serveis
d’informació de la CGL
Organitza: Federació d’Associacions Co-
ordinadora Gai-Lesbiana
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 març al 4 d’abril de 2004

Federació d’Associacions Coordina-
dora Gai-Lesbiana
Tel ❙ 93 / 298.00.29
a/e ❙ e-ros@cogailes.org

Publicacions electròniques
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Data: 16 de febrer de 2004

Publica el teu website
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Data: 25 de febrer de 2004

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org

Jornades i congressos

1r Congrés d’Entitats i
Professionals de
Gerontologia i Geriatria de
Catalunya.
Organitza: Promoció de Fires Internacio-
nals - Fundació Pere Tarrés
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
Dates: 19 i 20 de març de 2004

PROFEI
Internet ❙ www.profei.com



3 1 febrer 2004
Generalitat de Catalunya
Institut Català del Voluntariat

Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Santaló, 37
08021 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 452.12.95

E-mail: alabast@voluntariat.orgINCAVOL

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

■■■■■ En Formació 902.415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ En Projectes d’Intervenció 902.415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ Creació i manteniment de webs 93.442.58.67 / webmaster@ravalnet.org

■■■■■ Jurídic 902.397.397 / juridic@suport.org

■■■■■ Comptable 902.267.267 / economic@suport.org

■■■■■ Informàtic 902.497.497 / informatic@suport.org

■■■■■ Estratègia de Gestió 93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

i

i

Campanyes

i

i

i

Premis i beques

Campanya d’emergència per
l’Iran
Diverses ONG de desenvolupament i acció
humanitària membres de la Federació Catala-
na d’ONG per al Desenvolupament, la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona, i el Fons Català de
Cooperació pel Desenvolupament han cons-
tituït la Campanya d’Emergència per l’Iran, ar-
ran de la greu situació de crisi humanitària que
pateix el poble de l’ Iran a causa del terratrè-
mol del passat dia 26 de desembre.
Aquesta catàstrofe natural ha impulsat les
ONG de desenvolupament i acció humanità-
ria i les institucions catalanes a crear aquesta
plataforma de coordinació, amb l’objectiu de
desenvolupar tasques d’ acció humanitària a la
zona, per tal d’optimitzar recursos i actuar
ràpidament i eficaç en les operacions d’ ajuda
a les víctimes.
La campanya pretén informar de les accions
que duen a terme les organitzacions i les ins-
titucions catalanes, canalitzar les col·-
laboracions i les diverses inquietuds de la ciu-
tadania, i orientar les diferents iniciatives per
a què siguin útils i adequades a les necessitats
de la població iraniana. Així mateix, vol impul-
sar les iniciatives d’entitats que ja hi estiguin
desenvolupant tasques d’acció humanitària.
Per aquest motiu, les iniciatives promogudes
per part de la població que hi vulgui participar,
es vehicularan mitjançant el compte corrent
unitari que la Campanya d’Emergència per l’
Iran ha obert a Caixa de Catalunya: 2013 0490
15 0200563642.

Federació Catalana d’ ONGD
Tel ❙ 93 / 451.70.70

650.95.62.98
a/e ❙ fcongd@pangea.org

Apadrinaments
EL JIS és una ONG que porta a terme, en
l’àmbit de la cooperació i la solidaritat, pro-
grames de desenvolupament als països del
Tercer Món. Dins d’aquest àmbit et propo-
sem col·laborar en el programa d’apadrina-
ments de nens i nenes de Nicaragua, que és
el segon país més pobre d’Amèrica Central i
presenta alguns dels pitjors indicadors de
benestar humà.

JIS - Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Tel ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙ www.joves.org/portal
?opcion=15

Contacte ❙ Antonia Mercader

Guantánamo: dos anys de
segrest dels drets humans
Més de 650 persones estan retingudes a la
base naval que els Estats Units tenen a la ba-
dia de Guantánamo. Reclosos en règim d’aï-
llament, sense poder veure advocats ni fami-
liars, la situació d’aquestes persones ha es-
tat repetidament denunciada per organitza-
cions de drets humans. Amnistia Internacio-
nal ha iniciat una acció per escriure al presi-
dent dels EUA, George Bush, i demanar jus-
tícia per als detinguts. Hi podeu participar
signant la carta.

Amnistia Internacional
Internet ❙ guantanamo.ai-cat.org

1r Concurs Soñando con
Tulipanes
L’objectiu és seleccionar l’obra de la tulipa
(símbol mundial del Parkinson) que repre-
senti l’associació en tots els esdeveniments i
publicacions que es realitzin durant el 2004
per commemorar el Dia Mundial del
Parkinson, que se celebra l’11 d’abril. Les
obres tindran un tema únic: la tulipa i els
formats són fotografia i pintura.
Convoca: Associació Parkinson Madrid
Termini: de l’1 al 25 de febrer de 2004

Associació Parkinson Madrid
Tel ❙ 91 / 434.04.06
a/e ❙ comunicacion@parkinsonmadrid.org

18è Premi 8 de març - Ma
Aurèlia Capmany 2004
La finalitat és reconèixer la potencialitat de
les dones joves com a motor de canvi, d’in-
novació i de creació. Enguany es valorarà el
millor projecte que tingui com a objectiu
promoure i estimular la presència activa de
les joves a la vida ciutadana, a partir de les
experiències específiques que suposen la seva
relació amb el món. Es tracta de treballar
programes que estimulin l’associacionisme
de les joves.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Termini: 9 de febrer de 2004

Centre Municipal d’Informació i
Recursos per a Dones - Ajuntament
de Barcelona
Tel ❙ 93 / 413.27.22

Internet ❙ www.bcn.es/dones
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Crides
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Aspanias
Tasques a realitzar: Participar en l’elaboració
de les activitats del seu esplai per a persones
adultes amb disminució psíquica.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dimarts, dijous i dissabtes a la
tarda.

Aspanias
Tel ❙ 93 / 487.22.77
a/e ❙ abigail_aspanias@hotmail.com

Associació Juvenil Esplai
Tronada
Tasques a realitzar: Activitats de lleure i
reforç escolar amb infants i joves en situació
de risc social.
Lloc: Nou Barris (Barcelona)
Dedicació: una tarda a la setmana de dilluns
a dissabte, durant el curs 2003-04.
Perfil: Persones amb interés per l’educació
d’infants i joves en risc social.

Associació Juvenil Esplai Tronada
Tel ❙ 649.57.73.07
a/e ❙ nurial@wanadoo.es

Contacte ❙ Nuria Lobera

Agrupament Escolta
Sagarmatha
Tasques a realitzar: Activitats de lleure.
Lloc: Barcelona
Perfil: Majors de 18 anys i esperit de treball
en equip.

Agrupament Escolta Sagarmatha
Tel ❙ 607.93.23.54

93 / 276.26.24
a/e ❙ marvilluendas@wanadoo.es

Contacte ❙ Miquel A. Rodríguez i
Villuendas

Club d’Esplai La Florida
Tasques a realitzar: Activitats de lleure amb
infants de 3 a 12 anys i joves.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dissabtes a la tarda.

Tel 93 / 437.29.19
a/e ❙ eflorida@esplai.org

Contacte ❙ Neus Cerdà Acame

Fundació Social del Raval –
CASC
Tasques a realitzar: Suport en les activi-
tats del Racó de la Infància, espai lúdic i edu-
catiu del barri del Raval i rodalies, adreçat a
infants de tres a dotze anys per aconseguir el
seu desenvolupament integral.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mínim una tarda a la setmana,
fins juliol 2004.
Perfil: Major de divuit anys. Persona com-
promesa, responsable, alegre, dinàmica i que
li agradi treballar en el món infantil i juvenil.

Fundació Social del Raval – CASC
Tel ❙ 93 / 443.34.64
a/e ❙ e.balbas@fsraval.org

Contacte ❙ Lluïsa Porto

Fundació Marianao - Casal
Infantil i Juvenil de Marianao
Tasques a realitzar: Recolzament en l’es-
plai l’Esquitx per a infants i adolescents, de 3
a 16 anys.
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dedicació: dissabtes de 16 a 20 h de la tar-
da.
Perfil: Major d’edat amb sensibilitat social,
amb ganes de gaudir dels infants i disposat a
treballar dins d’un projecte educatiu i comu-
nitari.

Fundació Marianao - Casal Infantil i
Juvenil de Marianao
Tel ❙ 93 / 630.30.62
a/e ❙ fundaciomarianao@marianao.net

Contacte ❙ Xavier López

JIS - Joves per la Igualtat i la
Solidaritat
Tasques a realitzar: Acompanyar la gent
gran en moments puntuals, per anar al met-
ge, realitzar alguna gestió... o simplement fer
companyia a aquestes persones.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un parell d’hores o tres a la set-
mana.
Perfil: Persona responsable, amb ganes d’aju-
dar, motivada i que li agradi treballar amb la
gent gran.

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ yolanda@joves.org

Contacte ❙ Yolanda Otero

Adquira
Tasques a realitzar: Administratives i de
gestió.
Lloc: Barcelona
Dedicació: horari flexible.

Adquira
Tasques a realitzar: Col·laboració en les
tasques que l’associació adreça a persones
intoxicades, accidentalment, per productes
químics diversos (plaguicides, disolvents,
productes de neteja...) en el lloc de treball.
Lloc: Barcelona
Dedicació: horari flexible.
Perfil: Assistent social. Psicòleg.

Adquira
Tel ❙ 93 / 322.46.25
a/e ❙ adquira_bcn@hotmail.com

Contacte ❙ Josefina Molina

Associació per la
Rehabilitació de Malalts
Psíquics
Tasques a realitzar: Un dia a la setmana els
usuaris del centre de dia i club social fan acti-
vitats esportives, concretament piscina. Ne-
cessiten un voluntari (home) que doni su-
port en el moment del vestuari.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Una persona afable, comunicativa, amb
capacitat de comprensió, amb un bon nivell
d’empatia i capacitat de motivar la gent.

Associació per la Rehabilitació de
Malalts Psíquics
Tel ❙ 93 / 352.13.39
a/e ❙ AREP@econline.es

Contacte ❙ Joan Sallé

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Suport en activitats de
lleure adreçades a persones amb discapacitat
intel·lectual.
Lloc: Sant Boi de Llobregat

Tots Som Santboians
Tel ❙ 93 / 652.98.40
a/e ❙ tssantboians@terra.es

Contacte ❙ María Rodríguez Águila

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

Més actes a l’Agenda de
www.xarxanet.org

i

i
i

i

i

Esports
Partit de bàsquet en cadira de rodes de
la Lliga Nacional de 1a divisió: UNES
Sant Feliu vs Rangers
Organitza: Unió Esportiva Sant Feliu de
Llobregat
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Data: 14 de febrer de 2004

UNES Sant Feliu de Llobregat
Tel ❙ 607.22.02.01
a/e ❙ unessfll@suport.org

Cicle de cine fòrum: La
Discapacitat
Pel·lícula: Nacional 7
Organitza: Associació ANDI - Atenció a
Infants i Joves amb Necessitats Especials
Lloc: Sabadell
Data: 14 de febrer de 2004

Associació ANDI
Tel ❙ 93 / 725.07.99
a/e ❙ andisabadell@hotmail.com

Sessió informativa
Camps de Solidaritat 2004
Organitza: Setem Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 7 de febrer de 2004

Setem Catalunya
Tel ❙ 93 / 441.53.35

Internet ❙ www.setem.org/catalunya

Cant coral
Cor i orquestra de la Universitat Pompeu
Fabra
Organitza: Centre Cristià d’Universitaris i
Professionals
Lloc: Universitat Pompeu Fabra
Data: 14 de febrer de 2004

Centre Cristià d’Universitaris i
Professionals
Tel ❙ 93 / 487.63.63

Excursió
Col·locació de caixes niu a la Reserva de
mig de dos rius i passejada per l’itinerari
de les llúdrigues.
Organitza: APNAE
Lloc: Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Data: 22 de febrer de 2004

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72
a/e ❙ apnae@arrakis.es

Exposició
Pobles indígenes: Dels drets dels pobles i
les cultures a la interculturalitat
Organitza: Alternativa Solidària - Plenty
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 de gener al 13 de febrer de
2004

Alternativa Solidària - Plenty
Tel ❙ 93 / 443.17.35

Internet ❙ www.pangea.org/asplenty/

Conferències
El lotus i l’elefant: metàfores de la po-
esia índia
Organitza: Associació Amics del Nepal
Lloc: Barcelona
Data: 25 de febrer de 2004

Associació Amics del Nepal
Tel ❙ 93 / 302.62.76

Internet ❙ www.amicsnepal.org

El desenvolupament sostenible. Del
protocol de Kyoto a la Cimera de
Johannesburg
Organitza: ATTAC - Ciutat Vella
Lloc: Barcelona
Data: 17 de febrer de 2004

ATTAC - Ciutat Vella
Tel ❙ 93 / 452.03.85

Internet ❙ attac-catalunya.pangea.org

Festes
Santa Àgueda
Organitza: Associació de Dones de
Corbins
Lloc: Corbins (Segrià)
Data: 5 de febrer

Associació de Dones de Corbins
Tel ❙ 973 / 19.01.17

Internet ❙ corbins.ddl.net

L’agenda de formació amb tots els cursos que necessiteu

Xarxanet.org disposa d’una completa agenda de formació que recull cursos, tallers i seminaris organitzats per les entitats de tots els
àmbits del Tercer Sector. Hi trobareu una àmplia oferta formativa que inclou tant els cursos del Pla de Formació del Voluntariat de
Catalunya com altres cursos d’interès.

L’agenda de formació es pot consultar de maneres diferents:
• De manera global, si entreu directament a la secció des del menú principal.
• De manera específica per cada portal; així podreu consultar els cursos d’una

àrea o servei concret.
• Limitant la cerca per comarques i/o per data d’inici del curs.

També podreu difondre els cursos, tallers o seminaris que organitzeu a les vos-
tres entitats, enviant la vostra proposta formativa mitjançant el formulari de la
secció “Envia la teva proposta”.

Connecteu-vos a xarxanet.org!! www.xarxanet.org

i
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Recursos a Internet

i

i

i

i

Viquipèdia en català
Enciclopèdia en català, escrita amb la col·-
laboració de tothom, que esdevé un recurs
bàsic en totes les àrees del coneixement
humà. Es va iniciar el març del 2001 i ja dispo-
sa de gairebé 5000 entrades. La Viquipèdia
en català és part d’un projecte internacional,
la Wikipedia, que s’elabora en moltes llen-
gües.

ca.wikipedia.org

Dossier sobre la Cimera
Mundial de la Societat de la
Informació
Amb motiu de la Cimera Mundial de la Socie-
tat de la Informació celebrada del 10 al 12 de
desembre a Ginebra (Suïssa), els centres de
la xarxa OneWorld a Espanya i a Amèrica
Llatina han elaborat conjuntament un dossi-
er especial sobre aquest fòrum, i totes les
activitats prèvies i paral·leles sobre Tecno-
logies de la Informació i la Comunicació per
al Desenvolupament. L’objectiu d’aquest
dossier és oferir informació d’actualitat i
enllaços d’interès sobre la Cimera, destacar
el paper de la societat civil, i donar veu a les
ONG i entitats afiliades a OneWorld a tra-
vés d’enllaços, recursos i articles.

www.oneworld.es/cmsi_cat

Elearningeuropa.info
Portal impulsat per la Comissió Europea que
neix amb l’objectiu d’evolucionar els siste-
mes d’educació i formació cap a la societat
del coneixement. Inclou informació i docu-
mentació sobre e-learning, un directori d’en-
llaços i entitats, i també serveis com fòrums
i agenda.

www.elearningeuropa.info

Els drets humans
Itinerari temàtic sobre els drets humans ela-
borat per l’Observatori Solidaritat de la Fun-
dació Solidaritat de la UB. Recull materials i
recursos educatius, la Declaració Universal
dels Drets Humans, altres instruments le-
gals i estudis de casos. L’itinerari té una ori-
entació clarament pedagògica.

www.ub.es/solidaritat/observatori/
itineraris/ddhh/ddhh.htm

CAT: actualització d’antivirus
El Centro de Alerta Temprana sobre virus y
Seguridad Informática (CAT) ha llançat una
nova pàgina des d’on els usuaris es poden
informar dels darrers fitxers d’identificació
de virus dels programes antivirus que prove-
nen de diferents fabricants de software de
seguretat. Aquests arxius són els que s’han
de descarregar les aplicacions antivirus per
mantenir-se correctament actualitzats, se-
gons explica red.es

www.alerta-antivirus.es/virus/
ver_pag.html?tema=V&articulo=12&pagina=0

Grup de Científics i Tècnics
per un Futur no Nuclear
Es tracta d’una associació de gent de les cièn-
cies i de les tècniques que denuncia la
insostenibilitat dels sistemes energètics, tant
a nivell ecològic, com econòmic, social i cul-
tural. El GCTPFNN recolza un sistema ener-
gètic distribuït, eficient, net i renovable.

www.energiasostenible.org

Monogràfics del Projecte
Rius
Secció del lloc web on s’exposen una sèrie
de reculls temàtics realitzats pels col·-
laboradors del Projecte Rius i que es publi-
quen a la revista Espiadimonis. De moment
es poden consultar aquests dos: La reserva
de fauna de la desembocadura del riu Gaià i
El bosc de ribera del Pla de Reguant.

www.projecterius.org/htm/
monografics.htm

18a Conferència Mundial de
Voluntariat
La 18a Conferència Mundial de Voluntariat
promoguda per la IAVE i, en aquesta ocasió,
gestionada per la FCVS tindrà lloc a Barcelona
del 17 al 21 d’agost de 2004 dintre del marc
del Fòrum de les Cultures 2004. A la web
trobareu tota la informació per assistir-hi,
els formularis per a les inscripcions a totes
les activitats que s’organitzen. És recomana-
ble visitar les seccions Youth Forum i Twin
Projects, on la vostra participació és fonamen-
tal des d’ara.

www.iave2004barcelona.org
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