
butl letí quinzenal d’informació per a les entitats de voluntariat

l ’abastA

1 març
2004

148

El 2003 es va concretar, conjunta-
ment amb la Fundació Catalana de
l’Esplai, una nova fase del Pla
d’Informatització d’Associacions.

El PIA ofereix una proposta inte-
gral per tal que les entitats puguin
accedir a les noves tecnologies, i
puguin modernitzar la seva gestió
i guanyar en eficiència.

Balanç:
✓ 45 entitats,
✓ 130 ordinadors,
✓ 52 impressores.



2 1 març 2004
Generalitat de Catalunya
Institut Català del Voluntariat

Formació

Cursos
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Animació a la lectura
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 20 i 27 de març de 2004

Immigrants i
interculturalitat: noves
perspectives
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 15 al 31 de març, i 1 d’abril de
2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Màrqueting i comunicació
per a associacions
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 16, 18, 23 i 25 de març de 2004

Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Tel ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙ cee@esplai.org

Internet ❙ www.esplai.org

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

Monitors/es especialistes en
jocs i ludoteques
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 28 de març, i del 3 al 25
d’abril de 2004

Jocs de nit
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 21 de març de 2004

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 410.16.02
a/e ❙ coordinaciocursos@peretarres.org

Internet ❙ www.peretarres.org

Altres cursos

Intervenció en l’abús sexual a
menors: prevenció-detecció-
incidència
Organitza: Associació FADA per a l’Asses-
sorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals
a Menors
Lloc: Barcelona.
Dates: del 6 al 26 de març de 2004

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ asfada@suport.org

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org
Contacte ❙ Pilar Polo Polo/Laura Rodríguez

La intervenció pedagògica en
la malaltia, el sofriment, la
mort i el dol
Organitza: Nexe Fundació
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 27 de març de 2004

Nexe Fundació
Tel ❙ 93 / 217.90.35

607.25.95.49
a/e ❙ nexe-fundacio@retemail.es

Cursos d’alfabetització i
educació vial per a
immigrants
Organitza: Associació Cultural Byblos
Lloc: Barcelona
Dates: cada dia; cursos permanents

Associació Cultural Byblos
Tel ❙ 93 / 310.56.24
a/e ❙ acbyblos@hotmail.com

El teatre en l’educació infan-
til i primària
Organitza: La Casona
Lloc: Barcelona
Dates: 12, 13 i 14 de març de 2004

El teatre en l’educació
secundària
Organitza: La Casona
Lloc: Barcelona
Dates: 19, 20 i 21 de març de 2004

La Casona, Formació i Investigació
Teatral de Barcelona
Tel ❙ 93 / 422.69.22
a/e ❙ info@lacasona.es

Digiscoping (fotografia/
telescopi terrestre)
Organitza: APNAE
Lloc: Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Dates: 13 i 14 de març de 2004

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

Internet ❙ www.apnae.org

Comunicació en contextos
interculturals i resolució de
conflictes (en francès)
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 4, 5 i 6 de març de 2004

Ser.Gi
Tel ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ Formació@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Logos i banners (webs)
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: 23 de març de 2004

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org
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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

Campanyes

Jornades i Congressos

Simposi 2004: Transmetre
als infants l’experiència de
Déu avui
Organitza: Fundació Claret
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 27 de març de 2004

Fundació Claret
Tel ❙ 93 / 476.14.50
a/e ❙ info@fundacioclaret.org

Internet ❙ fundacioclaret.org

5a Jornada de mediació
escolar a Olot
Organitza: Acord “Servei de Mediació”;
Fundació Pere Tarrés
Lloc: Olot (La Garrotxa)
Data: 26 de març de 2004

Acord
Tel ❙ 972 / 68.73.78
a/e ❙ info@solomediacion.com

Internet ❙ www.solomediacion.com

Llibres per a la Franja
L’objectiu és demanar el subministrament de
llibres en català per als col·legis i bibliote-
ques de la Franja de Ponent on el català enca-
ra no és llengua oficial. Quatre comarques
no tenen reconegut el seu idioma i l’ense-
nyament es realitza totalment en castellà. A
la major part de les biblioteques i escoles és
difícil trobar-hi recursos pedagògics i llibres
publicats en català.
Podeu participar a la campanya donant o re-
collint llibres en català.

Xarxa de Casals de la Franja de
Ponent; Coordinadora d’Estudiants
dels Països Catalans

Internet ❙ www.aldeavirtual.com/cultura/
xarxa/llibres.htm

Fora vaixells de guerra del
port de Tarragona
El port de Tarragona acull regularment vai-
xells militars de l’OTAN sense cap control
sobre el seu tipus d’armament i amb la possi-
bilitat que alguns siguin de propulsió nuclear.
Aquesta campanya denuncia la presència dels
vaixells que suposa una militarització de la
ciutat, fet que comporta la manca d’informa-
ció i el secretisme inherent a la lògica mili-
tar. Es demana el diàleg per a convèncer.
Podeu participar a la campanya a través de
www.campanyes.org/Fora_vaixells_de_guerra

Coordinadora Tarragona Patrimoni de
la Pau

Internet ❙ www.fut.es/~tgnapau/

0,7 reclama’l!
Eradicar la pobresa és a les nostres mans. És
possible. Per a això, és necessari qüestionar
la globalització comercial i garantir la univer-
salització dels drets fonamentals de les per-
sones.
En aquest context, les ONG creuen que la
cooperació per al desenvolupament és una
eina crucial per superar la pobresa i la desi-
gualtat. Una eina que es basa en la solidaritat
de la ciutadania i en l’obligació dels governs
de destinar els fons necessaris per a la lluita
contra aquestes desigualtats entre els països
rics del nord i els països en desenvolupa-
ment del sud.
Les ONG exigeixen una Ajuda Oficial al Des-
envolupament (AOD) basada en principis de
solidaritat, desinterès, transparència i parti-
cipació. Una cooperació sorgida de la volun-
tat de la societat de comprometre’s amb la
situació de pobresa en la que viu bona part
de la humanitat.
Adheriu-vos a la reivindicació signant el for-
mulari on-line

Coordinadora de ONG de Desarrollo
Internet ❙ www.07reclamalo.org

i

i

i

i

i
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Crides

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Auxilia
Tasques a realitzar: Coordinar l’equip de
professors-voluntaris, els diferents progra-
mes que es donen i atendre les necessitats
que sorgeixin a l’Aula d’Informàtica. L’Aula
atén 10 usuaris i compta amb 3 professors.
Es donen dos cursos: bàsic per escriure (co-
municació) i un segon de millora (ofimàtica).
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores a la setmana (els dilluns
de 16 a 18 h).
Perfil: Persones amb bons coneixements
informàtics, i amb iniciativa per estudiar la
possibilitat d’incorporar nous programes de
formació.

Auxilia
Tel ❙ 93 / 204.75.02
a/e ❙ auxilia100@hotmail.com

Contacte ❙ Joan Samsó

Setem - Catalunya
Tasques a realitzar: Actualització del web
del programa El Bon cafè de l’Àrea de Comerç
Just, traducció dels continguts del web (català/
castellà) i recerca d’informació per al web.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de febrer a juny, un dia a la setma-
na (4 hores/dia).
Perfil: Professional/estudiant amb bons co-
neixements d’informàtica i manteniment de
pàgines web. Calen coneixements mínims de
Comerç Just i un bon nivell de redacció en
català i castellà.

Setem - Catalunya
Tasques a realitzar: Suport en l’elaboració
de materials i redacció d’informes del progra-
ma El Bon cafè de l’Àrea de Comerç Just.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de febrer a juny, mínim dos dies a
la setmana (4 hores/dia); preferiblement al matí.
Perfil: Universitari/a de la branca d’Humani-
tats i Ciències Socials. Calen coneixements
mínims de Comerç Just. Són necessaris conei-
xements de Word, Excel i Power Point, i un
bon nivell de redacció en català i castellà.

Setem - Catalunya
a/e ❙ jgratacos@setem.org

Acció Psoriasi
Tasques a realitzar: Treballs de classifica-
ció, arxiu, recerca documental i biblioteca.
També donar suport en l’organització del Dia
de la Psoriasi, al maig de 2004.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persones amb coneixements bàsics
de Word i Access.

Acció Psoriasi
Tel ❙ 93 / 280.46.22
a/e ❙ psoriasi@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/org/psoriasi
Contacte ❙ Esmeralda

Alternativa Solidaria -
PLENTY
Tasques a realitzar: Suport en tasques ad-
ministratives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mínim de 3 hores, un dia a la
setmana, entre les 10 i les 19h.
Perfil: Persona organitzada, amb iniciativa i
amb interès per la cooperació al desenvolu-
pament en especial amb pobles indígenes.
Coneixements de MS Excel, de l’entorn
Windows i del programari de correu elec-
trònic (Eudora, Outlook...).

Alternativa Solidaria -
PLENTY
Tasques a realitzar: Manteniment de la pà-
gina web.
Lloc: Barcelona
Dedicació: només es demana regularitat i
compromís amb les hores acordades.
Perfil: Persona amb capacitat de coordina-
ció i treball en equip, i amb interès per la
cooperació al desenvolupament. Coneixe-
ments de creació i manteniment de pàgines
web, i del programa Macromedia Flash.

Alternativa Solidaria - PLENTY
Tel ❙ 93 / 443.17.35

Internet ❙ www.pangea.org/asplenty

Intercanvis

Intercanvi internacional
entre joves catalans i
holandesos
Intercanvi entre joves afectats de paràlisi ce-
rebral i joves sense cap tipus de discapacitat,
d’entre 18 i 30 anys, interessats a participar-
hi activament. Amb la col·laboració de la Fun-
dació Johann Cruyff.
Organitza: Fundació Catalana per a la Parà-
lisi Cerebral
Lloc: Vilanova de Sau (Barcelona)
Dates: del 19 al 30 de juliol de 2004

Intercanvi internacional
entre joves catalans i
holandesos
Intercanvi entre joves afectats de paràlisi ce-
rebral i joves sense cap tipus de discapacitat,
d’entre 18 i 30 anys, interessats a participar-
hi activament. Amb la col·laboració de la Fun-
dació Johann Cruyff.
Organitza: Fundació Catalana per a la Parà-
lisi Cerebral
Lloc: Sant Carles de La Ràpita (Tarragona)
Dates: de l’1 al 12 d’agost de 2004

Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral
Tel ❙ 93 / 313.36.66
a/e ❙ fcpc@email.com

Internet ❙ www.fcpconline.com
Contacte ❙ Esther Jolonch

Projecte d’intercanvi cultural
entre Espanya i França
L’objectiu d’aquest intercanvi és descobrir
la problemàtica de l’aigua i la cultura france-
sa. El participants (joves d’entre 18 i 25 anys)
seran acollits per un grup francès. S’organit-
zaran algunes visites, i debats. També es fa-
ran activitats per descobrir la cultura france-
sa. En una segona etapa el grup espanyol hau-
rà d’acollir el grup francès a Espanya
(Tarragona).
És important saber que no tot està preparat
per l’organitzador. És a dir, els joves han de
participar en l’organització de l’intercanvi.
Organitza: Hotel d’Entitats de Tarragona
Lloc: França
Dates: estades d’entre 7 i 10 dies, durant el
mes d’agost de 2004
Termini d’inscripció: fins l’1 de març de
2004, flexible amb possibilitat d’ajornament

Hotel d’Entitats de Tarragona
Tel ❙ 977 / 25.24.32
a/e ❙ HdE@tinet.org

Contacte ❙ Breuzard Vincent
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Agenda

L’espai de:
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Més actes a l’Agenda de
www.xarxanet.org
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Sortides
Montmeneu - Ruta Palau Robert
Organitza: Club Excursionista Balàfia
Lloc: Maials (Segrià)
Data: 14 de març de 2004

Club Excursionista Balàfia
Tel ❙ 630.46.88.99

Visita guiada al Centre de Recuperació
d’Animals Marins de Catalunya
Organitza: Fundació CRAM
Lloc: Premià de Mar (Maresme)
Dates: de dilluns a dissabte durant tot l’any

Fundació CRAM
Tel ❙ 93 / 752.45.81
a/e ❙ educacio@cram.es

Internet ❙ www.cram.es

Dels nostres orígens medievals a la his-
tòria recent del nostre país: La Guàrdia
d’Urgell-El Castell d’Almenara-El Tarròs
Organitza: Associació Cultural les Ter-
res del Marquesat
Lloc: Agramunt (Urgell)
Data: 6 de març de 2004

Associació Cultural les Terres del
Marquesat
Tel ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Gastronomia
Calçotada marinera a Cambrils
Organitza: Associació Vallès Amics de la
Neurologia
Lloc: Cambrils (Baix Camp)
Data: 6 de març de 2004

AVAN
Tel ❙ 93 / 721.35.77

Xerrada - col·loqui
L’ajut a persones depenents
Organitza: GEC de la Família
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 26 de març de 2004

GEC de la Família
Tel ❙ 93 / 313.56.89
a/e ❙ gec@sobrelafamilia.org

Música
Concert de Gospel
Organitza: Grup de Solidaritat ArxiJove
Poblenou
Lloc: Barcelona
Data: 13 de març de 2004

Grup de Solidaritat ArxiJove Poblenou
Tel ❙ 93 / 307.14.17

Audiovisuals
Projecció del vídeo: Sexualitat, sexis-
me i joves
Organitza: Joves per la Igualtat i la Soli-
daritat de L’Hospitalet
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
Data: 4 de març de 2004

JIS
Tel ❙ 660.25.51.79

690.32.01.10
Internet ❙ www.joves.org

15/15 Film Festival
Organitza: Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 13 de març de 2004

CJB
Tel ❙ 901.51.52.53

Internet ❙ www.casalbcn.info

Megactivitat
24 hores: excursió, tallers, jocs, ...
Organitza: Centre d’Esplai Cargol
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Data: 13 de març de 2004

Centre d’Esplai Cargol
Tel ❙ 93 / 640.22.45

696.58.33.00

L’agenda d’activitats més completa de la xarxa

Xarxanet.org disposa d’un espai d’agenda que us informa dels actes, activitats, jornades i congressos vinculats al món associatiu i de
voluntariat català.

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

àrea o servei concret.
• Limitant la cerca per comarques i/o per data.

Podeu enriquir l’agenda de xarxanet.org fent difusió de les activitats, actes, jorna-
des i congressos que organitzeu mitjançant el formulari on-line “Envia la teva
proposta” que es troba dins la mateixa secció agenda.

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

i
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Recursos a InternetFinançament

Accions conjuntes Sócrates,
Leonardo da Vinci i Joventut
Aquestes accions conjuntes són una possibi-
litat que ofereixen les decisions per les quals
s’estableixen els programes Sócrates,
Leonardo da Vinci i Joventut per portar a
terme projectes comuns, afavorint així les
sinergies entre els programes.
Les accions conjuntes tenen per objecte pro-
moure una Europa del coneixement, i s’han
de centrar en temes que, per la seva natura-
lesa, no pertanyen a un sol àmbit (educació,
formació i joventut). Aquestes accions re-
quereixen una cooperació més estreta en-
tre agents de diferents sectors i àmbits de
coneixements. Podeu trobar més informa-
ció a:
europa.eu.int/comm/education/jointact_es.html
Convoca: Comissió Europea
Termini: 12 de març de 2004

Espais naturals protegits
L’objecte d’aquestes subvencions és poten-
ciar les activitats culturals amb vinculació ter-
ritorial directa amb l’àmbit físic dels parcs
naturals del Montseny, Montnegre-Corre-
dor, St. Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf i
els parcs comarcals d’Olèrdola i de
Montesquiu.
Convoca: Servei de Parcs Naturals de la Di-
putació de Barcelona
Publicat al: BOP núm. 292, de 6 de desem-
bre de 2003
Termini: 31 de març de 2004

Servei de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona
Tel ❙ 93 / 402.24.81

93 / 402.24.39

Nova versió del programa de
comptabilitat de Suport
Arran de la publicació del Decret 43/2003
pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat obli-
gatori per a totes les fundacions privades
d’àmbit català, s’ha preparat una nova versió
del programa de comptabilitat de Suport que
incorpora el pla de comptes i els models de
comptes anuals adaptats a l’esmentat pla.

www.suport.org/fucompta.htm

Preparant el 8 de març
Espai web de la Comissió 8 de març d’en-
guany, destinat a informar dels actes per al
proper Dia Internacional de la Dona Treba-
lladora, organitzats per grups de dones de
Catalunya. Hi podreu trobar el manifest i els
actes del 8 de març de l’any passat. Voleu
afegir-hi les vostres activitats?

caladona.pangea.org/dia8/portada.html

Secretariat Diocesà de Pas-
toral Gitana de Barcelona
Es posa en marxa el web del Secretariat de
Pastoral Gitana de Barcelona. Vol ésser un
punt de trobada per a tots/es els/les interes-
sats/des en el poble gitano des d’una vessant
social, cultural i pastoral.

www.arqbcn.org/delegacions/sdpg/

Educypedia
Sota el lema l’enciclopedia educativa, aques-
ta pàgina web belga reuneix, amb més de 700
enllaços, un dels directoris més complets de
recursos sobre ciència, tecnologies de la in-
formació, electrònica, i material educatiu del
ciberespai. Permet navegar a través de les
seves grans seccions o utilitzar directamnet
el seu cercador. La majoria dels enllaços es-
tan escrits en anglès.

users.pandora.be/educypedia/
index.html

Debats al territori
Espai de participació on-line. És un dels fò-
rums Delibera.info, un projecte força inno-
vador al ciberespai, que permet informar-se
i opinar sobre diversos temes relacionats
amb el món associatiu a Catalunya. Cal ins-
criure’s per a poder valorar i votar sobre els
documents.

www.debatsalterritori.delibera.info

Arenys.org
L’objectiu principal d’arenys.org és promou-
re i facilitar l’accés a tots els ciutadans a la
Societat del Coneixement, fent especial aten-
ció als veïns d’Arenys de Mar i Arenys de
Munt. A través d’aquest espai web es facilita
i es dóna espai a les entitats locals per a què
tinguin presència a internet.

arenys.org
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