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La Fundació privada Societat de la Informació So-
lidària i Sostenible de Catalunya - SISOSCAT, amb
la col·laboració de l’INCAVOL del Departament
de Benestar i Família, impulsa el programa

Reutilització
d’ordinadors per a
entitats socials

amb la finalitat de facilitar a les entitats socials
l’accés a les noves tecnologies mitjançant
el reciclatge d’ordinadors utilitzats que
prèviament s’acondicionen.

Més informació:
www.sisoscat.org
sisoscat@sisoscat.org
Tel 93 / 459.28.86
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Teràpia mitjançant el mim
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 15 d’abril de 2004

Vivències i sentiments
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 20 d’abril de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Procés de transició vida-
mort. Acompanyar els
darrers dies de vida
Organitza: Fundació DOMO
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 27 abril de 2004

Fundació DOMO
Tel ❙ 93 / 300.39.75
a/e ❙ fundaciodomo@fdomo.org

Acompanyament a la mort
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 22 de maig de 2004

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Taller: Com viure les
emocions i els sentiments
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 24 d’abril de 2004

Escola de formació de voluntaris de la
FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Agents Socials Hospitalaris
Organitza: Escola del Voluntariat Evangèlic
Lloc: Barcelona
Dates: 3, 17 i 24 d’abril de 2004

Escola del Voluntariat Evangèlic
Tel ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ eve@ce-catalunya.org

Disseny i gestió de projectes
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 19, 21 i 26 d’abril de 2004

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

Internet ❙ www.esplai.org

Altres cursos

Sociolab (integració de
persones amb disminució)
Organitza: Asociación Católica Internacio-
nal de Servicios a la Juventud Femenina
Lloc: Barcelona
Dates: de mitjans de maig fins desembre de
2004

ACISJF
Tel ❙ 93 / 215.56.26
a/e ❙ administracio@acisjf.es

Diploma en Ciudad y socie-
dad de la información
Organitza: Escola Virtual de Governabilitat
Lloc: modalitat a distància
Dates: del 31 de maig de 2004 al 29 de abril
de 2005

EVC
Tel ❙ 93 / 237 03.88
a/e ❙ evg@uoc.edu

Contacte ❙ Susana Sant

Ioga
Organitza: Hotel d’Entitats de Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 5 d’abril fins finals de maig de 2004

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

Acupuntura i naturopatia
Organitza: Associació Palentina de Escle-
rosi Múltiple
Lloc: Palencia
Dates: 3r dilluns de cada mes

APEM
Tel ❙ 979 /10.01.50

Curs de plantes medicinals
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 20 al 29 d’abril de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Taller de Teatre Social: un
arma per al canvi més pacífic
Organitza: Artixoc
Lloc: Barcelona
Dates: 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2004

Artixoc
Tel ❙ 93 / 296.41.00
a/e ❙ artixoc@menta.net

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

i

i

i
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Crides

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Jornades i Congressos

1r Congrés Internacional:
E-Learning i Inclusió Social
Organitza: Trànsit Projectes; E-Learning for
E-Inclusion
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 16 de abril de 2004

Transit Projectes
Tel ❙ 93 / 319.47.50

Internet ❙ www.el4ei.net/congress/

Fòrum alternatiu a la Cimera
Econòmica Europea
Organitza: Alternative Economic Forum
Lloc: Varsòvia
Dates: 28, 29 i 30 d’abril de 2004

Alternative Economic Forum
a/e ❙ cube@zigzag.pl

Internet ❙ www.alter.most.org.pl/aes/

8a Jornada de Psoriasi
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: Barcelona
Data: 15 de maig de 2004

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

Internet ❙ www.pangea.org/org/psoriasi

Centre d’Estudis Amazònics
Tasques a realitzar: Cobrir diverses tas-
ques de gestió econòmica i comptable, en
una entitat sense ànim de lucre que promou
el desenvolupament cultural, mediambiental
i socioeconòmic dels pobles indígenes de la
regió amazònica.
Lloc: Barcelona
Perfil: Comptable amb experiència en ONGs
de cooperació internacional, i amb experi-
ència en comptabilitat analítica i bàsica.

CEAM
Tel ❙ 93 / 451.40.68
a/e ❙ ceam@ceam-ong.org

Fundació Pere Tarrés
Serveis Educatius - Servei Colònies de Va-
cances
Tasques a realitzar: Dins del Programa
d’Atenció a Persones amb Discapacitat del
Fòrum 2004, col·laborar en l’acompanyament
i suport a visitants discapacitats.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Es valorarà tenir experiència professi-
onal en l’àmbit de les persones discapacitades,
i conèixer el llenguatge dels signes.

Fundació Pere Tarrés
Serveis Educatius - Servei Colònies de
Vacances
Tel ❙ 93 / 430.16.06

Contacte ❙ Sandra Torras

Associació Cultural
Monàrquica Gitana de
Girona
Tasques a realitzar: Donar suport en tas-
ques administratives i de secretariat.
Lloc: Girona
Dedicació: a convenir.

Associació Cultural Monàrquica Gitana
de Girona
Tel ❙ 972 / 22.70.82

Contacte ❙ Sr. Antonio Giménez

Assemblea de Cooperació
per la Pau
Tasques a realitzar: Representació de la
delegació d’ACPP, és a dir, relacionar-se amb
les diferents institucions amb les quals man-
té contactes, tant en temes de cooperació
com d’acció social, dinamització dels projec-
tes de sensibilització a la zona, presentació
de propostes, de projectes, d’informes, etc.
Perfil: Persones que vulguin implicar-se vo-
luntàriament a les diferents zones d’actuació
que l’entitat vol obrir a Catalunya (Terrassa,
Tarragona, Hospitalet, Sta. Coloma, Badalona,
Mataró, Lleida, comarques del nord de Lleida,
Sant Joan Despí, Rubí, Vilafranca, Cambrils,
Girona).

ACPP
Tel ❙ 93 / 268.14.96
a/e ❙ catalunya@acpp.com

Contacte ❙ Virgínia Vicente

i
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Campanyes Finançament

Catalunya pel Marroc
De nou, i per respondre de forma unitària,
ràpida i eficaç davant les situacions de crisi
humanitària, diverses ONG catalanes de des-
envolupament i acció humanitària, la Federa-
ció Catalana d’ONG per al Desenvolupa-
ment, el Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya han constituït la Campanya
d’Emergència pel Marroc, arran de la greu
situació de crisi humanitària que està patint
aquest poble pel terratrèmol que sacsejà
bona part de la província d’Al-Hoceima, el
24 de febrer.

Les ONG fan la crida d’ajut humanitari a la
ciutadania catalana, per a què pugui participar
en la solidaritat amb la població marroquina,
a través de les seves aportacions al següent
compte corrent unitari que la Campanya ha
obert a Caixa de Catalunya:
2013-0490-14-0200566168.

Federació Catalana d’ONGD
Tel ❙ 93 / 451.70.70
a/e ❙ fcongd@pangea.org

Recollida de crosses i
pròtesis per a Llatinoamèrica
i Àfrica
L’Associació d’Amputats Sant Jordi, el Grupo
Editorial de la Revista del Disminuido
(GERD) i Vida Sin Barreras han endegat una
campanya permanent de recollida de materi-
al ortopèdic per a enviar a Llatinoamèrica o
Àfrica, on els discapacitats d’aquests països
no poden accedir a una pròtesi, una cadira de
rodes, unes crosses o uns caminadors.

Professionals del sector s’encarregaran de
revisar, seleccionar i retocar tot el material.
Les pròtesis deixen de ser efectives després
de dos o tres anys perquè perden qualitat
però, malgrat tot, es poden reutilitzar en
certs països, reparant i adaptant els seus me-
canismes.

Associació d’Amputats Sant Jordi
Tel ❙ 93 / 274.14.60
a/e ❙ amputats_sant_jordi@suport.org

Ajudes per a la col·laboració
Regulació d’ajudes per a la col·laboració en-
tre la Diputació de Barcelona i les entitats
solidàries (ONGs) de la demarcació territo-
rial de Barcelona, per a accions puntuals de
sensibilització o avantprojectes per a la con-
certació.
Convoca: Diputació de Barcelona
Publicat al: BOPB núm 56, de 5 de març de
2004
Termini: 15 d’octubre de 2004

Cooperació internacional i
participació ciutadana
Bases de les convocatòries per a la conces-
sió de subvencions per a entitats que treba-
llin en projectes en l’àmbit de la cooperació
internacional, les relacions ciutadanes i la
participació ciutadana.
Convoca: Diputació de Barcelona
Publicat al: BOPB núm 56, de 5 de març de
2004

Cooperació al
desenvolupament
Subvencions i ajuts, amb càrrec a l’IRPF, per a
programes de cooperació i de promoció del
voluntariat social, destinats a atendre situa-
cions de necessitat i/o marginació de perso-
nes i col·lectius en situació de desigualtat
social i, en general, a activitats de solidaritat
per a cobrir necessitats d’interès general.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Publicat al: BOE núm. 69, de 21 de març
de 2004
Termini: 30 d’abril de 2004

Dona
Resolució de l’Instituto de la Mujer per la qual
es convoca la concessió de subvencions adre-
çades a programes que recolzin el moviment
associatiu de les dones i la seva participació
social, i que fomentin la igualtat d’oportuni-
tats entre l’home i la dona. Podeu trobar
més informació a:
www.boe.es/boe/dias/2004-02-28/pdfs/
A09400-09401.pdf
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Publicat al: BOE núm. 51, de 28 de febrer
de 2004

Premi Ones Mediterrània
En el 10è aniversari del premi poden participar
persones (de forma individual o col·lectiva) que
presentin iniciatives per a la defensa del medi
ambient a nivell de projecte, dins l’àmbit d’ac-
tuació de l’Estat espanyol. Es valora especialment
la viabilitat del projecte, l’originalitat de la pro-
posta i la seva planificació.
Termini: 23 d’abril de 2004

Mediterrània, Centre d ‘Iniciatives
Ecològiques
Tel ❙ 977 / 55.13.00
a/e ❙ mediter@tinet.org

Internet ❙ www.mediterran.org

II Premi Compromiso Social
L’objectiu és reconèixer la tasca realitzada
per les entitats públiques o privades amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida associ-
ada amb l’envelliment. Poden participar aque-
lles entitats que portin més de tres anys tre-
ballant en l’àmbit social i centrin la seva acti-
vitat en el suport a l’envelliment saludable.
Termini: 30 d’abril de 2004

Fundación Pfizer
a/e ❙ fundacionpfizer@pfizer.com

Internet ❙ www.fundacionpfizer.org

Premi Young active citizens
L’objectiu del premi és incentivar i promou-
re la participació activa de la gent jove a la
societat. Enguany el tema es focalitza en la
participació jove a nivell local i regional.
Termini: 15 de maig de 2004

Consell d’Europa
a/e ❙ leen.laconte@coe.int

Internet ❙ www.coe.int/T/E/cultural_co-
operation/Youth/2._Priorities/
award.asp

15è Premi Joan Maragall
La Fundació Joan Maragall convoca el 15è
Premi Joan Maragall per a una obra d’assaig o
d’investigació sobre cristianisme i cultura, que
inclogui la relació entre els dos temes; po-
den ésser aspectes religiosos o interreli-
giosos i també aspectes humanístics, ètics i
polítics.
Termini: 27 d’octubre de 2004

Fundació Joan Maragall
Tel ❙ 93 / 488.08.88

Internet ❙ www.fundaciojoanmaragall.org

Premis i beques
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Recursos útils per compartir

La secció Recursos A l’abast disposa d’un banc de recursos diversos, útils per a les entitats. Es tracta d’un apartat destinat a l’intercanvi
entre entitats a partir de l’oferta i la demanda de llocs i materials diversos per compartir.

Alguns exemples de recursos oferts i demanats són:
• Espais de lloguer
• Centres de documentació
• Espais publicitaris gratuïts
• Materials diversos: d’oficina, per a campanyes, ...
• Borsa de conferenciants per a les entitats
• Cerca de col·laboradors per a realitzar activitats
• Reciclatge de materials: radiografies, ordinadors
Podeu demanar o proposar recursos per compartir mitjançant un formulari on-line que
trobareu dins el mateix apartat.

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

Conferències
Situació de la infància a Catalunya
Organitza: Associació FADA per a l’As-
sessorament i la Prevenció dels Abusos
Sexuals a Menors
Lloc: Barcelona
Data: 15 d’abril de 2004

Aspectes legals de l’abús sexual
infantil
Organitza: Associació FADA per a l’As-
sessorament i la Prevenció dels Abusos
Sexuals a Menors
Lloc: Barcelona
Data: 20 d’abril de 2004

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ www.fada.voluntariat.org

És un valor la solidaritat?
Organitza: Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 30 d’abril de 2004

CCCB
Tel ❙ 93 / 402.70.77

93 / 402.70.79

Reflexió de l’actualitat cultural i religiosa
Organitza: Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona
Data: 19 d’abril de 2004

Fundació Joan Maragall
Tel ❙ 93 / 488.08.00

Internet ❙ www.fundaciojoanmaragall.org

Xerrada informativa
Camps de treball i projectes de mitja du-
rada
Organitza: Servei Civil Internacional de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 21 d’abril de 2004

SCI
Tel ❙ 93 / 441.70.79

Internet ❙ www.sci-cat.org

Exposició
Primavera fotogràfica: composicions fo-
togràfiques
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Dates: fins el 25 d’abril de 2004

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Tel ❙ 93 / 890.04.59

Excursions
Sortida d’ornitologia: escoltar cant
d’ocells
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: 17 d’abril de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Sant Jeroni: el cim més alt de
Montserrat
Organitza: Club Muntanyenc Monistro-
lenc
Lloc: Monistrol de Montserrat (El Bages)
Data: 18 d’abril de 2004

Club Muntanyenc Monistrolenc
Tel ❙ 670.22.97.10

Concentració al Pic de la Filia Per la
dignitat de la qualitat de l’alta munta-
nya
Organitza: Mountain Wilderness
Catalunya; FEEC
Lloc: Cabdella (Pallars Sobirà)
Data: 18 d’abril de 2004

Mountain Wilderness Catalunya
a/e ❙ sospirineus@mountain

wildernesscatalunya.org
Internet ❙ www.mountainwilderness

catalunya.org

l ’abastA
Recursos
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Més actes a l’Agenda de
www.xarxanet.org
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Seguint les petjades de la història: De
les petjades de dinosaures d’Isona als
temps romans i medievals
Organitza: Associació Cultural Terres
del Marquesat
Lloc: Isona - Abella de la Conca (Pallars
Jussà)
Data: 3 d’abril de 2004

Associació Cultural Terres del
Marquesat
Tel ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Fires i festes
2a Fira d’Entitats de Tarragona
Organitza: Conselleria de Relacions
Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona.
Lloc: Tarragona
Dates: 24 i 25 d’abril de 2004

Conselleria de Relacions
Ciutadanes de l’Ajuntament de
Tarragona
Tel ❙ 977 / 25.24.32
a/e ❙ hde@tinet.org

Anem per feina
La coordinadora barcelonina Anem per Fei-
na, que treballa al barri del Raval de
Barcelona, formada per Càritas Barcelona,
el Centre Obert Joan Salvador Gavina, la Fun-
dació Escó, Germanes Oblates i el servei
d’acolliment d’infants i famílies Els Quatre
Vents, fa una crida per ampliar la seva borsa
de treball.

Es tracta de potenciar la inserció laboral de
dones en risc o en situació d’exclusió. Les
entitats fan un seguiment integral del procés
de inserció, pel qual és fonamental la capta-
ció de clients que facin ofertes de feina, ge-
neralment en el camp de l’hostaleria, l’aten-
ció geriàtrica i el servei domèstic.

La borsa de treball d’Anem per Feina és un
servei gratuït per a qui vulgui utilitzar-lo per
contractar alguna de les dones que atén la
coordinadora. Anem per Feina s’ocupa del
seguiment, la formació de les treballadores,
i ofereix assessorament legal i set anys d’ex-
periència.

Anem per feina
Tel ❙ 93/ 443.30.40

Internet ❙ www.anemperfeina.pangea.org/

Seminari de Conferències
sobre Globalització
Justícia i Pau ha iniciat la segona fase de la
seva campanya Per una globalització més justa,
iniciada el 2003, que consisteix en un con-
junt d’activitats encaminades a la divulgació i
la sensibilització de l’opinió ciutadana.

Una de les accions més importants d’aquesta
segona fase de la campanya és un seminari de
dues conferències, les quals es poden triar
d’entre dos blocs temàtics formats per set
conferències cadascun. Els blocs tracten, per
una banda, de la Construcció de la Pau en un
món globalitzat i, per l’altra, del tema Per una
globalització més justa. Aquesta acció s’obre a
entitats, ajuntaments, escoles, parròquies,
etc.

Justícia i Pau
Tel ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ justiciaipau@justiciaipau.org

Orientació i assessorament
ASI
L’Associació Fada per a l’Assessorament i la
Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors ofe-
reix orientació i assessorament a totes les
persones sobre la temàtica dels abusos se-
xuals a menors.

Associació Fada
a/e ❙ asfada@suport.org

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org


