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

l �abastA

1 maig
2004

152 Special Olympics
Badalona 2004
Adreçats a esportistes amb
discapacitat psíquica de
Catalunya, de l�estat i de la
resta del món.

10, 11, 12 i 13 de
juny de 2004

Vols ser voluntari??
Truca al 93 384 47 86!!

Més informació a
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org
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Formació

Cursos
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Presons
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15, 22 i 29 de maig de 2004

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

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

Direcció d�equips de treball
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 11, 13, 18 i 20 de maig de 2004

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

Internet ❙ www.esplai.org

Coneixements bàsics sobre
l�alcoholisme
Organitza: Associació RAUXA
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 15 i 22 de maig de 2004

Associació RAUXA
Tel ❙ 93 / 415.62.98
a/e ❙ asrauxa@comb.es

Animació per a gent gran
Organitza: Amics de la gent gran
Lloc: Barcelona
Data: 29 de maig de 2004

Amics de la gent gran
Tel ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ voluntaris@amicsdelagentgran.org

Gestió del temps i control de
l�estrès
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 4, 5, 11 i 12 de juny de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Altres cursos

1r Cicle de sortides per
conèixer el patrimoni
geològic de Catalunya
Organitza: Associació per la Defensa i l�Es-
tudi de la Natura
Llocs: Baix Llobregat nord, Depressió de la
Selva, Estany de Banyoles
Dates: 2, 15 i 30 de maig de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

La cafetera
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 3 de maig de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 285.17.89

609.62.78.65
a/e ❙ ecd@arrakis.es

Formació de formador@s en
participació ciutadana
(Curs d�aprofundiment)
Organitza: Direcció de Participació Ciuta-
dana de l�Ajuntament de Barcelona; Centre
d�Investigacions Pedagògiques d�Infància,
Adolescència i Joventut
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 de maig de 2004 al 19 de juny de
2005

Direcció de Participació Ciutadana de
l�Ajuntament de Barcelona
a/e ❙ cmunozj@mail.bcn.es

Internet ❙ www.bcn.es/tjussana/
cursparticipacio.htm#cursb

Gestió dels aspectes laborals
de les entitats no lucratives
Organitza: Suport Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 6,11 i 13 de maig de 2004

Treball en equip a l�entitat de
l�esplai
Organitza: Suport Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 9, i 15 de maig 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 gestió de conflictes en
equips de treball
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 8 de maig de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Creant xarxa: correu
electrònic avançat
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Data: 12 de maig de 2004

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Envelliment i qualitat de vida
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 20 de maig de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.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

Finançament Legislació

Àrea d�Afers Socials
Es convoca la concessió de subvencions per
diferents programes socials d�entitats: d�una
banda els que recolzen el moviment associa-
tiu de les dones i la seva participació social, i
de l�altra, els que fomenten la igualtat d�opor-
tunitats entre dones i homes.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Termini: 6 de maig de 2004
Publicat al: BOE núm. 36, d�11 de febrer
de 2004

Democracia i Drets Humans
(1999-2004)
Es subvencionen accions comunitàries rea-
litzades en països en vies de desenvolupa-
ment que contribueixin tant en el desenvo-
lupament de la democràcia i de l�Estat de Dret,
com en el respecte pels drets humans i lli-
bertats bàsiques. Poden optar a l�ajut orga-
nitzacions sense afany de lucre a nivell regio-
nal i internacional.
Convoca: Comissió de les Comunitats Eu-
ropees
Termini: 31 de desembre de 2004
Publicat al: DOCE núm. 15, de 17 de gener
de 2004

Nou règim simplificat de
comptabilitat
El 27 de febrer, es va publicar al BOE el Reial
Decret 296/2004 pel que s�aprova el Règim Sim-
plificat de Comptabilitat. Cal recordar que en
el marc de la Llei 7/2003, d�1 d�abril, de Societat
Limitada Nova Empresa es va preveure l�apro-
vació d�un model comptable presidit pel prin-
cipi de simplificació. Es tracta del Reial Decret
que configura aquest règim simplificat i estén
el seu àmbit d�aplicació a tots els subjectes
comptables, de qualsevol forma jurídica, i que
havent de dur la comptabilitat ajustada al Codi
de Comerç, o a les normes per les que es
regeixen, no sobrepassin determinats límits.
Cal senyalar que el règim no és obligatori,
sinó opcional.
Publicat al: BOE núm. 50, de 27 de febrer
de 2004

Text refós de la Llei de
l�Impost sobre Societats i de
l�IRPF
Els passats 10 i 11 de març es varen publicar al
BOEelsReials Decrets Legislatius 3/2004 i 4/2004
respectivament, tots dos de 5 de març, pels
que s�aprovaren el textos refosos de la Llei de
l�IRPF i de l�Impost sobre Societats.
Els nous textos no presenten novetats im-
portants perquè tenen com a principal objec-
tiu refondre la respectiva Llei original de l�im-
post i les seves successives modificacions.
Publicat al: BOE núm. 60, de 10 de març
de 2004 i al BOE núm. 61, d�11 de març
de 2004

Declaració censal d�alta,
modificació i baixa en el cens
d�obligats tributaris
El model 036 serveix per demanar el Codi
d�Identificació Fiscal o modificar les dades con-
tingudes a la tarja fiscal, però també és una
declaració censal. És un model, a través del
qual Hisenda recull una sèrie de dades de
l�entitat amb transcendència fiscal.
Podeu consultar el model oficial de l�Agència
Tributària i també consultar les instruccions
per emplenar el model, tot en català.

Agència Tributaria
Tel ❙ 901. 33.55.33

Internet ❙ www.aeat.es/webcatalan/
home.html

Per a més informació consulteu els
Portals Jurídic i Econòmic de
www.xarxanet.org



4 1 maig 2004
Generalitat de Catalunya
Institut Català del Voluntariat

i

i

Crides

i

i

i

i

i

i

Projecte dels Noms - Sida
Tasques a realitzar: Col·laborar en l�orga-
nització i participar en el desenvolupament
del 11è Memorial Internacional de la Sida a
Barcelona. Els voluntaris rebran formació
específica i es tindran en compte les prefe-
rències personals.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 15 i 16 de maig de 10 a 14h, i de
16 a 20h (torns de 4 hores).
Perfil: Població general interessada en par-
ticipar en activitats de sensibilització i pre-
venció de l�VIH/Sida.

Projecte dels NOMS
Tel ❙ 93 / 318.20.56
a/e ❙ jsaz@hispanosida.com

Associació Catalana per al
Parkinson
Tasques a realitzar: Impartir cursos d�in-
formàtica a nivell d�usuari: Office, Correu
electrònic, Internet, a 2 grups petits, 4/5 per-
sones, de malalts i/o familiars de Parkinson.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 o 3 hores a la setmana, prefe-
rentment en horari de matí.
Perfil: Persona amb coneixements elemen-
tals d�informàtica.

Associació Catalana per al Parkinson
Tel ❙ 93 / 245.43.96
a/e ❙ associacio@catparkinson.com

Moviment per la Pau
Tasques a realitzar: Participació en el marc
del programa de sensibilització de l�entitat
sobre les mines antipersonals, per mitjà de
xerrades a instituts i escoles (de primària i
secundària).
Dedicació: matins o tardes lliures.
Perfil: Persones interessades en formar-se
en temes de pau, i amb un cert compromís
de continuïtat.

Moviment per la Pau
Tel ❙ 93 / 219.33.71
a/e ❙ movpau@pangea.org

Contacte ❙ Lídia Tovar (matins)

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Beques de la Fundació Joan
Maragall
L�objecte de les beques és establir ponts
entre un sector de la cultura �ja sigui en el
seu vessant científic o bé en el social- i el
cristianisme. Cal que els candidats siguin gra-
duats universitaris i hauran de presentar un
projecte d�estudi o recerca avalat per un pro-
fessor, amb l�acceptació del centre escollit.
Convoca: Fundació Joan Maragall
Termini: 13 de maig de 2004

Fundació Joan Maragall
Tel ❙ 93 / 488.08.88
a/e ❙ fjm@fundaciojoanmaragall.org

Internet ❙ www.fundaciojoanmaragall.org

X Premi de Narrativa Curta
Rafael Farré
L�objectiu és promoure la redacció de tex-
tos literaris en llengua catalana entre les per-
sones inscrites en els centres i les aules de
formació d�adults, i recordar Rafael Farré,
una persona de llarga i reconeguda trajectò-
ria en el món de la formació d�adults.
Amb motiu de la proclamació de l�any 2004
com a Any Dalí, per tal de commemorar el
primer centenari del seu naixement, les nar-
racions hauran de tractar sobre qualsevol
aspecte de l�obra de l�artista.
Convoca: Departament de Benestar i Família
Publicat: DOGC núm. 4097, de 23 de març
de 2004
Termini: 15 de juny de 2004

II Premis ACRA per a la
millora del benestar i qualitat
de vida de les persones grans
Certamen d�àmbit estatal que pretén ser una
plataforma de divulgació de la qualitat, la in-
novació i les aportacions professionals en el
camp de l�atenció a les persones grans.
Convoca: Associació Catalana de Recursos
Assistencials
Termini: 3 de setembre de 2004

ACRA
Tel ❙ 93 / 414.75.52
a/e ❙ jvidal@acra.es

Internet ❙ www.acra.es
Contacte ❙ Jaume Vidal

Premis i beques

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Recolzament en les
activitats de lleure amb persones amb
discapacitat intel·lectual.
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Perfil: Persona major d�edat amb sensibili-
tat social, responsable, dinàmica i amb ganes
de gaudir amb persones amb discapacitat
intel·lectual.

Tots Som Santboians
Tel ❙ 93 / 652.98.40

Contacte ❙ Montse Carnota

Intress
Tasques a realitzar: Donar suport en dos
casals infantils per a nens i nenes amb
discapacitats.
Lloc: Barris de Bon Pastor i Baró de Viver
(Barcelona)
Dedicació: tardes de 16 a 20 hores.
Perfil: Persona amb sensibilitat social.

Intress
Tel ❙ 93 / 217.26.64
a/e ❙ lourdes@intress.org

Contacte ❙ Pilar Núñez i Lourdes Moya

Fundació Sociosanitària de
Barcelona
Tasques a realitzar: Atenció a pacients,
persones grans, amb tipologia de convales-
cència, llarga estada i cures pal·liatives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persones amb sensibilitat social i ca-
pacitat d�escoltar.

Fundació Sociosanitària de Barcelona
Tel ❙ 93 / 417.04.00
a/e ❙ acasals@fssbcn.org

Contacte ❙ Alicia Casals

Associació d�Amputats Sant
Jordi
Tasques a realitzar: Suport a persones que
han patit una amputació.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona amb sensibilitat social.

Associació d�Amputats Sant Jordi
Tel ❙ 620.32.48.39
a/e ❙ amputats@suport.org

Contacte ❙ Pilar Díaz

i
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Agenda

L�espai de:
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Fires i festes
1a Fira d�entitats
Organitza: Àrea d�Acció Social de l�Ajun-
tament de Cubelles
Lloc: Cubelles (Garraf)
Data: 2 de maig de 2004

Àrea d�Acció Social - Ajuntament de
Cubelles
Tel ❙ 93 / 895.24.57

Internet ❙ www.cubelles.com

Mostra gastronòmica
Organitza: Associacio Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 10 de maig de 2004

Associacio Nou Horitzó
Tel ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Aplec del Cargol
Organitza: Federació de Colles de l�Aplec
del Caragol de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 21, 22 i 23 de maig de 2004

FECOLL
Tel ❙ 973 / 28.14.73

Internet ❙ www.aplec.org

Exposicions
10è aniversari del JIS, una dècada d�his-
tòria
Organitza: Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Lloc: L�Hospitalet de Llobregat
Dates: fins el 7 de maig de 2004

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙ www.joves.org

25 anys d�història del Centre Obert Joan
Salvador Gavina
Organitza: Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 16 de maig de 2004

Centre Obert Joan Salvador Gavina
Tel ❙ 93 / 442.66.83

93 / 442.40.09
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Fotografies
Organitza: Associació Amistat amb San
Miguelito Sant Boi
Dates: del 10 al 23 de maig de 2004
Lloc: Sant Boi de Llobregat

Centre de Recursos i Documentació
per a la Solidaritat l�Olivera
Tel ❙ 93 / 652.98.40
a/e ❙ crsolidaritat@stboi.es

Conferència i exposició
10 Anys d�activitats de �Les Terres del
Marquesat�
Organitza: Associació Cultural Terres
del Marquesat
Lloc: Balaguer (La Noguera)
Data: 14 de maig de 2004

Associació Cultural Terres del
Marquesat
Tel ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Conferència
Un altre món és possible
Organitza: Araguaia; Cristianisme i Jus-
tícia; Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 5 de maig de 2004

Cristianisme i Justícia
Tel ❙ 93 / 317.23.38

Internet ❙ www.fespinal.com

Titelles
La improbable llegenda del bandoler.
Aventures
Organitza: Companyia Trac - Trac; Cen-
tre Obert Joan Salvador Gavina
Data: 7 de maig de 2004

Centre Obert Joan Salvador Gavina
Tel ❙ 93 / 442.66.83

93 / 442.40.09
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Portal Jurídic: Coneix el marc jurídic de la teva entitat, coneix les regles del joc

En aquest número us explicarem que podeu trobar al Portal Jurídic gestionat per Suport Associatiu de la Fundació Catalana de l�Esplai.
Es tracta d�un dels 8 Serveis dels quals disposa xarxanet.org.

� Podeu estar al dia del marc jurídic que afecta les entitats consultant les Novetats d�aquest servei. Alguns exemples interessants són:
noves disposicions legals, nous reglaments, subvencions per a entitats, etc.

� Podeu resoldre dubtes i augmentar els vostres coneixements consultant les Càpsules de coneixement, les respostes a
Preguntes Més Freqüents o bé utilitzant el formulari d�Assessorament. Sabreu que és una entitat sense afany de lucre, l�Assemblea i
la Junta directiva, com constituir una entitat o quina documentació cal tenir al dia.

� Podeu disposar d�una completa Agenda d�actes i d�una Agenda formativa del
camp jurídic de les entitats.

Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb el Portal Jurídic mitjançant els for-
mularis on-line de les seccions Assessorament, Agenda i Formació.

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

i
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Teatre social com a eina
d�intervenció socioeducativa
Aquest és el tema de l�intercanvi europeu
que es farà amb una organització no governa-
mental dedicada al treball amb persones des-
afavorides.
Es valorarà molt la motivació dels partici-
pants, joves de 17 a 25 anys, i el seu interès
pel teatre.
Organitza: ArtiXoc
Lloc: Brasov (Romania)
Dates: del 10 al 22 d�agost de 2004

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

Internet ❙ www.geocities.com/
artixoc2003

Intercanvi intercultural
Arteinscacco és una associació cultural que
treballa el tema de la �contaminació artísti-
ca� a Vercelli, una ciutat situada entre Torí i
Milà. Proposen un intercanvi intercultural
entre joves (20-25 anys) per a crear un labo-
ratori interactiu amb diferents expressions
artístiques com la pintura, l�escultura, la dan-
sa, el teatre i la moda.
Organitza: Arteinscacco
Lloc: Vercelli (Itàlia)
Dates: setembre de 2004

Arteinscacco
a/e ❙ informagiovani@comune.vercelli.it

Internet ❙ www.arteinscacco.it

Assessorament sociolaboral
per als joves
L�extensió d�Acció Jove - Joves de CCOO de
Catalunya a Tarragona, seguint l�experiència
del Punt d�Informació Juvenil d�Acció Jove de
Barcelona, ha engegat un punt de dinamització,
informació i d�assessorament sociolaboral
estable per als joves de la província de
Tarragona, sempre en xarxa amb el teixit
associatiu juvenil de les comarques i de
Catalunya.

Acció Jove - Joves de CCOO de
Catalunya a Tarragona
Tel ❙ 977 / 22.83.96
a/e ❙ acciojove_tgn@conc.es

Internet ❙ www.conc.es/acciojove/

Biniés Lanceta, Puri.
Tú, nuestro sueño. Crónica de una adopción
internacional.
ADDIF, 2003
L�Associació en Defensa del Dret de la Infàn-
cia a la Família ha editat el primer llibre digi-
tal sobre adopció. Aquesta és una eina de
reflexió i diàleg per a pares i professionals.
Un recorregut pel desig, l�espera i finalment
l�encontre amb el fill adoptiu.
El podeu consultar a:
www.binies.net/infadop/ldsueño.htm

ADDIF - Adopció i Acolliment
Tel ❙ 93 / 313.49.59
a/e ❙ as.addif@suport.org

Internet ❙ www.addif.org

Visita guiada concertada
per a escoles
Centre de Recuperació d�Animals Ma-
rins de Catalunya
Organitza: Fundació CRAM
Lloc: Premià de Mar (Maresme)
Dates: de dilluns a divendres durant tot
l�any

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

Internet ❙ www.cram.es

Concert solidari
Pepe Guerra
Organitza: Totes les mans
Lloc: Barcelona
Data: 6 de maig de 2004

Totes les mans
Tel ❙ 609.45.69.77

629.89.47.94
Internet ❙ www.gemecs.com/

toteslesmans

Més actes a l�agenda de
www.xarxanet.org


