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153 9a Edició de
l�Escola d�Estiu
del Voluntariat

Generalitat de Catalunya
Institut Català del Voluntariat

Tortosa, 22, 23, 24 i 25 de juliol

La inscripció es pot fer, fins el 4 de juny, a les
adreces següents:

Per correu postal
Institut Català del Voluntariat
Escola d�Estiu del Voluntariat
Diputació, 92-94
08015 Barcelona

Personalment a
qualsevol oficina de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.

Per fax
93 / 228.73.05 - 93 / 228.73.19

Per internet
us podeu descarregar el formulari de la ins-
cripció a http://www.voluntariat.org

Ja us heu inscrit??

Doncs vinga, encara hi sou a temps!!

Us hi esperem!!

Cost de la trucada: 0,55 € els 3 minuts o fracció.

Més informació

formacio@voluntariat.org
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Formació

Cursos
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Formació del voluntari de les
fundacions tutelars
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: 21, 22, 28 i 29 de maig de 2004

ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ facidh@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org

Formació bàsica social
Organitza: Creu Roja Catalunya
Lloc: Sant Cugat i Rubí (Vallès Occidental)
Dates: del 22 de maig al 6 de juny de 2004

Creu Roja Sant Cugat del Vallès - Rubí
Tel ❙ 93 / 674.23.84

Internet ❙ www.creuroja.org

Curs d�iniciació al voluntariat
Organitza: Escola del Voluntariat Evangèlic
Lloc: Sabadell
Dates: 22 i 29 de maig de 2004

Escola del Voluntariat Evangèlic
Tel ❙ 93 / 424.10.20

Internet ❙ www.ce-catalunya.org/eve.htm

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

Dissenyar la pàgina web de
l�associació (iniciació)
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 2, 7 i 9 de juny 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

Consciència del present
�viure l�ara�
Organitza: Escola de Formació de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 22 de maig de 2004

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

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

Arribar a bon port: buscant
informació
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: cada dia de maig i juny de 2004

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Joc, joguina i lleure
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 22, 23, 29 i 30 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

Elaboració de projectes
Organitza: Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 2, 7, 9 i 14 de juny de 2004

Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya
Tel ❙ 93 / 318.81.62
a/e ❙ federacio@cooperativestreball.coop

Internet ❙ www.cooperativestreball.coop

Taller de prevenció: persona
i conflicte
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 16, 21 i 23 de juny de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

L�accessibilitat i l�adaptació
de l�entorn: una millora de
qualitat de vida
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Lleida
Data: 2 de juny de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org

Jornades i congressos

6es Jornades de mediació
Organitza: Fundació Internacional Olof
Palme
Lloc: Badalona
Data: 15 de maig de 2004

Fundació Internacional Olof Palme
Tel ❙ 93 / 384.51.33
a/e ❙ info@fiop.net

10è Congrés de Linguapax
Organitza: Institut Linguapax
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 23 de maig de 2004

Institut Linguapax
a/e ❙ info@linguapax.org

Internet ❙ www.linguapax.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

Crides

Associació Suport
Tasques a realitzar: Gestió d�una borsa de
treball per a dones amb càrregues familiars, i
orientació laboral per a la seva inserció.
Dedicació: mínim 2 hores setmanals, a con-
venir.
Perfil: Psicòleg, pedagog, psicopedagog o
mestre.

Associació Suport
Tel ❙ 666.29.03.52
a/e ❙ associaciosupor@hotmail.com

Contacte ❙ Elisabet Soldevila

Associació per a la
rehabilitació del malalt
psíquic
Tasques a realitzar: Acompanyament als
assistents, millora dels seus hàbits d�auto-
nomia, foment de la cohesió grupal, partici-
pació i dinamització en les activitats que es
realitzen a les dues residències de l�entitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de dilluns a divendres, a concre-
tar.
Perfil: Persones amb esperit solidari i desig
de cooperació.

AREP
Tel ❙ 93 / 352.13.39

Contacte ❙ Sílvia Vila

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Fundació Salut i Comunitat
Tasques a realitzar: Participació en la campa-
nya Summer Campaign de prevenció de l�abús
de l�alcohol i les drogues que es durà a terme,
el mes de juliol, a les costes de Barcelona.
Dedicació: 25 hores setmanals (a convenir
matins o tardes).
Perfil: Persones amb sensibilitat social.

Fundació Salut i Comunitat
Tel ❙ 93 / 244.05.70
a/e ❙ fsyc@fsyc.org

Contacte ❙ Ana o Lidia

Rauxa
Tasques a realitzar: Atenció a persones
indigents.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persones majors de 18 anys i amb
sensibilització social.

Rauxa
Tel ❙ 93 / 415.62.98

Contacte ❙ Dra. Lluïsa Marín

Centre de Recursos
Educatius per a Deficients
Visuals Joan Amades
Tasques a realitzar: Acompanyament i su-
port a un nen amb discapacitat visual, durant
unes colònies escolars.
Dedicació: del 17 al 19 de maig de 2004.
Perfil: Persona que es vulgui implicar en ac-
tivitats d�integració escolar i social de per-
sones amb discapacitat visual.

CRE Joan Amades
Tel ❙ 93 / 280.48.49
a/e ❙ mccc@once.es

Contacte ❙ Ma Carme Cano

AMPA - Col·legi Públic
Educació Especial
Folch i Camarassa
Tasques a realitzar: Activitats de lleure (ta-
llers, jocs i sortides pel barri...) dins del Ca-
sal d�estiu adreçat a nens plurideficients cecs
o amb greu dèficit visual.
Dedicació: Completa.
Perfil: Persona sensibilitzada amb el món dels
discapacitats.

AMPA - Col·legi Públic Educació
Especial Folch i Camarassa
Tel ❙ 93 / 232.94.70
a/e ❙ esthergrino@ub.edu

Contacte ❙ Esther Griñó - Petra Martínez
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Finançament
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Campanyes

i

Societat i càncer
El programa Societat i càncer impulsa tot tipus
d�accions socials dirigides a donar suport i aju-
dar les persones que han passat per l�experi-
ència de patir aquesta malaltia. Poden presen-
tar projectes les entitats sense afany de lucre.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 24 de maig de 2004

Fundació La Caixa
Tel ❙ 902.22.30.40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Exclusió social
Es concediran ajudes destinades, d�una banda, a
millorar tant el coneixement dels problemes
d�exclusió social que afecten actualment laUnió
Europea com dels plantejaments innovadors
per a la promoció de la inclusió social i, d�una
altra, a promoure la creació de xarxes entre
ONG per desenvolupar l�intercanvi d�experi-
ències, d�informació i de les bones pràctiques.
Convoca: Direcció General V: Ocupació,
Relacions Laborals i Afers Socials
Publicat al: DOCE núm. 308, de 8 d�octu-
bre de 1998
Termini: 4 de juny de 2004

Leonardo da Vinci
Convocatòria de propostes per tal de recol-
zar l�organització d�actes (conferències i ex-
posicions) amb l�objectiu de promoure l�ex-
plotació de resultats innovadors del progra-
ma Leonardo da Vinci.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOUE C 98/41, de 23 d�abril de
2004
Termini: 28 de juny de 2004

Projectes de caire social
L�objectiu d�aquesta convocatòria és pro-
moure projectes que activin recursos per a
la integració i la inserció laboral de persones
amb discapacitats físiques/psíquiques, per a
la millora de la qualitat de vida i la participa-
ció social activa de la gent gran, i per a la
millora de les condicions sanitàries i educa-
tives de la població en general.
Convoca: Fundació Auris4
Termini: es poden presentar projectes du-
rant tot l�any

Fundació Auris4
a/e ❙ fundacio@auris4.com

Internet ❙ www.fundacioauris4.org/

Programa Joventut
Concessió d�ajuts per a la realització de pro-
jectes dins el marc del Programa d�Acció
Comunitària Joventut: intercanvis La Joventut
amb Europa, servei voluntari europeu, inici-
atives juvenils tant individuals com de grup,
formació i cooperació dels agents de la polí-
tica de joventut.
Convoca: Unió Europea
Publicat al: BOE núm. 25, de 29 de gener de
2003
Termini: diferents terminis segons les da-
tes de realització del projecte

Gestió i promoció de la
qualitat
Les activitats susceptibles de finançament en
el marc de la subvenció global s�adrecen a
organitzacions de primer nivell (associacions,
fundacions) i de segon nivell (federacions,
confederacions i unions d�aquestes). Els pro-
jectes han d�estar relacionats amb models de
gestió de la qualitat o amb la promoció de la
cultura de la qualitat.
Convoca: Fundación Luís Vives
Termini: permanent

Contra la discriminació
S�obre la convocatòria de subvenció global
del programa operatiu de lluita contra la dis-
criminació 2000-2006.
Convoca: Fundació Luis Vives - Fons Social
Europeu
Termini: 15 de desembre 2004

Fundació Luís Vives
Tel ❙ 91 / 540.08.78
a/e ❙ LUISVIVES@fundacionluisvives.org

Internet ❙ www.fundacionluisvives.org

Summer Campaign
L�objectiu d�aquesta campanya, que es porta-
rà a terme el proper mes de juliol en algunes
de les platges de la costa barcelonina, és pre-
venir l�ús de drogues i promoure la salut dels
joves turistes locals i estrangers. Consisteix
en intercanviar informació, actituds i conduc-
tes de joves prèviament formats amb els jo-
ves que estiuegen a les platges, per tal de
proporcionar més credibilitat en els missat-
ges i major probabilitat d�èxit en el canvi d�ac-
tituds. És per això que es realitzaran tallers,
entrevistes i repartiment de materials pre-
ventius en estands ubicats en punts clau.

Fundació Salut i Comunitat
Tel ❙ 93 / 244.05.70
a/e ❙ fsyc@fsyc.org

Contacte ❙ Ana o Lidia

Per un domini .CAT
L�associació puntCAT, de la qual formen part
més de 70 entitats, ha impulsat una campanya
per aconseguir un domini a internet per a la
comunitat lingüística i cultural catalana, que
seria gestionat per una fundació sense ànim
de lucre. Sota el domini .CAT s�hi podran
registrar dominis d�aquelles entitats, empre-
ses i persones que s�expressin en llengua
catalana i/o que es dediquin al foment de la
cultura catalana.
Més de 50.000 ciutadans i de 1.800 empreses
i entitats ja s�han sumat a la campanya. Podeu
adherir-vos-hi introduint les vostres dades a
la web de la campanya.

Associació puntCAT
Internet ❙ www.puntcat.org

Joc net a les olimpíades
Campanya que té per objectiu aconseguir un
compromís, per part del sector de la confec-
ció de roba i calçat esportiu, que garanteixi
unes condicions de treball dignes per a les
persones, majoritàriament dones assalaria-
des en cadenes de producció. Les marques
de roba esportiva no respecten els drets de
milions de treballadors i treballadores de tot
el món, i omplen les botigues amb els dar-
rers models de sabates i roba a preus molt
baixos, abans d�iniciar-se els Jocs Olímpics
d�Atenes.

SETEM - Catalunya; UGT; CCOO;
Intermon Oxfam

Internet ❙ www.juegalimpio.org
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Agenda

L�espai de:
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Dansa
Presentació de balls i danses de les co-
marques tarragonines
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 19 de maig de 2004

Ballada a la Festa Major de Nou Barris
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 23 de maig de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 285.17.89

609.62.78.65
Internet ❙ www.arrakis.es/~josepm

Teatre
La Isla
Organitza: Casal Compañía Rakatá; Casal
d�Associacions Juvenils de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: de dimecres a dissabtes fins el 23
de maig de 2004

Casal d�Associacions Juvenils de
Barcelona
Tel ❙ 901.51.52.53

Internet ❙ www.casalbcn.info

Música
Cantata a càrrec de la Coral Rossinyol i
actuació del Mago de Oz
Organitza: Lliga Catalana d�Ajuda al Malalt
de Càncer
Lloc: Salt (Gironès)
Data: 30 de maig de 2004

Lliga Catalana d�Ajuda al Malalt de
Càncer
Tel ❙ 972 / 22.49.63

Internet ❙ www.lligacancer.org

Sortida
Caminada per la solidaritat
Organitza: Ajuda en Acció
Lloc: Barcelona
Data: 30 de maig de 2004

Ajuda en Acció
Tel ❙ 93 / 488.33.77

Internet ❙ www.ayudaenaccion.org

Homenatge
Comte - rei de Catalunya i Aragó
Martí l�Humà
Organitza: Cercle d�Investigació i Docu-
mentació Medieval de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 22 de maig de 2004

CIDOMCAT
Tel ❙ 93 / 352.12.75
a/e ❙ cidomcat@wanadoo.es

Exposicions
Galícia en blanc i negre
Organitza: Fundació Caixa Sabadell; Bi-
blioteca Frederica Montseny
Lloc: Canovelles (Vallès Oriental)
Dates: fins el 16 de maig de 2004

Fundació Caixa Sabadell
Tel ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Trobades solidàries
Organitza: Viatgers sense Fronteres;
Casal d�Associacions Juvenils de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: fins el 31 de maig de 2004

Casal d�Associacions Juvenils de
Barcelona
Tel ❙ 901.51.52.53

Internet ❙ www.casalbcn.info

Conferència
Què fan els Serveis Socials del barri?
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 17 de maig de 2004

Associació Nou Horitzó
Tel ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Fes un clic, enxarxa´t a l´associacionisme i al voluntariat a la Universitat
En aquest número us explicarem que podeu trobar al Portal Universitari gestionat per la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Es
tracta d�una de les 8 Àrees de les quals disposa xarxanet.org.

� Podeu estar al dia del voluntariat i l�associacionisme universitari consultant les Novetats d�aquesta àrea. Alguns temes interessants
són: l�estructura de voluntariat a les universitats catalanes, campanyes solidàries, activitats associatives a les universitats, cooperació
amb universitats de fora del país, etc.

� Podeu resoldre dubtes i augmentar els vostres coneixements consultant les Càpsules de coneixement, les respostes a les
Preguntes Més Freqüents o bé utilitzant el formulari d�Assessorament. Sabreu com es fa la gestió dels voluntaris a les universitats, que
és el voluntariat virtual, o com s�atenen els universitaris amb necessitats especials.

� Podeu disposar d�una completa Agenda d�actes i d�una Agenda formativa amb cursos de
voluntariat a les universitats.

� Podeu interaccionar amb el portal mitjançant els formularis on-line de les seccions
Assessorament, Agenda i Formació.

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

Més actes a l�agenda de
www.xarxanet.org
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Recursos a internet
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Assessoria jurídica i dietètica
per afectats de diabetis
A banda de planificar dietes, s�organitzen
conferències, seminaris, etc. especialment
dedicats a la dieta on es dóna resposta als
dubtes comuns. A través de l�ADC s�esta-
bleixen contactes amb assessories jurídiques
sensibilitzades amb la problemàtica de la
marginació dels afectats de diabetis.

Associació de Diabètics de Catalunya
Tel ❙ 93 / 451.36.76
a/e ❙ ADC@diabetis.org

Internet ❙ www.diabetis.org

Recursos per a grups
musicals
El Casal d�Associacions Juvenils de Barcelona
va editar, el passat mes de març, un número
especial del seu butlletí 901 51 52 53 amb un
recull de recursos per a grups musicals juve-
nils de Barcelona. Es tracta d�una eina útil
que respon a preguntes com on poder assa-
jar, on poder enregistrar una maqueta i on
poder actuar. També inclou un itinerari mu-
sical recomanat.

Casal d�Associacions Juvenils de
Barcelona
Tel ❙ 901.51.52.53
a/e ❙ casal@casalbcn.info

Internet ❙ www.casalbcn.info/casal/ct/
butlleti901/butlleti47.htm

Federació Catalana Pro
Persones amb Retard Mental
El portal de la Federació APPS té per objec-
tiu ser el centre de recursos virtual de la
Federació per a les persones amb discapacitat
intel·lectual, per a les entitats, per als pro-
fessionals i per a la societat en general. Vol
esdevenir un vehicle d�informació, comuni-
cació i intercanvi sobre la discapacitat intel·-
lectual.

www.federacioapps.com

La teva veu a Europa
És el punt d�accés a una àmplia varietat d�ei-
nes interactives que permeten als ciutadans
participar activament en l�elaboració de polí-
tiques de la Unió Europea. Permet cercar
informació i assessorament sobre aquestes
polítiques i participar en debats en línia.

www.europa.eu.int/yourvoice

Festival al dia
Espai d�informació periòdica, concisa i àgil
per conèixer l�actualitat del Festival Mundial
de la Joventut Barcelona 2004. Per rebre el
butlletí electrònic cal donar-se d�alta a tra-
vés del formulari de subscripció.

www.barcelona2004.org/
festivaljoventut/cat/boletin.htm

Fòrum Europa-Aula
L�Injuve posa en marxa aquest espai que pre-
tén ser un punt de trobada per a joves inte-
ressats en Europa, i respondre qualsevol
qüestió relacionada amb els programes
Sòcrates, Leonardo da Vinci i Juventut.

www.jovenesenaccion.com

ONGsearch.com
Es tracta d�un potent cercador d�organitzaci-
ons no governamentals i de llocs solidaris a
Internet. Permet realitzar cerques per paï-
sos i també donar d�alta els llocs web de les
vostres entitats.

www.ongsearch.com

aMPosta.org
La xarxa ciutadana d�Amposta, creada l�any
2003, és un espai virtual vigent, públic i obert.
L�objectiu és informar i educar els internautes
que podran participar en l�elaboració dels
continguts enviant notícies i comentaris.

www.amposta.org
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