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per l�esclerosi
múltiple!!!
L�11 de juliol, 600 piscines de tot

Catalunya i més de 70.000 persones
es mullen nedant en solidaritat amb l�esclero-
si múltiple.

Necessitem voluntaris per a:
� Inscriure les persones i fer el seus

diplomes de participació.
� Vendre material a les piscines participants

(samarretes, tovalloles �).
� Explicar que és l�esclerosi múltiple.

L�horari és de 9.00 a 21.00 hores.
Les persones poden escollir entre els torns de:

❑ 09.00 a 13.00 h.
❑ 13.00 a 17.00 h.
❑ 17.00 a 21.00 h.
❑ tot el dia

Tothom pot ser voluntari del Mulla�t!!

Més informació
Fundació Esclerosi Múltiple
Telèfon 902.11.30.24
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Primers auxilis i seguretat a
les activitats de lleure de
vacances
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 1, 3, 8 i 10 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

Seminari de creixement
personal
Organitza: Escola de Formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 12 de juny 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

Legislació fiscal.
Tributs de les ONLs
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de juny de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

La mort: prova de vida.
Acompanyament i elabo-
ració de processos de dol
Organitza: Fundació DOMO
Lloc: Barcelona
Dates: 12, 13, 14, 19 i 20 de juliol de 2004

Fundació DOMO
Tel ❙ 93 / 237.97.44

93 / 237.02.97
a/e ❙ fundaciodomo@infonegocio.com

Altres cursos

Gestió dels aspectes laborals
de les entitats no lucratives
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Data: 3 de juny de 2004

Planificació i gestió
d�assegurances per a
associacions
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Data: 3 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

Iniciació al maquillatge tea-
tral
Organitza: Artixoc
Lloc: Barcelona
Dates: 5, 6 i 7 de juny de 2004

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

La intervenció grupal en
familiars de malalts
d�Alzheimer
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 10 de juny de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Monogràfic reanimació
cardiopulmonar bàsica
Organitza: Creu Roja Tarragona
Lloc: Tarragona
Data: 12 de juny de 2004

Creu Roja Tarragona
Tel ❙ 977 / 24.50.62
a/e ❙ agvijo@cruzroja.es

Monitors de temps lliure
(estiu I)
Organitza: Escola Lliure El Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 25 de juny al 7 de juliol de 2004

Escola Lliure El Sol
Tel ❙ 93 / 601.16.46
a/e ❙ escola@escolaelsol.org

50 hores amb la Sida
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 de juny al 9 de juliol de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Curs pràctic de cuina natural
ecològica
Organitza: Centre d�Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Dates: a convenir

Centre d�Estudis Naturistes
Tel ❙ 93 / 487.73.49

93 / 487.11.39

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

Jornades i congressos

XVI Jornades Tècniques:
Cap a la normalització de
l�esport adaptat a les perso-
nes amb discapacitat
Organitza: Fundació Institut Guttmann
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de juny de 2004

Fundació Institut Guttmann
Tel ❙ 93 / 497.77.00

Internet ❙ www.guttmann.com
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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

Recursos

i

i

i

Reflexions sobre el tercer
sector: 4 temes clau
L�Observatori del Tercer Sector és un equip
de recerca especialitzat en el tercer sector,
dins de l�àrea d�estudis del Centre d�Estudis
de Temes Contemporanis.

Actualment l�Observatori treballa en un pro-
jecte de recerca sobre quatre temes relle-
vants per al sector: la legitimitat i el tercer
sector, la capacitat d�incidència política, les
accions de rendició de comptes, i l�ètica i els
valors en les organitzacions.

Aquest estudi té dues parts: un enfocament
teòric d�aproximació als conceptes adaptats
a la realitat catalana, i una part pràctica en la
qual s�explica què fan i com es plantegen les
organitzacions aquests reptes.

Per aquest motiu s�ha elaborat un qüestiona-
ri per recollir informació de les organitzaci-
ons del tercer sector. El qüestionari, que en
una primera fase tracta els temes de legitimi-
tat i incidència política, es pot trobar a la
web www.tercer-sector.org i us animem a
participar-hi per tal que els resultats puguin
reflectir la vostra realitat. No us portarà
massa temps i us farem arribar les conclusi-
ons de l�estudi que, de ben segur, us seran
útils per a la vostra organització.

Observatori del Tercer Sector - CETC
Tel ❙ 93 / 343.58.80
a/e ❙ observatori@tercer-sector.org

Internet ❙ www.tercer-sector.org

Local per compartir
ASEM - Associació espanyola contra les ma-
lalties neuromusculars cerca local per com-
partir amb una altra associació a Barcelona.
Ha de ser un espai ampli, planta baixa o pis,
però amb ascensor gran. És urgent, ja que el
local que tenen ara s�ha quedat petit per a les
seves necessitats.

ASEM
Tel ❙ 93 / 451.65.44
a/e ❙ asem15@suport.org

Internet ❙ www.asem-esp.org
Contacte ❙ Ma Teresa Baltà

Martí i Bosch, Lluís.
Per què el Voluntariat?
Barcelona: Edicions STJ, 2004
Aquest llibre ens convida a viure la solidari-
tat i els seus valors intrínsecs. Escrit per un
voluntari de l�Associació Internacional de
Voluntariat que, al llarg de 195 pàgines, ex-
plica de manera planera com el voluntariat
esdevé una forma atractiva i necessària de
participació ciutadana.

Associació Internacional de
Voluntariat
Tel ❙ 93 / 278.80.24
a/e ❙ aiv@retemail.es

Internet ❙ www.aiv.voluntariat.org

Hernández Benavente, San-
tos. Fem cooperatives.
Barcelona: Fundació Roca i Galès, 2003
L�autor d�aquest estudi ha treballat tota la
seva vida en l�àmbit de l�anàlisi i l�organitza-
ció d�empreses, sovint dins del cooperati-
visme.
La Fundació Roca i Galès li proposà que
escrivís un llibre que ajudés a entrar en el
món de les cooperatives, que intentés expli-
car l�essència del cooperativisme i de l�eco-
nomia social i, també, les característiques de
les seves realitats pràctiques, de la seva pro-
jecció en la vida diària.

Fundació Roca i Galès
Tel ❙ 93 / 215.48.70
a/e ❙ fundacio@rocagales.org

Internet ❙ www.rocagales.org

Guia didàctica per a la
prevenció del VIH/Sida
Joves per la Igualtat i la Solidaritat posa a
disposició de les entitats i centres educatius
una Guia didàctica per a la prevenció del
VIH/Sida, que va acompanyada del vídeo
VH-DEO i de material per a les dinàmiques.
La Guia es composa de vuit dinàmiques per a
treballar el tema a través de tallers i d�un
manual per a l�educador/a.

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Tel ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ info@joves.org

Internet ❙ www.joves.org
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Campanyes

Associació d�Amputats Sant
Jordi
Tasques a realitzar: Suport a persones que
han patit una amputació.
Perfil: Persones majors de 18 anys amb sen-
sibilitat social.

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

Contacte ❙ Pilar Diaz

Enginyeria Sense Fronteres
Tasques a realitzar: Tasques administrati-
ves, estands a fires d�entitats, campanyes...
Perfil: Persones amb inquietuds socials i in-
terès pels països del Tercer món.

Enginyeria Sense Fronteres
Tel ❙ 93 / 310.08.43
a/e ❙ esf@pangea.org

Contacte ❙ Miquel Carrillo

Club de Minusvàlids Horitzó
Tasques a realitzar: Recolzament tant en tas-
ques administratives com en l�àrea esportiva
de les Escoles d�iniciació a l�esport adaptat.
Perfil: Persones sensibles amb el món dels
discapacitats i amb experiència en el món de
l�esport.

Club de Minusvàlids Horitzó
Tel ❙ 630.06.62.02
a/e ❙ cmhoritzo@horitzo.e.telefonica.net

Contacte ❙ Josep Bernabeu i Abelló

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. Ofereixen la
formació necessària.
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

Escola Auxilia Barcelona
Tasques a realitzar: Suport en les activi-
tats del Casal adreçat a nens i nenes de 4 a 17
anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: del 21 de juny al 16 de juliol, i de
l�1 al 10 de setembre de 2004.

Escola Auxilia Barcelona
Tel ❙ 93 / 204.22.69

(Marta o Josep, de 9 a 14h.)
a/e ❙ auxilia100@hotmail.com

Coordinació Catalana de
Colònies Casals i Clubs
d�Esplai
Tasques a realitzar: Traducció i interpre-
tació entre català/castellà/anglès o bé català/
castellà/francès.
Lloc: Barcelona
Dedicació: del 26 al 31 de juliol de 2004
(matins i/o tardes).
Perfil: Traductors/intèrprets o bé estudiants
dels últims cursos.

CCCCCE
Tel ❙ 93 / 410.01.00
a/e ❙ secretaria@coordinaciocatalana.org

Internet ❙ www.coordinaciocatalana.org

Fundació CRAM
Tasques a realitzar: Col laborar com a mo-
nitors en les visites guiades al Centre de Re-
cuperació d�Animals Marins de Catalunya.
Formació a càrrec de l�Àrea d�Educació de la
Fundació CRAM.
Lloc: Premià de Mar (Maresme)
Dedicació: de dilluns a dissabte, de 9.30 a
13.30h.
Perfil: Persones motivades, responsables i
amb capacitat per a parlar en públic. Es valo-
raran l�experiència i els coneixements en els
camps de l�educació ambiental, biologia, ma-
gisteri....

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

Internet ❙ www.cram.es
Contacte ❙ Luisa García

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Projecte Dorve
Aquest projecte vol generar debat i reflexió
entre els habitants de la comarca del Pallars
Sobirà, per tal que decideixin entre tots quin
és el model de comarca que volen per al seu
territori.
Per això, l�Associació rurbans ha estat tre-
ballant organitzant unes taules de debat con-
vidant tots els agents comarcals per tal de
debatre quatre problemàtiques principals que
afecten el seu territori: planificació territo-
rial, desenvolupament econòmic, el despo-
blament i la nova immigració.
L�objectiu és fer arribar als polítics locals i
de l�administració autonòmica un recull de
les opinions, suggeriments, comentaris, que
han acabat sessió rera sessió en un conjunt
de conclusions que reflecteixen que pensen
alguns dels habitants de la comarca per a què
ho apliquin en les seves polítiques.

Associació rurbans
Tel ❙ 637.40.81.60 (Vanesa Freixa)

667.93.47.54 (Eva Tarragona)
a/e ❙ rurbans@tesiture.com

Internet ❙ www.rurbans.org

Ajuda per al
desenvolupament
de Mauritània
La Fundació Humanitària Dr. Trueta destina-
rà els diners de l�entrada del concert de
gospel, Twocats pel Gospel del passat dia 2 de
maig, a obrir un nou projecte d�ajuda al des-
envolupament a Mauritània, concretament a
la localitat de F�Dereick.
Amb la recaptació, fruit de l�èxit d�assistèn-
cia de públic, es compraran mitja dotzena de
màquines de cosir per a una cooperativa de
dones d�aquest poble amb l�objectiu de
disminuir la càrrega física i augmentar el ren-
diment de les seves tasques. El projecte glo-
bal que la Trueta prepara preveu també al-
tres actuacions tant d�ajuda al desenvolupa-
ment com d�ajuda humanitària.
En l�àmbit sanitari, la Trueta donarà suport a
l�ambulatori municipal d�F�Dereick, i també
subministrarà medicaments per a la farmàcia
municipal. En l�àmbit de l�ensenyament, estu-
dia l�enviament de material informàtic i edu-
catiu als tres centres escolars de F�Dereick.

Fundació Humanitària pel 3r i 4t món
Dr. Trueta
Tel ❙ 93 / 886.92.76

Internet ❙ www.dr-trueta.org
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i

i
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Agenda

L�espai de:
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Exposicions
Masvidal. Botànica il·lustrada
Organitza: Fundació Caixa Sabadell; Fun-
dació Bosch i Cardellach; Museu Arxiu
Tomás Balvey
Lloc: Cardedeu (Vallès Oriental)
Dates: fins el 20 de juny de 2004

Fundació Caixa Sabadell
Tel ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Tu n�ets capaç
Organitza: Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Ripollet (Vallès Oriental)
Dates: del 24 de maig al 4 de juny de 2004

FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

Representació
Un viatge per l�arc de Sant Martí
(conte)
Organitza: Associació Integració de Per-
sones amb Discapacitat - APINDEP
Lloc: Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès
Oriental)
Data: 5 de juny de 2004

APINDEP
Tel ❙ 93 / 844.84.26
a/e ❙ apindep@hotmail.com

Conferències
La higiene bucodental amb dents natu-
rals i dents postisses
Organitza: Associació Coordinadora d�Ac-
tivitats per a la gent gran
Lloc: Barcelona
Data: 2 de juny de 2004

El porc i els seus derivats són convenients
per a les persones grans?
Organitza: Associació Coordinadora d�Ac-
tivitats per a la gent gran
Lloc: Barcelona
Data: 9 de juny de 2004

ACA
Tel ❙ 93 / 318.65.95
a/e ❙ acaasso@suport.org

Posem fil a l�agulla (cicle)
Organitza: Acció Escolta de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 2 i 9 de juny de 2004

Acció Escolta de Catalunya
Tel ❙ 667.01.49.12
a/e ❙ accioescolta@accioescolta.org

Taules rodones
Fatiga crònica
Organitza: Associació Catalana d�afec-
tats per la Síndrome de Fatiga Crònica
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: 3 de juny de 2004

ACSFCEM
Tel ❙ 93 / 339.62.82

Internet ❙ www.acsfcem.org

L�Àfrica Central: hi ha sortida?
Organitza: Amnistia Internacional Alt
Empordà
Lloc: Figueres (Alt Empordà)
Data: 4 de juny de 2004

Amnistia Internacional Alt Empordà
Tel ❙ 93 / 209.35.36

Internet ❙ www.ai-cat.org

Visita guiada per a esplais
Centre de Recuperació d�Animals Ma-
rins 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

Internet ❙ www.cram.es

La formació és la principal garantia de qualitat de l�organització i el seu voluntariat
En aquest número us explicarem que podeu trobar al Portal de Formació gestionat per la Fundació Pere Tarrés. Es tracta d�un dels 8
Serveis dels quals disposa xarxanet.org.

� Podeu estar al dia de l�actualitat formativa del sector associatiu i del voluntariat consultant les Novetats d�aquesta àrea. Alguns temes
interessants són: la programació de cursos de les entitats, el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, els recursos per a la
formació de les entitats i dels voluntaris, etc.

� Podeu resoldre dubtes i augmentar els vostres coneixements consultant les Càp-
sules de coneixement, les respostes a les Preguntes Més Freqüents o bé utilitzant el
formulari d�Assessorament. Podreu conèixer les escoles de formació, les principals
tècniques de formació o com detectar les necessitats formatives dels voluntaris.

� Podeu disposar d�una completa Agenda d�actes i d�una Agenda formativa amb cursos de
formació de formadors i de formació interna per a entitats.

� 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

i
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Finançament
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Projectes de cooperació
per al desenvolupament
Subvencions per a projectes de cooperació i
desenvolupament, presentats per les organit-
zacions no governamentals i entitats sense
ànim de lucre de Tarragona per a l�any 2004.
Convoca: Ajuntament de Tarragona
Publicat al: BOPT núm. 101, de 3 de maig de
2004
Termini: 2 de juny de 2004

Integració social
Convocatòria d�ajuts per a projectes adre-
çats a entitats que treballin amb infants, jo-
ves i adults en risc o en situació de margina-
ció i exclusió social.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 28 de juny de 2004

Fundació La Caixa
Tel ❙ 902.22.30.40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Infància
Convocatòria d�ajudes per a finançar tres
projectes en benefici de la infància desafavo-
rida a Espanya.
Convoca: Fundación Solidaridad Carrefour
Termini: 30 de juny de 2004

Fundación Solidaridad Carrefour
Internet ❙ www.carrefour.es/fundacion

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

Programa nacional de
Cooperació Internacional de
ciència i tecnologia
Ajudes amb l�objectiu d�afavorir la participa-
ció en programes i organismes internacio-
nals, en particular els europeus, i aprofitar el
context internacional per a assolir millor els
objectius científics, tecnològics, sectorials i
d�interès públic del Pla Nacional de I+D+I.
Es convoquen diversos tipus de modalitats
de participació:
� Accions complementàries per a promou-

re la cooperació internacional.
� Accions integrades d�investigació científi-

ca i tecnològica.
� Beques d�especialització en organismes

internacionals de Ciència i Tecnologia.
Convoca: Ministeri d�Educació i Cultura
Publicat al: BOE núm. 111, de 7 de maig de
2004
Termini: 31 de desembre de 2004

Excursions
Rutes per Collserola:
Marxa Nocturna 2004
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes
- Nou Barris
Lloc: Parc de la Guineueta (Barcelona)
Data 12 de juny de 2004

Arxiu Històric de Roquetes - Nou
Barris
Tel ❙ 93 / 353.95.16

Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

De Sant Bernat a Sant Marçal
Organitza: Cordada Associació Excur-
sionista i Ecologista
Lloc: Montseny
Data: 16 de juny de 2004

Cordada Associació Excursionista i
Ecologista
Tel ❙ 93 / 352.18.76

Internet ❙ www.cordada.org

Sortida
Visita a la vila medieval de Bagà
Organitza: Cercle d�Investigació i Do-
cumentació Medieval de Catalunya
Lloc: Bagà (Berguedà)
Data : 19 de juny de 2004

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

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