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156 Es crea la Subdirecció General

d’Associacionisme
i Voluntariat

El passat mes de juliol, el Govern de la
Generalitat va modificar l’estructura de
la Direcció General d’Actuacions Comuni-
tàries i Cíviques, incorporant la nova
Subdirecció d’Associacionisme i
Voluntariat.

Aquesta subdirecció substitueix el fins
ara Institut Català del Voluntariat
(INCAVOL), assumint i  desenvolupant
les seves actuacions i afegint-ne de no-
ves en l’impuls, el foment, la participa-
ció, l’assessorament i la formació del
món associatiu i de voluntariat català.

Per a més informació
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org
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Formació

Cursos
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i
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Pautes de comportament
en l’acció voluntària
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15 i 22 de setembre de 2004

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙ afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Creació i gestió d’ONLs
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 1, 2 i 3 d’octubre de 2004

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

Internet ❙  www.peretarres.org

Curs bàsic d’intervenció en
persones amb discapacitat
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: 15, 16, 22 i 23 d’octubre de 2004

Fundació Privada Tutelar ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙  languera@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org

Tècniques de comunicació
alternatives i argumentatives
per a infants i joves amb
retard mental
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 16 i 23 d’octubre, 6 i 13 de novembre de
2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

i

Globalització i desequilibris
Nord/Sud
Organitzen: Universitat Internacional de
Menorca Illa del Rei; Observartori de Deute en la
Globalització; Fons Menorquí de Cooperació
Lloc: Maó (Menorca)
Dates: del 13 al 17 de setembre de 2004

UIMIR
Tel ❙ 971 / 35.60.11
a/e ❙ uimir@ub.edu

Internet ❙ www.ub.edu/uimir

Curs de Maduresa Vital
Organitzen: Federació d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya; Ajuntament d’Esparraguera
Lloc: Esparraguera (Baix Llobregat)
Data: 12 de setembre de 2004

Ajuntament d’Esparraguera
Tel ❙ 93 / 777.18.31
a/e ❙ esparraguera@esparraguera.diba.es

Seminari de creixement
personal
Organitza: Escola de Formació de voluntaris
de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 9 i 16 d’octubre de 2004

Escola de Formació de voluntaris de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Curs de monitors i
monitores d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del  2 d’octubre de 2004 al 16 de gener
de 2005

El CAE
Tel ❙ 93 / 872.57.98
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Altres Cursos Jornades i congressos

Setmana Intercultural de
Girona
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 10 de setembre de 2004

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

4t Congrés Anual de
Fundraising d’Espanya
Organitzen: Associació de Professionals del
Fundraising - APF; AOMD-FECEMD
Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: 13 i 14 de setembre de 2004

Congrés Anual de Fundraising
Tel ❙ 93 / 240.40.70
a/e ❙ lherrero@fecemd.org

Internet ❙ www.profesionalesfundraising.org

2a Trobada Internacional
sobre Renda Bàsica
Organitza: EcoConcern - Innovació Social
Lloc: Barcelona
Dates: 17, 18 i 19 de setembre de 2004

EcoConcern - Innovació Social
Tel ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ econcern@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

Promoure la convivència i la
seguretat a la societat de la
informació
Organitzen: Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya; UNITAR, Institut de les
Nacions Unides per a la Formació i la Recerca
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 a l’11 de setembre de 2004

Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya
Tel ❙ 93 / 483.01.45
a/e ❙ dialeg2004@gencat.net

Internet ❙ www.gencat.net/interior/dialegs2004

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

i
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Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Carolines, 10
08012 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 439.45.15

E-mail:
Subscripcions: alabast@voluntariat.org
Informació: alabast@peretarres.org

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

■■■■■ En Projectes d’Intervenció  902.415.000 / assessor@peretarres.org
(aturat temporalment)

■■■■■ Creació i manteniment de webs  93.442.58.67 / webmaster@ravalnet.org

■■■■■ Jurídic  902.397.397 / juridic@suport.org

■■■■■ Econòmic  902.267.267 / economic@suport.org

■■■■■ Informàtic  902.497.497 / informatic@suport.org

■■■■■ Estratègia de Gestió  93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

i

Recursos

i

Premis i beques

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 innovació
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

8è premi Fundació Trias
Fargas
Poden optar al premi les obres originals i inèdites
que tractin sobre el pensament polític, econòmic,
social, cultural, històric o memorialístic que faci
referència al passat recent, al present o als reptes
de futur concernents a Catalunya.
Convoca: Fundació Trias Fargas
Termini: 17 de setembre de 2004

Fundació Trias Fargas
Tel ❙ 93 /  215.58.48
a/e ❙ fundacio@fundaciotriasfargas.org

Internet ❙ www.fundaciotriasfargas.org

Beques per al compromís
social
Es convoquen beques com a complement dels
sistemes d’Ajut d’Estudis amb l’objectiu d’ajudar
els joves a assolir una formació completa. Cal que
siguin titulars de CrediEstudis. Resta oberta la
convocatòria de setembre.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 24 de setembre de 2004

Fundació Caixa Sabadell
Tel ❙ 93 /  725.95.22
a/e ❙ fundacio@caixasabadell.es

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Premis Francesc Candel
La Fundació Lluís Carulla impulsa aquest guardó,
amb el suport de la Secretaria per a la Immigració.
Els premis s’atorgaran a entitats i institucions que
duguin a terme bones pràctiques a favor de la
integració en la societat catalana dels ciutadans
d’origen immigrant. També es premiaran les
accions de sensibilització sobre la cultura de la
immigració i les que potenciïn una visió positiva
de la immigració en els mitjans de comunicació.
Convoca: Fundació Lluís Carulla amb la
col·laboració de la Secretaria per a la Immigració.
Termini: 1 d’octubre de 2004

Fundació Lluís Carulla
Tel ❙ 93 / 200.53.47

Internet ❙ www.fundaciolluiscarulla.org/candel

5è Premi a la Recerca i la
Innovació Educatives
Angeleta Ferrer i Sensat
L’objectiu és incentivar la recerca i la innovació
educatives d’aquells/es professionals que treballen,
individualment o en grup, a partir d’una anàlisi
de la seva experiència en els diferents àmbits
educatius, formals o no formals, que contribueixin
a la millora qualitativa de l’educació i la renovació
pedagògica.
Convoca: Àrea d’Educació i Família de
l’Ajuntament de Reus
Termini: 15 d’octubre de 2004

Àrea d’Educació i Família de
l’Ajuntament de Reus
Tel ❙ 901 / 112.113
a/e ❙ imac@reus.net

Internet ❙ www.reus.net

Premi Joventut 2004
L’objectiu d’aquesta convocatòria és promocionar
la tasca investigadora del món juvenil. Poden optar
a aquest premi les tesis o els treballs d’estudi,
d’investigació o de sistematització de dades sobre
la joventut en general o algun dels seus aspectes,
preferentment dels joves, de 15 a 29 anys,
catalans o vinculats a Catalunya.
Convoca: Secretaria General de Joventut
Termini: 29 d’octubre de 2004

Secretaria General de Joventut
Tel ❙ 93 / 483.83.30

Internet ❙ www.gencat.net/joventut

i
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i
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Crides

i

i

Finançament

i

i

i

Club Esportiu Serra Marina
Tasques a realitzar: Col·laborar com a monitor
en diferents activitats esportives per a disminuïts
psíquics.: fútbol sala, bàsquet, natació i gimnàstica
rítmica.
Lloc: Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès)
Dedicació: tardes i caps de setmana a partir
de setembre.
Perfil: Es valorarà l’experiència en el camp de
l’esport i/o la disminució psíquica.

Club Esportiu Serra Marina
Tel ❙ 93 / 391.73.41

Contacte ❙ Juan Diego Alarcón

Fundació Akwaba
Tasques a realitzar: Dissenyar materials de
senzibilització de la propera campanya de l’entitat:
“Àfrica, inspiració altermundista”.
Lloc: L’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès)
Perfil: Es valoren coneixements de disseny gràfic.

Fundació Akwaba
Tel ❙ 93 / 440.95.33
a/e ❙ akwaba@pangea.org

Internet ❙ www.fundacioakwaba.org

Associació per l’Ajuda als
Malalts Mentals (APAMM)
Tasques a realitzar: Es necessiten dos
voluntaris/es per donar suport als monitors en
activitats lúdiques i ocupacionals amb malalts
mentals.
Lloc: L’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: 2 hores a la setmana.
Perfil: Major de 16 anys, sensibilitzat/da pel món
social, especialment en el tracte amb malalts
mentals.

APAMM
Tel ❙ 93 / 337.97.94

Contacte ❙ Gabriel Fernández

Associació Voluntaris 2000
Tasques a realitzar: Col·laboració en
l’organització de la preparació de manifestacions
culturals, lúdiques i amb finalitats no lucratives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: caps de setmana.
Perfil: A partir de 16 anys.

Associació Voluntaris 2000
Tel ❙ 93 / 441.62.25
a/e ❙ info@voluntaris2000.org

Contacte ❙ Joan Sonet

Medicus Mundi Catalunya
Tasques a realitzar: Suport en les àrees de
Comunicació (redacció de documents i elaboració
de materials de comunicació; elaboració de fulls
informatius interns i butlletins informatius externs)
i de Secretaria (recolzar l’atenció telefònica i
tasques administratives).
Dedicació: 6/8 hores setmanals per a l’àrea de
Comunicació; matins per a la Secretaria.
Perfil: Per a l’àrea de Comunicació una persona
amb bon nivell de redacció en castellà i català,
coneixement del món de les ONG, sensibilitat pels
temes lligats a la cooperació internacional i a
l’educació pel desenvolupament, i coneixements
informàtics dels programes: Word, PhotoShop, i
Power-Point. Per a la Secretaria una persona amb
formació administrativa o experiència equivalent,
i informàtica a nivell d’usuari.

Medicus Mundi Catalunya
Tel ❙ 93 / 418.47.62
a/e ❙  medicus@pangea.org

Contacte ❙ Isabel Mayoral

Associació d’Ajuda al
Toxicòman
Tasques a realitzar: Rehabilitació de persones
drogodependents.
Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental),
Igualada (Anoia), L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona responsable i seriosa.

Associació d’Ajuda al Toxicòman
Tel ❙ 93 / 237.45.50
a/e ❙ aatbarna@pangea.org

Contacte ❙ Marta Morral

Projecte Home Catalunya
Tasques a realitzar : Col· laborar en
l’acompanyament dels usuaris que viuen a la
comunitat terapèutica de Montcada i Reixac
(tractament i prevenció de les
drogodependències).
Lloc: Montcada i Reixac (Vallès Oriental)
Dedicació: nits de dilluns a diumenge i durant
tot el cap de setmana.
Perfil: Major de 21 anys amb capacitat de
treballar en equip i formació adequada.

Projecte Home Catalunya
Tel ❙ 93 / 469.32.25

Contacte ❙ Francesc Talens

Joves de Catalunya
Ajudes per a actuacions relacionades amb el món
associatiu jove de Catalunya. Es subvencionen
entitats que estiguin inscrites al Cens General de
la Secretaria General de Joventut, per al seu
funcionament i presència internacional.
Convoca: Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4141, de 26 de maig
de 2004
Termini: 20 de setembre de 2004

Cooperació i educació
Les ONGD amb seu social a Lleida poden obtenir
ajudes presentant projectes de cooperació per al
desenvolupament en països desafavorits, i també
projectes educatius per als ciutadans.
Convoca: Diputació de Lleida
Publicat al: BOPL núm. 95, de 31 de juliol de
2004
Termini: 30 de setembre de 2004

Cooperació al
desenvolupament
Convocatòria oberta de subvencions destinades
a donar suport a determinades activitats de
cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional: 1) Formació i capacitats, 2) Línia
de desenvolupament als països en conflicte
següents: Colòmbia, Palestina, Sàhara Occidental,
Timor Oriental, Bòsnia i Hercegovina i Kosovo.
Convoca: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Publicat al: DOGC núm. 4154, de 15 de juny
de 2004
Termini: 1 d’octubre de 2004

Creació artística
Ajuts econòmics destinats a col·lectus i entitats
artístiques per possibilitar la creació de
produccions de qualitat artística i programables
(teatre, música, dansa i arts visuals) i afavorir
propostes de formació que suposin algun valor
afegit respecte a l’oferta formativa ja existent.
Convoca: Oficina de Difussió Artística de l’Àrea
de Cultura - ODA
Termini: 15 d’octubre de 2004

ODA
Tel ❙ 93 / 402.26.83
a/e ❙  oda@diba.es

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i
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Agenda

L’espai de:

i

i

i i

i

Concert
25 anys dels Grallers de Ribes
Organitza: Entitat Cultural i Esportiva Ger
Lloc: Sant Pere de Ribes (El Garraf)
Data: 4 de setembre de 2004

Entitat Cultural i Esportiva Ger
Tel ❙ 93 / 896.12.00

Internet ❙ www.grallers.org/act_25ribes.php

Cinema Jove
Casal d’estiu de Cinema i Drets
Humans
Organitza: Gandhiji Cultural
Lloc: Girona
Dates: fins al 4 de setembre de 2004

Estació Espai-Jove
Tel ❙ 972 / 22.25.65

Internet ❙  www.zonajove.info/zonadestiu

Exposició
La Balca. Natura i cultura a l’entorn
d’una planta
Organitza: APNAE
Lloc: Aiguamolls de l’Empordà - Castelló
d’Empuries (Alt Empordà)
Dates: fins al 19 de setembre de 2004

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72

Internet ❙ www.apnae.org

Excursions
Pedraforca (2497m.)
Organitza: Centre Excursionista de Balaguer
Lloc: Balaguer (La Noguera)
Dates: 11 i 12 de setembre de 2004

Centre Excursionista de Balaguer
a/e ❙ cebalaguer@cebalaguer.org

Internet ❙ www.cebalaguer.org

XXV Travessa Matagalls - Montserrat
Organitza: Club Excurionista de Gràcia
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de setembre de 2004

Club Excursionista de Gràcia
Tel ❙ 93 / 237.86.59

Internet ❙ www.cegracia.com

De Potons a Sant Joan de la Muntanya
Organitza: Centre Excursionista del Pendès
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Data: 25 de setembre de 2004

Centre Excursionista del Penedès
Tel ❙ 93 / 17.22.41

Xarxanet.org compleix un any a internet
Xarxanet.org, promogut pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat , es va posar en marxa el passat 10 de juliol de 2003, ha tingut durant
el seu primer any d’existència una audiència mitjana de 2.934 sessions mensuals (més de 35.000 vistes en dotze mesos) i 16.980 pàgines vistes al mes,
convertint-se en l’espai de referència en llengua catalana de l’associacionisme i el voluntariat.

La totalitat dels continguts publicats a xarxanet.org han estat elaborats i gestionats per entitats del Tercer Sector, fet que constitueix una experiència
de treball en xarxa entre associacions.. Entre tots i totes hem fet...

· 1433 Notícies publicades amb un ritme d’actualització diari
· 166 Càpsules de coneixement amb continguts de gran qualitat
· 332 Respostes publicades a les Preguntes Més Freqüents
· 676 Actes, activitats, jornades i congressos recollits a l’Agenda
· 373 Seminaris i tallers recollits a l’agenda de Formació
· 70 Campanyes impulsades per entitats i publicitades a xarxanet.org.
· 68 Referències bibliogràfiques de novetats editorials
· 5 Experiències de bones pràctiques relatades.
· 202 Enllaços classificats en les 11 categories dels directori d’enllaços de xarxanet.org
· 22 Referències de serveis d’assessorament per a entitats.
· 43 Referencies de recursos d’utilitat per a entitats o persones del Tercer Sector.
· 68 Articles en profunditat escrits per autors reconeguts recollits en 9 Publicacions

i

Festes
Festa Major de Sant Feliu de Codines
Organitza: Ajuntament de Sant  Feliu de
Codines
Lloc: Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Dates: 16,17,18 i 19 de setembre de 2004

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Tel ❙ 93 / 866.27.68

Internet ❙ www.santfeliudecodines.org

Diàleg
Del consens de Washington a una
nova governança global
Organitza: Fundació CIDOB; Fòrum de
Barcelona 2004
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 al 26 de setembre de 2004

Fundació CIDOB
Tel ❙ 93 / 302.64.95

Internet ❙ www.cidob.es

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

i
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Recursos

i
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GRAMC Respon
Servei “on line” d’informació i assessorament en
matèria de legislació d’estrangeria. A la web de
l’entitat trobareu l’enllaç al servei GRAMC Respon.
Podeu fer consultes relacionades amb la
tramitació d’expedients de permisos de residència
i treball, visats, etc. Es dóna resposta en 48 hores.

Grup de Recerca i Actuació en Minories
Culturals
Tel ❙ 972 / 21.96.00
a/e ❙ minories@gramc.org

Internet ❙ www.gramc.org

Programa de ràdio:
La Revolució Silenciosa
El programa vol fer arribar a la ciutadania la
cultura de la bicicleta donant eines als ciclistes
per a una millor circulació per la ciutat,
incentivant als no-ciclistes a perdre-li la por. S’emet
del 2 d’agost al 3 de setembre, de dilluns a
divendres, a les 13.30h a Ona Catalana. Hi
col·labora el Bicicleta Club de Catalunya – BACC.

Bicicleta Club de Catalunya - BACC
Tel ❙ 93 / 307.71.00

Internet ❙ www.bacc.info

Tria Feina
El Centre Obert Tria ha iniciat un servei de recerca
de feina per a joves immigrants del Casc Antic de
Barcelona, que inclou informació, assessorament
i seguiment tutoritzat. Es treballen aspectes
relacionats amb el món laboral i es cerquen ofertes
que concordin amb els perfils adequats.

Centre Obert Tria
Tel ❙ 93 / 319.98.55
a/e ❙ puntinfotria@comtal.org

Contacte ❙ Laura Rodríguez

AICEC-ADICAE
AICEC-ADICAE és una associació de consumidors
i usuaris especialitzada en serveis financers.
L’objectiu és la possibilitat que qualsevol associació
interessada en donar xerrades, cursos, etc. sobre
assessorament, informació i tramitacions de
reclamacions en temes bancaris, d’assegurances
i inversions, es posi en contacte amb l’entitat per
tal d’establir possibles col·laboracions.

Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i
Assegurances - ADICAE
Tel ❙ 93 / 342.50.44

Internet ❙ www.adicae.net
Contacte ❙ Josean Molina

Termòmetres d’aigua
Laboratoris INIBSA vol fer una donació de 58.399
unitats (en 16 palets) de termòmetres d’aigua.
Els interessaria donar-ho tot de cop a una mateixa
organització.

Laboratoris INIBSA
Tel ❙ 93 / 860.95.00
a/e ❙ marketing2@inibsa.com

Internet ❙ www.inibsa.com
Contacte ❙ Neus Auguet

i

i

i

i
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Campanyes

Dóna el 0’7 de la teva
matrícula!
Una creu a la teva matrícula és la peça que ens
falta per ajudar  aquelles persones que volen una
vida i un futur millors. Has pensat que una petita
aportació permet fer coses impressionants? Des
de la FAS t’ho expliquem i t’animem a què siguis
solidari i donis el 0,7 de la teva matrícula a la
UAB!
Aquestes seran algunes de les destinacions de les
vostres aportacions: Bòsnia, El Salvador,
Nicaragua, Argentina, Perú, Bolívia, Guinea
Ecuatorial, Moçambic, Cuba, etc.

Fundació Autònoma Solidària
Tel ❙ 93 / 581.24.85
a/e ❙ fas.espaisolidari@uab.es

Internet ❙ magno.uab.es/fas

Aturem el genocidi a Darfur
Més d’un milió de persones desplaçades i 170.000
refugiats. Un mínim de 50.000 morts des de febrer
de 2003 i milers de dones i nenes violades. Aquest
és l’esfereidor resultat en fredes xifres, de la tragèdia
que viu la regió del Darfur (Sudan).
Amnistia Internacional, per tal d’actuar contra
aquest desastre humanitari, demana la implicació
de la comunitat internacional per aturar els atacs
a la població civil per part de les milícies janjawid
i de l’exèrcit. Davant del fet que l’Estat espanyol
assumirà properament  la presidència del Consell
de Seguretat de Nacions Unides, Amnistia
Internacional demana a tots els ciutadans que
facin arribar una carta al Ministre d’Afers
Exteriors, Miguel Angel Moratinos. Des de la web
d’AI podeu enviar el missatge mitjançant un senzill
formulari.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org/sudan/


