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157 Una aposta per la

qualitat

El proper mes de novembre està prevista

la realització d’unes jornades amb el títol:

“Impulsar la qualitat al Tercer
Sector. Compartir per millorar”

Aquestes jornades estan organitzades conjun-
tament per l’Institut de Treball Social i Serveis
Socials (INTRESS) i la Direcció general d’Ac-
tuacions Comunitàries i Cíviques del Departa-
ment de Benestar i Família per mitjà de la nova
Subdirecció general d’Associacionisme i
Voluntariat.

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

Cursos
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Iniciació al voluntariat
Organitza:  Escola de Formació de Volun-
taris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 16, 23 i 30 d’octubre 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

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitiza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: 15, 16 i 23 d’octubre de 2004

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

Iniciació al Voluntariat:
Organitza: Escola del Voluntariat Evangèlic
Lloc: Barcelona
Dates: 16 i 23 d’octubre de 2004

Atenció a Refugiats i
Immigrants
Organitza: Escola del Voluntariat Evangèlic
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 13 de novembre de 2004

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

Educació per a la muntanya:
conducció de grups d’infants
i joves
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 16, 23, 24 i 30 d’octubre de 2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Suport a gent gran en el
procés de pèrdua, mort i dol
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 28 d’octubre de 2004

Amics de la Gent Gran
Tel ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ voluntaris@amicsdelagentgran.org

Altres

Taller de memòria
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Dates: dilluns de setembre a desembre de 2004

Associació Nou Horitzó
Tel ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Monitor sociocultural
especialitzat en el lleure-
formació ocupacional
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 21 de setembre de 2004 a l’1 de
febrer de 2005

El CAE
Tel ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Mente eficaz, corazón
creativo
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Data: 27 de setembre de 2004

Centre d’Estudis Naturistes
Tel ❙ 93 / 487.73.49

93 / 487.11.39
a/e ❙ cen_53@msn.com

Llengua de signes catalana
Organitza: Cercle d’Artistes Sords Units - ASU
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 d’octubre de 2004 al 4 de juny
de 2005 
 

ASU
Tel ❙ 93 / 430.25.99
a/e ❙ asu@ya.com

Internet ❙ www.asubcn.org

Mediació per a la Integració
Social
Organitza: Fundació Autònoma Solidaria;
Departament de Pedagogia Aplicada de la
UAB
Lloc: Barcelona
Dates: de l’1 de novembre de 2004 al 22 de
juny de 2005

Fundació Autònoma Solidaria
Tel ❙ 93 / 581.24.85
A/e ❙ fas.socials@uab.es

Internet ❙ magno.uab.es/fas/

Legislació de les associacions
i fundacions
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 6 de novembre de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Educar la interioritat en una
societat plural
Organitza: Fundació Claret
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de gener i 1, 8 i 15 de febrer de
2005

Fundació Claret
Tel ❙ 93 / 476.14.50
a/e ❙ info@fundacioclaret.org

Internet ❙ www.fundacioclaret.org

Educació per a la salut
Organitza: Joves per la Igualtat i la Solidaritat -
JIS
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dates: 29 de setembre, 1, 6 i 8 d’octubre de 2004

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ sandra@joves.org

Internet ❙ www.joves.org

i

i

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:
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

i

Recursos

i

i

i

Jornades

Urgències, crisis i talls
biogràfics en les
adolescències
Organitza: Fundació Cassià Just; Fundació
Sant Joan de Déu; Escoles Universitàries de
Treball Social i Educació Social - Pere Tarrés.
Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Dates: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2004

EUTSES - Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 415.25.51

Internet ❙ www.peretarres.org/eutses/
agenda.html

7a Jornada de debat
“Els trastorns mentals greus
en la infància i en
l’adolescència”
Organitza: Fundació Nou Barris
Lloc: Barcelona
Data: 5 de novembre de 2004

Fundació Nou Barris
Tel ❙ 93 / 276.16.95

Internet ❙ www.f9b.org

Terés, G.; Fernández, M.
Teatre de ponent: Granollers.
El teatre alternatiu, reflexions
des de la periferia
Granollers: Amics del Teatre de Ponent, 2004
Terés s’encarrega de la crònica cronològica, des
del teatre independent del tardofranquisme a les
sales alternatives del nou mil·lenni, que fa de fil
conductor; Fernández signa els articles d’opinió
sobre aspectes o conceptes lligats al teatre i al
teatre alternatiu. En el llibre s’estableix un lligam
entre l’anomenat teatre independent dels
anys seixanta i setanta, amb l’anomenat tea-
tre alternatiu dels anys vuitanta, noranta i
dos mil. Pretén ser el filó base per reflexio-
nar sobre les evolucions del concepte de
teatre alternatiu, la relació entre el teatre
públic i privat i la política teatral a Catalunya
i a la resta de l’estat espanyol des del punt de
vista territorial i econòmic.
.

Amics del Teatre de Ponent
Tel ❙ 93 / 849.81.67
a/e ❙ amics@teatredeponent.com

Local per compartir
L’Associació Catalana per la Infància Maltractada
cerca una altra entitat per  compartir les seves
oficines actuals al c/ Ausiàs March, 77 de
Barcelona.
S’ofereixen oficines cèntriques, espais exclusius
(despatxos diversos), una sala d’arxiu, espais
comunitaris, serveis d’ús compartit i possibilitat de
bústia de correu i allotjament web.

ACIM
Tel ❙ 93 / 245.65.14
a/e ❙ acim@acim.es

Internet ❙ www.acim.es

Espai per compartir
El Grup Igia, associació de professionals de
l’àmbit de les drogodependències, ofereix
local per compartir amb altres associacions
o professionals a títol individual, que puguin
estar interessats per l’exercici de la seva ac-
tivitat..
Espais disponibles: 3 despatxos d’ús exclusiu o
compartit, aula/sala de reunions, amb una
capacitat per a 35 persones aprox., equipada
per a activitats formatives. magatzem, cuina, wc,
etc. Adreça: c/ Enric Granados, 116 1r 2a
Barcelona

Grup Igia
Tel ❙ 93 / 415.25.99
a/e ❙ info@igia.org

Internet ❙ www.igia.org

Guia de dinamització
d’associacions i consells
locals de joventut
Barcelona: Triangle Jove, 2004
Triangle Jove, espai de coordinació entre els
Consells de Joventut de Catalunya, País Valencià
i Illes Balears, ha editat en versió electrònica la
Guia de dinamització d’associacions i consells locals
de joventut que vol ésser una eina per a què
entitats i consells puguin dur a terme el seu treball
amb eficàcia i eficiència. Sumari: La planificació
del treball associatiu; La importància de la
comunicació; La gestió associativa: l’organització i
el marc legal; La gestió econòmica de l’entitat.

Triangle Jove
Internet ❙ www.cnjc.net/cat/guia-dinamitzacioi
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Crides
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Finançament
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Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Dones i participació
ciutadana
Ajudes per a projectes i activitats d’associa-
cions de dones sense ànim de lucre i per a la
promoció de les dones a la ciutat de Lleida.
Convoca: Ajuntament de Lleida
Publicat al: BOPL  núm. 112, de 7 de setembre
de 2004
Termini: 7 d’octubre de 2004

Col·laboració amb ONGs
Ajudes per a la col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i les entitats de solidaritat de la
demarcació territorial de Barcelona. Dues línies
d’ajudes: accions puntuals de sensibilització i
avantprojectes per a la concertació.
Convoca: Diputació de Barcelona
Publicat: BOPB núm. 56 de 5 de març de 2004
Termini: 15 d’octubre de 2004

Llocs de treball per a
disminuïts
Subvencions, per a la creació i manteniment de
llocs de treball per a persones amb disminució,
destinades a entitats públiques, privades i a
persones amb disminució. Inclou projectes per a
la creació de centres especials de treball, per al
manteniment de llocs de treball i projectes amb
treballadors amb disminució que es trobin en
situació d’atur.
Convoca: Departament de Benestar i Família
Publicat: DOGC núm. 4081, d’1 de març de
2004
Termini: 31 de desembre de 2004

Joventut
El programa d’acció comunitària “Joventut”
(2000-2006) ofereix als joves possibilitats de
mobilitat i de participació en la construcció de la
Europa del 3r mil·lenni, contribuint a la creació
d’un espai europeu de cooperació en l’àmbit de
la política de la joventut, fonamentat en l’educació
no formal. Es destinen ajudes per a la formació i
cooperació dels agents de política de joventut, per
a estudis sobre la joventut i publicitat de les accions
dutes a terme.
Convoca: Direcció General XXII: Educació,
Formació i Joventut de la Comissió Europea
Publicat: DOCE núm. 214, de 27 de juliol de
2000
Termini: 31 de desembre de 2006

Nens i Joves amb
Cardiopatia
Tasques a realitzar: Dur a terme els tallers i
la taula d’informació i “pim pom” de la carpa de
la Mercè que tindrà lloc al Passeig de Gràcia.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 24, 25 i 26 de setembre de 2004,
horari a convenir.

Nens i Joves amb Cardiopatia
Tel ❙ 93 / 458.66.53

Internet ❙ www.aacic.org
a/e ❙ info@aacic.org

Contacte ❙ Noèlia Boscar

Associació GRAMC
Tasques a realitzar: Participació en diferents
programes de l’entitat: servei de guarderia, suport
lingüístic a joves nouvinguts, suport en tasques
administratives.
Lloc: Salt (Gironès)
Dedicació: matins o tardes, amb dies i horari a
convenir.
Perfil: Majors de 16 anys.

GRAMC
Tel ❙ 972 / 21.96.00
a/e ❙ minories@gramc.org

Contacte ❙ Gemma, Bet

Associació YMCA Barcelona
Tasques a realitzar: Reforç escolar per a in-
fants amb necessitats socials, ludoteca infantil d’1
a 3 anys, activitats de lleure per a infants, punt
d’informació juvenil, alfabetització d’adults i
immigrants, ciberespai i classes d’anglès per a
infants, joves i adults.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un mínim de 2 hores setmanals.

Associació YMCA Barcelona
Tel ❙ 93 / 285.34.75
a/e ❙ ymcabarcelona@ymcaesp.org

Contacte ❙ Romina Borges

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Recolzament en les acti-
vitats de lleure adreçades a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Perfil: Persona major d’edat amb sensibili-
tat social, responsable, dinàmica i disposada
a gaudir amb persones amb discapacitat
intel·lectual.

Tots Som Santboians
Tel ❙ 93 / 652.98.40

Contacte ❙ Montse Carnota

Club Minusvàlids Horitzó
Tasques a realitzar:  Cerca de  recursos,
disseny i implementació del projecte.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona ordenada, amb capacitat de
diàleg i negociació.

Club Minusvàlids Horitzó
Tel ❙ 630.06.62.02
a/e ❙ cmhoritzo@horitzo.org

Contacte ❙ Josep Bernabeu

Associació Suport, Serveis a
la Família, la Dona i la
Infància
Tasques a realitzar: Fer de monitors/es d’un
espai de joc educatiu per a infants de 0 a 4
anys.
Lloc: Vilaseca-Salou (Tarragonès)
Perfil: Monitor de lleure, educador infantil,
mestre, psicòleg, pedagog o psicopedagog
(estudiants).

Associació Suport, Serveis a la Família, la
Dona i la Infància
Tel ❙ 666.29.03.52
a/e ❙ associaciosuport@hotmail.com

Contacte ❙ Elisabet Soldevila

i

i
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Agenda

L’espai de:
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i i
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Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org

i

Cultura i festes
Festa de la PDE a Tortosa
Organitza: Plataforma en Defensa de
l’Ebre
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)
Data: 18 de setembre de 2004

Plataforma en Defensa de l’Ebre
Internet ❙ www.ebre.net

a/e ❙ plataforma@ebre.net

Matí bastoner
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: Diumenge 26 de setembre de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 318.82.59

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Correllengua
Organitza: Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana – CAL; Acció Cultural del
País Valencià
Lloc: Arreu dels Països Catalans
Dates: fins el 6 de novembre de 2004

CAL
Tel ❙ 93 / 415.90.02

Internet ❙ www.correllengua.org

Exposició
2n Concurs de fotografia de natura
“Instants de Natura”
Organitza: ADENC; Fundació Caixa Sabadell
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Dates: fins el  20 de setembre de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Fòrum 2004
Contribuint a l’agenda global
Organitza: Fòrum Barcelona 2004 i diverses
entitats
Lloc: Barcelona
Dates: del 22 al 26 de setembre de 2004

Fòrum Barcelona 2004
Tel ❙ 93 / 510.10.05

Internet ❙ www.barcelona2004.org

Actes solidaris
Dia Mundial de l’Alzheimer
(21 de setembre)
Organitza: Associació de Familiars
Alzheimer Barcelona
Lloc: Comarques del Barcelonès, Mares-
me, Vallès Occidental, Vallès Oriental,
Anoia i Alt Penedès.
Dates: del 6 de setembre al 6 d’octubre
de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

3a Marxa Popular del Xuxo
Organitza: Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt
de Càncer. Girona i comarques
Lloc: Girona
Data: 26 de setembre de 2004

Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de
Càncer. Girona i comarques
Tel ❙ 972 / 22.49.63

Internet ❙ www.lligacancer.org

Com aprofitar els avantatges de la tecnologia per a la gestió de la nostra entitat

El Portal Informàtic és un dels 8 Serveis dels quals disposa xarxanet.org, està gestionat per Suport Associatiu de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Aquest espai us permetrà:

• Estar al dia de les novetats informàti-
ques que afecten a les entitats. Alguns
temes destacats són: alerta de nous vi-
rus, programari en català, serveis gratu-
ïts, recursos tecnològics per a entitats,
etc.

• Resoldre dubtes i augmentar
els vostres coneixements consultant
les Càpsules de coneixement, les res-
postes a les Preguntes Més Freqüents o
bé utilitzant el formulari d’Assessora-
ment. Descobrireu el Programari
lliure, que cal tenir en compte a l’hora
de comprar un ordinador, com connec-
tar dos ordinadors, etc.

• Disposar d’una completa Agenda d’ac-
tes i d’una Agenda formativa amb cur-
sos sobre programes i recursos infor-
màtics.

• Interaccionar amb el portal mit-
jançant els formularis on-line de les
seccions Assessorament, Agenda i For-
mació.

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

Premi Josep M. Piñol a la
millor iniciativa de lluita
contra l’atur
Acció Solidària contra l’Atur convoca la se-
gona edició d’aquest premi per a iniciatives
en funcionament de lluita contra l’atur que
tinguin un projecte d’expansió, consolidació
o millora de les seves activitats, i que siguin
d’ alguna forma respostes innovadores i cre-
atives al greu problema de l’atur.
Convoca: Acció Solidària contra l’Atur
Termini: 22 d’octubre de 2004

Acció Solidària contra l’Atur
Tel ❙ 93 / 217.02.88

Internet ❙ www.pangea.org/accio
a/e ❙ accio@pangea.org

Concurs Fotogràfic
“El Fet Casteller”
El tema versarà sobre qualsevol aspecte relacio-
nat amb el fet casteller i el seu entorn. En l’apartat
digital es valorarà especialment la novetat i la
creativitat de les imatges presentades. Hi poden
participar joves entre 16 i 35 anys.
Convoca: Secretaria General de Joventut.
Departament de la Presidència. Generalitat
de Catalunya; Consell Comarcal de l’Alt Camp
Temini: 11 d’octubre de 2004

Oficina de Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Tel ❙ 977 / 60.62.87

Internet ❙ www.altcamp.altanet.org

Fundació  IWITH
(Improving the World using Information
Technology to Help Organizations)
Iwth.org és el lloc web d’una nova entitat,
creada amb l’objectiu de potenciar les tec-
nologies de la informació i comunicació com
a eina de solidaritat i millora de la societat,
que treballa per a superar la divisió digital.
Edita un butlletí digital de subscripció gratu-
ïta que permet estar al dia dels projectes de
l’entitat.

www.iwith.org

Mediterrània – Centre
d’Iniciatives Ecològiques
Es tracta d’un grup ecologista que sorgeix de
la base de la societat civil. Fa pocs mesos que
ha renovat la seva web, on hi podreu trobar
informació de l’entitat, un recull d’enllaços
ecològics, notícies o un espai de participació
anomenat la bústia ecológica.

www.mediterrania-cie.org

Guia temàtica sobre la divisió
digital
El portal canalsolidari.org ha publicat un guia
temàtica que aporta informació, dades i re-
cursos sobre l’anomenada divisió digital. La
guia, elaborada per Nicola Polinelli i Patricia
Estevez, esmenta alguns del perills que su-
posa la divisió digital i aposta pel paper de la
societat civil en la demanda i promoció de
polítiques d’inclusió.

cat.oneworld.net/article/archive/1530/

Veus
Exposició dedicada a la diversitat, un dels ei-
xos temàtics del Fòrum Barcelona 2004 amb
la voluntat de celebrar el fet de la comunica-
ció humana i la diversitat lingüística i cultural.

veus.barcelona2004.org

Cultural Rights
La Fundació Interarts acaba de presentar el
primer portal d’Internet dedicat als drets cul-
tural i al desenvolupament. Ofereix una base
de dades bibliogràfica que inclou treballs de
recerca sobre diversitat cultural, indicadors
culturals, drets humans i també podeu con-
sultar una mostra de bones pràctiques.

www.culturalrights.org

Jovebaixebre.org
Portal creat pel Consell Comarcal del Baix
Ebre i la Secretaria General de Joventut amb
l’objectiu d’informar de novetats sobre jo-
ventut, les activitats que es realitzen a la co-
marca, congressos, adreces d’interès, etc.

www.jovebaixebre.org

Agenda Sense Barreres
Des del Programa per a la Integració dels
Universitaris amb Necessitats Especials de la
FAS s’ha creat l’Agenda Sense Barreres que
permet consultar tot tipus d’establiments i
activitats adaptades.

magno.uab.es/fas/fas/agenda/
principal.htm
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