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165 239 entitats
nord i sud-catalanes
a Perpinyà

Perpinyà ha acollit els dies 15 i 16 de gener, al
Palau Firal, el Fòrum de les Associacions, que ha
aplegat 239 associacions i més de 9000 visitants.
Enguany, onze entitats del Principat també hi han
participat, amb l’objectiu de fer conèixer al gran
públic la vida associativa nord i sud-catalana en
tota la seva diversitat. L’any passat, el certamen
va aplegar unes 150 associacions i va atraure
l’atenció d’uns 7000 visitants.

La participació del Departament de Benestar i
Família i de diverses entitats sud-catalanes en
aquesta fira va servir per potenciar la xarxa
comuna entre les entitats catalanes dels dos
costats del Pirineus.

Per a més informació:

www.xarxanet.org

http://www.gencat.net/benestar/
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos
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Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org
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i
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Coneixements bàsics sobre
tabaquisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 12 de març de 2005

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

Passat, present i futur en la
integració laboral de les
persones amb discapacitat
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: 11, 12, 25 i 26 de febrer de 2005

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

Resolució de conflictes:
teoria i pràctica
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 19 de febrer al 5 de març de 2005

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Activitats per fer amb
malalts d’Alzheimer
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 26 de febrer al 12 de març de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Curs de presons
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de febrer al 19 de març de 2005

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

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

Altres cursos
 
Intervenció terapèutica en
processos de pèrdua i dol
Organitza: Servei de Suport al Dol
Lloc: Salt (Gironès)
Dates: del 19 al 21 de gener de 2005

Servei de Suport al Dol
Te l ❙ 972 / 24.44.41
a/e ❙ serveidol@grn.es

Responsabilitat social corpo-
rativa a Internet
Organitza: Cibernàrium i Supply Chain Ethic
Marketing
Lloc: Barcelona
Data: 27 de gener de 2005

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

La construcció pràctica del
moviment de moviments
Organitza: EcoConcern-Innovació Social
Lloc: Barcelona
Dates: a partir de febrer de 2005

EcoConcern-Innovació Social
Te l ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ ecoconcern@pangea.org

 

Fonaments de l’Art teràpia
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: de l’1 de febrer al 31 de març de 2005

Metàfora
Te l ❙ 93 / 330.00.89
a/e ❙ arteterapia@metafora.org

Internet ❙ www.metafora.org

Seminari per un consum
responsable
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 28 de febrer de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ justiciaipau@justiciaipau.org

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Creació i gestió d’ONLs
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 de febrer al 12 de març de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Jornades

Intervenció d’ajuda a l’escola:
la intervenció conjuntiva
Organitza : Ser.Gi i Centre d’Estudis
Sistèmics
Lloc: Girona
Dates:  28 i 29 de gener de 2005

Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

13a Trobada del medi
ambient i de la cooperació
Organitza: Mediterrània CIE
Lloc: Tarragona
Dates: 8, 9 i 10 d’abril de 2005

Mediterrània CIE
Te l ❙ 977 / 55.13.00
a/e ❙ infor@mediterrania-cie.org

Internet ❙ www.mediterrania-cie.org

i

http://www.vergeblanca.org
http://www.elcae.org
http://www.cibernarium.com
http://www.metafora.org
http://www.xarxanet.org
http://www.mediterrania-cie.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.peretarres.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
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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
de nou en marxa!

■■■■■ 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 a Internet

i
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Recursos

Calendari
L’entitat Survival ha editat un calendari per al
recent iniciat 2005, composat per 12 foto-
grafies que capten l’expressivitat i senzillesa
dels pobles indígenes de molts racons de la
terra i que ens acosten a diverses maneres
de viure.

Survival
Te l ❙ 91 / 521.72.83
a/e ❙ info@survival.es

Internet ❙ www.survival.es

Worldwatch Trivia
Què es consumeix més al món cervesa, cafè
o aigua embotellada? Quin país produeix més
cacau? L’organització Worldwatch Institute
celebra el seu 30 aniversari amb tres petits
qüestionaris en què es posaran a prova els
nostres coneixements sobre els temes am-
bientals. Agricultura i alimentació, població,
salut, economia, energia, canvi climàtic o con-
flictes formen part de les preguntes.

Worldwatch Institute
Te l ❙ 34 / 202.452.19.99

Internet ❙ www.worldwatch.org/features/
trivia/

Catalunya-nord.com
Des de l’1 funciona la web Catalunya-
nord.com. Amb aquesta iniciativa es podrà
conèixer tota la informació relativa a la
cultura popular, el lleure, les arts, els símbols
i la història del país. La gent del Rosselló
tindrà una nova eina per avançar cap a la re-
cuperació cultural i nacional del territori sota
domini francès, a més d’estrènyer la seva
relació amb la resta dels Països Catalans.

Internet catalunya-nord.com

Centre de documentació
Arran
Arran està especialitzat en els moviments
socials catalans, des de la Transició fins als
nostres dies. Pretén recollir i sistematitzar
la producció política d’aquests moviments
socials, posant-la a disposició del públic i
potenciant la producció de nou material. Vol
ser una eina per a la recuperació de la
memòria històrica, que reculli les diferents
lluites socials i populars dels darrers anys.

Internet www.arran.org

Fotografies del Trofeu
Montbarbat
A Lloret de Mar se celebren els premis del
VII Concurs Fotogràfic Muntanya, Trofeu
Montbarbat, organitzat pel Centre Excursio-
nista de Lloret. Els temes del concurs són la
muntanya, la natura i la denuncia ecològica.
En aquesta web podreu gaudir de la totalitat
de les 44 obres mencionades.

Internet www.celloret.com/
montbarbat/

Premis i beques

Premi Ferran Salsas - Salut
Mental Comunitària
Treballs que, com a projecte o de resultat,
siguin realitzats de forma individual, en
col.laboració o col.lectivament i versin sobre
la Salut Mental Comunitària en qualsevol de
les seves dimensions i nivells d’actuació. El
contingut i la possible aplicació s’ha de cen-
trar territorialment en l’àmbit de Catalunya.
Convoca: Ajuntament de Rubí
Termini: 29 de gener de 2005

Ajuntament de Rubí
Te l ❙ 93 / 697.47.14
a/e ❙ csiajrubi@rubidigital.net

Internet ❙ www.rubiciutat.net

Concurs de Joglars de la
setmana medieval
Aquest concurs està obert a la participació
individual o per grups, tant siguin amateurs
com professionals, i accepta qualsevol disci-
plina artística o teatral que no impliqui l’ús
de tecnologia ni grans muntatges, és a dir,
teatre de carrer: titelles, rondalles, poesia,
música, acrobàcies, etc. Les actuacions han
de durar un màxim de 30 minuts, i s’han de
representar tres vegades en l’entorn del casc
antic de la vila ducal de Montblanc.
Convoca: Associació Medieval de la Llegen-
da de Sant Jordi
Termini: 18 d’abril de 2005

Associació Medieval de la Llegenda de
Sant Jordi
Te l ❙ 977 / 86.17.33

i
i

i
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http://www.survival.es
http://www.worldwatch.org/features/trivia/
http://www.arran.org
http://catalunya-nord.com
http://www.celloret.com/montbarbat
http://www.rubiciutat.net
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Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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Crides

Exclusió social
Adreçat a organismes públics o privats i a les
institucions que participin en la lluita contra
l’exclusió social: autoritats nacionals, regio-
nals i locals, interlocutors socials, organitza-
cions no governamentals, universitats i cen-
tres d’investigació, instituts nacionals d’es-
tadística i mitjans de comunicació.
Convoca: Comissió Europea - Direcció Ge-
neral de Treball i Afers Socials
Termini: 28 de gener de 2005

Comissió Europea – Direcció General
de Treball i Afers Socials
a/e ❙ empl-e2@cec.eu.int

Internet ❙ europa.eu.int/grants

Activitats diverses
Subvencions per a la realització d’activitats i
serveis en el marc dels àmbits de Medi Ambi-
ent, Salut Pública, Consum, Joventut, Coope-
ració i Solidaritat, Associacions de Veïns,
Comerç, Immigració, Persones Discapacita-
des, Dona i Gent Gran, durant l’exercici 2005.
Convoca : Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Publicat al: DOGC núm. 4297, de 10 de
gener de 2005
Termini: 31 de gener de 2005 quan sigui un
programa d’activitats anual i fins al 31 d’octu-
bre de 2005 quan siguin activitats puntuals i
subvencions per a l’organització de concerts,
l’enregistrament i edició de material d’àudio,
i activitats de promoció i difusió per als grups
musicals juvenils i músics individuals joves.

Entitats no lucratives
Es convoquen subvencions anuals per a enti-
tats que realitzin activitats o iniciatives d’in-
terès social o que promoguin la consecució
d’un fi públic.
Convoca: Ajuntament d’Igualada
Publicat al: DOGC núm. 4293, de 3 de ge-
ner de 2005
Termini: 31 de gener de 2005

Activitats sòcio-culturals
Es convoquen subvencions anuals per a enti-
tats que realitzin activitats o iniciatives d’in-
terès social o que promoguin la consecució
d’un fi públic.
Convoca: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Publicat al: DOGC núm. 4293, de 3 de gener
de 2005
Termini: 20 dies hàbils a partir del dia de la
seva publicació.

Associació Catalana
d’Estímul al Depressiu
Tasques a realitzar: Col·laborar en les tas-
ques administratives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores setmanals en horari
indiferent.
 

ACEAD
Tel ❙ 93 / 345.05.04

679.10.36.76  
a/e ❙ aceadcorreu@yahoo.es

Contacte ❙ Lídia

ARSIS
Tasques a realitzar: Col·laboració amb les
àrees de comptabilitat, suport psicològic als
educadors del centre, i educació.
Lloc: Badalona
Dedicació: cada tasca en horaris diferents.

ARSIS
Tels ❙ 902.88.86.07

93 / 460.78.75
609.36.88.80

Contacte ❙ Montse de Paz, Paquita
Martínez i Joaquim Iglesias

Associació Catalana de
Malalties Neuromusculars
Tasques a realitzar: Col·laborar amb la cam-
panya de captació de recursos per a l’entitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: continuada setmanalment.
Perfil: Amb coneixements o relació amb el
món del màrqueting i la publicitat.

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

Internet ❙ www.asemcatalunya.com

Federación de Entidades con
Pisos Asistidos
Tasques a realitzar: Assessorament legal
en qüestions referents a l’habitatge, asses-
sorament legal en qüestions referents a
l’arrendament d’habitatge, assessorament en
qüestions referents a contractes laborals.
L’assessorament serà individual i en algun cas
grupal en col·laboració amb l’educadora del
servei.
Lloc: Girona
Dedicació: Assessorament legal individual
un cop al mes durant 2 hores a la tarda. Les
sessions grupal sobre l’habitatge es faran a
l’inici del servei 2 cops al mes i després més
esporàdicament.
Perfil: Advocada amb experiència en el món
laboral i d’arrendament de pisos.

FEPA
Te l ❙ 93 / 459.20.07 
a/e ❙ fepa18@telefonica.net 

Internet ❙ www.fepa18.org

Joves per la Igualtat i la
Solidaritat
Tasques a realitzar: Persones que estiguin
interessades en el tema de la Guerra Civil
Espanyola, per formar part d’un projecte en
el que es recolliran històries d’aquesta època,
explicades per persones que van viure i par-
ticipar directament.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: continuada, a convenir.

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙ www. joves .org

Fundació Catalana Tutelar
ASPANIAS
Tasques a realitzar: Recolzament a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual mitjançant
la realització d’activitats en el temps lliure.
Lloc: Lleida
Disponibilitat: mínim una vegada al mes.
Perfil: Persona major de 21 anys, motivada
per treballar amb persones amb discapacitats
psíquiques.

ASPANIAS
Te l ❙ 93 / 298.03.01
a/e ❙ voluntariat@telefonica.net 

Internet ❙ www.fundaspanias.org

http://europa.eu.int/grants
http://www.voluntariat.org
http://www.fundaspanias.org
http://www.joves.org
http://www.asemcatalunya.com
http://www.fepa18.org
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Agenda

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

Àudiovisuals
Cicle Buch i Parera 2005: Alaska, l’últi-
ma frontera
Organitza: Club Excursionista de Gràcia
Lloc: Barcelona
Data: 20 de gener de 2005

CEG
Tel ❙ 93 / 237.86.59

Internet ❙ cegracia.com

Presentació
25è aniversari de Xixell
Organitza: Centre d’Esplai Xixell
Lloc: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Data: 22 de gener de 2005

CE Xixell
Te l ❙ 93 / 338.06.44

Internet ❙ xixell .suport.org

Festes
Festa de la calçotada
Organitza: Cambra de Comerç I Ajunta-
ment de Valls
Lloc: Valls (Alt Camp)
Data: 30 de gener de 2005

Ajuntament de Valls
Te l ❙ 977 / 61.25.30

Sortides
Rutes per Collserola
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes-
Nou Barris
Lloc: Barcelona
Data: 30 de gener de 2005

Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris
Te l ❙ 93 / 353.95.16                       

Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

Can Ninetes
Organitza: Mou-te en Bici
Lloc: Girona
Dates: cada dimarts de febrer

Mou-te en Bici
Te l ❙ 650.64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

En barca per la badia de Roses
Organitza: APNAE
Lloc: Roses (Alt Empordà)
Data: 6 de febrer de 2005

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72
a/e ❙ apnae@apnae.org

Exposicions
Ndennden Ngol·len
Organitza: Grup Intercultural i Solidari
Ndennden Ngol·len
Lloc: Lloret de Mar (Selva)
Dates: durant el gener

Ndennden Ngol·len
Te l ❙ 639.04.89.55

Decoració artística de vidres
Organitza: Associació d’artesans i artistes
del Baix Penedès i Diputació de Tarragona
Lloc: El Vendrell (Baix Penedès)
Dates: fins al 30 de gener de 2005

A A A
Tel ❙ 977 / 66.21.14

Walata (Mauritània), la ciutat de les
caravanes
Organitza: Fundació Món-3
Lloc: Reus (Baix Camp)
Dates: fins al 3 de febrer de 2005

Món-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@eco.ub.es

2005, Any Internacional del Microcrèdit: Els pobres sempre paguen

Si el 2004 va ser l’Any Internacional de l’Arròs, el 2005 que tot just acabem d’encetar és l’Any Internacional del Microcrèdit, promogut
amb l’objectiu d’augmentar la consciència pública i la comprensió de les microfinances i el microcrèdit com a parts vitals per al
desenvolupament.

A xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en llengua
catalana, hi podreu anar trobant informació detallada sobre aquest esdeveniment.
Així mateix, també hi podeu consultar una interessant càpsula de coneixement sobre el
tema, elaborada per la Federació Catalana del Voluntariat Social i Acció Solidària contra
l’Atur. Hi trobareu explicacions sobre què és el Banc Grammen i com el seu exemple s’ha
estès a més de 100 països –basant-se en la confiança que la gent pobre sempre paga els seus
deutes–, l’experiència dels microcrèdits a l’Argentina i la relació del voluntariat amb la
banca ètica i el microcrèdit.

El microcrèdit, consistent a donar préstecs de poc import i sense garantia a persones que
necessiten aquests diners per desenvolupar un projecte productiu, prendrà enguany un
nou impuls a escala mundial.

Informeu-vos-en! www.xarxanet.org

http://cegracia.com
http://xixell.suport.org
http://www.noubarris.net/arxiu
http://www.moutenbici.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Campanyes

Ajuda humanitària a l’Índic
El Tsunami que ha segat la vida a desenes de
milers de persones al sud-est asiàtic ha en-
cès les alarmes a les organitzacions no go-
vernamentals d’arreu del país i de l’estat, que
ja s’hi han desplaçat i, paral·lelament, han ini-
ciat diverses campanyes per recaptar ajuda
humanitària. A continuació us enllacem les
diverses campanyes existents i detallem els
diversos comptes corrents que han habilitat
les ONGs:

Acció contra la Fam
BSCH, 0049-0001-59-2810090000
Tel 91 /  391.53.00

ACNUR (Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats)

BSCH, 0049-0001-51-2710070009
Tel 902.21.82.18

Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI)

La Caixa, 2100-2254-18-0200213776
Tel 91/ 583.81.00/02/03

Ajuda en Acció
La Caixa, 2100-2262-13-0200206814
Tel 902.40.24.04  

Càritas
• Banesto, 0030-1001-30-0005380271
• BBVA, 0182-5906-89-0201510315
• La Caixa, 2100-2208-30-0200237458
• Caja Madrid, 2038-1028-16-6000978465
• CECA, 2000-0002-27-9100508605
• Popular, 0075-0001-85-0606871010
• SCH, 0049-0001-50-2610010014
Tel 902.33.99.99

Creu Roja
• La Caixa, 2100-0600-85-0201960066
• Caixa Catalunya,
  2013-0500-14-0222222252
• Banc Sabadell, 0081-0900-88-0001790080
• Caixa de Terrassa,
  2074-0120-31-2111998805
• Caixa de Manlleu,
  2040-0020-13-8000958839
• Caixa de Penedès,
  2081-0300-93-3300004041
Tel 902.22.22.92

Farmacèutics Mundi
Tel 902.01.17.17

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

La Caixa, 2100-3200-96-2500029627
Tel 93 / 412.26.02

Fundació Intervida
• BBVA, 0182-7305-50-0201600004
• Caja Madrid, 2038-9604-31-6000085019
  Tel 902 / 19.19.19

Intermón-Oxfam
• Banc Sabadell, 0081-0025-24-0001822288
• Banesto, 0030 2438 32 0000613271
• CAM, 2090-6841-61-0040077542
• BSCH, 0049 1806 91 2111869471
• La Caixa, 2100 0765 81 0200111128
• Caixa Catalunya,
   2013-0500-10-0213566392
• Caixa Galicia, 2091-0000-30-3040174116
• Caja Madrid, 2038 8978 10 6000172112
• BBK, 2095-0100-00-9106489796
• CAJALON, 3021-0055-04-2070649120
Tel 902.33.03.31

Mans Unides
La Caixa, 2100-3291-95-2200109437

Medicus Mundi
Tel 94 / 340.47.40

Metges del Món
La Caixa, 2100-4466-99-0200020000
SCH, 0049-0001-59-2810010006
Tel 902.28.62.86

Metges sense Fronteres
Tel 902 303 065

Movimient per la Pau, el Desarmament
i la Llibertat:

BBVA, 0182-5906-83-0010003334,
Caja Madrid, 2038-1005-10-6000754525
Banco Popular 0075-0446-49-0600164294
La Caixa 2100-0997-65-0200270315

Unicef
BBVA, 0182-5906-81-0010033337
SCH ,0049-0001-59-2810100005
La Caixa, 2100-5731-70-0200005001
Banesto , 0030-1550-33-0000281271
Caja Madrid, 2038- 1098-06-6000777776
BPE, 0075-0001-80-0606666641
Tel 902.25.55.05
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http://www.xarxanet.org
http://www.accioncontraelhambre.org/ach.php?url=ultimahora&id=581
http://www.acnur.org
http://www.aeci.es
http://www.ayudaenaccion.org
http://www.caritas.es/nivel_1/noticias/SUDESTE.HTML
http://www.creuroja.org
http://www.farmamundi.org/noticia.php?id=9999
http://www.fonscatala.org
http://www.intervida.org
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1379
http://www.mansunides.org
http://www.medicusmundi.es
http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp
http://www.msf.es
http://www.mpdl.org/noticia.asp?id=125
http://www.unicef.es
http://www.peretarres.org

