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169 Nou pla
informatització

El nou Pla d’Informatització d’Associacions és
una iniciativa impulsada per la Fundació Cata-
lana de l’Esplai i el Departament de Benestar i
Família, que vol dotar les entitats sense afany
de lucre de Catalunya d’equips informàtics i
programes per ajudar a la seva modernització i
fomentar el treball en xarxa.

Ja s’han distribuït més de 2700 ordinadors en-
tre prop de 1900 entitats des de 1998

Data límit de sol·licituds: 31 de març de 2005

Per més informació:
www.xarxanet.org
www.esplai.org/pia

http://www.esplai.org/pia/
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.esplai.org/pia
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Formació

Cursos

i

i

i

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

i

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 16 d’abril 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/programes/
pescola.html

Psicomotricitat amb gent
gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 2 al 16 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Monitors primavera II
Organitza: Escola Lliure el Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 d’abril al 29 de maig de 2005

Escola Lliure el Sol
Te l ❙ 93 / 601.16.46
a/e ❙ elsol@escolaelsol.org

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Disseny i gestió de projectes
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 al 13 d’abril de 2005

Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Tel ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙ cee@esplai.org

Internet ❙ www.esplai.org

Monitor/a de menjador III
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Reus (Baix Camp)
Dates: de l’11 d’abril al 9 de maig de 2005

Creu Roja Joventut
Tel ❙ 977 / 22.06.31

           977 / 32.05.56
a/e ❙ crj@creuroja.org

Vitalitat o hiperactivitat?
Organitza: Fundació Adana
Lloc: Barcelona
Data: 16 d’abril de 2005

Fundació Adana
Te l ❙ 93 / 241.19.79

Internet ❙ www.f-adana.org

Altres cursos

Educació sobre les drogues
Organitza: Oficina de Serveis a la Joventut
del Consell Comarcal de la Terra Alta
Lloc: Gandesa (Terra Alta)
Data: 23 de març de 2005

La comunicació i les
habilitats socials
Organitza: Oficina de Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de la Terra Alta
Lloc: Gandesa (Terra Alta)
Dates: 21 i 22 de març de 2005

PIJ – CC Terra Alta
Tel ❙ 977 / 42.16.59
a/e ❙ cmarti@terra-alta.altanet.org

Tallers pràctics per un
consum responsable
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 16 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Diversos cursos relacionats
amb l’acció voluntària
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)
Dates: del 8 al 10 d’abril de 2005

Creu Roja Joventut
Tel ❙ 93 / 300.65.65

            93 / 356.94.12
a/e ❙ crj@creuroja.org

Gestió de conflictes
interculturals
Organitza: Ponts de Mediació
Lloc: Barcelona
Dates: 12 i 13 d’abril de 2005

Ponts de Mediació
Te l ❙ 93 / 292.02.38
a/e ❙ pontsdemediacio@pontsdemediacio.com

Art i creativitat – Temps i
espai
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 d’abril al 22 de juny de 2005

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

Internet ❙ www.metafora.org

Jornades

Simposi 2005: L’experiència
cristiana: una experiència de
«salvació» avui
Organitza: Fundació Claret
Lloc: Barcelona
Dates: 8 i 9 d’abril de 2005

Fundació Claret
Te l ❙ 93 / 476.14.50

Internet ❙ www.fundacioclaret.org
Contacte ❙ Màxim Muñoz

i

i

i

i

i

i

i

i

http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.elcae.org
http://www.escolaelsol.org
http://www.esplai.org
http://www.xarxanet.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.fundacioclaret.org
http://www.metafora.org
http://www.f-adana.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

■■■■■ 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 i

i

i
i

Premis i beques

i

Recursos

Calliope, voluntariat de
lectura a Tarragona
Calliope és una associació sense ànim de lu-
cre que té per objectiu portar a terme tas-
ques de voluntariat estretament vinculades a
la lectura. L’activitat principal és llegir per a
persones que per algun motiu (malaltia, pro-
blemes visuals, analfabetisme, manca de con-
centració) no poden fer-ho per elles matei-
xes. En aquest moment, Calliope aplega vint-
i-cinc voluntaris amb disponibilitat horària
diversa, majoritàriament de tardes, però tam-
bé compta amb alguns voluntaris per al matí,
i per als cap de setmana. La zona d’actuació
més ben coberta és Tarragona i els seus bar-
ris; tot i això, hi ha voluntaris de Reus, de
Torredembarra, d’Altafulla i de Valls.

Calliope
Te l ❙ 659.24.29.67
a/e ❙ calliope@tinet.org

Oferta d’espais polivalents
La Fundació Orfeó Gracienc, entitat cente-
nària dedicada a promoure la cultura a partir
del món coral i musical, ofereix al sector
associatiu de la ciutat 6 espais polivalents de
lloguer, totalment equipats, que poden és-
ser utilitzats tant per grups reduïts com per
grups amplis. Auditori amb capacitat per a
240 persones, que es pot utilitzar per a pre-
sentacions, cursos, rodes de premsa, etc

Fundació Orfeó Gracienc
Te l ❙ 93 / 237.43.02

Internet ❙ www.orfeogracienc.org
Contacte ❙ Eloi Anton

8è Concurs d’idees
ambientals
El tema d’enguany és “L’oficina verda: millo-
rem ambientalment els espais de treball i les
aules”. L’objectiu és la cerca d’idees innova-
dores i aplicables orientades a reduir els
impactes ambientals associats tant als espais
d’estudi i de treball de la Universitat com als
dels centres educatius i de lleure.
Convoca: Pla de Medi Ambient i l’Univers
de la Universitat Politècnica de Catalunya
Termini: 31 de març de 2005

Servei d’Activitats Socials de la UPC
Tel ❙ 93 / 401.68.87
a/e ❙ info.univers@upc.edu

Internet ❙ www.upc.es/mediambient

Beca per a subvencionar un
projecte assistencial
S’obre una convocatòria per a subvencionar
projectes assistencials d’associacions de
voluntariat social, membres de la FCVS, amb
activitat a les comarques gironines.
Les associacions poden presentar un màxim
de dos projectes.
Convoca: Fundació Antoni Serra Santamans
i Federació Catalana de Voluntariat Social –
Unitat Territorial Girona
Termini: 31 d’abril de 2005

FCVS – UT Girona
Te l ❙ 972 / 22.79.11
a/e ❙ girona@federacio.net

3es Jornades de consum
responsable
Organitza: Sodepau
Lloc: Barcelona
Dates: del 7 al 9 d’abril de 2005

Sodepau
Te l ❙ 93 / 268.22.02
a/e ❙ consum@sodepau.org

Internet ❙ www.sodepau.org

Intervenció en el medi obert
i adolescència
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 29 i 30 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

http://www.sodepau.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.orfeogracienc.org
http://www.upc.es/mediambient
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Crides

i

i

i

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

Finançament

Projecte dels Noms
Tasques a realitzar: Col·laborar en l’orga-
nització i participar en el desenvolupament
del 12è Memorial Internacional de la Sida a
Barcelona. Els voluntaris rebran formació
específica i es tindran en compte les prefe-
rències personals.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 14 i 15 de maig, en torns de 4
hores, 10-14h i 16-20h.
Perfil: Població general interessada en par-
ticipar en activitats de sensibilització i pre-
venció de l’HIV/Sida.

Projecte dels Noms
Te l ❙ 93 / 318.20.56
a/e ❙ jsaz@hispanosida.com

Contacte ❙ Jorge Saz

Associació Internacional de
Voluntariat
Tasques a realitzar: Col·laboració en fei-
nes administratives i de gestió.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un matí o tarda setmanal.

A IV
Te l ❙ 93 / 278.80.24
a/e ❙ aiv@retemail.es

Contacte ❙ Lluís Martí i Bosch

Fundació Comtal - Centre
Obert Tria
Tasques a realitzar: Suport escolar a in-
fants i adolescents amb problemes econò-
mics i/o familiars i a joves que provenen d’una
situació de fracàs escolar. Donar classes d’in-
formàtica a persones del barri sense conei-
xements informàtics.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dos hores a la setmana a partir
de les 17h per al suport escolar, i una tarda a
la setmana, de 19.30 a 21h per donar classes
d’informàtica.
Perfil: Experiència en reforç escolar indivi-
dualitzat a nens/es i adolescents amb proble-
mes sociofamiliars.

Fundació Comtal - Centre Obert Tria
Te l ❙ 93 / 319.98.55
a/e ❙ tria@comtal.org

Common
Tasques a realitzar: Col·laboració en un
projecte de formació de periodistes del
Timor Oriental a la Universitat Autònoma
de Barcelona, que en els propers mesos fa-
ran pràctiques i visites a diferents mitjans de
comunicació.
Lloc: Cerdanyola (Vallès Occidental)
Perfil: Es recomana que parli anglès i que
tingui interès pel món de la comunicació i/o
la cooperació internacional

Common
a/e ❙ silviavelaure@hotmail.com

Contacte ❙ Silvia Velaure

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Realització d’activitats
esportives, culturals i lúdiques amb perso-
nes amb intel·ligència límit i disminució psí-
quica lleu.
Lloc: Barcelona
Perfil: Major de 18 anys amb interès pel camp
educatiu i social amb capacitat personal per
treballar amb aquest col·lectiu.

Associació ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.33.10
a/e ❙ icampins@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org
Contacte ❙ Isabel Campins

Centre d’Esplai Nus
Tasques a realitzar: Formar part d’un pro-
jecte que treballa per a què els nens i nenes
de 3 a 18 anys adquireixin una formació inte-
gral com a persones i ciutadans.
Lloc: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Dedicació: Diària i també alguns dissabtes.
Perfil: Persona dinàmica, amb capacitat de
compromís i amb experiència en l’àmbit del
l leure.

CE Nus
Te l ❙ 93 / 477.06.86
a/e ❙ c.e.nus@esplai.org

Solidaritat i cooperació
Convocatòria de subvencions per a projec-
tes de solidaritat en l’àmbit de les comar-
ques gironines i de cooperació amb els paï-
sos en vies de desenvolupament. Podran sol·-
licitar aquestes ajudes els ajuntaments i or-
ganitzacions sense ànim de lucre.
Convoca: Diputació de Girona
Termini: 31 de març de 2005
Publicat al: BOPG núm. 17, de 26 de gener
de 2005

Dones
Es convoquen ajudes per a l’edició i difusió
de publicacions relacionades amb les dones.
Els beneficiaris poden ésser editorials i per-
sones físiques o jurídiques que programin
l’edició i difusió de publicacions relaciona-
des amb les dones.
Convoca: Institut Català de la Dona
Termini: 26 d’abril de 2005
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005

Educació especial
Es convoquen ajudes per a donar suport als
centres d’educació especial de les comarques
gironines, per a les seves despeses globals
de funcionament.
Convoca: Diputació de Girona
Termini: 29 d’abril de 2005

Diputació de Girona
Te l ❙ 972 / 18.50.00

Internet ❙ www.ddgi.es

Espais culturals
Convocatòria de subvencions  per a activi-
tats dutes a terme per centres i espais cultu-
rals que proposen als artistes i públics una
plataforma professional per a noves produc-
cions culturals. Hi poden optar entitats pri-
vades sense finalitat de lucre residents a
Catalunya.
Convoca: Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya
Termini: 15 d’octubre de 2005
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005

http://www.voluntariat.org
http://www.acidh.org
http://www.ddgi.es
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
i

i
i

i

i i

Excursions
L’energia solar aplicada a un habitatge
unifamiliar
Organitza: GEPEC
Lloc: Tarragonès
Data: 20 de març de 2005

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04

Internet ❙ www.gepec.org

Pedalada fins a Bonmatí
Organitza: Mou-te en Bici
Lloc: Sant Julià de Llor i Bonmatí (Selva)
Data: 3 d’abril de 2005

Mou-te en Bici
Te l ❙ 650.64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

Pels Ports fins al Mas del Torrero
Organitza: La Joca Club Alpí
Lloc: Roquetes (Baix Ebre)
Data: 10 d’abril de 2005

La Joca Club Alpí
Te l ❙ 977 / 50.39.33

647.14.58.57

Conferències
Llibre: Les dones, motor de canvi social
Organitza: Cooperacció
Lloc: Vilafranca (Alt Penedès)
Data: 16 de març de 2005

Cooperacció
Te l ❙ 93 / 318.34.25
a/e ❙ olga@cooperaccio.org

Consumim pel desenvolupament, la pau i
la sostenibilitat
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Igualada (Anoia)
Data: 21 de març de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 803.23.27
a/e ❙ projectes@justiciaipau.org

Cinema i drets humans
La estrategia del caracol
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Data: 18 de març de 2005

Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50 

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Concert
Gratiano Murcia
Organitza: Associació Catalana de Com-
posi tors
Lloc: Barcelona
Data: 31 de març de 2005

A C C
Tel ❙ 93 / 268.37.19
a/e ❙ acc@accompositors.com

Exposicions
Arranz-Bravo: estigmes de pintor
Organitza: Fundació Caixa Manresa
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: fins al 26 de març de 2005

Fundació Caixa Manresa
Te l ❙ 93 / 872.49.76

Internet ❙ www.caixamanresa.es/fundacio

Trencant silencis
Organitza: Associació FADA i Fundació
Photographic Social Vision
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 29 de març de 2005

Casal de Barri Prosperitat
Te l ❙ 93 / 353.86.44
a/e ❙ infocb@telefonica.net

22 de març: Dia Mundial de l’Aigua
L’aigua, la font de la vida

Des del 1993, el 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua, proclamat com a tal per l’Assem-
blea General de les Nacions Unides. Des de llavors, l’ONU convida els estats a celebrar la
diada, que enguany té com a lema “Aigua, font de vida”. Catalunya ho commemorarà aquest
mateix diumenge, 20 de març, amb la Festa de l’Aigua, que tindrà lloc al passeig de Gràcia de
Barcelona entre les 10 i les 2 del migdia.

La Festa de l’Aigua comptarà amb actuacions, tallers educatius, espectacles de carrer i
entreteniments a càrrec del Mag Lari, Titelles Babi, Pentina el Gat, els Pepsicolen, en Pep
Callau i alguns dels personatges del Club Súper 3, que faran d’aquest matí una jornada per divertir-se i prendre consciència de la
importància de l’aigua a les nostres vides i, per tant, de la necessitat de fer-ne un bon ús.

El Dia Mundial de l’Aigua també servirà per donar el tret de sortida a la Dècada Internacional per a l’Acció “L’aigua, font de vida” (2005-2015).

Podeu trobar més informació sobre el Dia Mundial de l’Aigua, voluntariat ambiental i notícies sobre el món ecologista en general a l’Àrea
Ambiental de xarxanet.org 

http://www.gepec.org
http://www.moutenbici.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.caixamanresa.es/fundacio
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/festa_aigua_2005.jsp?ComponentID=54272&SourcePageID=1334#1
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/water_for_life.pdf
http://www.xarxanet.org/portal/page?_pageid=53,31097&_dad=portal&_schema=PORTAL&xnt_portal=6&bot_tipus=dest&xnt_locale=ca&men_nodoAbierto=1&men_nodoSeleccionado=4
http://www.xarxanet.org/portal/page?_pageid=53,31097&_dad=portal&_schema=PORTAL&xnt_portal=6&bot_tipus=dest&xnt_locale=ca&men_nodoAbierto=1&men_nodoSeleccionado=4
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Legislació

En vigor la Llei de l’Agència Catalana del Consum
La Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum, regula la creació
de l’organisme autònom administratiu adscrit a la Generalitat, i competent en matèria de
consum. Cal destacar que, dels cinc eixos d’actuació fonamental d’aquest organisme vinculat
al Tercer Sector, hi trobem la participació directa de les persones, representades mitjançant
les associacions de consumidors i usuaris i els agents socials i econòmics.
Tanmateix, en el Consell de Direcció de l’Agència es veuen representades les associacions
de consumidors i usuaris més representatives, a través del nomenament de quatre vocals
proposats per les mateixes associacions.
Publicat al:    DOGC núm. 4291, de 30 de desembre de 2004

Modificada la Disposició final primera de la Llei 49/2002
El 30 de desembre de l’any passat es va publicar la Llei 4/2004, de 29 de desembre, de modificació
de taxes i de beneficis fiscals d’esdeveniments d’excepcional interès públic. En l’article vigèsim
modifica la Disposició final primera de la Llei 49/2002. Aquesta Disposició és la que habilitava el
govern per modificar, mitjançant la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat:
· el tipus de gravamen,
· els % de deducció i els seus límits quantitatius de règim fiscal de les entitats sense afany de
lucre.
Publicat al   : BOE núm. 314, de 30 de desembre de 2004

Entrada en vigor de la Llei de Mesures Financeres
El passat 31 de desembre, es va publicar la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures finance-
res, que complementa la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2005. A les entitats sense ànim de lucre interessa la modificació del capítol
únic del títol XI de la Llei 15/1997 de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que afecta
les quotes establertes per les tasques que les entitats tramiten o sol·liciten davant del
Registre. Cal destacar també, la previsió d’una bonificació en un 50% de les quotes establer-
tes, per a tots aquells interessats que presentin les seves sol·licituds per mitjans telemàtics,
sempre i quan estiguin implantats.
Publicat al:    DOGC núm. 4292, de 31 de desembre de 2004

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

Més informació als portals Jurídic i Econòmic de www.xarxanet.org

Fires i festes
Festa de cloenda de les 2es Jornades
de voluntariat
Organitza : Federació Catalana del
Voluntariat Social – UT Lleida
Lloc: La Caparrella (Segrià)
Data: 19 de març de 2005

FCVS – UT Lleida
Te l ❙ 973 / 24.68.58
a/e ❙ lleida@federacio.net

3a Setmana de la Diversitat
Organitza: Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Immigració de l’Ajuntament
de Lleida i Orfeó Lleidatà
Lloc: Lleida
Dates: del 8 al 16 d’abril de 2005

Ajuntament de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.04.57

i

http://www.gencat.net/diari/4291/04363093.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-30/pdfs/A42338-42355.pdf
http://www.gencat.net/diari/4292/04358147.htm
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.peretarres.org

