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1a presentació
de l’Escola d’Estiu
de Voluntariat
Lloc:
Perpinyà
(Casa de la Generalitat)

Dia:
6 d’abril de 2005

Hora:
17.30 h

Acte obert a totes les entitats

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

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
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Formació

Cursos

i

i

i

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

i

i

i

i

i

i

i

i

Com tenir l’entitat al dia?
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 2 al 30 d’abril de 2005

Pobles indígenes i
cooperació al
desenvolupament
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 25 d’abril al 13 de juny de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Introducció a la solidaritat i la
cooperació internacional, 3a
ed.
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Cerdanyola (Vallès Occidental)
Dates: del 4 d’abril al 25 de maig de 2005

Fundació Autònoma Solidària
Te l ❙ 93 / 581.10.21
a/e ❙ punt.serveis@uab.es

Internet ❙ www.uab.es/fas/

El joc com a mitjà
d’expressió
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 d’abril de 2005

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79

Internet ❙ www.afanoc.org
Contacte ❙ Anna Garcia

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

Comptabilitat avançada per a
associacions - II
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 al 19 d’abril de 2005

Gestió dels aspectes laborals
de les entitats no lucratives
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 22 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.esplai.org

Altres

Projecte Labora (integració
sociolaboral)
Organitza: CF Aurora Garriga
Lloc: Barcelona
Dates: d’abril a novembre de 2005

CF Aurora Garriga
Te l ❙ 93 / 224.04.00
a/e ❙ cfauroragarriga@acisjf.es

Contacte ❙ Nati Gordo

Digitalització i tractament
d’imatges astronòmiques
Organitza : Agrupació Astronòmica de
Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 15 al 29 d’abril de 2005

Agrupació Astronòmica de Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.53.73

Internet ❙ www.astrosabadell.org

Curs bàsic de psicopatologia
clínica
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: del 15 al 30 d’abril de 2005

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

Cultura i gastronomia àrab
plat a plat
Organitza: Fundació Solidaritat UB - Món 3
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 d’abril al 5 de maig de 2005

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

Contacte ❙ Maite Sirera

Per què les relacions
humanes resulten tan
problemàtiques?
Organitza: Fundació Vidal i Barraquer
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 d’abril al 25 de maig de 2005

Fundació Vidal i Barraquer
Te l ❙ 93 / 434.00.01
a/e ❙ fvb-docencia@retemail.es

Contacte ❙ Xavier Leal

Galatasaray Euroforum 2005
Organitza: JEF-Catalunya
Lloc: Istambul (Turquia)
Dates: del 22 al 28 d’abril de 2005

JEF-Catalunya
Te l ❙ 678.46.00.18
a/e ❙ anacalzada@terra.es

Contacte ❙ Ana Calzada

3r curs introductori a
l’adopció
Organitza: Associació en Defensa del Dret
de la Infància a la Família
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 21 de maig de 2005

ADDIF
Te l ❙ 93 / 313.49.59
a/e ❙ as.addif@suport.org

Internet ❙ addif.suport.org
Contacte ❙ Puri Biniés

i

http://www.elcae.org
http://www.uab.es/fas/
http://www.afanoc.org
http://www.f-adana.org
http://www.astrosabadell.org
http://www.esplai.org
http://addif.suport.org
http://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

■■■■■ 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

Recursos a Internet

i

Premis i bequesFinançament

Persones amb disminució
Es convoquen subvencions per a la creació i
el manteniment de llocs de treball per a per-
sones amb disminució. Hi poden optar enti-
tats sense afany de lucre, entre d’altres.
Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4324, de 16 de
febrer de 2005
Termini: 31 de desembre de 2005

Solidaritat i cooperació
Es convoquen subvencions a projectes de
solidaritat i cooperació per a països en via
de desenvolupament per a l’any 2005. S’adreça
a les entitats inscrites en el registre d’Enti-
tats de la Generalitat de Catalunya que rea-
litzen activitats de cooperació per al desen-
volupament.
Convoca: Ajuntament de Lloret de Mar
Publicat al: DOGC núm. 4344, de 16 de
març de 2005
Termini: 30 dies a comptar des de l’endemà
de l’última de les publicacions d’aquest Anunci
en el BOP de Girona o en el DOGC

Creació i pensament
contemporanis
Convocatòria de concurs públic per a la con-
cessió de fons per a la recerca i per a la cre-
ació i la producció de projectes artístics i de
pensament contemporanis durant l’any 2005.
Convoca: Entitat Autònoma de Difusió Cul-
tural de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005
Termini: 15 d’octubre de 2005

Innovació per a superar la
discapacitat
La Fundació Mapfre Medicina convoca el “Pre-
mio sobre innovación en las medidas de
superación de la discapacidad”, destinat a la
persona o institució que hagi destacat més
en el camp de la superació de la discapacitat.
Convoca: Fundació Mapfre Medicina
Termini: 30 d’abril de 2005

Fundació Mapfre Medicina
Te l ❙ 91 / 626.57.04

Internet ❙ www.mapfre.com

Premi Net Reporter 2005
Es convoca la 6a edició d’aquest premi de
periodisme digital per a joves, amb l’objectiu
de promoure la presència i creació de con-
tinguts a la xarxa per part dels joves.
Convoca: Oficina del Pla Jove de la Diputa-
ció de Barcelona
Termini: 20 de maig de 2005

Diputació de Barcelona
a/e ❙ netreporter@diba.es

Internet ❙ www.diba.es/netreporter

DesMONtando MUNdos!
La idea de la revista va sorgir per a crear un
pont de diàleg i intercanvi d’experiències
entre persones de diferents països, expan-
dint d’aquesta manera el vincle existent en-
tre l ’associació JIS de L’Hospitalet de
Llobregat i l’AMLK de Managua, Nicaragua.
La podeu descarregar en pdf.

Internet www.joves.org/portal/
getdoc.php?id=10

Eolica.info
S’ha estrenat la nova plana web de l’Associa-
ció de Productors d’Energies Renovables
(APPA) amb la finalitat de ser un referent
sobre la informació de l’energia eòlica a
Catalunya. Dins de les seccions que podem
trobar destaquen les fitxes dels parcs actual-
ment operatius, així com els projectes dels
parcs eòlics a Catalunya, classificats per pro-
víncies.

Internet www.eolica.info

Guia útil sobre gènere i
desenvolupament
S‘ha posat en marxa un nou espai a Internet
per a trobar informació sobre temes de gè-
nere i desenvolupament. La guia és una eina
per a facilitar el treball als professionals de la
cooperació i l’educació per al desenvolupa-
ment, que pertanyen a ONGDs o adminis-
tracions públiques.

Internet www.guiagenero.com

http://www.mapfre.com
http://www.diba.es/netreporter
http://www.eolica.info
http://www.joves.org/portal/getdoc.php?id=10
http://www.guiagenero.com
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides

i

i

i

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

Campanyes

Associació Educativa Integral
del Raval
Tasques a realitzar: Col·laborar en la crea-
ció del lloc web de l’entitat, amb la finalitat de
donar-la a conèixer i difondre la informació.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persona amb experiència en la crea-
ció de pàgines web dinàmiques i usables. Do-
mini dels programaris Photoshop, Dream-
weaver, Flash, etc.

Associació Educativa Integral del Raval
Te l ❙ 93 / 442.65.34
a/e ❙ aeiraval@yahoo.es

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: Visita a una persona
gran amb l’objectiu d’establir una relació
d’amistat i d’oferir-li recolzament afectiu.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persones amb sensibilitat social inte-
ressades en la gent gran.

Amics de la Gent Gran
Te l ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ info@amicsdelagentgran.org

Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Fundación Salud y Comunidad
Tasques a realitzar: Acompanyaments al
metge, passejades i suport a l’hora dels di-
nars per a la gent gran d’una residència.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Unes hores a la setmana.

FSYC
a/e ❙ fsyc@fsyc.org

Internet ❙ www.fsyc.org
Contacte ❙ Olivia

Associació de Cardiopaties
Infantils de Catalunya
Tasques a realitzar: Es cerca un mestre
voluntari per donar classes de reforç esco-
lar al domicili de nens amb malaltia greu.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persona amb coneixements de ma-
gisteri del nivell de primària, interessada en
alumnes en situacions especials per malaltia i
discapacitat.

AAC IC
Te l ❙ 93 / 458.66.53
a/e ❙ info@aacic.org

Internet ❙ www.aacic.org

Centre Cristià dels
Universitaris
Tasques a realitzar: Es tracta de tirar en-
davant un projecte d’inserció i orientació la-
boral, col·laborant en la recerca de feina per
Internet, premsa especialitzada, gestió de
bases de dades, orientació i preparació de
tallers en tema ocupacional.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dos o tres hores a la setmana.
Perfil: Titulats universitaris de l’àmbit social
(treballadors socials, educadors socials, so-
ciòlegs, psicòlegs, etc.) amb experiència la-
boral.

CCU
Tel ❙ 93 / 323.33.68
a/e ❙ ccu@pangea.org

Contacte ❙ Laura Marino

Fundació Catalana Tutelar
ASPANIAS
Tasques a realitzar: Recolzament a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual mitjançant
la realització d’activitats de lleure.
Lloc: Girona
Dedicació: Continuada, mínim una vegada al
mes.
Perfil: Persona major de 21 anys motivada
per a tenir contacte amb persones amb
discapacitat psíquica.

ASPANIAS
Te l ❙ 93 / 298.01.12
a/e ❙ voluntariat@telefonica.net

Internet ❙ www.fundaspanias.org

Fundació Escó
Tasques a realitzar: col·laboració com a
monitor de lleure al Casal-Menjador 2005 al
barri del Raval durant els mesos de juliol i
agost.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persona major de 18 anys que li agra-
di treballar amb infants i adolescents.

Fundació Escó
Te l ❙ 93 / 443.06.35
a/e ❙ jasone.latorre@fnesco.org

Internet ❙ www.fnesco.org
Contacte ❙ Jasone Latorre

Agenda Llatinoamericana a
les comarques gironines
El Fòrum Social Mundial va néixer amb una
clara vocació integradora a Porto Alegre. A
les comarques gironines, l’Agenda Llatinoa-
mericana és més que una agenda; es tracta
d’una eina per reflexionar i conèixer sobre
una mundialització més justa. Amb aquests
objectius, la Comissió de l’Agenda Llatinoa-
mericana de Girona, organitzada per la Co-
ordinadora d’ONG de les Comarques Giro-
nines i Alt Maresme, promou des de fa anys
una campanya escampant el missatge de
l’Agenda per pobles i ciutats. A partir de
l’Agenda, s’han dissenyat i publicat diferents
materials complementaris, que es poden uti-
litzar a les escoles i instituts com a eina pe-
dagògica.

Coordinadora d’ONG de les
Comarques Gironines i Alt Maresme

Internet ❙ latinoamericana.org

Sí a la Vall Fosca, No a la Vall
Morta
Salvem la Vall Fosca és un grup de persones
que, sensibilitzades amb la manera tan des-
tructiva de com s’estan tractant les valls del
Pirineu, i més concretament la Vall Fosca,
vol expressar públicament la seva preocupa-
ció. Amb aquesta campanya es demana el re-
colzament de la gent per poder conservar,
respectar i estudiar altres formes per a què
la Vall vagi endavant d’una manera ordenada i
respectuosa amb la gent que hi viu i el seu
entorn. Podeu llegir-ne el manifest.

Vall Fosca Activa
Internet ❙ www.vallfoscactiva.org

Pobresa zero
L’any 2000, 189 Caps d’Estat i de Govern van
signar els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM) però, cinc anys després, les
promeses estan lluny de complir-se. Per aquest
motiu, la Coordinadora espanyola d’ONGD
(CONGDE) ha llançat la campanya Pobresa Zero
per instar la societat espanyola a actuar de for-
ma activa, pressionar els líders polítics i exigir-
los una resposta “urgent, definitiva i eficaç” per
eradicar la fam i la pobresa.
La campanya convida els ciutadans a realitzar
pressió de forma activa a través de diverses
iniciatives que poden trobar-se a la seva web.

CONGDE
Internet ❙ www.pobrezacero.org

i i

i

http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.fsyc.org
http://www.fundaspanias.org
http://www.aacic.org
http://www.voluntariat.org
http://www.fnesco.org
http://www.pobrezacero.org
http://www.vallfoscactiva.org
http://latinoamericana.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i i

i i

i

i i

Exposició
Escoltant la Terra
Organitza: Survival
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 16 d’abril de 2005

AGAMA
Tel ❙ 93 / 268.75.50

Internet ❙ www.survival.es

Sostenibilitat
Vols aprendre a treballar un hort a Can
Deu?
Organitza: Fundació Caixa Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: fins al setembre de 2005

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Presentacions
Novetats de la Col·lecció animació
sociocultural
Organitza: Fundació Pere Tarrés - EUTSES URL
Lloc: Lleida
Data: 7 d’abril de 2005

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 410.16.02

Internet ❙ www.peretarres.org

La ocupació israelí a Palestina
Organitza: Servei Civil Internacional
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 8 d’abril de 2005

SCI Catalunya
Te l ❙ 93 / 441.70.79

Internet ❙ www.sci-cat.org

Debat
Solidarijove’05
Organitza: Associació Joves amb Empenta
Lloc: Barcelona
Data: 16 d’abril de 2005

JAE
Te l ❙ 93 / 429.14.42
a/e ❙ somjae@yahoo.com

Conferència
Un futur sense nuclears i energè-
ticament sostenible
Organitza: Grup de Científics i Tècnics
per un Futur No Nuclear WCRE
Lloc: Barcelona
Data: 26 d’abril de 2005

GCTPFNN
Tel ❙ 93 / 268.06.07

Internet ❙ www.energiasostenible.org

Participació ciutadana i nous moviments socials

Xarxanet.org vol incidir en l’anàlisi de les noves formes de participació des de la societat civil. Així, disposa de la publicació “Participació
ciutadana i nous moviments socials”, on es reflexiona sobre les noves formes d’incidència social que no responen als esquemes clàssics.
Aquests nous moviments no només plantegen nous reptes en els continguts de les seves propostes sinó també en la forma d’organit-
zació, afavorint sovint el treball horitzontal i/o participant en xarxes internacionals.

Pere Mora, coordinador de l’associació EcoConcern-Innovació Social, i Pep Martí, expert en participació ciutadana en l’àmbit municipal,
reflexionen periòdicament sobre el No a la Constitució Europea, el foment de la participació des dels ajuntaments, el Codi Ètic de les
Associacions de Barcelona, la taxa Tobin, les noves formes d’organització social des del Sud o les relacions entre els partits polítics i els
moviments socials, entre d’altres.

Xarxanet.org,  l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no lucratives i les
persones amb inquietuds cíviques en llengua catalana.

Connecteu-vos-hi!
www.xarxanet.org

Rutes ambientals
El diapir de Montmagastre
Organitza: Terres del Marquesat
Lloc: Montmagastre (Noguera)
Data: 9 d’abril de 2005

Terres del Marquesat
Te l ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Com funciona Barcelona?
Organitza: Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 24 de juny de 2005

CRBS
Te l ❙ 93 / 237.47.43

Internet ❙ www.bcn.es/agenda21/crbs

Sortida d’ornitologia a Secans de Lleida
Organitza: ADENC
Lloc: comarques de Lleida
Data: 16 d’abril de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

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

http://www.marquesat.net
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.adenc.org
http://www.peretarres.org
http://www.energiasostenible.org
http://www.survival.es
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.sci-cat.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org/portal/page?_pageid=53,31359&_dad=portal&_schema=PORTAL&pub_publicacioId=9
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Recursos
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Visites guiades per a escoles,
esplais i particulars
Des de fa 10 anys el CRAM rescata i recupera
els animals protegits que arriben ferits o
malalts a les nostres costes. La visita guiada
consta d’un recorregut per les instal·lacions
on es veuen les ambulàncies, les piscines, el
quiròfan i els animals que en aquell moment
es recuperen. Un audiovisual permet conèi-
xer els diferents animals marins en perill d’ex-
tinció que habiten a la mar Mediterrània. Per
visitar el Centre cal fer reserva prèvia per
telèfon.

Centre de Recuperació d’Animals
Marins
Te l ❙ 93 / 752.45.81
a/e ❙ educacio@cram.es

Internet ❙ www.cram.es

Donatiu de material
L’esbart de Sant Cugat del Vallès posa a dis-
posició una cinquantena de cadires amb braç
perfectes, per a aules d’estudi, escoles o
entitats que facin formació. Es tracta d’un do-
natiu.

Esbart Sant Cugat
Te l ❙ 93 / 675.26.352
a/e ❙ esbartsantcugat@centrededansa.

e.telefonica.net

Contacte ❙ Quim Pla

Joc de misteri
Com reacciones en aquesta situació? S’ha de
fer una activitat en parelles. La mestra és qui
fa els grups. Alguns dels grups que s’han for-
mat són motiu de comentaris i rialletes per
part de la resta de la classe. De cop, en un
dels grups una nena es posa a plorar i diu que
ella prefereix fer el treball sola. Davant de
casos com aquest, GREC ha elaborat un joc
de misteri per a infants i adolescents de 8 a
12 anys, destinat a escoles, ludoteques, bi-
blioteques, centres i casals cívics, esplais i
altres equipaments que permet treballar des
de la gestió positiva del conflicte.

GREC
Tel ❙ 618.61.68.63
a/e ❙ grec@grecmail.org

Internet ❙ www.grecmail.org

On menjar, dormir i rentar-se
A quins serveis poden accedir les persones
sense llar a Barcelona? La Comunitat de Sant
Egidi reuneix en una guia 600 propostes i
critica les administracions per activar l’Ope-
ració Fred “només en situacions extremes”.
Es tracta de la seva segona edició de 4.000
exemplars, que aporta nous recursos i in-
formacions. El llibre, de format butxaca però
amb telèfons i adreces útils, es dirigeix a les
persones sense llar i a les entitats especialit-
zades en aquest àmbit.

Comunitat de Sant Egidi
Te l ❙ 93 / 441.81.23
a/e ❙ info@santegidio.org

Internet ❙ www.santegidio.org

Disseny i comunicació per al
món associatiu
Trimatge, de Sant Joan Despí, és una iniciati-
va associativa per tal de recolzar el món as-
sociatiu, institucional, educatiu en l’àmbit de
la seva imatge i comunicació tant interna com
externa. El seu objectiu principal és emprar
recursos i procediments de disseny gràfic per
a millorar la comunicació a nivell educatiu
com a eina de definició i promoció.

Trimatge
Te l ❙ 661.08.15.84

93 / 477.01.47
Contacte ❙ Mati Balsera

CD-Rom: Nosaltres i el Medi
Ambient
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques de Girona va pre-
sentar a finals del passat mes de febrer aquest
CD-Rom, una iniciativa que vol ajudar a solu-
cionar el buit genèric en el coneixement bà-
sic dels conceptes que conformen la
sostenibilitat ambiental. El CD recull articles
sobre aquesta matèria, composats de textos
explicatius, gràfics i il·lustracions. També s’hi
indiquen les referències i contactes més in-
teressants de cara a ampliar els continguts i a
promoure iniciatives.

CILMA
Tel ❙ 972 / 42.61.05

Internet ❙ www.cilma.org
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http://www.cram.es
http://www.grecmail.com
http://www.santegidio.org
http://www.cilma.org
http://www.peretarres.org

