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Tamborinada
2005

La 28a. edició tracta dels llibres i compta
amb més de 50 tallers organitzats per
les entitats de La Roda,  20 espectacles,
jocs i molta diversió!

Lloc: Parc de la Ciutadella
(Barcelona)

Hora: de 11:00h. a 19:00h.

Organitza: Fundació La
Roda, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i al-
tres organitzacions.

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

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

Cursos

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Coneixements bàsics sobre
tabaquisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 al 11 de juny del 2005

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

Activitats de reminiscència
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 14 al 28 de maig del 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Agents pastorals
Organitza: Escola de Voluntariat Evangèlic
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 21 de maig al 4 de juny de 2005

EVE
Tel ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ eve@ce-catalunya.org

Disseny d’equips de treball
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 23 al 26 de maig 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

Iniciació al Voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Càritas
Diocesana
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 de maig al 4 de juny de 2005

Càritas BCN
Tel ❙ 93 / 302.66.22

Internet ❙ www.caritasbcn.org

Altres

Objectius de
desenvolupament del mil·leni
Organitza: Federació Catalana d’ONG per
al Desenvolupament
Lloc: Barcelona
Data: 7 de maig de 2005

FCONGD
Tel ❙ 93 / 451.70.70
a/e ❙ fcongd@pangea.org

Jo de gran vull ser...
voluntari!
Organitza: Oficina de Serveis a la Joventut
del Consell Comarcal de la Terra Alta
Lloc: Gandesa (Terra Alta)
Dates: 7 i 14 de maig de 2005

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

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 ❙ www.addif.org
Contacte ❙ Puri Biniés

Comunicació i màrqueting
per a associacions
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 12 de maig 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

El joc com a mitjà educatiu
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 14 i 21 de Maig de 2005

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Sociolab–formació i inserció
Organitza: CF Aurora Garriga
Lloc: Barcelona
Dates: de juny de 2005 a febrer de 2006

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

Contacte ❙ Nati Gordo

Monitors/es d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: Escola FORCA- Serveis de For-
mació
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 15 Juliol de 2005

Escola FORCA - Serveis de Formació
Te l ❙ 93 / 268.91.11
a/e ❙ forca@josepcarol.org

Jornades

11è Fòrum La primavera de
les Associacions
Organitza : Consell de la Joventut de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 7 de maig de 2005

Torre Jussana Serveis Associatius
Te l ❙ 93 / 265 47 36

Internet ❙ www.bcn.es/tjussana/

Les veus de l’Amazònia
Organitza: Amazònia Assemblea de Solida-
ritat, Centre d’Estudis Amazònics i Alterna-
tiva Solidària - Plenty
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 al 30 de maig de 2005

Secretaria
Te l ❙ 93 / 443.17.35
a/e ❙ jornades.amazonia@pangea.org

i

i

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

i

http://www.elcae.org
http://www.esplai.org
http://www.xarxanet.org
http://www.caritasbcn.org
http://www.bcn.es/tjussana
http://www.esplai.org
http://www.addif.org
http://www.vergeblanca.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

■■■■■ 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
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Recursos

i

Campanyes

Sala de jocs
L’Associació de Nens amb Problemes de Cor
de Catalunya ha impulsat la renovació de la
Sala de Jocs de la planta de Cirurgia Pediàtri-
ca de l’Hospital Materno-Infantil de la Vall
d’Hebron, amb la col·laboració de l’ empre-
sa Ikea i el propi Hospital. Els nens i nenes
ingressats en aquesta planta, podran gaudir
d’un espai més adequat per afavorir el joc i
l’esbarjo, amb noves joguines i mobiliari.

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

Internet ❙ www.aacic.org

Inaugurat el Centre Europa
Jove
El Centre Europa Jove, de Santa Coloma de
Gramenet, és una iniciativa del Consell Co-
marcal del Barcelonès i dels Ajuntaments de
Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. El CEJ
és un espai per informar, orientar i assesso-
rar a joves i entitats juvenils del Barcelonès
que vulguin participar en programes de mo-
bilitat europea, de manera que podran acce-
dir als serveis i recursos per participar, tre-
ballar, estudiar i viatjar per Europa.

Centre Europa Jove
Te l ❙ 93 / 392.10.46
a/e ❙ ieuropajove@ccbcnes.org

Internet ❙ www.barcelonesjove.net/europa/

i

Finançament

Fes que la pobresa passi a la
història
La Campanya 2005-2006 sobre els Objectius
del Mil·lenni i el Deute Extern de Mans Uni-
des arrenca amb l’enviament d’una postal de
denúncia als dirigents dels 8 països més rics
del món que es reuniran a Londres a primers
de juliol. Aquesta campanya està coordinada
per CIDSE la xarxa de 21 ONG de Desenvo-
lupament Catòliques i a la qual Mans Unides
pertany com a membre permanent.
Sumar-vos a aquesta campanya, és molt sen-
zill. Només haureu d’emplenar les dades de
continuació de la postal que va dirigida al Pri-
mer Ministre Britànic, Tony Blair, signar-la, i
enviar-la.

Mans Unides
Internet ❙ www.mansunides.org

Museu Pompeu Fabra
El Col·lectiu “Salvem La Salut”, proposa ho-
menatjar en Pompeu Fabra, dedicant la casa
dels Morera per a què sigui seu d’un Museu-
Memorial dedicat a aquesta figura de
Catalunya. L’objectiu és el d’aconseguir ad-
hesions per a la creació, al barri de La Salut
(Barcelona) d’aquest museu, i informar de
les adhesions a l’administració municipal.
Podeu participar-hi remetent el missatge:
“Salvem el Conjunt de La Salut, per al seu ús
com a Museu Pompeu Fabra” a les següents
adreces: alcalde@bcn.es (administració mu-
nicipal) i salvemlasalut@mixmail.com , inclo-
ent els vostres noms i cognoms i DNI.

Col·lectiu Salvem La Salut
a/e ❙ salvemlasalut@mixmail.com

Colònies
Convocatòria per a la concessió de subven-
cions destinades a ajuntaments, associacions
i entitats que organitzen colònies de la co-
marca de la Noguera.
Convoca: Consell Comarcal de la Noguera
Publicat al: DOGC núm. 4366, de 19 d’abril
de 2005
Termini: 13 de maig de 2005

Societat i càncer
Accions socials adreçades a donar suport i
ajudar les persones que han viscut l’experi-
ència de patir aquesta malaltia i projectes
assistencials, estratègies i recursos socials
que afavoreixin la integració dels malalts,
mitjançant activitats d’informació, divulgació
i formació.
Convoca: Fundació la Caixa
Termini: 24 de maig de 2005

Fundació La Caixa
Te l ❙ 902.22.30.40
a/e ❙ info.fundacio@lacaixa.es

Infància
Es convoquen ajudes per a sis projectes en
benefici de la infància desafavorida a Espanya.
Convoca: Carrefour Fundación
Termini: 31 de maig de 2005

Carrefour Fundación
Te l ❙ 902.22.30.40
a/e ❙ carrefour@convocatorias.org

Internet ❙ www.carrefour.es/fundacion/

i

http://www.mansunides.org
http://www.carrefour.es/fundacion/
http://www.barcelonesjove.net/europa
http://www.aacic.org
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Crides

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

Esplai Sant Cebrià
Tasques a realitzar: Es necessiten moni-
tors per a les colònies d’estiu adreçades a
nens i nenes de 4 a 17 anys, que es duran a
terme del 22 al 30 de juliol, en 4 grups.
Lloc: Gombrès (Ripollès)
Perfil: Majors de 17 anys amb o sense expe-
riència.

Esplai Sant Cebrià
Te l ❙ 93 / 418.52.05
a/e ❙ esplaisc@hotmail.com

Contacte ❙ Ma José

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, de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Perfil: Persones interessades en participar
en activitats de sensibilització i prevenció de
l’HIV/Sida.

Projecte dels NOMS
Tel ❙ 93 / 318.20.56
a/e ❙ jsaz@hispanosida.com

Contacte ❙ J. Saz

Fundació Escó
Tasques a realitzar: Col·laboració com a
monitor de lleure en el Casal-Menjador 2005,
al barri del Raval, durant els mesos de juliol i
agost.
Lloc: Barcelona
Perfil: Major de 18 anys, que li agradi treba-
llar 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

i

i

Premis i beques

Premis Fundació - 
Programes Socials 2005
Poden optar a aquests premis els projectes
d’actuació social o assistencial, presentats per
una entitat legalment constituïda, que puguin
ser aplicats en un medi social concret per
millorar-ne la condició.
Convoca: Fundació Caixa Sabadel
Termini: 31 de maig de 2005

Premis Fundació -
Programes Culturals 2005
Poden optar a aquests premis els projectes
d’actuació cultural que, presentats per una
entitat legalment constituïda, fomentin la cul-
tura en qualsevol dels seus aspectes i que es
concretin en un medi social concret.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell 2005
Termini: 31 de maig de 2005

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

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Investigació social
L’objectiu del Premi és fomentar la recerca
sobre els problemes que pateixen les per-
sones socialment vulnerables i sobre la ma-
nera de trobar solucions en el camp de la
intervenció social. S’hi poden presentar per-
sones o col·lectius interessats que facin re-
cerca en l’àrea social.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 31 de juny de 2005

Obra Social Caja Madrid
Te l ❙ 902.36.09.23

Internet ❙   www.obrasocialcajamadrid.org

Concurs portada – Guia
d’estiu 2005
Es convoca un concurs per dissenyar la por-
tada i el cartell de la Guia d’Estiu 2005, que
recull les activitats que s’organitzen per a les
vacances a les comarques del Garraf i l’Alt
Penedès.
Convoca: Servei d’Informació i Assessora-
ment per a Joves i Mancomunitat de Munici-
pis del Penedès i del Garraf
Termini: 11 de maig de 2005

SIAJ – Alt Penedès i Garraf
Te l ❙ 93 / 892.20.20

93 / 893.77.77

i

i

La Muntanyeta - Associació
Provincial de Paràlisi Cere-
bral
Tasques a realitzar: Col·laboració en les
colònies d’aquest estiu, de cinc dies de dura-
da, on es necessiten tres voluntaris.
Lloc: La Seu d’Urgell (Alt Urgell)

APPC
Te l ❙ 977 / 21.76.04
a/e ❙ appc@tinet.fut.es

Contacte ❙ Mercè Tartera

Càritas Diocesana - Eivissa
Tasques a realitzar: Col·laboració amb l’Es-
cola d’Estiu que organitza l’entitat en un bar-
ri amb diferents problemàtiques socials.
Lloc: Eivissa (Balears)
Dedicació: mes de juliol (jornada comple-
ta)
Perfil: Gent jove preferentment, amb paci-
ència, ganes de treballar i passar-s’ho bé.

Càritas Diocesana - Eivissa
Te l ❙ 971 / 39.22.12
a/e ❙ centrobetania@hotmail.com

Internet ❙ www.caritas.es

Institut de Reinserció Social
Tasques a realitzar: Col·laborar en tasques
comptables ajudant al director d’una residèn-
cia de nens/es, i com a bibliotecari organit-
zant el fons a les oficines de Poble Nou, i
adequació i condicionament dels espais.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
i Barcelona.
Dedicació: unes hores setmanals

Ires
Tel ❙ 93 / 486.47.50
a/e ❙ recursosexterns@iresweb.org

Contacte ❙ Raquel Moran

Voluntaris Terrassa
Tasques a realitzar: Participar com a
cuidadors/es d’animals domèstics, concreta-
ment gossos.
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dedicació: continuada
Perfil: Persones més grans de 16 anys, dinà-
miques, que els hi agradi cuidar animals.

Voluntaris Terrassa
Te l ❙ 93 / 786.11.12
a/e ❙ voluntaristerrassa@hotmail.com

Internet ❙ voluntaris.terrassa.net

i

i
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http://www.caritas.es
http://www.fnesco.org
http://voluntaris.terrassa.net
http://www.obrasocialcajamadrid.org
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i i

i

i
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Tertúlies
Quan no hi ha pare... o mare
Organitza: Associació en Defensa del Dret
de la Infància a la Família
Lloc: Barcelona
Dates: 4 de maig de 2005

ADDIF
Te l ❙ 93 / 313.49.59

Internet ❙  www.addif.org

Vivències i diàleg des d’Israel i Palestina
Organitza: Atlas
Lloc: Igualada (Anoia)
Data: 14 de maig de 2005

Atlas
Te l ❙  93 / 805.57.92

Internet ❙ www.atlasfundacio.org

Exposició
Fem art 05
Organitza: Ca la Dona i  Centre de Cultura
de Dones
Lloc: Barcelona
Data: del 5 al 27 de maig de 2005

Ca la Dona
Te l ❙ 93 / 412.71.61

Internet ❙ www.caladona.org

Concerts
Concert de primavera 2005
Organitza: Associació d’ Antics Alum-
nes i Amics de l’ Escola Pia Santa Anna de
Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Data: 8 de maig de 2005

L’Associació
Te l ❙ 93 / 796.11.79
a/e ❙ mataro.anticsalumnes@escolapia.net

Gratiniano Murcia – Percussió
Organitza: Associació Catalana de Com-
posi tors
Lloc: Barcelona
Data: 9 de maig de 2005

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

Solidaritat
6è Mercat solidari
Organitza: ADIA, Mestres per Bòsnia i
Sant Martí amb el Sàhara
Lloc: Barcelona
Data: 8 de maig de 2005

Mestres per Bòsnia
Te l ❙ 93 / 436.28.13
a/e ❙ bosnia@mestresxbosnia.org

Llibertat de premsa?

L’article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans especifica: “Tota persona té dret a la
llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de
cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”. Amb
aquest esperit, el 1991, l’Assemblea General de la UNESCO va declarar el 3 de maig Dia Mundial
de la Llibertat de Premsa.

El tancament d’Egunkaria, l’exili fora del Marroc del periodista Alí Lmrabet, el segrest constant de periodistes a l’Iraq... Per tots aquests
motius, entitats com Reporters Sense Fronteres, Solidaritat i Comunicació, la Fundación para la Libertad de Prensa o el World Press
Freedom Committee no es cansen de denunciar que la llibertat de premsa arreu del món encara no és una realitat.
A xarxanet.org, a banda de fer-se ressò de les principals denúncies d’aquestes entitats i associacions, hi podeu trobar diàriament un
Servei de Premsa amb les notícies més importants sobre el món de l’associacionisme i el voluntariat aparegudes als diaris d’arreu dels
Països Catalans.

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

Conferències
El paper de la UE al món
Organitza: Justícia i Pau; Cristianisme i
Justícia
Lloc: Barcelona
Data: 2 de maig de 2005

Cristianisme i Justícia
Te l ❙ 93 / 317.23.38

Internet ❙ www.fespinal.com

El terratrèmol i el Tsunami d’Indonèsia:
causes i efectes
Organitza : Institut Cartogràfic de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 3 de maig de 2005

ICC
Tel ❙ 93 / 567.15.00

Internet ❙ www . icc.es

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

i

i

http://www.fespinal.com
http://www.icc.es
http://www.addif.org
http://www.atlasfundacio.org
http://www.caladona.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.rsf.org
http://www.solidaritaticomunicacio.org
http://www.flip.org.co
http://www.wpfc.org
http://www.wpfc.org
http://breu.bulma.net/?l4828
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Escola d’Estiu del Voluntariat

3a Fira d’Entitats a Tarragona
Organitza: Hotel d’Entitats de Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: 14 i 15 de maig de 2005

FCVS – UT Tarragona
Te l ❙ 977 / 23.31.04
a/e ❙ tarragona@federacio.net

Sortida
Pedalada pels voltants d’Estanyol
Organitza: Amics de la Bici
Lloc: Vilablareix (Gironès)
Data: 15 de maig de 2005

Mou-te en Bici
Te l ❙  650.64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

Cultura popular
10a Trobada de gegants del Corpus
Organitza : Colla de Geganters de
Cornellà de Llobregat
Lloc: Cornellà (Baix Llobregat)
Data: 21 de maig de 2005

Colla de Geganters de Cornellà de
Llobregat
Te l ❙  93 / 377.54.18

Contacte ❙ Eduard Martínez

i

i

i

INSCRIVIU-VOS A
L’ESCOLA D’ESTIU
 

Novetats

Hi participaran d’entitats i persones voluntàries de les comarques nord-catalanes i amb el
suport del Consell General dels Pirineus Orientals.

S’amplia de la programació formativa amb una oferta pedagògica renovada que es distribu-
eix en un total de 30 cursos, que poden ser inicials, bàsics i d’aprofundiment.

TERMINI D’INSCRIPCIONS: fins al 13 de maig de 2005

Programa i inscripcions:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

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

