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174 El Govern de Catalunya
és el primer de la UE a
col·laborar de forma
estable amb el Centre
Europeu del Voluntariat
(CEV)
La Generalitat de Catalunya ha subscrit, aquest dissabte 21 de
maig, el document pel qual el govern entrarà a formar part
com a administració pública col.laboradora del CEV. Aquest
acord, signat en català i anglès, en el marc de l’assemblea
general del CEV, celebrada a Clug (Rumania), obre la via a la
incorporació de governs estatals europeus.

El CEV, constituit l’any 1992, inclou 35 organitzacions de
voluntariat de 22 països. Com a organització europea té com
a finalitats fomentar fòrums de debat del voluntariat europeu,
generar l’intercanvi pràctiques i informacions, realitzar for-
mació, desenvolupament, recerca i innovació sobre el
voluntariat. Igualment es converteix en interlocutor en temes
de voluntariat davant de la UE i l’ONU.

Hi formen part actualment dos entitats catalanes: Barcelona
Voluntària i la Federació Catalana del Voluntariat Social.

THE EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE
The Voice for Volunteering in Europe

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

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.gencat.net/benestar
http://www.cev.be
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Formació

Cursos

i

i

i

i

i

i
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Curs de relaxació
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 9 de juny de 2005

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79

Internet ❙ www.afanoc.org
Contacte ❙ Anna Garcia

Gestió i presentació de
l’impost de societats
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 14 de juny 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

Llengua de Signes Catalana
Organitza: Cercle d’Artistes Sords Units
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol de 2005

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

Internet ❙ www.asubcn.org

Monitor/a de menjador
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Lleida
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005

Creu Roja Lleida
Te l ❙ 973 / 27.99.00

Altres

Taller participatiu de
voluntariat
Organitza: Acció Gent Gran de Terrassa
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: 3 i 4 de juny de 2005

Acció Gent Gran de Terrassa
Te l ❙ 93 / 783.45.36

Taller com viure les
emocions i els sentiments
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 4 de juny 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

Fonts d’informació a
Internet
Organitza: Cibernarium
Lloc: Barcelona
Data: 3, 7 o 10 de juny de 2005

Publica el teu blog a Internet
Organitza: Cibernarium
Lloc: Barcelona
Data: 9 de juny de 2005

Cibernarium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Introducció al PhP
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 de juny al 16 de juliol de 2005

Pangea
Te l ❙ 93.401.56.64
a/e ❙ suport@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/pangea/
curses14.shtml

10è Curs de geriatria, gent
gran i dependència: un debat
social i sanitari
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment de Catalunya (CEEC)
Lloc: Vic (Osona)
Dates: 16 i 17 de juny de 2005

CEEC
Tel ❙ 93 / 881.44.88
a/e ❙ uev@uvic.es

Internet ❙ www.uvic.es

Directors/es d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: Educa, Escola de Professions
Educatives, Socials o Culturals
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 21 de juliol de 2005

Educa
Te l ❙ 93 / 163.47.47

Internet ❙ www.escolaeduca.org
Contacte ❙ Ignasi Delgado

Curs oficial Microsoft:
expert Microsoft Excel
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 13 de juny a l’1 de juliol 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

Camí de sirga
Organitza: Universitat d’Estiu de les Ter-
res de l’Ebre -Universitat d’Estiu URV
Lloc: Móra d’Ebre (Baix Ebre)
Dates: del 21 al 23 de juliol de 2005

UETE
Tel ❙ 977 / 51.06.83
a/e ❙ uete@tinet.org

Jornades

2es Jornades sobre Internet
Organitza: Fundació Chandra, Fundació In-
novació per l’Acció Social, Federació Estatal
d’Enginyeria sense Fronteres, Red con Voz i
Universitat Oberta de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 8 de juny de 2005

Secretaria de les Jornades
Te l ❙ 93 / 319.63.23

Internet ❙ www.jornadesinternetsocial.org

i

i

i

i

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

i

i

http://www.afanoc.org
http://www.esplai.org
http://www.asubcn.org
http://www.xarxanet.org
http://www.jornadesinternetsocial.org
http://www.pangea.org/pangea/turses14.shtml
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.escolaeduca.org
http://www.esplai.org
http://www.cibernarium.com
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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

i

RecursosCampanyes

Informe 2005: una nova i
perillosa agenda
En la presentació de l’Informe, la secretaria
general de l’organització, Irene Khan, ha afir-
mat que els governs incompleixen les pro-
meses que han realitzat en matèria de drets
humans. Ara s’està elaborant una nova agen-
da en la que es fa servir el llenguatge de la
llibertat i la justícia per aplicar polítiques d’in-
seguretat. Amb aquesta finalitat s’està inten-
tant redefinir la tortura per a fer-la admissi-
ble.

Amnistia Internacional
Te l ❙ 93 / 209.35.36

Internet ❙ web.amnesty.org/report2005/
index-eng

Recull de projectes
d’Odontología Solidaria
Odontología Solidaria ha recopilat al seu web
tots els projectes i accions que han realitzat
els seus 278 socis des del 1992. El
recopilatori els ha servit per veure el treball
realitzat, “tot i que no ens podem quedar
amb aquesta imatge i hem de seguir lluitant
per a què tothom pugui accedir a una ateció
bucodental digna”.

Odontología Solidaria
Te l ❙ 93 / 879.24.79

Internet ❙ www.odsolidaria.org

Premis i beques

Concurs de fotografia sobre
diversitat i convivència
Es convoca dins el marc de la Setmana
Intercultural de Girona 2005 amb l’objectiu
de destacar fotogràficament els valors de la
diversitat i la convivència a Catalunya. Hi po-
den participar totes les persones, aficiona-
des o professionals de la fotografia.
Convoca: Fundació SER.GI
Termini: 15 de juliol de 2005

Fundació SER.GI
Te l ❙ 972 / 21.30.50

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Premis Francesc Candel
Es convoquen aquests premis de bones pràc-
tiques per a la integració d’immigrants a
Catalunya. L’objectiu és destacar entitats i
institucions que promoguin la integració
d’immigrans i afavoreixin la convivència i la
visió positiva de la immigració en els mitjans.
Convoca: Fundació Lluís Carulla
Termini: 20 de juliol de 2005

Fundació Lluís Carulla
Te l ❙ 93 / 209.09.48

Internet ❙ www.fundaciolluiscarulla.org/
candel.htm

i

Per unes regles comercials
més justes, actua!
Intermón Oxfam llança una iniciativa electrò-
nica per a què els consumidors exigeixin a
les empreses tèxtils que garanteixin els drets
laborals dels treballadors. Tot es remunta fa
més d’un any, quan l’entitat va presentar dos
informes i la campanya Juga net a les Olimpía-
des, que reflectien la precarietat laboral de
milions de treballadors i treballadores. Les
empreses tèxtils, per evitar plantar cara a
aquesta situació, solen utilitzar l’argument
que el consumidor busca qualitat a baix preu
i que aplicar un codi de conducta implica uns
costos addicionals que, segons ells, els con-
sumidors no estan disposats a assumir. Per
trencar amb aquesta excusa, Intermón pro-
posa als consumidors quatre passes.

Intermon-Oxfam
Internet ❙ www.intermonoxfam.org/

page.asp?id=1649

Bicicletada de dones per la
pau a Orient Mitjà
Aquest any es vol donar altra vegada la pa-
raula a les dones tot ampliant el recorregut
què inclourà Palestina i Israel. La bicicletada
Follow the Women 2005 començarà el 3 de
juny a Beirut, passarà per Damasc, Palestina,
Israel i finalitzarà el 12 de juny a Amman.
L’equip organitzador d’aquest projecte ha
ofert al comitè català de coordinació la pos-
sibilitat que hi participi un nombre limitat de
catalanes.

Nexes
Te l ❙ 93 / 442.71.67
a/e ❙ info@nexescat.org

i

i

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1649
http://www.fundaciosergi.org
http://web.amnesty.org/report2005/index-eng
http://www.fundaciolluiscarulla.org/candel.htm
http://www.odsolidaria.org
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Crides

i

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: Acompanyament a per-
sones grans en unes estades d’estiu. Les ac-
tivitats d’animació s’alteraran amb passeja-
des, sortides culturals, coneixement de l’en-
torn i converses entre els participants.
Lloc: Begues (Baix Llobregat)
Dedicació: mesos d’agost i setembre

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

Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org
Contacte ❙ Anna Garcia

Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina
Tasques a realitzar: Col·laboració amb les
colònies d’estiu de l’entitat. Grups: petita
infància (4 a 7 anys), infància (8 a 11 anys),
Canigó (12 a 14 anys).
Lloc: Sant Martí de Sesgueioles (Anoia)
Dedicació: del 5 al 14 de juliol de 2005
Perfil: Persones dinàmiques, que els agradin
les activitats amb infants i joves a l’aire lliure,
amb ganes de treballar en equip, i amb sensi-
bilitat social.

CO Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ gavinavoluntaris@yahoo.es

Contacte ❙ Àngels Carbonell

Fundació Uszheimer
Tasques a realitzar: Col·laborar en l’am-
pliació i manteniment del lloc web de l’enti-
tat.
Lloc:Barcelona,Castelldefels (Baix Llobregat)

Fundació Uszheimer
Te l ❙ 93 / 418.65.65
a/e ❙ fundacio@uszheimer.com

Internet ❙ www.uszheimer.com
Contacte ❙ Noemí Cullell

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

Club Lleuresport
Tasques a realitzar: Impartir classes de
català de nivell inicial.
Lloc: Barcelona
Dedicació: classes d’1,5h un cop per set-
mana.

Club Lleuresport
Te l ❙ 93 / 205.40.09
a/e ❙ ccelectric@clublleuresport.com

Voluntaris 2000
Tasques a realitzar: Col·laboració amb la
Fura dels Baus per preparar l’espectacle d’in-
auguració dels Jocs Mediterranis.
Lloc: Barcelona
Dedicació: divendres i dissabtes a la tarda.

Voluntaris 2000
Tel ❙ 93 / 441.62.25

Internet ❙ www.voluntaris2000.org

Fundació Escó
Tasques a realitzar: Col·laboració com a
monitor de lleure en el Casal-Menjador 2005,
al barri del Raval.
Lloc: Barcelona
Dedicació: juliol i agost.
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

Associació Cedre
Tasques a realitzar: Suport en la tasca d’in-
serció social de l’educadors de la casa d’aco-
llida del Centre Penitenciari de la Trinitat o
bé de la DGAIA.
Lloc: Barcelona
Dedicació: migdies o nits.
Perfil: Majors de 23 anys.

La Caseta
Te l ❙ 93 / 280.64.35

i

i

i

i

Integració social
Es concedeixen subvencions, per a l’any 2005,
destinades a entitats per a la realització d’ac-
tivitats i projectes d’integració social de per-
sones estrangeres immigrades i catalanes
retornades.
Publicat al: DOGC núm. 4377, de 4 de maig
de 2005
Termini: 1 mes comptador des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria.

Construcció de Pau
S’obre la convocatòria de subvencions per a
projectes de construcció de pau que realit-
zen les organitzacions no governamentals en
l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes
violents i/o armats i la rehabilitació i recon-
ciliació postbèl·lica i de publicació de les ba-
ses.
Convoca: Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
Publicat al: DOGC núm. 4381, de 10 de
maig de 2005
Termini: 1 mes des de la publicació de la
convocatòria en el DOGC.

Cooperació al
desenvolupament
S’atorga ajudes per a projectes que realitzen
les organitzacions no governamentals en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
i la solidaritat internacional.
Convoca: Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
Publicat al: DOGC núm. 4381, de 10 de
maig de 2005
Termini: 1 mes des de la publicació de la
convocatòria en el DOGC.

Entitats veïnals
Es convoquen ajudes per a entitats ciutada-
nes i associacions de veïns durant l’any 2005.
Convoca: Ajuntament de Tarragona
Publicat al: BOPT núm. 113, de 18 de maig
de 2005
Termini: 18 de juny de 2005

Entitats socials i culturals
Es convoquen ajudes a entitats ciutadanes,
socials i culturals durant l’any 2005.
Convoca: Ajuntament de Tarragona
Publicat al: BOPT núm. 113, de 18 de maig
de 2005
Termini: 31 d’octubre de 2005

http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.uszheimer.com
http://www.fnesco.org
http://wws.voluntaris2000.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

i

Càncer. Resultats d’un investigador
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Data: 13 de juny de 2005

Centre d’Estudis Naturistes
Te l  ❙ 93 / 487.73.49
a/e ❙ mjoseoriol@yahoo.es

Debat
Immigració: la població xinesa
Organitza: Esplais Catalans-Esplac, amb la
col·laboració d’Acció Escolta de Catalunya.
Lloc: Barcelona
Data: 11 de juny de 2005

Esplais Catalans-Esplac
Te l  ❙ 93 / 302.61.03

Internet ❙ www.esplac.org

Sortides
Castell de Burriac i fonts
Organitza: Grup de Muntanya Argentona
Lloc: Argentona (Maresme)
Data: 5 de juny de 2005

Grup de Muntanya Argentona
Te l  ❙ 660.41.94.75

Lo marquesat a tot Tren - Visita a la
Pobla de Segur
Organitza: Terres del Marquesat
Lloc: La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Data: 11 de juny de 2005

Terres del Marquesat
Te l  ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Cultura popular
La Cafetera
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 13 de juny de 2005

Esbart Català de Dansaires
Te l  ❙ 93 / 285.17.89

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Setmanes de dansa: el gir i la faixa
Organitza: Esbart Sant Cugat
Lloc: Sant Cugat (Vallès Occidental)
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005

ESC
Tel  ❙ 93 / 674.26.52
a/e ❙ esbartsantcugat@esbartsantcugat.org

5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient serveix perquè cada 5 de juny, des de l’any 1972, l’ONU alerti
el món sobre els mil i un perills que amenacen el medi ambient. El tema seleccionat per enguany
és “Ciutats verdes”, amb l’eslògan “Planifiqueu per al Planeta!”.

L’àrea Ambiental de xarxanet.org, gestionada pel Grup Motor de Voluntariat Ambiental, vol
promoure la participació lliure de manera organitzada, altruista i directa per a la conservació
dels recursos naturals i per a la millora de la qualitat ambiental, a través d’activitats i programes.

Vol promoure no només una simple millora de la qualitat de l’entorn, sinó una estratègia de participació activa i d’intervenció ambiental
basades en l’enfocament de l’educació ambiental i del desenvolupament sostenible.

Hi trobareu notícies sobre l’actualitat ambiental de Catalunya, campanyes que s’organitzen per preservar el medi ambient, guies de
turisme sostenible i agenda d’activitats, entre molts d’altres continguts.

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

Cinema i medi ambient
La terra promesa
Organitza: FICMA
Lloc: Prat de Llobregat (Baix Llobregat),
Tortosa (Baix Ebre), Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà)
Dates: de l’1 al 10 de juny de 2005

FICMA
Tel ❙ 93 / 633.68.52

Internet ❙ www.ficma.com

Exposició
Omple la teva vida de sentit: fes-te vo-
luntari
Organitza : Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Rubí (Vallès Occidental)
Dates: del 6 al 26 de juny de 2005

Biblioteca Mestre Martí Tauler
Te l ❙ 93 / 699.84.53
a/e ❙ b.rubi.mmt@diba.es

Conferències
El llegat social de Pere Tarrés: una rea-
litat viva
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 7 de juny de 2005

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06
a/e ❙ imata@peretarres.org

i

i

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

i

http://www.ficma.com
http://www.esplac.org
http://www.marquesat.net
http://www.esbartcatala.org
http://www.xarxanet.org
http://www.unep.org/wed/2005/english/About_WED_2005/
http://www.xarxanet.org/portal/page?_pageid=53,31097&_dad=portal&_schema=PORTAL&xnt_portal=6
http://www.mediambient.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org


6 1 juny 2005
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Escola d’Estiu del Voluntariat
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Recursos a Internet

Xarxa d’Entitats Cíviques i
Culturals pels Drets i les
Llibertats Nacionals dels
Països Catalans
La Xarxa és una Federació que aplega una
cinquantena d’entitats i va sorgir fa un parell
d’anys per la necessitat d’unir forces de la
societat civil catalana. Alguns objectius són:
reconstruir i reforçar el teixit nacional del
poble català, promoure l’ús social del català i
aconseguir una veu pròpia a Europa.

Internet www.laxarxa.org

Biblioteca del Centre
d’Estudis Africans
El CEA desenvolupa activitats en diversos
àmbits, sempre propers a la universitat i la
recerca, i amb la mirada posada a Àfrica. Comp-
ta amb un Observatori Permanent de les So-
cietats Africanes i el catàleg de la seva biblio-
teca es pot consultar per internet, mitjan-
çant la cerca simple o avançada.

Internet www.estudisafricans.org/
               biblioteca/

Ubuntu presenta la seva nova
pàgina web
El Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat
Civil – UBUNTU ha renovat la seva pàgina
web. Hi destaca la informació sobre la Cam-
panya Mundial per a una Profunda Reforma
del Sistema d’Institucions Internacionals, els
comunicats a la opinió pública mundial i una
base de dades de la societat civil internacio-
nal com a eina i com a servei.

Internet www.ubuntu.org

Coordinació: Institut de Formació
de la Fundació Pere Tarrés
Director: Roger Buch
Documentació: Daniel Gessé
Redacció: Mariona Bugeda
Disseny: Mercè Jou
Composició: Sílvia Armengol
Dipòsit Legal: B- 27631- 1997
ISSN  1138-4352

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
Institut de Formació
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No us perdeu la

10ª Escola d’estiu
                     d’enguany!

El termini d’inscripcions a l’Escola d’Estiu ha finalitzat.

Les persones que esteu inscrites rebreu a primers de juny una carta confirmant les
dades de la vostra sol·licitud. Aquesta carta constarà de la següent informació:

❙ Curs i taller escollits
❙ Activitat complementària
❙ Allotjament i àpats
❙ Horaris i lloc de sortida i d’arribada dels autocars

 
Dates: 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol de 2005

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

http://www.laxarxa.org
http://www.estudisafricans.org/biblioteca/
http://www.ubuntu.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.peretarres.org

