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mulla’t
     per l’esclerosi múltiple

Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple
Data: 10 de juliol de 2005

Descripció del projecte: Campanya de
sensibilització social i de captació de recursos en
la qual participen 600 piscines de tot Catalunya i
més de 70.000 persones, que el dia 10 de juliol es
mullen nedant metres en solidaritat amb l’esclerosi
múltiple.

Finalitat bàsica de l’entitat
La FEM és una entitat sense afany de lucre, que té com a objectius:

❙ Fomentar i donar suport a la investigació científica de
l’esclerosi múltiple.

❙ Oferir atenció personalitzada, informació i assessora-
ment a les persones afectades, a la família i els amics.

❙ Millorar l’atenció sociosanitària de les persones afec-
tades.

❙ Sensibilitzar i donar a conèixer a la societat el proble-
ma de l’esclerosi múltiple.

Perfil de la persona voluntària:
Tothom pot ser voluntari del Mulla’t.

Per a més informació:
Internet ❙ www.fem.es/cat/com

Tel ❙ 902.11.30.24

http://www.fem.es/cat/com
http://www.fem.es/cat/com
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i

i

i

i

i

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

Actualització de la
personalitat i pautes de
comportament en l’acció
voluntària
Organitza: Associació de nens amb càncer
- AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 7 de setembre de 2005

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 327.79.79
a/e ❙  afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Voluntariat penitenciari
Organitza: Escola de Voluntariat Evangèlic
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dates: 10 i 17 de setembre

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

Internet ❙ www.ce-catalunya.org/eve.htm

Curs d’iniciació al Voluntariat
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 15, 22 i 29 d’octubre

FCVS
Te l ❙ 93/ 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Altres

Legislació fiscal. Impostos de
les ONLs
Organitza: Institut de Formació de la Fun-
dació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de juny de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Jornades de voluntariat
hospitalari i sociosanitari:
“Un voluntari a l’hospital”
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 17 i 18 de juny de 2005

FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Tècniques de fotografia de
fauna salvatge
Organitza: CEDAM
Lloc: Parc del Montnegre i Corredor (Ma-
resme)
Data: 18 de juny de 2005

CEDAM
a/e ❙ cedam@cedamaso.com

Internet ❙ www.cedamaso.com/

Seminari de formació sobre
el nou reglament
d’estrangeria
Organitza: GRAMC
Lloc: Salt
Data: 18 de juny de 2005

GRAMC
Tel ❙ 972 / 08.01.15
a/e ❙ minories@gramc.org

Internet ❙ www.gramc.org

Idees per promoure un sexe
més segur
Organitza: Creu Roja Joventut i JIS
Lloc: Barcelona
Data: 21 de juny de 2005

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 300.65.65

Gestió del cicle del projecte
en l’acció humanitària
Organitza: Fundació La Caixa
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 de juny a l’1 de juliol de 2005

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

El tercer sector. La gestió
d’entitats no lucratives.
Organitza: Universitat de Vic, XCT i Ob-
servatori del Tercer Sector
Lloc: Vic
Dates: a partir del 29 de juny de 2005

Universitat de Vic
Te l ❙ 93 / 881.55.16
a/e ❙ uev@uvic.es i

                 rmoreno@custodiaterrirori.org
Internet ❙ www.uvic.es

Estratègies de cooperació en
països de pobresa extrema:
UNICEF a Guinea Equatorial
Organitza: UNICEF-Comitè de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005

UNICEF-Comitè Catalunya
Te l ❙ 93 / 451.56.74
a/e ❙ mmur@unicef.es i

                  yromero@unicef.es

Jornades

Fòrum Social Mediterrani
Organitza: FSM
Lloc: Barcelona
Dates: 16 i 18 de juny de 2005

FSM
a/e ❙ fsmed@fsmed.info

Internet ❙ www.fsmed.info

i

i

i

i

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

i

i

i

http://www.asubcn.org
http://www.afanoc.org
http://www.ce-catalunya.org/eve.htm
http://www.federacio.net
http://www.xarxanet.org
http://www.peretarres.org
http://www.federacio.net
http://www.cedamaso.com
http://www.gramc.org
http://www.uvic.es
http://www.fsmed.info
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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 (aturat temporalment)

■■■■■ 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

Novetats editorialsCampanyes

Pioneres i pioners.
Trajectòries biogràfiques de
filles i fills de famílies
immigrades a Catalunya
Com són les vides dels fills i filles de famílies
immigrades a Catalunya durant els anys se-
tanta i vuitanta? Com viuen el seu ‘llegat mi-
gratori’? Què ens ensenya el camí que han
recorregut fins avui? Les autores han volgut
donar resposta a aquests i altres interro-
gants a través de l’anàlisi biogràfica de les
trajectòries i relats de vida d’un grup de jo-
ves que, o bé són nascuts a Catalunya, o bé
van arribar a casa nostra quan eren infants. El
seu testimoni ens mostra com el llegat bio-
gràfic de la migració pot ser viscut com un
recurs positiu per a l’acció i el canvi socials.

Col·lectiu d’Estudis Biogràfics (CEB);
Elisabet Tejero i Laura Torrabadella
ISBN 84-8334-648-6

Guia del Turisme Sostenible
Des de la dècada dels cinquanta preval el tu-
risme de masses, model que ocasiona greus
impactes socials i ambientals a les destinaci-
ons. Com a alternativa podem dur a terme
un ‘turisme sostenible’. Des de l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC), amb el suport de la Fundació Ter-
ritori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, s’ha
elaborat una guia gratuïta per assessorar el
ciutadà. Mitjançant vuit fitxes es dóna res-
posta, amb criteris de sostenibilitat, a les pre-
guntes més freqüents que es fem tots a l’ho-
ra de sortir. També es donen consells sobre
la actuació correcta un cop ens trobem a la
destinació triada.

O C U C
Internet ❙ ocuc.org/turismesostenible.htm

Premis i beques

Recerca Francesca
Bonnemaison en igualtat
d’oportunitats i gènere 2005
Es convoquen ajudes sobre les temàtiques:
usos d’espai urbà, dones al món rural, parti-
cipació sociopolítica de les dones, pressu-
postos amb perspectiva de gènere.
Convoca: Diputació de Barcelona
Termini: 30 de juny de 2005

Diputació de Barcelona
Te l ❙ 93 / 402.27.62

Internet ❙ diba.es/francescabonnemaison

Iniciatives de promoció del
coneixement entre Àsia i
l’estat espanyol
Es reconeixen aquelles persones, instituci-
ons i entitats de l’Estat espanyol i Àsia-Pací-
fic que hagin fet amb els seus projectes o
actuacions alguna aportació excepcional per
millorar el coneixement, el diàleg i les rela-
cions entre les societats d’Àsia, el Pacífic i
l’Estat espanyol.

Casa Àsia
Internet ❙ www.casaasia.es

Premi periodístic “Canviem
el món amb els nens i les
nenes”
S’atorguen premis per a treballs periodístics
publicats entre l’1 de setembre del 2003 i el
30 d’agost del 2005 que tractin sobre la situ-
ació de la infantesa i adolescència, i la defen-
sa dels drets dels nens.
Convoca: UNICEF
Termini: 30 d’agost de 2005

UNICEF
Internet ❙ www.saladeprensa.unicef.es

i

Qui deu a qui?
Després d’anys de mobilitzacions socials al
nord i al sud per exigir l’abolició del deute
extern i tot el mecanisme de dominació que
el genera, els deutes externs dels països més
dèbils del sistema econòmic mundial seguei-
xen creixent. Els FMI, BM, G8, etc. seguei-
xen fracassant en els seus propòsits de re-
ducció del deute extern. Aquest deute se-
gueix fent que augmenti la desigualtat entre
estats i classes socials, segueix provocant que
augmenti el sotmetiment dels pobles a la lò-
gica econòmica, i segueix traient-nos sobira-
nia per decidir sobre el nostre futur i el nos-
tre model de societat.
Per això la pregunta “Qui deu a qui?”, amb
l’objectiu de fomentar la participació ciuta-
dana i traslladar la idea de corresponsabilitat,
tant en les causes del deute extern, com en
la recerca de solucions; denunciar la possi-
ble il·legitimitat del deute extern i la perver-
sió del mecanisme del deute com instrument
de dominació política, social i econòmica,
amb greus repercussions socials i ecològi-
ques; exigir al govern la realització d’audito-
ries internes sobre la legitimitat del deute
bilateral, la cancel·lació del deute públic i la
desaparició dels mecanismes que el provo-
quen, i generar debat social entorn de les
conseqüències de la inversió espanyola a l’es-
tranger.

Qui deu a qui?
a/e ❙ quideuaqui@moviments.net

Internet ❙ www.quideuaqui.org

i

i

i i

http://www.quideuaqui.org
http://www.diba.es/francescabonnemaison
http://www.casaasia.es
http://www.saladeprensa.unicef.es
http://www.ocuc.org/turismesostenible.htm
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Crides

i

Bomberos humanitarios
Tasques a realitzar: Ajudar els nens afec-
tats pel desastre de Txernòbil. L’ONG, for-
mada per bombers de Barcelona sense ànim
de lucre, porta ajuda als orfenats i hospitals
infantils.
Lloc: Txernòbil (Bielorúsia)

Bomberos Humanitarios
Te l ❙ 639.38.06.82
a/e ❙ bcn@bomberoshumanitarios.org

Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat-CEAR
Tasques a realitzar: Integrar-se als dife-
rents programes que desenvolupa l’entitat:
programes jurídics, socials, laborals, pisos
d’acollida temporal, servei de mediació de
l’habitatge, activitats formatives, tasques de
sensibilització i promoció del voluntariat.
Lloc: Barcelona o Sabadell
Perfil: Major d’edat; interès per la defensa
dels drets dels refugiats i immigrants, i res-
pectuós amb la diversitat cultural.

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat-
CEAR
Tel ❙ 93 / 302.42.15

   93 / 301.25.39
a/e ❙ voluntarcata@cear.es

Internet ❙ www.cear.es

Casal d’agost al CE Joan
Salvador Gavina
Tasques a realitzar: Suport a l’educador
en les activitats de lleure per a la petita infàn-
cia (4-7 anys) i la infància (8-11 anys).
Lloc:Barcelona
Dedicació: de l’1 al 12 d’agost, de 10 del
matí a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Perfil: Persones amb ganes de treballar en
equip, actives i amb sensibilitat social, es va-
lorarà que tingui carnet de monitor de lleure
(no imprescindible).

CE Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83

Internet ❙ www.joansalvadorgavina.ar.gs

i i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

Fundació Akwaba
Tasques a realitzar: Recolzar l’elaboració
de material per a campanyes de sensibilitza-
ció als instituts que fomenten la convivència
intercultural i la participació juvenil (exposi-
ció, documentals, eines per a tallers…). Su-
port en la formulació i seguiment de projec-
tes de cooperació internacional al desenvo-
lupament.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Matins

Fundació Akwaba
Te l ❙ 93 / 440.76.96
a/e ❙ akwaba@pangea.org

Internet ❙ www.fundacioakwaba.org
Contacte ❙ David Rodrigo o Maite Vila

Ajuda en Acció
Tasques a realitzar: Activitats de sensibi-
lització (xerrades, educació pel desenvolu-
pament, conferències, etc.), de difusió (fires
locals, exposicions, vídeos, etc.) i de recap-
tació de fons (loteria, concerts, teatre, etc.).
Lloc: Sabadell

Ajuda en Acció
Te l ❙ 93 / 488.33.77
a/e ❙ voluntariat@

                   barna.ayudaenaccion.org

Fundació Catalana Tutelar
Aspanias
Tasques a realitzar: Activitats diverses amb
disminuïts psíquics en el seu temps d’oci.
Lloc: Lleida
Dedicació: Disponibilitat mínima d’un cop
al mes.
Perfil: Majors de 21 anys, amb motivació per
tenir contacte amb persones disminuïdes
psíquiques.. Continuïtat en la seva tasca com
a voluntari.

Fundació Catalana Tutelar Aspanias
Te l ❙ 93 / 298.03.01

Internet ❙ www.fundaspanias.orgi

i

i

Ajuts escolars
Es concedeixen ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’adquisició dels llibres esco-
lars en el curs 2005-2006, per a l’assistència
d’infants i joves a colònies i campaments du-
rant l’any 2005 i per a l’assistència de nens i
nenes a llars d’infants en el curs 2005-2006.
Convoca: Consell Comarcal del Tarragonès
Publicat al: DOGC núm. 4395, de 31 de
maig de 2005

Cooperació i ajuda al
desenvolupament
Es convoquen ajudes per finançar projectes
o activitats d’iniciativa particular en matèria
de cooperació al desenvolupament, com po-
den ser la promoció econòmica i social, cul-
tural, tècnica, científ ica, professional,
assistencial, de sensibilització i difusió de la
cooperació internacional per al desenvolu-
pament. Les activitats s’hauran d’iniciar en-
tre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2005.
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores
Publicat al: BOE núm. 135, de 7 de juny de
2005
Termini: 17 de juny de 2005

Marginació i exclusió social
S’atorguen ajudes per finançar projectes d’in-
serció laboral adreçats a les persones en risc
o situació d’exclusió social, com a via per a la
integració social. Hi poden optar projectes
de nova creació, ampliació i/o consolidació,
la posada en marxa de projectes específics
dins de programes d’actuació, i projectes pi-
lots o noves experiències. Les entitats faran
constar el pla de continuïtat previst a partir
del moment que es consideri finalitzada la
posada en marxa.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 28 de juny de 2005

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

Joves i entorn local
Es financen projectes creats i dirigits per un
grup de joves que presentin una idea innova-
dora per desenvolupar en el seu entorn lo-
cal com a resposta a les seves necessitats i
els seus interessos.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: BOPT núm. 113, de 18 de maig
de 2005
Termini: 1 de setembre de 2005
Internet www6.gencat.net/joventut/docs/
                 accio2.doc

http://www.fundacioakwaba.org
http://www.cear.es
http://www.joansalvadorgavina.ar.gs
http://www.fundaspanias.org
http://www6.gencat.net/joventut/docs/accio2.doc
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Omple la teva vida de sentit: fes-te volun-
tari
Organitza : Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Dates: del 27 de juny al 10 de juliol de 2005

Federació Catalana del Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 314.19.00

Internet ❙ www.federacio.net

Conferències
Les lesbianes ens trobem encantades
Organitza: Ca la Dona
Lloc: Barcelona
Data: 22 de juny de 2005

Ca la Dona
Te l ❙ 93 / 412.71.61

Internet ❙ caladona.pangea.org

Immigració entre Catalunya i Àfrica: Ex-
periències d’aquí i allà.
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 27 de juny de 2005

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87

Internet ❙ www.acisi .org

Cultura popular
CulturaViva
Organitza: Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua (CAL)
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia
Data: 18 de juny de 2005

C A L
Te l ❙ 93 / 415.90.02

Internet ❙ www.culturaviva.org

Aplec del Canigó
Organitza: Flama dels Països Catalans
Lloc: Refugi de Cortalets i cim del Canigó
(el Rosselló)
Dates: 19 i 20 de juny de 2005

Flama dels Països Catalans
Te l ❙ (00 33) 4.68.82.08.47

Internet ❙ http://herve.pi.free.fr/portal/
                    port-flama.htm

Festival de Música Tradicional
Organitza: Coordinadora de Música Po-
pular i Tradicional de Calaf
Lloc: Calaf
Dates: del 23 al 25 de juny de 2005

Coordinadora de Música Popular i
Tradicional de Calaf
Te l ❙ 93 / 869.85.12

24 de juny: Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans

Algú va dir que si se sobrevola amb un avió la geografia dels Països Catalans la nit de Sant Joan,
es poden veure els diferents focs que s’encenen arreu: les tradicionals revetlles a la fresca, les
baixades de Falles del Pirineu, l’encesa d’eth Aro a la Val d’Aran, les fogueres en forma de falla
d’Alacant, la macro-foguera del Girafoc de Lliçà d’Amunt...

La vigència de la celebració de Sant Joan a les terres de parla catalana es deu a què la festa
expressa un marcat caràcter col·lectiu i socialitzador, en què el foc n’és l’element principal. Es
diu que, la nit de Sant Joan, el foc allunya els mals esperits i per aquesta raó hi ha un munt de
creences al voltant d’aquest element. Les fogueres en són el factor principal i tenen un
caràcter purificador, ja que és creeça comuna que les flames allunyen el mal i les impureses.

A festes.org i a santjoan.org hi podreu trobar tota la informació relacionada amb aquesta nit
màgica. I al portal Comunitari de xarxanet.org, a més de trobar-hi informació sobre aquesta festa en concret, també n’hi trobareu
constantment sobre les diferents celebracions que tenen lloc arreu del país.

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

Concerts
Festa Africana
Organitza: Desarrollo 2000 en Africa
Lloc: Barcelona
Data: 18 de juny de 2005

Desarrollo 2000 en Africa
Te l ❙ 93 / 668.20.63

Internet ❙ www.jornadassolidarias.org

X aniversari de Les Veus de Venus
Organitza: Centre de Cultura de Dones i
coral Les Veus de Venus
Lloc: Barcelona
Data: 30 de juny de 2005

Les Veus de Venus
Te l ❙ 93 / 268.42.18

Internet ❙ www.bonnemaison-ccd.org

Exposicions
Exposició de diferents entitats solidàri-
es, tallers i contes d’arreu el món
Organitza: entitats diverses del Poblenou
Lloc: Barcelona
Data: 18 de juny de 2005

Entitats diverses del Poblenou
Te l ❙ 93 / 485.48.41

Internet ❙ www.jornadassolidarias.org

i

i

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

i

i

http://www.jornadassolidarias.org
http://www.jornadassolidarias.org
http://www.bonnemaison-ccd.org
http://www.federacio.net
http://caladona.pangea.org
http://www.acisi.org
http://www.culturaviva.org
http://herve.pi.free.fr/portal/port-flama.htm
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.festes.org/monografics/santjoan/
http://www.santjoan.org/
http://breu.bulma.net/?l5042
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Recursos a Internet

Observatori del Tercer
Sector
L’Observatori del Tercer Sector ha creat un
centre de recursos especialitzat en el Ter-
cer sector, obert i al servei de les organitza-
cions sense cost. Actualment compta amb
més de 2.500 referències en tres grans àm-
bits: estructuració del Tercer sector, gestió
de les organitzacions i àmbits d’interès en
què treballen les organitzacions. A més, l’Ob-
servatori també està subscrit a publicacions
internacionals de referència entre el sector
no lucratiu.

Internet www.tercer-sector.org

Institut Joan Lluís Vives
L’Institut Joan Lluís Vives ha obert un portal
de recursos lingüístics que posa a l’abast de
tothom serveis de formació, assessorament,
terminologia i dinamització.

Internet www.llengua.info

Qüestionem
Web on les persones i les entitats poden fer
preguntes sobre qualsevol tema i respondre
les preguntes dels altres usuaris sobre cul-
tura, esports, informàtica, llengua, món, na-
tura, societat, tecnologia i vida.

Internet www.questionem.com

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

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Direcció General
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques

 l ’abastA

Des de la Subdirecció General d’Associacionisme i
Voluntariat agraïm a les persones que us heu inscrit
a l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2005.

Rebreu properament la carta de confirmació de les opcions que ens heu sol·licitat.

Tot seguit us especifiquem els llocs i les hores de sortida del dijous 30 de juny. Caldria
que estiguéssiu presents al lloc de sortida mitja hora abans de l’hora marcada i que us
identifiquéssiu a les persones de l’organització que trobareu als llocs de sortida.

❙ Autocar des de Barcelona Sortida: 6.30 hores
Lloc: Plaça d’Espanya (entre les torres venecianes de
l’Av. de la Reina Maria Cristina).

❙ Autocar des de Girona Sortida: 6.00 hores
Lloc: Estació d’autobusos de Girona - Plaça d’Espanya, s/n.

❙❙❙❙❙ Autocar des de Lleida Sortida: 6.30 hores
Lloc: Casal Cívic de Lleida. Av. Pius XII, 20 (cantonada La Mercè).

❙ Autocar de Tarragona Sortida: 6.00 hores
Lloc: Plaça Imperial Tarraco – Porta de la Universitat Rovira i Virgili.

www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.tercer-sector.org
http://www.llengua.info
http://www.questionem.com
http://www.peretarres.org
http://www.gencat.net/benestar/organismes/civica/index.htm

