
butlletí quinzenal d’informació per a les associacions i les entitats de voluntariat

 l ’abastA
La 10a Escola d’Estiu
del Voluntariat,

tot un exittot un exittot un exittot un exittot un exit!!!!!
Del 30 de juny al 3 de juliol a La Cerdanya,

la 10a Escola d’Estiu del Voluntariat!
1 juliol

2005

176
Per a més informació:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

513 participants          de diferents àmbits de voluntariat

Implicació en el territori

Participació d’entitats ivoluntaris de la CatalunyaNord

21 cursos i 20 tallers

impartits per 25 entitats

Noves temàtiques de formació

relacionades amb moviments

socials emergents

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

Cursos
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Formació Bàsica Social
Organitza: Creu Roja Granollers
Lloc: Granollers
Dates: de l’11 al 26 de juliol de 2005

Creu Roja Granollers
Te l ❙ 93 / 861.12.40
a/e ❙ info@creurojagranollers.net

Internet ❙ www.creurojagranollers.net

Formació en Cooperació
Internacional
Organitza: Creu Roja comarcal Sabadell -
Vallès Sud
Lloc: Sabadell
Dates: del 8 d’octubre al 10 d’octubre de
2005

Creu Roja comarcal Sabadell – Vallès
Sud
Te l ❙ 93 / 715.64.42
a/e ❙ aroman@sabadell.creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Curs de Presons
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2005

Curs d’iniciació al Voluntariat
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 5, 12 i 19 de novembre 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

Altres

El futur de les ONGDs.
Aportacions, límits i
contradiccions
Organitza: Universitat de Barcelona
Lloc: on-line
Dates: del 2 al 22 de juliol de 2005

Universitat de Barcelona
Te l ❙ 93 / 362 15 75
a/e ❙ info-fc@ubvirtual.com

Internet ❙ complementaria.ubvirtual.com

Fotografia de paisatge,
percepció i anàlisi
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell
Dates: 2, 3, 10 i 16 de juliol de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Comunicació per al
desenvolupament
Organitza: Universitat Pompeu Fabra
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 15 de juliol de 2005

Universitat Pompeu Fabra
Te l ❙ 93 / 542.27.76
a/e ❙ gemma.perez@idec.upf.edu

Internet ❙ www.idec.upf.edu/ccd1

Globalització: desigualtat o
pobresa, els reptes de la pau
Organitza: Campus Universitari de la Medi-
terrània
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005

Campus Universitari de la
Mediterrània
Te l ❙ 93 / 893.83.99

Internet ❙ www.campusmed.net

Educació intercultural i
antiracista
Organitza: Associació Sòciocultural La For-
miga
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 8 de juliol de 2005

Associació Sòciocultural La Formiga
Te l ❙ 93 / 268.47.00

Internet ❙ www.laformiga.org

Mediació Intercultural
Organitza: Universitat de Lleida
Lloc: La Seu d’Urgell
Dates: del 12 al 15 de juliol de 2005

Universitat de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.33.90
a/e ❙ estiu@culturals.udl.es

Internet ❙ http://estiu.udl.es

L’ús social del català.
Avaluació i estratègies
Organitza: La Salle-URL i Òmnium Cultural
Lloc: Puigcerdà
Dates: 14 i 15 de juliol de 2005

Òmnium Cultural
Te l ❙ 93 / 319.80.50

Internet ❙ www.omniumcultural.org

Coneixements bàsics sobre
tabaquisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: 22, 23 i 29 de juliol de 2005

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

Setmana Intercultural i 15a
Escola d’Estiu
Organitza: Fundació SER.GI
Lloc: Girona
Dates: del 5 al 10 de setembre de 2005

Fundació SER.GI
Te l ❙ 972 / 21.30.50

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

i

i

i

Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org
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http://www.xarxanet.org
http://www.creurojagranollers.net
http://www.creuroja.org
http://www.federacio.net
http://complementaria.ubvirtual.com
http://www.adenc.org
http://www.upf.edu/idec/ccd1/
http://www.campusmed.net/
http://www.laformiga.org
http://estiu.udl.es
http://www.omniumcultural.org
http://www.fundaciosergi.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 (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

Marcar les diferències: la
representació de dones i
homes a la llengua
Aquesta publicació respon a la necessitat de
donar un nou impuls a l’ús d’un llenguatge no
sexista ni androcèntric, que s’adapti a les
noves necessitats de la societat sense re-
nunciar a la claredat i a la precisió pròpies
del llenguatge administratiu. S’hi han recollit
diferents procediments que ens poden per-
metre triar entre més d’una possibilitat, se-
gons criteris de funcionalitat o d’estil, i quan
ens proposem utilitzar un llenguatge respec-
tuós amb el conjunt de la ciutadania. Dispo-
nible on-line.

Generalitat de Catalunya
Internet ❙ www6.gencat.net/llengcat/

publicacions/marcar/

Vides
Llibre per a joves que recull les històries de
vuit persones de diferents països africans que
coincideixen en una pastera per travessar l’Es-
tret de Gibraltar i arribar a Europa. Tot i que
porten poques coses a sobre, o cap, viatgen
carregats de records dolorosos, de por, de
gana i de solitud; però també duen a sobre
una cosa que els uneix: l’esperança de co-
mençar de nou. Un impressionant relat so-
bre els que arrisquen la vida per travessar
l’Estret de Gibraltar buscant una segona
oportunitat. Amb aquest llibre, l’autora ens
fa partícips del seu viatge.

Mercè Rivas i Torres
La Galera
ISBN 84-246-8268-8

Premis i beques

Premi Joventut
Es premiaran treballs d’investigació sobre la
joventut en general o sobre algun dels seus
aspectes.
Convoca: Secretaria General de Joventut 
Termini: 31 d’octubre de 2005

Secretaria General de Joventut 
Internet ❙ www.gencat.net/joventut

Premis Abacus
Es premiaran aquelles persones i entitats que
contribueixen a difondre l’educació
intercultural, la llengua catalana i el coopera-
tivisme a Catalunya.
Convoca: Abacus Cooperativa
Termini: 30 de setembre de 2005

Abacus Cooperativa
Te l ❙ 93 / 217.81.66
a/e ❙ participacio@abacus.es

Internet ❙ www.abacus.es

Iniciatives de sostenibilitat.
Es convoquen 10 premis per a les millors
iniciatives d’acció realitzades a Barcelona, en
funció dels 10 objectius del Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat. Es tracta d’accions
exemplificadores i generalitzables, que esti-
guin en curs o hagin estat realitzades en el
darrer any.
Convoca: Consell Municipal de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat
Termini: 30 de setembre de 2005

Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat (Ajuntament de Barcelo-
na)

Internet ❙ www.bcn.es/agenda21/i

La Xarxa al servei de la
memòria col·lectiva
L’Associació Rebombori Digital inicia un pro-
cés de recollida de dades a través d’Internet
sobre quatre temes que considera desate-
sos per l’etnologia catalana: el personatge
d’en Patufet, el mite del Drac, les llegendes
d’en Cristòfor Colom i els personatges més
trapelles del folklore festiu català.
La campanya pretén que tothom qui tingui
dades sobre aquests quatre aspectes de la
tradició popular catalana es posi en contacte
amb Rebombori Digital a través d’Internet,
amb l’objectiu final d’editar un llibre per a
cada un dels àmbits que deixarà constància
de tot el material recollit.

La Xarxa al servei de la memòria
col·lectiva

Internet ❙ www.festes.org/
                  pagina.php?id_sec=16

Fem del món la terra de
tothom
Mans Unides, amb la col·laboració de Càritas,
Justícia i Pau i Vols, ha engegat aquesta cam-
panya de sensibilització sobre la globalitza-
ció, consistent en una exposició àudiovisual
que romandrà a l’Estació de Sants de
Barcelona fins al 31 de juliol. L’exposició
dóna conclusions i alternatives per aconse-
guir una globalització més justa. L’exposició
recorrerà espais de gran afluència de públic
fins al desembre de 2006, alhora que d’altres
exposicions de petit format voltaran per tot
Catalunya i a Internet també s’hi pot consul-
tar una exposició virtual i interactiva de par-
ticipació.

Fem del món la terra de tothom
Internet ❙ www.alternativaglobal.org
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http://www.festes.org/pagina.php?id_sec=16
http://www.alternativaglobal.org/
http://www.gencat.net/joventut
http://www.abacus.es
http://www.bcn.es/agenda21/
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/
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Crides

i

Esplai de Discapacitats
Intel·lectuals Adults Lleus
Tasques a realitzar: Acompanyar, en les
activitats de l’esplai (anar al teatre, a ballar...),
un grup de 14 joves (20-38 anys) amb dife-
rents discapacitats psíquiques lleus, consi-
derats la majoria “persones amb intel·ligència
límit”.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dissabtes a la tarda
(majoritàriament).
Perfil: Persones responsables i comprome-
ses.

Associació Disminuïts de Sants
Montjuïc
Te l ❙ 93 / 425.24.55

607.27.18.75
Internet ❙ Clàudia Vidiella

Club Lleuresport
Tasques a realitzar: Impartir classes de
català de nivell inicial a persones adultes.
Lloc: Barcelona
Dedicació: sessions d’una hora i mitja set-
manals, a partir del mes d’octubre.

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

Contacte ❙ Isabel Palazuelo

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: Participar en les esta-
des d’estiu organitzades per a les persones
grans. Jornades de lleure, on es proporcio-
narà una atenció integral a la persona gran,
s’alternaran les activitats d’animació amb pas-
sejades, sortides culturals i coneixement de
l’entorn, i amb estones de converses entre
els participants.
Lloc: Begues i França
Dedicació: tres torns: del 27 d’agost al 4 de
setembre a Begues, del 7 al 15 de setembre a
Begues, o del 20 al 27 de setembre a França.

Amics de la Gent Gran
Te l ❙ 93 / 207.67.73

Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org
Contacte ❙ Anna Garcia

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

YMCA Barcelona
Tasques a realitzar: Participar en dos ca-
sals d’estiu, un per a infants d’1 a 3 anys, i un
altre per a infants de 4 a 12 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mínim dues hores diàries durant
el mes de juliol.

YMCA Barcelona
Te l ❙ 93 / 285.34.75
a/e ❙ ymcabarcelona@ymca.es

Contacte ❙ Romina Borges

Fundació Escó
Tasques a realitzar: Treballar en el casal
d’estiu de la fundació amb infants de 3 i 4
anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mesos de juliol i agost; es pot
participar en diferents horaris i equips se-
gons la disponibilitat, amb un compromís
mínim de 15 dies.

Fundació Escó
Te l ❙ 93 / 443.13.32

Internet ❙ www.fnesco.org

Grup d’Estudis Pedagògics
Tasques a realitzar: Treballar en un pro-
jecte internacional de reconstrucció.
Lloc: Sokolac (Bòsnia)
Perfil: Persones amb coneixements tècnics
de construcció i experiència.

Grup d’Estudis Pedagògics
a/e ❙ pipistrelus@hotmail.com

Internet ❙ www.ravalnet.org/gep

ADEMM - Usuaris de Salut
Mental de Catalunya
Tasques a realitzar: Ajudar a organitzar
l’estructura organitzativo-administrativa i
coordinació de tasques.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un mínim de tres hores, tres dies
a la setmana.
Perfil: Persona amb sensibilitat per la salut
mental i coneixements organitzatius d’ofici-
na, preferentment jubilada o prejubilada, en-
cara que no es descarten altres edats.

ADEMM - Usuaris de Salut Mental de
Catalunya
Te l ❙ 93 / 217.09.37
a/e ❙ usuaris@ademm-usm.org

Contacte ❙ María R. Piña

i

i

i

Cooperació internacional
Ajuts per a accions concretes d’abast reduït
que tinguin per finalitat la cooperació al des-
envolupament i/o la promoció dels Drets
Humans i de la Pau., portades a terme per
entitats privades sense afany de lucre durant
l’exercici 2005, en un o varis municipis, i que
l’import de la subvenció sol·licitada no sigui
superior als 15.000 euros.
Convoca: Diputació de Barcelona
Publicat al: BOPB núm. 32, de 7 de febrer
de 2005
Termini: 15 d’octubre de 2005

Defensa dels drets de la dona
Es convoquen ajudes per a programes diri-
gits a donar suport al moviment associatiu
de les dones i la seva participació social, fo-
mentar el desenvolupament del principi
d‘igualtat d’oportunitats, afavorir la igualtat
de les dones en el mercat laboral i promou-
re la inserció social de les que es troben en
situació d’especial vulnerabilitat.
Convoca: Instituto de la Mujer (MTAS)
Publicat al: BOE núm. 141, de 14 de juny de
2005
Termini: 14 de juliol de 2005
Internet: www.mtas.es

Entitats veïnals
Subvencions a entitats veïnals i cíviques que
desenvolupin les seves activitats en el parc
d’habitatges de promoció pública, per a pro-
jectes que tinguin com a finalitat la cohesió
social, el foment del teixit associatiu, la soli-
daritat, el civisme i la participació ciutadana i
també per a equipaments i adequació dels
locals de les entitats.
Convoca: ADIGSA, Generalitat de Catalunya
Publicat: DOGC núm. 4358, de 7 d’abril de
2005
Termini: 15 de juliol de 2005

Cooperació Internacional
Ajuts a projectes de cooperació al desenvo-
lupament i a accions de sensibilització i edu-
cació al desenvolupament a Catalunya, pre-
sentats per ajuntaments i entitats catalanes.
Convoca: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Termini: 31 de desembre de 2005

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Te l ❙ 93 / 412.26.02
a/e ❙ fonscat@pangea.org

Internet ❙ www.fonscatala.org

i

i

http://www.fnesco.org
http://www.mtas.es
http://www.ravalnet.org/gep
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.fonscatala.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

El Marroc i la immigració
Organitza: Cooperacció-Alt Penedès
Lloc: Vilafranca del Penedès
Data: 8 de juliol de 2005

Cooperacció-Alt Penedès
Te l ❙ 93 / 318.34.25
a/e ❙ coop.penedes@terra.es

Trobades
Trobada d’afectats de colon irritable
Organitza: ACCICAT
Lloc: Barcelona
Data: 2 de juliol de 2005

ACC ICAT
Tel ❙ 629.62.24.83
a/e ❙ aacicat@yahoo.es

Jornades
Monaquisme Cistercenc
Organitza: Arxiu Bibliogràfic de Santes
Creus
Lloc: Santes Creus
Data: 9 de juliol de 2005

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
Te l ❙ 977 / 63.83.29

Internet ❙ www.absc-santescreus.com

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple
Lloc: tot Catalunya
Dates: 10 de juliol de 2005

Fundació Esclerosi Múltiple
Te l ❙ 93 / 228.96.99

Internet ❙ www.fem.es

Cultura popular
Capellades, ciutat gegantera
Organitza : Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya
Lloc: Capellades
Dates: 2 i 3 de juliol de 2005

Agrupació de Colles de Geganters
de Catalunya
Te l ❙ 93 / 317.28.55

Internet ❙ www.gegants.org i
www.capellades.net

TransSegre, descens d’embarcacions
pel riu Segre
Organitza: Balaguer
Dates: 9 i 10 de juliol de 2005

TransSegre
Te l ❙ 973 / 45.01.93

Internet ❙ www.transsegre.org

Xarxanet, de festa
Estrenem la nova àrea d’Educació en el lleure!
Xarxanet.org amplia continguts i horitzons. A partir d’ara podreu consultar la nova àrea d’Educació en el
lleure que, gestionada per Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, donarà eines per a una educació
vivencial i un compromís per la transformació social.

L’educació en el lleure és tota aquella intenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. La seva
funció educativa es basa en la transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint en l’educació integral dels infants i els joves,
utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.

Segons els cens d’entitats de la Secretaria General de Joventut, a Catalunya hi ha més de 1400 entitats de lleure o d’escoltisme, tals com
MCEC, Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, Fundació Catalana de l’Esplai, Escoltes Catalans, Esplac, Acció Escolta de
Catalunya, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, CIJAC, Centre Marista d’Escoltes o MIJAC, entre d’altres.

El nou portal reflectirà les activitats que fan totes aquestes entitats, encaminades a l’educació integral de la persona, foment dels valors
democràtics, el civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, la interculturalitat, les actituds i els
hàbits saludables, el consum responsable, etc.

Consulteu-la clicant a la pestanya ”Àrees” del menú de l’esquerra i subscriviu-vos al seu butlletí!
www.xarxanet.org

Xerrades
Collites amargues
Organitza: Àgora Nord-Sud
Lloc: Barcelona
Data: 1 de juliol de 2005

Àgora Nord-Sud
Te l ❙ 93 / 442.96.36

Internet ❙ www.agoranordsud.org

La mediació cultural com a pont de di-
àleg
Organitza: Fundació Caixa de Sabadell -
Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 7 de juliol de 2005

Fundació Caixa de Sabadell -
Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06

Internet ❙ www.peretarres.org

Nicaragua i Palacagüina avui
Organitza: SOARPAL
Lloc: Arbúcies
Data: 8 de juliol de 2005

SOARPAL
Te l ❙ 972 / 16.23.65
a/e ❙ soarpal@hotmail.com

i

i

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

i

i

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.agoranordsud.org
http://www.peretarres.org
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http://www.absc-santescreus.com
http://www.transsegre.org
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Escola d’Estiu del Voluntariat
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 l ’abastA

Ordinadors per a ONGs
La Fundación Bip Bip convoca, per quarta ve-
gada, una cessió de material informàtic a
ONGs. La fundació disposa de 3.000 ordina-
dors per repartir a tot l’Estat, amb l’objectiu
de facilitar l’accés a les noves tecnologies a
aquells col·lectius en risc d’exclusió (immi-
grants, discapacitats, persones sense llar...).
Qualsevol associació, fundació o ONG pot
presentar la seva sol·licitud ‘on-line’ fins el
15 de juliol.

Fundación Bip Bip
Te l ❙ 91 / 661.81.02
a/e ❙ info@fundacionbip-bip.org

Internet ❙ www.fundacionbip-bip.org

Espai de 300m2

ADER, Associació de Malalts de Ronyó, lloga
un espai de 300 m2, ampliable a 400, situat en
una primera planta d’un edifici sense veïns
del barri de Les Corts de Barcelona.

ADER
Tel ❙ 93 / 440.88.00

Internet ❙ www.ader-renal.com

Algunes dades de la 10a Escola d’Estiu del Voluntariat:

17%

Perfil per edats

22%

36%

25%

Menys de 30 Entre 30 i 45 Entre 45 i 65 Més de 65

Voluntaris per àmbits

3%

28%

4%

social Comunitari

11%

54%

Cultural cooperació internacional AmbientalMés recursos per a les entitats a
www.xarxanet.org

http://www.xarxanet.org
http://www.fundacionbip-bip.org
http://www.ader-renal.com
http://www.peretarres.org
http://www.gencat.net/benestar/



