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Més informació
www.voluntariat.org

ES CREA EL
CONSELL
CATALÀ
DEL
VOLUNTARIAT

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de
Benestar i Família amb el treball i el consens del sector associatiu
i de voluntariat de Catalunya, va aprovar el passat 28 de juny de
2005 per mitjà d’un decret de govern la creació del Consell
Català del Voluntariat.

El Consell Català del Voluntariat és l’òrgan d’assessorament,
consulta i participació de les entitats, col·lectius i persones expertes
que actuen en l’àmbit del voluntariat.

Aquest òrgan està format per 41 membres, la majoria dels
quals són entitats del teixit associatiu i del voluntariat català.
Totes les entitats que en formen part seran escollides per mitjà
d’un procés electoral que en les properes setmanes es farà
públic i es comunicarà.

15 juliol
2005
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   estiu!   estiu!   estiu!   estiu!   estiu!

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

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

Cursos

i

i

i

i

i

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

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙  afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

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

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

Escola de Formació de Voluntaris de la
Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Altres

II Seminari de teatre
interactiu
Organitza: Associació Sòciocultural La For-
miga
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de juliol de 2005

Associació Sòciocultural la Formiga
Te l ❙ 93 / 268.47.00
a/e ❙ info@laformiga.org

Internet ❙ www.laformiga.org

Educar per a la sostenibilitat.
El consum energètic i l’ús
d’energies alternatives
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 26 i 27 de novembre de 2005

Pedagogia ambiental
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: del 14 d’octubre al 18 de novembre
de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org/formacio

L’auge de la mediació II: la
mediació comunitària, social-
intercultural
Organitza : Universitat d’Estiu Rafael
Altamira (Universitat d’Alacant)
Lloc: Sant Vicent del Raspeig (L’Alacantí)
Data: del 18 al 22 de juliol de 2005

Universitat d’Estiu Rafael Altamira
Te l ❙ 96 / 590.98.21

Internet ❙ www.univerano.ua.es/va/
                   curso.asp?id=22

Associacionisme i
voluntariat: introducció a les
formes de participació social
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: Espai de Formació ‘La Nau dels
Estudiants’ - Universitat de València
Lloc: València
Dates: del 19 al 23 de setembre de 2005

Dinamització dels recursos
humans en l’àmbit associatiu
Organitza: Espai de Formació ‘La Nau dels
Estudiants’ - Universitat de València
Lloc: València
Dates: del 19 al 23 de setembre de 2005

Universitat de València
Te l ❙ 96 / 386.47.71

Internet ❙ www.uv.es/cade i
                  www.estiu.info

Curs d’educadors ambientals
intensiu
Organitza: Centre Català d’Educació Am-
biental (CEDAM)
Lloc: Parc del Montnegre i el Corredor
Dates: del 18 al 24 de juliol de 2005

CEDAM
Tel ❙ 93 / 763.08.58
a/e ❙ cedam@cedamaso.com

Internet ❙ www.cedamaso.com

La universitat, instrument de
solidaritat
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres
Lloc: on-line
Dates: del 30 de setembre de 2005 al 4 de
febrer de 2006

Enginyeria Sense Fronteres
Te l ❙ 93 / 413.75.86
a/e ❙ formacio@esf-cat.org

Internet ❙ www.esf-cat.org

Universitats d’estiu

20a Universitat de la Pau. Els
reptes per la pau al segle
XXI
Organitza: Fundació Universitat Internaci-
onal de la Pau
Lloc: Sant Cugat del Vallès
Dates: del 14 al 20 de juliol de 2005

Universitat de la Pau
Te l ❙ 93 / 675.43.67
a/e ❙ unipau@stcugat.org

Internet ❙ www.universitatdelapau.org

XXXVII Universitat Catalana
d’Estiu. Societats en trànsit:
memòria i futur
Organitza: Fundació Universitat Catalana
d’Estiu
Lloc: Prada (Conflent)
Dates: del 16 al 26 d’agost de 2005

Universitat Catalana d’Estiu
Te l ❙ 93 / 317.24.11

   93 / 317.24.58
a/e ❙ correu@ucestiu.com

Internet ❙ www.ucestiu.com

i

i

i

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

i

i

i

http://www.afanoc.org
http://www.federacio.net
http://www.laformiga.org
http://www.peretarres.org/formacio
http://www.univerano.ua.es/va/curso.asp?id=22
http://www.uv.es/cade
http://www.estiu.info
http://www.cedamaso.com
http://www.esf-cat.org
http://www.universitatdelapau.org
http://www.ucestiu.com
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 (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 editorialsFinançament

Tsunami: historias de la
catástrofe que conmovió al
mundo
El 26 de desembre de 2004, cap a les nou del
matí, un tsunami es va endur la vida de gaire-
bé 300.000 persones al sud-est asiàtic. Un
dia més tard, una gran quantitat de professi-
onals de la informació sortia cap a la zona
devastada per donar notícia de la que va ser
la major catàstrofe natural dels darrers se-
gles. L’enviada especial de Telecinco, Neus
Sala, narra la història d’alguns dels supervi-
vents i explica les seves impressions davant
dels fets cabdals del desastre: la gestió de
l’ajuda humanitària, el tractament informatiu
que se li va donar, i la sorprenent força amb
què els pobles afectats lluiten per sobrepo-
sar-se i tornar a fer vida normal.

Neus Sala
RBA
ISBN 84-7871-347-6

Los gobiernos y la
responsabilidad social de las
empresas. Políticas públicas
más allá de la regulación y la
voluntariedad
Quin paper han de tenir els governs en el
desenvolupament de les polítiques públiques
de responsabilitat social de les empreses
(RSE)? Donar una resposta a aquesta qüestió
és l’objectiu principal de la investigació, així
com analitzar els models d’actuació dels go-
verns europeus i identificar els elements fo-
namentals per analitzar i entendre l’actuació
governamental en relació amb la RSE.

Josep M. Lozano et al.
Granica
ISBN 84-7577-736-8

Premis i beques

Beques per assistir a la UCE
Universitats, ajuntaments, diputacions, fun-
dacions i entitats d’arreu dels Països Cata-
lans atorguen beques per assistir a la XXXVII
Universitat Catalana d’Estiu, que tindrà lloc
entre el 16 i el 26 d’agost a Prada de Conflent
(Catalunya Nord).

XXXVII Universitat Catalana d’Estiu
Te l ❙ 93 / 317.24.11

  93 / 317.24.58
Internet ❙ www.ucestiu.com/
                   XXXVII%20UCE/beques.html

Memorial per la Pau 2005
Es concedirà el memorial a persones físiques
o jurídiques amb una actitud de vida dedicada
a la defensa i foment de la pau, el desarma-
ment, l’ecologia i la fraternitat universal. Les
propostes s’han de fer arribar a l’entitat or-
ganitzadora.
Convoca: Associació Josep Vidal i Llecha
Termini: 31 de juliol de 2005

Associació Josep Vidal i Llecha
Te l ❙ 977 / 21.23.03

Internet ❙ www.memorialpau.org
i

i

i

i

Drogodependències
Ajuts econòmics a entitats privades sense
fins lucratius d’àmbit estatal, que desenvolu-
pin programes en el camp de les
drogodependències.
Convoca: Ministeri de Sanitat i Consum
Publicat al: BOE núm. 156, 1 de juliol de
2005
Termini: 1 d’agost de 2005

Convocatòria 2005 d’ajudes
a projectes socials
Es convoquen ajudes per al finançament i des-
envolupament de projectes i iniciatives in-
novadores que promoguin, entre d’altres, la
inserció laboral de col·lectius desfavorits o
en risc d’exclusió; els sistemes que estimu-
lin l’esperit emprenedor, social i empresari-
al entre els joves i universitaris a favor de
col·lectius desfavorits; les iniciatives per apli-
car les noves  tecnologies de la informació i
les telecomunicacions a l’atenció de la gent
gran i de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial.
Convoca: Fundación Iberdrola
Termini: 30 de juliol de 2005

Fundación Iberdrola
a/e ❙ fundacioniberdrola@

                  iberdrola.es
Internet ❙ www.fundacioniberdrola.org

http://www.ucestiu.com/XXXVII%20UCE/beques.html
http://www.memorialpau.org
http://www.fundacioniberdrola.org
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Crides

i

Tots som santboians
Tasques a realitzar: Participar en activitats
amb persones amb discapacitats intel·lectuals
amb edats entre 7 i 40 anys: psicomotricitat,
teatre, informàtica, repàs escolar, esplai i club
de joves.
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dedicació: segons disponibilitat
Perfil: segons disponibilitat

Tots som santboians
Te l ❙ 93 / 652.98.40

Contacte ❙ Montse Carnota

Associació Internacional de
Voluntariat
Tasques a realitzar: Feines senzilles amb
l’ordinador i gestions vàries.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dues hores setmanals a partir
de setembre

Associació Internacional de
Voluntariat
Te l ❙ 636.70.38.38

Internet ❙ www.aiv.voluntariat.org
Contacte ❙ Lluís Martí i Bosch

Associació de Músics de
Carrer
Tasques a realitzar: Una persona per col·-
laborar en la confecció de la revista Arte
Urbano en tasques de maquetació i picatge
de textos; una altra amb nocions de compta-
bilitat per donar suport comptable a l’enti-
tat.
Lloc:Barcelona

Associació de Músics de Carrer
Te l ❙ 616.58.29.25
a/e ❙ reinaldoaparicioviera@

   yahoo.es
Contacte ❙ Reinaldo Aparicio

Centre Esplai Druida
Tasques a realitzar: Pròpies de monitors.
Lloc: Barcelona
Dedicació: curs 2005-06

Centre Esplai Druida
Te l ❙ 637.45.41.43

      627.40.83.65
a/e ❙ esplai_druida@yahoo.es

Contacte ❙ Jèssica Celdà

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Campanyes

Mans Unides
Tasques a realitzar: Ajudar a l’estand de
comerç just dins la campanya de sensibilitza-
ció sobre globalització “Fem del món la ter-
ra de tothom”.
Lloc: Barcelona
Perfil: Motivació per temes de solidaritat i
comerç just; ganes de participar en  aquesta
campanya d’informació i denúncia.

Mans Unides
Te l ❙ 93 / 487.78.78
a/e ❙ beronikagarrosa@

  mansunides.org
Contacte ❙ Beronika Garrosa

Amnistia Internacional
Tasques a realitzar: Suport en la prepara-
ció i realització d’actes de la campanya “No
més violència contra les dones”.
Lloc: Barcelona
Perfil: Interès en la lluita pels drets humans
i per la situació dels drets de les dones i les
nenes; capacitat de treball en equip.

Amnistia Internacional
Te l ❙ 93 / 209.35.36

Internet ❙ www.amnistiacatalunya.org

CERADAI
Tasques a realitzar: Investigació en fonts
documentals d’Internet.
Lloc: on-line
Perfil: Usuaris avançats d’Internet interes-
sats en col·laborar amb una organització de-
dicada a l’estudi de la psicopedagogia en la
resolució de conflictes.

CERADAI
Te l ❙ 977 / 22.32.68
a/e ❙ ceradai@menta.net

Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa
Tasques a realitzar: Tasques que reque-
reixin esforç físic en un camp de voluntariat
ambiental.
Lloc: Mallorca, espais naturals La Trapa-Sa
Dragonera
Dedicació: del 26 d’agost al 4 de setembre
Perfil: Joves de 16 a 26 anys, amb predispo-
sició per conviure en grup, amb interès i sen-
sibilitat cap a la conservació del medi ambi-
ent.

G O B
Tel ❙ 971 / 49.82.68

Internet ❙ www.gobmallorca.com/trapa/
                  camps05.html

i i

i

Cap infant sense colònies
Campanya per aconseguir recursos econò-
mics, que complementin els ajuts de les ad-
ministracions, per atorgar beques a infants i
joves de famílies amb problemes
socioeconòmics per a què puguin assistir a
colònies d’estiu. Per a molts infants, l’expe-
riència de les colònies representa l’única
oportunitat durant l’any de viure en un ambi-
ent afectivament normalitzat i en contacte
amb la natura.

Fundació Pere Tarrés
Internet ❙ www.peretarres.org/estiu/mail/
                   index.html

No et mengis el món
Campanya per denunciar, sensibilitzar i inci-
dir sobre els negatius efectes socials i ambi-
entals que tenen la producció i pesca d’al-
guns productes agroalimentaris que importa
el món ric. El projecte vol posar de manifest
els mètodes pels quals el consum del Primer
Món té uns efectes clars i directes sobre les
societats i el medi ambient de les zones pro-
ductores del Tercer Món. Per això, pretén
promoure un canvi d’hàbits en el consum per
encaminar-lo cap a un de més sostenible so-
cialment i ambiental.

Veterinaris Sense Fronteres, Xarxa de
Consum Solidari, Observatori del
Deute en la Globalització i Acció
Ecologista

Internet ❙ www.debtwatch.org/cat/
                 observatoris/deco/
                  index.php?id=5

Si te’ls trobes, truca al 112!
Si aquest estiu vas a la platja i et trobes un
dofí, una tortuga marina o un tauró encallats
a la sorra o bé nedant molt propers a la cos-
ta, truca al 112. Aquesta és la nova campanya
que ha engegat la Fundació per a la Conser-
vació i Recuperació d’Animals Marins
(CRAM). L’ajuda de la ciutadania és impres-
cindible per arribar a temps per salvar un
animal.

Fundació per la Conservació i
Recuperació d’Animals Marins (CRAM)

Internet ❙ www.cram.es/webs/
                   framecon_112.htm

i

i

i

i

i

http://www.peretarres.org/estiu/mail/index.html
http://www.aiv.voluntariat.org
http://www.amnistiacatalunya.org
http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/deco/index.php?id=5
http://www.cram.es/webs/framecon_112.htm
http://www.gobmallorca.com/trapa/camps05.html
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Exposició
Trencant Silencis
Organitza: Associació FADA
Lloc: Capellades
Data: del 16 al 30 de juliol de 2005

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 301.54.44

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org

Música
Mostra de dansa africana
Organitza: Associació Karamala
Lloc: Barcelona
Data: 21 de juliol de 2005

Associació Karamala
Te l ❙ 699.01.74.30

Internet ❙ www.karamala.com
Contacte ❙ Núria Muñoz

Excursions
Descoberta de Santa Linya i les Avellanes
Organitza: Terres del Marquesat
Lloc: Santa Linya
Data: 6 d’agost  de 2005

Terres del Marquesat
Te l ❙ 616.44.07.93

    616.26.97.81
Internet ❙ www.marquesat.net

2003-2005
Segon aniversari de xarxanet.org!

Xarxanet.org ja porta dos anys com a referent en llengua catalana de l’associacionisme i el voluntariat a Internet.
El 10 de juliol de 2003, xarxanet.org va veure la llum i, des de llavors, no ha parat de créixer en continguts i entitats
implicades.
Promogut pel Departament de Benestar i Família, ha tingut durant els seus dos anys d’existència una audiència
mitjana de 2.906 sessions mensuals (més de 69.700 vistes totals) i 15.246 pàgines vistes al mes.
En el segon any d’existència de xarxanet.org, cal remarcar el naixement de la nova àrea Educació en el lleure,
gestionada per Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya. Així mateix, després de les vacances d’estiu

començarà el nou servei d’Estratègies de Gestió, gestionat per Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (Secot). Un dels altres projectes previstos
és el portal de la Catalunya Nord.
La totalitat dels continguts publicats a xarxanet.org han estat elaborats i gestionats per entitats del Tercer sector, fet que constitueix una experiència
innovadora de treball en xarxa entre associacions.

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

www.xarxanet.org

Mobilització
Marxa per la Cultura de Pau
Organitza: Germanies i Marxa de les For-
ces de Pau No Violentes
Lloc: Olot
Data: 23 de juliol de 2005

Marxa de les Forces de Pau No
Violentes
Te l ❙ 972 / 21.99.16

Internet ❙ http://marxapau.pangea.org/05

Trobades
Trobada de col·leccionisme
Organitza: El Troc
Lloc: Quart (Gironès)
Data: 17 de juliol de 2005

 El Troc
Te l ❙ 93 / 441.09.64

Internet ❙ www.eltroc.org

V baixada d’andròmines
Organitza: Associació de Veïns Les Cots,
Guix, Pujada Roja
Lloc: Manresa
Dates: 23 de juliol de 2005

Associació de Veïns Les Cots, Guix,
Pujada Roja
Te l ❙ 93 / 873.20.05

i

i

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

i

i

Anada a la XXXI Escòla Occitana
d’Estiu
Organitza:  Cercle d’Agermanament
Occitano-Català
Lloc: Vilanova d’Òlt (Occitània)
Data: del 14 al 20 d’agost de 2005

Cercle d’Agermanament Occitano-
Català
Te l ❙ 93 / 284.36.34
a/e ❙ caoc@sct.ictnet.es

Internet ❙ www.caoc.es.vg

Cultura popular
XXVIII Aquelarre
Organitza: Consell de la Joventut de
Cervera
Lloc: Cervera
Data: del 26 al 28 d’agost de 2005

Aquelarre
Te l ❙ 973 / 53.32.12

Internet ❙ www.aquelarre.org

Festa Major de Vilafranca del Penedès,
Festa Tradicional d’Interès Nacional
Lloc: Vilafranca del Penedès
Data: del 29 al 31 d’agost de 2005

Ajuntament de Vilafranca
Te l ❙ 93 / 892.03.58

Internet ❙ www.festamajor.info

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://marxapau.pangea.org/05
http://www.fada.voluntariat.org
http://www.eltroc.org
http://www.karamala.com
http://www.caoc.es.vg
http://www.aquelarre.org
http://www.marquesat.net
http://www.festamajor.info
http://www.xarxanet.org
http://breu.bulma.net/?l5118
http://breu.bulma.net/?l5172
http://breu.bulma.net/?l5173
http://www.gencat.net/benestar/
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L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2005 a la Cerdanya
bat rècords amb més de mig miler de participants

El voluntariat gaudeix a Catalunya de molt bona salut.
Així ho demostra una nova edició de l’Escola d’Estiu
del Voluntariat, en la qual han participat més de 500
persones. Tot un rècord, perquè en deu anys d’histò-
ria mai no s’havia arribat al mig miler d’inscrits. Durant
quatre dies, els assistents han tingut a l’abast 40 cur-
sos per triar, entre classes teòriques i tallers per millo-
rar el servei que donen a la societat.

El primer cap de setmana de juliol, l’Escola d’Estiu va
reunir més de 500 voluntaris interessats a millorar els
seus coneixements per donar un millor servei de for-
ma altruista. A més, aquest any s’han programat per
primera vegada cursos sobre la sida, les drogues o el
racisme. També s’han fet cursos d’iniciació per a per-
sones interessades en el voluntariat, però que encara
no exerceixen.

Aquesta edició de l’Escola va comptar, entre d’altres col·laboracions, amb la participació de la Catalunya Nord per mitjà del Consell General dels Pirineus
Orientals i l’Ajuntament d’Oceja, d’entitats nord-catalanes impartint cursos i voluntaris gaudint de les activitats.

Més de la meitat dels voluntaris inscrits a l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2005 tenien més de 45 anys, i la majoria, el 80%, eren dones.
Actualment hi ha prop de 700.000 voluntaris, una xifra que situa Catalunya entre els països amb més voluntaris de la Unió Europea.

http://www.gencat.net/benestar/
http://www.peretarres.org

