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 l ’abastA

Us recordem els fets més destacats
d’aquesta tardor:

❙ el procés electoral per escollir les en-
titats membres del Consell del
Voluntariat
❙ el procés de redacció del Pla Nacio-
nal d’Associacionisme i Voluntariat
❙ l’enfortiment de les relacions amb el
voluntariat de la Catalunya Nord
❙ l’aprofundiment en la projecció del
voluntariat català a nivell internacional
❙ l’organització i la realització de la Ma-
rató de TV3
❙ l’atorgament del Premi Voluntariat
2005
❙ la celebració del dia internacional del
voluntariat

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

Bona tornada
            de vacances!

Comencem el nou curs 2005-06
amb nous reptes:

Vosaltres feu possible que
s’assoleixin aquests reptes!

Som-hi!

http://www.xarxanet.org
http://www.peretarres.org/alabast/177.pdf
www.peretarres.org/alabast/177.pdf
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Formació

Cursos

i

i

i

i

i

Monitors d’estiu V
Organitza: Escola Lliure El Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 18 de setembre de 2005

Escola Lliure El Sol
Te l ❙ 93 / 601.16.46
a/e ❙ elsol@escolaelsol.org

Internet ❙ www.escolaelsol .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
Monitor/a de transport
escolar
Organitza: Creu Roja Granollers
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Dates: del 5 al 8 de setembre de 2005

Creu Roja Granollers
Te l ❙ 93 / 861.12.40

Seminari fronteres i Llei
d’estrangeria
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Data: 6 de setembre de 2005

Fundació Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Alfabetització, neolectors,
català i castellà
Organitza: Escola d’Adults de Cunit
Lloc: Cunit (Baix Penedès)
Data: setembre de 2005

Escola d’Adults de Cunit
Te l ❙ 977 / 67.33.04

Iniciació a la cooperació
internacional
Organitza: Joves per la Igualtat i la Solidari-
tat
Lloc: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dates: del 15 de setembre al 3 de novembre
de 2005

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ info@joves.org

Eines per a la planificació i
gestió de les associacions
Organitza: Equip de Formació del Consell
de la Joventut de la Comunitat Valenciana
Lloc: València
Dates: del 19 al 23 de setembre de 2005

L’Equip de Formació
a/e ❙ cade@uv.es

Internet ❙ www.uv.es/cade/nauest/

Gestió de projectes
Organitza: Sector3
Lloc: en línia
Dates: del 21 de setembre al 23 de novem-
bre de 2005

Sector3
Te l ❙ 91 / 413.61.93
a/e ❙ belen.ortiz@sector3.net

28è curs sobre la Unió
Europea
Organitza: Patronat Català Pro Europa i
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de setembre al 15 de desem-
bre de 2005

Patronat Català Pro Europa i Escola
d’Administració Pública de Catalunya
Te l ❙ 93 / 567.26.18/12
a/e ❙ activitats@infoeuropa.org

Internet ❙ www.infoeuropa.org/catala/
                  Activitats/index_cursos.htm

Ajudes i subvencions
públiques i privades
Organitza: Ádeo Conexia
Lloc: en línia
Data: 27 de setembre de 2005

Ádeo Conexia
Te l ❙ 91 / 571.58.59
a/e ❙ contacto@adeoconexia.com

Creació i gestió d’ONLs
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 30 setembre al 2 d’octubre de
2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org/formacio/
                  gestio

Màster en Medi Ambient,
Aigua i Sanejament en
projectes de cooperació
internacional
Organitza: Acción contra el Hambre i EOI-
Escuela de Negocios
Lloc: Madrid
Data: 1 d’octubre de 2005

Acción contra el Hambre
Te l ❙ 93 / 254.03.81

Jornades

15a Escola d’Estiu
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 9 de setembre de 2005

Fundació Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

5è Congrés anual de
fundraising
Organitza: Associació de Professionals del
Fundraising i Associació d’Organitzacions no
lucratives i no Governamentals
Lloc: Pozuelo de Alarcón ( Madrid )
Dates: 14 i 15 de setembre de 2005

Associació de Professionals del
Fundraising
Te l ❙ 93 / 240.40.70

Internet ❙ www.profesionalesfundraising.org

ii

i

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

i

i i

i

i

i

http://www.escolaelsol.org
http://www.federacio.net
http://www.fundaciosergi.org
http://www.xarxanet.org
http://www.infoeuropa.org/catala/Activitats/index_cursos.htm
http://www.profesionalesfundraising.org
http://www.uv.es/cade/nauest/
http://www.peretarres.org/formacio/gestio
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, de nou en marxa!
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

Recursos a internetNovetats editorials

Responsabilitat Global
Web dedicat a difondre l’expansió de la Res-
ponsabilitat Social Corporativa (RSC) entre
les empreses catalanes. Cercar l’estabilitat
per la via dels valors i els comportaments
responsables és l’aposta que fan vàries grans
corporacions mundials, en el seu legítim in-
terès per mantenir-se i guanyar un diferenci-
al competitiu.

Internet ❙  www.responsabilitatglobal.com

Portal Solidaritat
La Conselleria de Benestar Social de la Ge-
neralitat Valenciana ha creat un nou portal
solidari per estrènyer la relació entre ciuta-
dans i persones voluntàries. El portal es plan-
teja com una gran comunitat virtual on tot-
hom qui ho desitgi pot sumar-se a les inicia-
tives solidàries que desenvolupa el ric movi-
ment associatiu del País Valencià.
S’hi pot trobar un cercador d’acció voluntà-
ria, publicar-hi crides de voluntariat, realit-
zar aportacions econòmiques a les entitats
vinculades i consultar-hi el calendari d’acci-
ons de voluntariat.

Internet ❙  www.portalsolidaridad.gva.es

Cranc, el joc del civisme
Cranc és un joc de civisme que es pot trobar
al web de l’Ajuntament de Barcelona. Es trac-
ta d’un joc/còmic sobre un crustaci malaba-
rista que recull els residus de la platja i els
introdueix a una paperera.

Internet ❙  www.bcn.es/jocplatja/

Premis i beques

Premi Joventut 2005
Treballs d’investigació sobre la joventut en
general o sobre algun dels seus aspectes.
Convoca: Generalitat de Catalunya - Secre-
taria General de Joventut
Termini: 31 d’octubre de 2005

Secretaria General de Joventut
Te l ❙ 93 / 483.83.83
a/e ❙ sgjoventut.presidencia@gencat.net

Internet ❙ www6.gencat.net/joventut/
                   catala/sgj/suport_entitats/
                   jornades/jornada1b.htm

Premi Bartolomé de las
Casas
Adreçat a persones i entitats que promouen
i defensen l’enteniment amb els pobles indí-
genes d’Amèrica, la protecció dels seus drets
i el respecte als seus valors.
Convoca: Secretaria de Estado para la
Cooperación internacional
Termini: 15 de setembre 2005

Secretaria de Estado para la Coopera-
ción internaciona

Internet ❙ www.boe.es/boe/dias/2005-03-
                    15/pdfs/A09126-09126.pdf

i

i

i

Manual de Ayuda para la
Formulación de Proyectos
Sociales
La Fundación Luis Vives pretén facilitar el
treball a les entitats que volen formular pro-
jectes socials i accedir a ajudes. Les recoma-
nacions publicades en aquest manual neixen
d’una anàlisi dels encerts i errors dels pro-
jectes que s’han presentat a les seves convo-
catòries. El document, dividit en tres parts,
aprofundeix en les causes, la realitat i en com
afrontar l’exclusió social, i indica els passos
que qualsevol entitat ha de seguir per formu-
lar un projecte.

Fundación Luis Vives
Disponible ❙ on-line
    Internet ❙ www.fundacionluisvives.org/
                     publibros.asp

Manual de Proyectos
Manual que pretén donar resposta a la ne-
cessitat que tenen les entitats de voluntariat
de disposar d’eines i instruments adequats
per a què els seus voluntaris estiguin capaci-
tats per a la realització de projectes. Cerca
establir un marc comú i donar una visió de
conjunt, el més àmplia possible, de tot el que
suposa la posada en marxa d’un projecte, des
d’una òptica eminentment pràctica i operati-
va.

Agencia Andaluza del Voluntariado
Disponible ❙ on-line
    Internet ❙ www.juntadeandalucia.es/
                  gobernacion/opencms/portal/
                  Voluntariado/Publicaciones/
                  manualproyectos

i

http://www.fundacionluisvives.org/publibros.asp
http://breu.bulma.net/?l5375
http://breu.bulma.net/?l5376
http://breu.bulma.net/?l5377
http://www.responsabilitatglobal.com
http://www.portalsolidaridad.gva.es
http://www.bcn.es/jocplatja/
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Crides

i

EuroSenior.net
Tasques a realitzar: Promoure activitats
socials, culturals, de formació i d’informàtica
per constituir la nova xarxa formal europea
EuroSenior.net.
Lloc: Premià de Mar (Maresme)
Perfil: Emprenedors/res socials, persones
jubilades.

EuroSenior.net
Te l ❙ 667.03.78.49
a/e ❙ cspremia@teleline.es

Associació de Familiars
d’Alzheimer de Barcelona
(AFAB)
Tasques a realitzar: Acompanyar familiars
cuidadors i altres projectes concrets de
l ’AFAB.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores setmanals durant un
període de sis mesos o un any.

A F A B
Te l ❙ 93 / 412.57.26

Contacte ❙ Pilar Gaya (dimarts tarda i
                   dimecres matí)

Associació per a la
Rehabilitació i Adaptació de
Persones Disminuïdes en la
seva Incapacitat de Treball
Socio-Laboral
Tasques a realitzar: Acompanyament en
sortides, passejades, etc, de cinc pacients
malalts mentals no autònoms.
Lloc: Barcelona

ARAPDIS
Te l ❙ 93 / 415.46.17

  93 / 285.07.48
a/e ❙ arapdis@teleline.es

Contacte ❙ Roser Vega i Dolors Fernández

Associació
d’Acompanyament Azinnia
Tasques a realitzar: Acompanyament dels
usuaris del centre, voluntariat a l’Hospital
Universitari de Bellvitge.
Lloc: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: Segons la disponibilitat del vo-
luntari.

Associació d’Acompanyament Azinnia
Te l ❙ 93 / 510.27.70 (tardes de dilluns

                   a dijous de 17 a 20 h)
a/e ❙ azinnia@tiscali.es

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Campanyes

Associació de Nens i Joves
amb Problemes de Cor de
Catalunya
Tasques a realitzar: Atenció a nens ingres-
sats a l’Hospital de la Vall d’Hebró, a la planta
de cirurgia pediàtrica.
Lloc: Barcelona
Perfil: Matins, a partir del mes de setembre.

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

Internet ❙ www.aacic.org

Ayuda en Acción
Tasques a realitzar: Planificació i execució
d’activitats de sensibilització (xerrades, ex-
posicions, etc.), divulgació (estands informa-
tius, fires, etc.) i captació de fons
Lloc: Tarragona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persones sensibilitzades amb el pro-
blema dels països del sud, interessades en el
camp de la cooperació.

Ayuda en Acción
Te l ❙ 93 / 488.33.77
a/e ❙ barcelona@

                   barna.ayudaenaccion.org
Internet ❙ www.ayudaenaccion.org

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: Acompanyament a do-
micili de gent gran amb l’objectiu d’establir
una relació d’amistat i d’oferir recolzament
afectiu.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persones amb sensibilitat social i in-
terès per l’atenció a la gent gran.
Dedicació: Continuada.

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

Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org   

YMCA Barcelona
Tasques a realitzar: Col·laborar en activi-
tats de lleure per a l’esplai amb nens que
disposen d’escassos recursos econòmics.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dissabtes d’11 a 13h.
Perfil: Majors de 18 anys.

YMCA Barcelona
Te l ❙ 93 / 285.34.75
a/e ❙ ymca.barcelona@gracianet.org

Internet ❙ www.ymcaesp.org 

i

i

i

Marxa Blanca “Reformem
les institucions
internacionals, eradiquem la
pobresa”
Del 14 al 16 de setembre es reunirà a Nova
York la Cimera de caps d’estat i de govern de
les Nacions Unides, amb dos temes fonamen-
tals sobre la taula: la revisió de l’estat d’as-
soliment dels Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni i algunes propostes de
reformes de les pròpies Nacions Unides. Des
del passat Fòrum Social Mundial de Porto
Alegre es van començar a organitzar dife-
rents convocatòries de mobilització, moltes
de les quals convergiran arreu del món el
dissabte 10 de setembre, dia de mobilització
global. El color blanc s’ha escollit com a sím-
bol d’aquesta lluita contra la pobresa. Dar-
rera la convocatòria hi ha una coalició molt
important d’ONGs, entitats i moviments de
la societat civil d’arreu del món. A Catalunya,
els actes es concentraran al Moll de la Fusta
de Barcelona, amb la col·laboració especial
de la Fura dels Baus.

Internet ❙ www.marxablanca.org

Desmilitaritzem les festes!
Campanya organitzada per la Plataforma
Antiglobalització-Un altre món és possible-
Sant Martí, vinculada a l’associació de veïns
Clot- Camp de l’Arpa, per reclamar unes fes-
tes de la Mercè sense exhibicions aèries de
les forces armades espanyoles i per a què
aquestes siguin substituïdes per espectacles
que promoguin la cultura de pau.
La reclamació es fa extensible al Festival de
la Infància de Barcelona i al Saló de l’Ensenya-
ment, en què denuncien la presència d’expo-
sitors de l’exèrcit “presentant-nos la milita-
rització de la societat com una sortida pro-
fessional”.

Internet ❙ www.pangea.org/escriu

Stop Sida!
Ayuda en acción organitza una campanya d’en-
viament de correus electrònics al govern
espanyol per exigir-li que incrementi, aquest
mateix 2005, l’aportació espanyola al Fons
Global fins a 30 milions de dòlars i que, de
cara el 2006, augmenti l’aportació d’acord
amb el pes de l’economia espanyola en el
total mundial.

Internet ❙ www.ayudaenaccion.org

i
i

http://www.aacic.org
http://www.ayudaenaccion.org
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.ymcaesp.org
http://www.ayudaenaccion.org
http://www.pangea.org/escriu
http://www.marxablanca.org
http://www.voluntariat.org


5 1 setembre 2005
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Marxa Blanca
Organitza: Plataforma Catalana per la
Marxa Blanca
Lloc: Barcelona
Data: 10 de setembre de 2005

Plataforma Catalana per la Marxa
Blanca
a/e ❙ info@marxablanca.org

Internet ❙ www.marxablanca.org

Conferències
Les situacions de sequera i el nou model
de gestió de l’aigua
Organitza: Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua (ACAA)
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)
Data: 6 de setembre de 2005

A C A A
Tel ❙ 93 / 285.10.50

Internet ❙ www.amicsaigua.com

Quan els germans són fills biològics i fills
adoptius
Organitza: Associació en Defensa del Dret
de la Infància a la Família (ADDIF)
Lloc: Barcelona
Data: 7 de setembre de 2005

ADDIF
Te l ❙ 93 / 313.49.59

Internet ❙ addif.suport.org/

El Servei d’Assessorament en Projectes d’Intervenció, de nou en marxa!

El 902-415-000, de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 16 a 19h, és el telèfon on totes les entitats
de Catalunya hi poden resoldre els seus dubtes referents a l’elaboració, realització i/o avaluació
de projectes que duguin a terme o que vulguin posar en marxa. Els grups de voluntaris que
vulguin iniciar una nova activitat o projecte d’intervenció, en el marc d’una entitat, també s’hi
poden adreçar.
El Servei d’Assessorament en Projectes d’Intervenció dóna resposta immediata als dubtes en
relació al projectes de les entitats. Es tracta, també, d’un servei d’accés i atenció gratuïta, que no
significa cap cost per als usuaris, alhora que atén tot tipus de consultes en l’àrea de projectes de
voluntariat d’acció social, cívica i cultural: tots els terrenys d’intervenció, totes les modalitats
de voluntariat, tots els tipus d’associacions i entitats sense afany de lucre.
A xarxanet.org hi podeu consultar el portal de Projectes, que setmanalment s’actualitzarà amb Novetats, Actes d’agenda i formació,
Càpsules de coneixement i Preguntes Més Freqüents (PMF) que ajudaran a millorar els projectes de les entitats de Catalunya.

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

Jornades
Portes obertes i xerrades informatives
sobre les Diplomatures en Treball Soci-
al i Educació Social
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 1 de setembre de 2005

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 415.25.51
a/e ❙ secretaria.eutses@

                   peretarres.org
Internet ❙ www.peretarres.org

Setmana Intercultural
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

Fòrum d’Educació en Comunicació
Organitza: AulaMèdia
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 8 de setembre de 2005

AulaMèdia
a/e ❙ educom@aulamedia.org

Internet ❙ www.aulamedia.org/forum

i

i

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

i

i

Cultura
Inici del Correllengua 2005
Organitza: Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua
Lloc: Rià (Catalunya Nord)
Data: 3 de setembre de 2005

Coordinadora d’Associacions per la
Llengua
Te l ❙ 93 / 415.90.02

Internet ❙ www.correllengua.org

Festes del Tura - Festa Tradicional d’In-
terès Nacional
Organitza: Ajuntament d’Olot
Lloc: Olot (La Garrotxa)
Dates: del 7 al 9 de setembre de 2005

Ajuntament d’Olot
Te l ❙ 972 / 27.27.77

Internet ❙ www.olot.org/cultura

Mostra d’entitats dels Països Catalans
i concert amb Miquel Gil, Cheb
Balowski i Els Pets
Organitza: Comissió 11 de Setembre
Lloc: Barcelona
Data: 11 de setembre de 2005

Comissió 11 de Setembre
a/e ❙ comissio@11setembre.org

Internet ❙ www.11setembre.org

http://www.peretarres.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.aulamedia.org/forum
http://www.xarxanet.org
http://addif.suport.org
http://www.amicsaigua.com
http://www.11setembre.org
http://www.olot.org/cultura
http://www.marxablanca.org
http://www.correllengua.org
http://www.xarxanet.org
http://breu.bulma.net/?l5378
http://www.peretarres.org/alabast/projectes.html
http://www.peretarres.org/alabast/projectes.html
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La joventut amb Europa
Es financen programes que fomentin la parti-
cipació de grups de joves en intercanvis
transnacionals dins la Comunitat Europea,
amb els països associats o amb tercers paï-
sos. Ofereix als joves l’oportunitat de des-
cobrir la realitat europea en la seva diversi-
tat i obrir-se a altres entorns.
Convoca: Comissió Europea
Termini: 1 de setembre i 1 de novembre de
2005

Secretaria General de Joventut
Te l ❙ 93 / 483.83.83
a/e ❙ sgjoventut.presidencia@

                   gencat.net

Cooperació al
desenvolupament
S’atorguen ajudes per organitzar congressos,
seminaris i jornades relacionades amb la co-
operació al desenvolupament.
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores
Publicat al: BOE núm. 186, de 5 d’agost de
2005
Termini: 2 de setembre de 2005

Inserció laboral discapacitats
Ajuts a projectes adreçats a la inserció labo-
ral de persones amb discapacitat psíquica, fí-
sica, sensorial o mental.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 13 de setembre de 2005

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

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Cultura popular i tradicional
Subvencions per a activitats culturals i acci-
ons destinades a promoure la cultura popu-
lar i tradicional, a favor d’associacions, fun-
dacions, particulars i ens locals no acollits al
programa xarxa.
Convoca: Diputació de Barcelona - Àrea de
Cultura
Publicat al: BOP núm. 155, de 30 de juny de
2005
Termini: 15 de setembre de 2005

Cooperació Internacional
Es financen projectes d’ONGs espanyoles,
realitzats amb contraparts locals, adreçats a
la millora de les condicions de vida i
reforçament dels drets socials, econòmics i
polítics de les poblacions beneficiaries en
països en vies de desenvolupament.
Convoca: Caixa Galicia - Obra Social
Termini: 30 de setembre de 2005

Caixa Galicia - Obra Social
Te l ❙ 981 / 18.82.93
a/e ❙ gcruz@caixagalicia.es

Internet ❙ www.fundacioncaixagalicia.org

Famílies i discapacitat
Es convoca la concessió de subvencions en
l’àrea d’atenció a persones amb discapacitat,
durant l’any 2005.
Convoca: Secretaria d’Estat de Serveis Soci-
als, Famílies i Discapacitat
Publicat al: BOE núm 198, de 19 d’agost de
2005

Cooperació cultural
transnacional
La Unió Europea impulsa esdeveniments i
projectes culturals anuals i plurianuals rea-
litzats per una associació o en xarxa. Els pro-
motors han de pertànyer a un mínim d’entre
3 i 5 estats membres de la UE, depenent del
tipus de projecte.
Convoca: Unió Europea
Publicat al: DOUE núm. C-172, de 12 de
juliol de 2005 (pàg. 31)
Termini: 17 d’octubre per a projectes anu-
als i 28 d’octubre per a projectes plurianuals

Unió Europea
Internet ❙ europa.eu.int/comm/culture/
                   eac/index_en.html

Iniciatives juvenils
L’objecte de les subvencions és la promoció
i el suport als grups de persones joves que,
com a tal grups, no tinguin personalitat jurí-
dica i que tenen iniciatives i projectes que
són d’utilitat social. Les subvencions contri-
bueixen a assolir els objectius del Pla Nacio-
nal de Joventut de Catalunya i ajuden al propi
grup promotor a consolidar-se com a tal,
així com al creixement personal en matèria
de participació dels seus membres.
Convoca: Generalitat de Catalunya - Secre-
taria General de Joventut
Publicat al: DOGC núm. 4448, de 16 d’agost
de 2005
Termini: 31 de desembre de 2005
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