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

Des del 28 de setembre, ja està en marxa el procés
electoral del Consell de Voluntariat. El
Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya va aprovar per mitjà d’una Resolució
el protocol per a l ’elecció dels membres del
Consell del Voluntariat.

Per primer cop, les entitats del teixit associatiu i de
voluntariat de Catalunya, que consten en el Cens
d’entitats de Voluntariat a data 20 de setembre de
2005, podran presentar candidatura i ser escollides
per als 5 àmbits territorials: Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona i terres de l’Ebre i per als 5 àmbits
temàtics: Social, Comunitari, Cultural, de
Cooperació Internacional i Ambiental per formar
part d’aquest Consell Nacional de Voluntariat.

ELECCIONS
AL CONSELL

DEL
VOLUNTARIAT

Per saber més sobre el Consell i el procés electoral:
www.voluntariat.org
www.xarxanet.org

http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://consell.voluntariat.org
http://consell.voluntariat.org
http://consell.voluntariat.org/que_es.asp
http://consell.voluntariat.org/proces.asp
http://consell.voluntariat.org/cens.asp
http://consell.voluntariat.org/cens.asp
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Formació

Cursos

i

i

i

i

i

Gestió de projectes
Organitza: Suport Associatiu-Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 18 d’octubre de 2005

Tècniques de treball en grup
Organitza: Suport Associatiu-Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 d’octubre 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

Iniciació a l’esplai -
premonitor
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 8 al 23 d’octubre del 2005

El CAE
Te l ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 al 22 d’octubre de 2005

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

Educació ambiental i
muntanya
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 15 al 29 d’octubre de 2005

Escola de l’Esplai de Lleida
Te l ❙ 973 / 27.28.64
a/e ❙ fundacio@vergeblanca.org

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Com fer créixer la meva
entitat en tots els sentits
Organitza: Escola Lliure el Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 22 al 30 d’octubre de 2005

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

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Altres

Postgrau de psicoteràpia
breu
Organitza: Fundació Vidal i Barraquer
Lloc: Barcelona
Dates: d’octubre 2005 a juny de 2006

Postgrau de parella i família
Organitza: Fundació Vidal i Barraquer
Lloc: Barcelona
Dates: d’octubre 2005 a juny de 2006

Fundació Vidal i Barraquer
Te l ❙ 93 / 434.00.01
a/e ❙ sdocencia@fvb.es

Iniciació i fonamentació en
Bioètica
Organitza: Institut Borja de Bioètica
Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: del 4 d’octubre al 29 de novembre
de 2005

Institut Borja de Bioètica
Te l ❙ 93 / 600.61.06
a/e ❙ bioetica@ibb.hsjdbcn.org

Internet ❙ www.ibbioetica.org

5a Conferència nacional
d’Alzheimer
Organitza: Diverses universitats i Suport
Serveis
Lloc: Múrcia
Dates: del 6 al 8 d’octubre de 2005

SuportServeis – Secretaria tècnica
Te l ❙ 93 / 201.75.71

Internet ❙ www.suportserveis.com

Recursos d’acollida
presencial i telefònica
Organitza: Associació Contra l’Anorèxia i
la Bulímia
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 d’octubre al 15 de desembre
de 2005

A C A B
Tel ❙ 93 / 454.91.09
a/e ❙ msindreu@acab.suport.org

Internet ❙ www.acab.org

Curs bàsic en direcció i
gestió d’associacions i
fundacions
Organitza: Fundació d’Estudis Superiors
d ’O lo t
Lloc: Olot (La Garrotxa)
Data: 8 d’octubre de 2005

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Te l ❙ 972 / 26.21.28
a/e ❙ fes@olot.org

Distribució d’espectacles a
nivell local i internacional -
Introducció
Organitza: Artixoc
Lloc: Barcelona
Dates: 10 i 17 d’octubre de 2005

Art ixoc
Te l ❙ 93 / 296.41.00
a/e ❙ artixoc@menta.net

Internet ❙ www.geocities.com/
                   artixoc2003

1r Seminari sobre
Intervencions Educatives en
Autisme i TD
Organitza: Associació Vèncer l’Autisme
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 al 16 d’octubre de 2005

Associació Vèncer l’Autisme
Te l ❙ 93 / 246.62.42
a/e ❙ autismoava@cdmon.com

                   ana289@eresmas.com

Cançons per educar en
valors
Organitza: Xaragalls i Fundació Claret
Lloc: Barcelona
Data: 15 d’octubre de 2005

Fundació Claret
Te l ❙ 93 / 476.14.50
a/e ❙ info@fundacioclaret.org

Contacte ❙ Ariadna Villegas

i
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http://www.esplai.org
http://www.elacae.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.suportserveis.com
http://www.escolaelsol.org
http://www.ibbioetica.org
http://www.acab.org
http://www.geocities.com/artixoc2003
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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

RecursosFormació

i

i

i

Animador/a de menjador
escolar
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 15 al 29 d’octubre de 2005

Escola de l’Esplai de Lleida
Te l ❙ 973 / 27.28.64
a/e ❙ fundacio@vergeblanca.org

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Curs d’activisme lingüístic
I jo què puc fer?
Organitza: Òmnium Cultural i Plataforma
per la Llengua
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 d’octubre al 30 de novembre
de 2005

Plataforma per la Llengua
Te l ❙ 93 / 321.18.03

Internet ❙ www.plataforma-llengua.org

Cursos d’informàtica i
idiomes
Organitza: Centre cívic l’Estació
Lloc: El Vendrell (Baix Penedès)
Dates: d’octubre a desembre de 2005

CC l’Estació
Te l ❙ 977 / 66.32.89
a/e ❙ centrecivic@elvendrell.net

Projecte Metalotioneina
L’entitat AVA treball en un projecte de re-
cerca sobre Metalotioneines i en un estudi
genètic adreçat a persones amb autisme,
Asperger, Transtorn de Rett i Transtorn
Generalitzat del Desenvolupament. Per tal
de tirar-ho endavant cal la col·laboració d’as-
sociacions, col·legis i altres col·lectius inte-
ressats. El proper 14 d’octubre a les 17.30h
es farà la presentació del projecte al local de
l’Ajuntament “La Farinera del Clot”, a Gran
Via de les Corts Catalanes (Barcelona).

Associació per a Vèncer l’Autisme
Te l ❙ 93 / 246.62.42

Internet ❙ www.autismoava.org
Contacte ❙ Ana Medina

Espai de lloguer
REDS lloga, a la seva seu social, un despatx
de 10 m2 amb balcó de 4 m2. El lloguer inclou
aigua, llum i dóna dret a la sala comuna de 20
m2, ús de cuina i lavabo. Cada entitat es fa
càrrec de la despesa de telèfon, Internet i
fotocòpies. Local ubicat molt a prop de la
plaça Urquinaona (Barcelona).

Red Europea de Diálogo Social – REDS
Tel ❙ 93 / 268.41.08
a/e ❙ reds@redeuropea.org

Internet ❙ www.redeuropea.org
Contacte ❙ Maribel o Francisco

i

i

i

i

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

Postgrau en mediació
familiar i gestió de
conflictes en situació de
crisi
Organitza: Fundació UdG: Innovació i
Formació i Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 4 de novembre de 2005 al 23
de juny de 2006

SuportServeis – Secretaria tècnica
Te l ❙ 93 / 201.75.71

Internet ❙ www.suportserveis.com

Jornades

Joves i emancipació
Organitza: Consell de la Joventut de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 15 d’octubre de 2005

CJB
Te l ❙ 93 / 265.47.36
a/e ❙ comunicacio@cjb.org

7a Jornada Fundació SAR
Organitza: Fundació SAR
Lloc: Madrid
Data: 18 d’octubre de 2005

Fundació SAR
Te l ❙ 93 / 306.53.60
a/e ❙ crodriguez.fundacion@sar.es

Internet ❙ www.sar.es

i

http://www.vergeblanca.org
http://www.plataforma-llengua.org
http://www.suportserveis.com
http://www.sar.es
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
http://www.redeuropea.org
http://www.autismoava.org
http://www.xarxanet.org
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Crides de voluntariat

i

Associació Contra
l’Anorèxia i la Bulíma
Tasques a realitzar: Atendre el servei d’in-
formació, atenció telefònica i presencial a
familiars i afectats d’anorèxia i bulímia.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 torn a la setmana de matí (10 a
13h) o tarda (17 a 20h), de dilluns a diven-
dres.
Perfil: Estudiant o titulat en psicologia, tre-
ball social, educació social o pedagogia, amb
bona predisposició per escoltar i parlar per
telèfon.

A C A B
Tel ❙ 93 / 454.91.09
a/e ❙ msindreu@acab.suport.org

Internet ❙ www.acab.org
Contacte ❙ Maria Sindreu

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Donar suport al grup
d’alumnes que necessitin atenció individua-
litzada a l’aula, i als Programes de Garantia
Social de l’Escola de Vida Montserrat, que
treballa amb persones adultes i adolescents
amb discapacitat psíquica lleu.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Major de 18 anys amb interès en
el camp educatiu i social.

ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ facidh@suport.org

Internet ❙ www.acidh.org
Contacte ❙ Isabel Campins

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Suport escolar, tallers
ludicoeducatius per a infants i adolescents
en risc social de 6 a 16 anys, a l’Àrea Tria del
Centre Obert.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 o 2 hores a la setmana, de
16.30 a 20h.
Pefil: A partir de 18 anys, motivat per treba-
llar amb infants i joves amb problemes soci-
als.

Fundació Comtal
Te l ❙ 93 / 319.98.55
a/e ❙ tria@comtal.org

Contacte ❙ Maria Serra

i

i

Asociación Soñar Despierto
Tasques a realitzar: Col·laborar en el pro-
grama d’Amics per a sempre, que consisteix
a visitar centres d’acollida de 0 a 18 anys i
realitzar diferents activitats lúdiques.
Lloc: A tot Catalunya
Dedicació: Es pot escollir torn de matí o
tarda, caps de setmana o entre setmana.
Perfil: Capacitat per comprometre’s amb els
nens/es i l’associació.

Asociación Soñar Despierto
Te l ❙ 93 / 252.20.02
a/e ❙ sd@sdespierto.es

Internet ❙ www.sdespierto.es
Contacte ❙ Quim

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Acompanyar, junta-
ment amb altres voluntaris, un grup de nois
amb discapacitat intel·lectual a realitzar di-
verses activitats de temps lliure.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Dedicació: Dissabtes per la tarda.
Perfil: Majors de 18 anys, dinàmics, entusi-
astes, responsables, amb ganes de gaudir del
temps lliure amb persones amb discapacitat.

Tots Som Santboians
Te l ❙ 93 / 652.98.40

    686.07.67.84
a/e ❙ TssMontse@telefonica.net

Contacte ❙ Montse o Imma

Associació Internacional de
Voluntariat
Tasques a realitzar: Tasques d’informàti-
ca, gestions telefòniques a la secció de RESOC
de l’entitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 3 hores setmanals.
Perfil: Capacitat per a les relacions huma-
nes, disponibilitat per a visites.

A IV
Te l ❙ 93 / 278.80.24 (dimarts tarda i

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

i

i

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Associació Gitana del Bon
Pastor
Tasques a realitzar: Reforç escolar amb
noies/is d’ètnia gitana.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dimarts i dijous, de 17 a 19h.

Bon Pastor
Te l ❙ 665.18.97.95
a/e ❙ asociaciongitanadebuenpastor

                  @yahoo.es
Contacte ❙ Mayte Nogueira

Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina
Tasques a realitzar: Suport a l’educador
en les activitats socioeducatives i de lleure
(reforç escolar, tallers, ludoteca, sortides a
parcs i poliesportiu), amb els següents grups
d’edat: petita infància, infància, joves, grans.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Una tarda a la setmana a escollir,
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
Perfil: Persones dinàmiques, amb ganes de
treballar en equip i amb sensibilitat social.

CO Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Contacte ❙ Àngels Carbonell

i

i

Associació Sòciocultural Ibn
Batuta
Tasques a realitzar: Portar la secretaria
del Banc de Temps del barri del Raval.
Lloc: Barcelona
Perfil: Cal tenir nocions d’informàtica i rea-
litzar un curs.

Ibn Batuta
Te l ❙ 93 / 329.30.54
a/e ❙ coordinacio@ascib.net

Internet ❙ www.ascib.net
Contacte ❙ Carmen Guasch

Centre Compartir
Tasques a realitzar: Col·laborar en les ac-
tivitats del casal, que acull nens/es de 3 a 14
anys que provenen de famílies
desestructurades, com fer sortides, tasques
d’acompanyament, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Tardes de 17 a 20h.
Perfil: Persones amb compromís social

Compartir
Te l ❙ 616.29.05.97

Contacte ❙ Anna Bernal

i

http://www.acab.org
http://www.acidh.org
http://www.voluntariat.org
http://www.aiv.voluntariat.org
http://www.ascib.net
http://www.sdespierto.es
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Jornada
Jornades Internacionals de Lectura Fàcil
Organitza: Associació Lectura Fàcil
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 8 d’octubre de 2005

Associació Lectura Fàcil
a/e ❙ lecturafacil@cobdc.org

Internet ❙ www.lecturafacil.net

Cultura popular
Ball dels divendres
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 7 d’octubre de 2005

Esbart Català de Dansaires
Te l ❙ 93 / 285.17.89

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Sortides
Estopanyà, zona de contrastos
Organitza: Terres del Marquesat
Lloc: Estopanyà (Franja de Ponent)
Dates: 8 d’octubre de 2005

Terres del Marquesat
Te l ❙ 616.44.07.93

Internet ❙ www.marquesat.net

Directori d’enllaços
Els 300 enllaços més precisos sobre el món associatiu català

El directori d’enllaços de xarxanet.org agrupa gairebé 300 enllaços de gran interès per al
voluntariat català, agrupats en 12 categories.
Podreu trobar-hi, entre d’altres, els enllaços cap a les agendes de referència del món asso-
ciatiu català, com l’agenda associativa del CJB, la de l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de
Catalunya, la del departament de Cultura o l’agenda En Acció.
Un altre apartat interessant fa referència als mitjans de comunicació catalans i alternatius,
com Altraveu, Alternet, elsud.org, Indymedia o Z-net.
Les biblioteques i centres de documentació dels Països Catalans i d’arreu del món també estan referenciats al directori d’enllaços de
xarxanet.org: la biblioteca del Centre d’Estudis Africans, la de la Fundació Pere Tarrés, la de Rosa Sensat, el centre de documentació
Arran i el d’Unescocat, o la bilioteca digital del World Wide Volunteer, entre d’altres.
Així mateix, un altre apartat ben curiós és el de jocs, que recull enllaços de qualitat tant a jocs ‘on-line’ de temàtica educativa, solidària
o social com cap a recursos pràctics per a monitors i educadors en el lleure.

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

Solidaritat
Quarta marxa 100 x 100 contra
l’Alzheimer: Tàrrega –Verdú – Tàrrega
Organitza: Club d’Atletisme 100 x 100
Fondistes de Tàrrega i AFATC
Lloc: Tàrrega (Urgell)
Data: 2 d’octubre de 2005

100 X 100 Fondistes de Tàrrega
a/e ❙ ca100x100@yahoo.com

Internet ❙ usuarios.lycos.es/ca100x100/

2a Setmana Europea contra el Càncer
Organitza: Federació Catalana d’Entitats
contra el Càncer
Lloc: arreu de Catalunya
Data: del 7 al 15 d’octubre de 2005

FECEC
Tel ❙ 93 / 318.26.50

Internet ❙ www.fecec.org

Cinema documental
Sola sueñas
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: 5 d’octubre de 2005

Lliga dels Drets dels Pobles
Te l ❙ 93 / 723.71.02

Internet  ❙ www.lligadelsdretsdelspobles.org

i

i

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

i

i

Ornitologia al riu Ripoll i espai natural
del Rodal
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: 8 d’octubre de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Passejada micològica pel Parc Natu-
ral de la Zona Volcànica de la
Garrotxa
Organitza : APNAE i Associació
Micològica Joaquim Codina
Lloc: La Garrotxa
Data: octubre de 2005 (per concretar)

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72

Internet ❙ www.apnae.org

Exposicions
25 anys de Zen a Lleida (1980-2005)
Organitza: Associació Zen de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: fins al 15 d’octubre de 2005

Associació Zen de Lleida
Te l ❙ 973 / 28.09.76

http://usuarios.lycos.es/ca100x100/
http://www.fecec.org
http://www.xarxanet.org
http://www.lligadelsdretsdelspobles.org
http://www.marquesat.net
http://www.esbartcatala.org
http://www.lecturafacil.net
http://www.apnae.org
http://www.adenc.org
http://breu.bulma.net/?l5492
http://www.xarxanet.org
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Premis i beques

i

Premis a la Inserció laboral
Josep M. Piñol
La 8a edició d’aquests Premis vol reconèi-
xer la innovació i la trajectòria institucional
d’una entitat a favor de la inserció laboral
de persones i col·lectius. Josep Maria Piñol
és el fundador de la Fundació Acció Solidà-

ria Contra l’Atur.
Convoca: Fundació Acció Solidària Contra
l’Atur i Fundació Un Sol Món de l’Obra Soci-
al de Caixa Catalunya.
Termini: 21 d’octubre de 2005

Acció Solidària Contra l’Atur
Te l ❙ 93 / 217.02.88
a/e ❙ accio@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/accio

Premis 25 novembre
Primera edició d’aquests guardons que ser-
viran per reconèixer la tasca de les perso-
nes, grups o entitats de la ciutat que treba-
llen contra la violència de gènere (com ara
una campanya, material de sensibilització,
cursos de formació, etc.). Els premis, com el
seu nom indica, es lliuraran el proper 25 de
novembre, Dia Internacional contra la vio-
lència vers les dones.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Termini: 24 d’octubre de 2005

Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones (CIRD)
Te l ❙ 93 / 413.27.21

Internet ❙ www.cird.bcn.es

i

Presentacions territorials del procés electoral del Consell
de Voluntariat organitzades per la Subdirecció general

d’Associacionisme i Voluntariat:

Consell del voluntariat

Tarragona
Dia: 5/10/2005
Hora: 19.00
Lloc: Casa del Mar de Tarragona, carrer
Francesc Bastos, 9

Lleida
Dia: 11/10/2005
Hora: 19.00
Lloc: Equipament Cívic de Benestar i Família,
carrer de la Mercè, 1

Tortosa
Dia: 13/10/2005
Hora: 19.00
Lloc: Sala d’Actes del Consell Comarcal del
Montsià. Plaça Lluís Companys, s/n

Barcelona
Dia: 17/10/2005
Hora: 19.00
Lloc: Sala d’Actes dels Serveis Territorials,
carrer Tarragona, 141-147

Girona
Dia: 19/10/2005
Hora: 19.00
Lloc: Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats de la
Rutlla, carrer de la Rutlla, 20-22

http://www.pangea.org/accio
http://www.cird.bcn.es
http://www.peretarres.org

