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

Actualment es desconeix la causa de malalties del
cervell com l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi múl-
tiple o l’ictus i, ara per ara, no tenen cura. De mo-
ment, els medicaments ajuden a controlar alguns dels
símptomes o a alleujar-ne els efectes, però amb això
no n’hi ha prou. Tots i totes col·laborarem per po-
der recaptar fons per a la investigació de la malaltia.

Si voleu col·laborar com a voluntaris i voluntàries el
diumenge 18 de desembre de 2005, cal que emple-
neu la butlleta i la feu arribar, abans del 4 de novem-
bre, a:

inscripcions@voluntariat.org
faxs 93.483.18.11 – 93.483.10.12

I recordeu, si voleu fer un donatiu, truqueu a partir
del dia 18 de desembre al 905 11 12 13.

Més informació a:
www.fundaciomaratotv3.org
www.voluntariat.org
www.xarxanet.org

La Marató
La Marató
La Marató
La Marató
La Marató
18 de desembre de 2005

18 de desembre de 2005

18 de desembre de 2005

18 de desembre de 2005

18 de desembre de 2005

http://downloads.voluntariat.org/Pre-inscripci%C3%B3%202005.pdf
http://www.xarxanet.org
http://www.fundaciomaratotv3.org
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i

i

i

Cap a una cultura de pau: la
mediació de conflictes
Organitza: Món 3 – Fundació Solidaritat UB
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 d’octubre al 8 de novembre
de 2005

Fundació Solidaritat UB
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@ub.edu

Internet ❙ www.ub.es/solidaritat/

Suport en el procés de
pèrdua, mort i dol
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 28 d’octubre de 2005

Amics de la Gent Gran
Te l ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ voluntaris@

                  amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Càritas
Diocesana
Lloc: Barcelona
Dates: del 5 al 19 de novembre de 2005

EF de Càritas Diocesana
Te l ❙ 93 / 302.66.22
a/e ❙ ajauregui@caritasbcn.org

Contacte ❙ Amparo Jauregui

Valors per viure i conviure
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 8 al 29 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Dinàmiques per la gent gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 12 al 26 de novembre del 2005

Què pots fer per a la justícia
Sud/Nord? Introducció a la
cooperació internacional
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 12 al 26 de novembre del 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Altres

Diploma de postgrau en
mediació comunitària i
resolució de conflictes
públics
Organitza: Grup de Recerca i Estudis de
Conflictes (GREC), UdG
Lloc: Girona
Dates: del 21 d’octubre de 2005 a l’11 de
març de 2006

UdG Formació
Te l ❙ 972 / 21.02.99
a/e ❙ info.fundacioif@udg.es

Internet ❙ www.udg.edu/if

Curs d’introducció a la
micologia
Organitza: ADENC
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: del 25 d’octubre al 12 de novembre
de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87
a/e ❙ correu@adenc.org

Internet ❙ www.adenc.org

Usabilitat: fer la web pensant
en l’usuari
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: 26 d’octubre i 10 de novembre de
2005

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Joves voluntaris per la
solidaritat i la tolerància
Organitza: Barcelona Voluntària
Lloc: València
Dates: del 3 al 5 de novembre de 2005

Barcelona Voluntària
Te l ❙ 93 / 412.44.93
a/e ❙ info@barcelonavoluntaria.org

Internet ❙ www.barcelonavoluntaria.org

Com presentar projectes
per a subvencions
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 12 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.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 de novembre de 2005

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

Esdevenim voluntaris ... i ara
què?
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la Federació Catalana de Voluntariat
Social
Lloc: Barcelona
Data: 5 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

Gestió dels aspectes laborals
de les entitats no lucratives
Organitza: Suport Associatiu-Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 23 de novembre 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
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http://www.ub.es/solidaritat/
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.cibernarium.com
http://www.adenc.org
http://www.udg.edu/if
http://www.elcae.org
http://www.barcelonavoluntaria.org
http://www.peretarres.org
http://www.federacio.net
http://www.esplai.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 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

Premis i bequesFormació

i

i

Taller pràctic de recuperació
visual
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 20 de novembre de 2005

Centre d’Estudis Naturistes
Te l ❙ 93 / 487.73.49
a/e ❙ mjoseoriol@yahoo.es

                   centrocool@mixmail.com

Jornades

2es Jornades tècniques sobre
inclusió
Organitza: TALITA Fundació Privada
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 22 d’octubre de 2005

TAL ITA
Te l ❙ 902.30.22.03
a/e ❙ info@fundaciontalita.org

Contacte ❙ Montse Rocabert

2n Simposi sobre compra
pública ètica
Organitza: Xarxa per la Compra Pública
Ètica de Catalunya i Ajuntament de Manresa
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 22 d’octubre de 2005

XCPE
Tel ❙ 93 / 441.53.35
a/e ❙ comprapublica@robaneta.org

Internet ❙ www.robaneta.org/
                   comprapublica

Premis empresa i societat
Es convoca la 5a edició d’aquest premi adre-
çat a empreses, caixes d’estalvi, associacions
i federacions d’empresaris que desenvolu-
pin programes de recolzament a persones
desafavorides.
Convoca: Fundació Empresa i Societat
Termini: 28 de octubre de 2005

Fundació Empresa i Societat
Te l ❙ 91 / 435.89.97 

Internet ❙ www.empresaysociedad.org

Premis BCJ 2005
Premi de Cooperació: destinat a projec-
tes que persegueixen la finalitat de reduir les
diferències econòmiques Nord/Sud.

Premi Foment de l’Associacionisme Ju-
venil: destinat a projectes d’innovació que
contribueixin a la captació de socis i sòcies
per a les entitats juvenils de la ciutat.

Premi de Comunicació: destinat a reco-
nèixer la tasca d’aquells mitjans o professio-
nals que tracten els fets i les notícies sobre
la gent jove d’una forma objectiva, i valorant
les iniciatives positives i constructives que
surten del col·lectiu juvenil.
Convoca : Consell de la Joventut de
Barcelona
Termini: 31 d’octubre de 2005

CJB
Te l ❙ 93 / 265.47.36

Internet ❙ www.cjb.org/ct/aaa/index.htm

i

i

i

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

i

Campanyes

Campanya a favor dels Cen-
tres d’Atenció a
Drogodependents
Alguns veïns han generat en aquests últims
mesos un rebuig a la creació de nous serveis
per a l ’atenció i tractament de
drogodependents. Es critica el tipus de re-
curs, la seva ubicació, les formes com es duu
a terme..., amb la finalitat d’allunyar-lo de l’en-
torn pròxim. La FCD reclama la necessitat
d’ampliar i millorar tots els recursos i ser-
veis per a drogodependents a Catalunya, i
demana respecte per a les persones
drogodependents, les seves famílies i per als
professionals que els atenen.

Federació Catalana de
Drogodependències
Te l ❙ 93 / 289.05.30

   93 / 237.68.24

Projecte BICIBOI
La Fundació Marianao de Sant Boi de
Llobregat ha posat en marxa el Projecte
BICIBOI, una iniciativa d’inserció social i la-
boral a partir de la reparació i reciclatge de
bicicletes de segona mà. Aquesta iniciativa
s’ha pensat com a un espai socioeducatiu de
caire prelaboral adreçat a col·lectius que te-
nen dificultats per accedir al mercat de tre-
ball. Per a la posada en marxa de BICIBOI, la
Fundació Marianao fa una crida a tots els ciu-
tadans i ciutadanes de Sant Boi i d’arreu, per
tal que facin donació de les bicicletes que ja
no utilitzen per fer viable aquesta iniciativa
social.

Fundació Marianao
Te l ❙ 93 / 630.30.62
a/e ❙ biciboi@marianao.net

i

http://www.robaneta.org/comprapublica
http://www.xarxanet.org
http://www.cjb.org/ct/aaa/index.htm
http://www.empresaysociedad.org
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Crides

i

Associació Nereo
Tasques a realitzar: Tasques de sensibilit-
zació i informació referent a diferents pro-
jectes de preservació del medi ambient.
Lloc: Barcelona

Associació Nereo
Te l ❙ 972 / 62.41.46
a/e ❙ nereo@nereo.org

Internet ❙ www.nereo .org
Contacte ❙ Ester Navarro

Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica
Tasques a realitzar: Atendre el telèfon i
les visites personals, i realitzar tasques d’aco-
llida i derivació en l’atenció al públic necessi-
tat en algun aspecte de la malaltia oncològi-
ca.
Lloc: Barcelona
Dedicació: De 16 a 19h de dilluns a diven-
dres.

Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica
Te l ❙ 93 / 240.58.88

Internet ❙ www.oncoll iga.org

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Ajudar en les tasques
de menjador escolar i activitats d’esbarjo de
l’escola.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Migdies.
Pefil: Major de 18 anys amb interès pel camp
educatiu i social.

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

Internet ❙ www.acidh.org
Contacte ❙ Isabel Campins

Telèfon de l’Esperança de
Barcelona
Tasques a realitzar: Atenció telefònica de
l’entitat per voluntaris seleccionats i formats
específicament per a aquesta tasca.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 3 hores a la setmana, en qualse-
vol franja horària.
Perfil: Tenir entre 27 i 70 anys, entendre el
català i el castellà i tenir ganes d’ajudar els
altres.

Telèfon de l’Esperança
Te l ❙ 93 / 202.02.60

i

i

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el
punt d’informació sociolaboral: assessora-
ment, informació i orientació laboral i tam-
bé elaboració de currículums a l’Àrea Tria
del Centre Obert.
Lloc: Barcelona
Dedicació: A convenir.
Perfil: A partir de 18 anys, motivat per tre-
ballar amb infants i joves amb problemes
socials.

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

Contacte ❙ Maria Serra

Associació Internacional de
Voluntariat
Tasques a realitzar: Tresoreria, compta-
bilitat, realització de gestions.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 3 hores setmanals preferent-
ment matins.
Perfil: Persona amb coneixements de comp-
tabilitat, informàtica a nivell d’usuari i català
escrit .

A IV
Te l ❙ 93 / 278.80.24

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

Casal de Gent Gran de
Gràcia
Tasques a realitzar: Impartir classes de
català de nivell elemental a un grup de per-
sones grans.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Preferentment dilluns a la tarda,
de 17 a 19 h.

Casal de Gent Gran de Gràcia
Te l ❙ 93 / 210.30.02
a/e ❙ rgg.gracia@gencat.net

Contacte ❙ Isabel Garcia

i

i

i

i

Projectes socials
Es convoquen ajudes a projectes socials per
al 2006, sobre Alzheimer, Parkinson i altres
patologies neurodegeneratives associades a
l’envelliment. Les ajudes persegueixen fo-
mentar i millorar accions innovadores que
contribueixin a millorar la qualitat de vida
d’aquests malalts i els seus cuidadors.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 30 d’octubre de 2005

Obra Social Caja Madrid
Te l ❙ 902.50.03.74

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es

Foment del voluntariat
S’obre una convocatòria dirigida a les enti-
tats sense ànim de lucre d’acció social que
compten amb voluntaris per dur a terme els
seus programes, finançant projectes de mi-
llora de la gestió interna de les entitats soci-
als i projectes de millora de la captació, for-
mació i coordinació del voluntariat.
Convoca: Fundació “la Caixa”
Termini: 15 de novembre de 2005

Fundació “la Caixa”
Te l ❙ 902.22.30.40
a/e ❙ info.fundacio@lacaixa.es

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

i

i

Joves immigrants
Convocatòria d’ajuts com a reconeixement
a les iniciatives dirigides a la integració social
del col·lectiu de joves i menors immigrants
no acompanyats. Podran participar-hi funda-
cions, associacions, cooperatives, federaci-
ons o altres entitats socials.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 30 de novembre de 2005

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Joventut
Es convoquen subvencions per a finançar ac-
tivitats permanents del Fòrum Europeu de la
Joventut, un organisme que persegueix un
objectiu europeu d’interès general format
per consells nacionals de joventut i associa-
cions internacionals de joves.
Convoca: Direcció General XXII: Educació,
Formació i Joventut de la Unió Europea
Publicat al: DOUE C 290/08, de 27 de no-
vembre de 2004
Termini: 1 de desembre de 2005

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

http://www.nereo.org
http://www.oncolliga.org
http://www.acidh.org
http://www.voluntariat.org
http://www.aiv.voluntariat.org
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.fundacio.lacaixa.es
http://www.fcaixasabadell.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Exposició
Mercat, l’altra cara del que compres
Organitza: Cooperacció i Biblioteca
Frederica Montseny
Lloc: Canovelles (Vallès Oriental)
Dates: fins al 28 d’octubre de 2005

Biblioteca Frederica Montseny
Te l  ❙ 93 / 318.34.25
a/e ❙ mercecornudella@

                 cooperaccio.org

Cinema
3r Festival Internacional de Cinema i Drets
Humans
Organitza: Gandhiji Cultural
Lloc: Palafruguell, Castelldefells, Gavà, Sant
Adrià, Santa Coloma, Sant Boi i Vilanova i la
Geltrú.
Dates: fins al 24 d’octubre de 2005

Gandhiji Cultural
Te l  ❙ 93 / 202.32.64

Internet ❙ www.elcinetedrets.org

2n Cicle cinema i drets humans
Organitza: Regidoria de Drets Civils, Coo-
peració i Immigració de l’Ajuntament de
Lleida i UDL
Lloc: Lleida
Dates: fins al 24 de novembre de 2005

UDL
Tel  ❙ 973 / 70.33.90

Ajuda urgent
Terratrèmol al Pakistan i pluges torrencials a Guatemala

Milers de persones esperen desesperadament, a les zones d’alta muntanya del Pakistan i el
Caixmir, l’arribada de les ajudes després del terratrèmol de 7,6 graus en l’escala Richter que el
dissabte 8 d’octubre va assolar el nord-est del país. Es calcula que hi poden haver mort fins a
40.000 persones, majoritàriament nens. Els ferits ja superen els 60.000.

Paral·lelament, a Guatemala, la Coordinadora Nacional de Reducció de Desastres estima que el país ja acumula 652 morts i 398
desapareguts a causa de les pluges torrencials provocades per l’huracà Stan. La xifra encara podria augmentar quan s’abandoni la recerca
de supervivents a Panabaj, ja que es calcula que 3.000 persones hi podrien haver quedat colgades sota el fang i les pedres. Al Salvador
també s’han comptabilitzat més de 70.000 evacuats.

Campanyes d’ajuda: Acción contra el hambre, Entrepueblos, Farmamundi, Intermón-Oxfam, Mans Unides, Médicos del Mundo,
Medicus Mundi, Metges sense Fronteres, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Save the Children i Unicef.

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

Campanya
Festa Means Party 2005
Organitza: Plataforma per la Llengua
Lloc: Barcelona
Data: 20 d’octubre de 2005

Plataforma per la Llengua
Te l ❙ 93 / 321.18.03

Internet ❙ www.plataforma-llengua.org

Solidaritat
2a Fira d’Entitats Solidàries de Lleida
Organitza: Coordinadora d’ONGd i Al-
tres Moviments Solidaris de Lleida i altres
organitzacions.
Lloc: Lleida
Dates: 22 i 23 d’octubre de 2005

Coordinadora d’ONGd i Altres
Moviments Solidaris de Lleida
Te l ❙ 973 / 26.82.78

Internet ❙ www.coordinadora-ongd-
                  lleida.tk

Titelles
Festival “Guant”
Organitza: Pa Sucat i Ajuntament de Valls
Lloc: Valls (Alt Camp)
Dates: fins al 23 d’octubre de 2005

Regidoria de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Valls
Te l ❙ 977 / 63.60.03

Internet  ❙ www.festivalguant.com

i

i

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

i

i

Conferències
La regeneració del sistema electoral:
proposta de llei electoral
Organitza: Eco-Concern Innovació So-
cial
Lloc: Barcelona
Data: 18 d’octubre de 2005

Eco-Concern Innovació Social
Te l ❙ 93 / 319.03.51

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

Què és la dependència de l’alcohol
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Data: 3 de novembre de 2005

Rauxa
Te l ❙ 93 / 415.62.98

Internet ❙ www.rauxa.org

Castellers
Diada de la Verge del Roser
Organitza: Xicots de Vilafranca
Lloc: Vilafranca (Alt Penedès)
Data: 30 d’octubre de 2005

L’Escorxador – Ajuntament de
Vilafranca
Te l ❙ 93 / 890.04.59
a/e ❙ escorxador@vilafranca.org

http://www.plataforma-llengua.org
http://www.coordinadora-ongd-lleida.tk
http://www.festivalguant.com
http://www.xarxanet.org
http://www.elcinetedrets.org
http://www.rauxa.org
http://www.pangea.org/ecoconcern
http://breu.bulma.net/?l5539
http://www.xarxanet.org
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Recursos a internet

Pissarra d’AulaMèdia
Es tracta d’una secció d’aquesta revista on
podeu trobar més de 120 enllaços a pàgines
webs d’associacions, institucions, jornades i
també material didàctic o notícies relaciona-
des amb l’educació en comunicació.

Internet ❙ www.aulamedia.org/
                   pissarra.htm

Nou lloc web de Survival
Survival és una entitat internacional que re-
colza els pobles indígenes de tot el món. In-
clou informació de cultures indígenes i enti-
tats relacionades, una secció de vides i histò-
ries amb testimonis personals, també mate-
rial multimèdia, una sala de premsa i una sec-
ció oberta als col·laboradors interessats amb
la causa indígena. La web està disponible en
diverses llengües.

Internet ❙ www.survival.es

Racó Català
És un col·lectiu sense ànim de lucre que pre-
tén ésser un punt d’informació dels Països
Catalans a la xarxa, un fòrum d’opinió de te-
mes socials o d’actualitat. Un lloc on infor-
mar-se d’aquells actes que es celebren arreu
del territori i un altaveu per fer ressò de les
notícies més destacades.

Internet ❙ www.racocatala.com

Properes dates del procés electoral del
Consell de Voluntariat
organitzat per la Subdirecció general
d’Associacionisme i Voluntariat

Consell del voluntariat

19 d’octubre

❙ Presentació territorial del procés electoral: Girona, a les 19.00h. a la Sala
d’actes    de l’Hotel d’Entitats de la Rutlla, carrer de la Rutlla, 20-22.

❙ Publicació al Servei Català del Voluntariat (www.voluntariat.org) de la llista
definitiva de les entitats del Cens d’Entitats de Voluntariat.

Del 20 al 27 d’octubre

❙ Comunicació de candidatures al Consell del Voluntariat. Les entitats
podran presentar candidatures per un o més àmbits territorials electorals:
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, i per un àmbit temàtic
o més: social, cultural, comunitari, cooperació internacional i ambiental.

En cas que l’entitat sigui escollida per un dels àmbits territorials o temàtics,
l’entitat només podrà ostentar una única representació territorial o temàtica
i, per tant, haurà d’optar per una de les dues categories.

Més informació a:
consell.voluntariat.org

http://www.aulamedia.org/pissarra.htm
http://www.racocatala.com
http://www.survival.es
http://consell.voluntariat.org
http://www.voluntariat.org
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