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

1 desembre
2005

184
Dia i hora:

16 de desembre de 2005 a les 18.00 h.

Lloc:
Petit Palau
(Palau de la Música de Barcelona)

 
Programa:

- Lliurament del Premi Voluntariat 2005
o Àmbit local/comarcal
o Àmbit nacional
o Popular

- Presentació del Consell del Voluntariat
de Catalunya

Premi de votació popular:
Es podrà fer efectiu el vot des del 2 de desembre
fins al 14 de desembre de 2005 a les 12 hores, a
través de pàgina www.voluntariat.org

Celebració  del
Dia Internacional

del Voluntariat

2005

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

Cursos

i

i

i

i

Tècniques de treball en grup
Organitza: Suport Associatiu-Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: Del 12 al 21 de desembre 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

L’atenció a la persona gran:
model biopsicosocial
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 21 de desembre de 2005

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

                   amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Intervenció amb infants amb
“trastorns de salut”
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 21 de gener a l’11 de febrer de
2006

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

Internet ❙ www.elcae.org

Altres

Habilitats per a nivellar
situacions de desigualtat i/o
desequilibrades que facilitin
l’acció mediadora
Organitza: Associació per la Cooperació,
la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI)
Lloc: Barcelona
Data: 12 de desembre de 2005

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87
a/e ❙ merce@gabinet.com

Contacte ❙ Raül Martínez

La resolució de conflictes a
les ONG
Organitza: Ponts de Mediació
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 15 de desembre de 2005

Ponts de Mediació
Te l ❙ 93 / 269.00.35
a/e ❙ pontsdemediacio@

                   pontsdemediacio.com
Contacte ❙ Sheila Vilaseca

Saber fer presentacions en
Power Point
Organitza: Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot (FES)
Lloc: Olot (Garrotxa)
Data: 14 de desembre de 2005

FES
Te l ❙ 972 / 26.21.28
a/e ❙ fes@olot.org

Internet ❙ fes.olot.org

5è Seminari de quart món i
exclusió social: les presons,
una realitat
Organitza: Grups Associats pel Treball
Sociocultural (GATS)
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: 16 i 17 de desembre de 2005

GATS
Te l ❙ 93 / 379.56.37
a/e ❙ comunicacio@gatsbaix.org

Internet ❙ www.gatsbaix.org

Monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: Creu Roja Granollers
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Dates: del 17 de desembre de 2005 al 5 de
gener de 2006

Creu Roja Granollers
Te l ❙ 93 / 861.12.40
a/e ❙ miriamf@creuroja.org

Seminari què és això de la
globalització?
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 21 de desembre de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ premsa@justiciaipau.org

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Tenir cura de qui té cura –
discapacitat física
Organitza: Federació ECOM
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 21 de desembre de 2005

Federació ECOM
Tel ❙ 93 / 451.55.50
a/e ❙ ecom@ecom.es

Internet ❙ www.ecom.es
Contacte ❙ Isabel

Els abusos sexuals infantils
en el món audiovisual
Organitza: Associació FADA
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 al 29 de desembre de 2005

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ asfada@suport.org

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org

Las flors de bach a la tercera
edat
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
(CEN)
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 22 de gener de 2006

CEN
Tel ❙ 93 / 487.73.49
a/e ❙ centrocool@mixmail.com

Monitors/es de menjador
Organitza: Creu Roja Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 10 al 25 de gener de 2006

Creu Roja Lleida
Te l ❙ 973 / 27.99.00
a/e ❙ miriamf@creuroja.org

Seminari sobre prevenció de
la violència
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 27 de gener al 4 de febrer de
2006

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

i

i

i

i

i i

i

i

i

i

http://www.esplai.org
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.gatsbaix.org
http://fes.olot.org
http://www.fada.voluntariat.org
http://www.ecom.es
http://www.elcae.org
http://www.justiciaipau.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 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

i

i

i

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

i

Premis i beques

13a Convocatòria «Les àvies
i els avis escriuen contes i els
infants els dibuixen»
Concurs adreçat a persones de més de 60
anys, en principi del Districte d’Horta -
Guinardó, però també de la resta de Països
Catalans, que escriguin narracions en forma
de contes en català o castellà, adreçades a
infants de 6 a 12 anys que les il·lustraran.
Convoca: Associació Nou Horitzó
Termini: 16 de desembre de 2005

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44
a/e ❙ nouhoritzo@correu.

                  voluntariat.org
Internet ❙ www.nouhoritzo.
                  voluntariat.org

Premis de Civisme
L’edició d’enguany estimula i premia accions
i treballs que tractin els valors cívics o que
proposin reflexions i actuacions. Aquests
Premis pretenen potenciar totes aquelles
actituds que tenen a veure amb el respecte,
la tolerància, l’educació, la sensibilització, el
patriotisme, etc, i tots aquells valors que es-
timulen i afavoreixen una bona convivència.

❙ 19è Premi Jaume Ciurana a l’actuació
cívica juvenil
❙ 23è Premi Serra i Moret per a obres i
treballs sobre civisme
❙ 10è Premi Civisme als Mitjans de
Comunicació

Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Termini: 31 de gener de 2006

Departament de Benestar i Família
Te l ❙ 900.30.05.00

Internet ❙ www.gencat.net/benestar

Projecte d’interès social
Es convoquen ajuts per a projectes d’interès
social que tractin situacions de dependència,
en tota la seva diversitat. En concret, projec-
tes d’atenció a persones que, per raons lliga-
des a la manca o pèrdua d’autonomia física,
psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’as-
sistència. També per a persones de qualse-
vol edat amb dificultats personals, familiars o
socials que limiten el seu desenvolupament
i/o la seva integració social o laboral.
Convoca: Obra Social de Caixa Manresa
Termini: 13 de gener de 2006

Obra Social Caixa de Manresa
Te l ❙ 93 / 872. 49. 76

Internet ❙ www.caixamanresa.es/
                   obrasocial/obs/2006.htm

Ajuts solidaris i culturals
S’obre la convocatòria per a ajuts a projec-
tes solidaris i culturals, destinats a entitats
privades sense afany de lucre. En aquesta
ocasió, es pretén impulsar i donar suport a
nous projectes dels camps social i cultural.
La convocatòria prioritzarà en el camp soli-
dari aquells projectes que tinguin com a ob-
jectiu central la millora de la qualitat de vida
en col·lectius en situació de desigualtat. En
l’àmbit cultural, es vol contribuir a propos-
tes innovadores que promoguin la participa-
ció en els diferents àmbits artístics, patrimo-
ni, literatura, història i medi ambient.
Convoca: Fundació Caixa de Tarragona
Termini: 13 de gener de 2006

Fundació Caixa Tarragona
Te l ❙ 902 / 24.44.42

Internet ❙ www.caixatarragona.es

FinançamentFormació

i

i

Jornades

Jornada de debat i reflexió
sobre el sistema de
protecció a Catalunya i sobre
el perfil professional de
l’educador/a social en
CRAES i Centres d’Acollida
Organitza: Federació d’Entitats d’Atenció i
Educació a la Infància i l’Adolescència
Lloc: Barcelona
Data: 2 de desembre de 2005

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87
a/e ❙ merce@gabinet.com

Contacte ❙ Raül Martínez

Jornades sobre Ètica
Aplicada
Organitza: Ethos Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Dates: 14 i 15 de desembre de 2005

Ethos Ramon Llull
Te l ❙ 93 / 602.22.00
a/e ❙ ethos@url.edu

Internet ❙ www.url.es/ethos/cat/pre.htm

http://www.url.es/ethos/cat/pre.htm
http://www.caixamanresa.es/obrasocial/obs/2006.htm
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://www.caixatarragona.es
http://www.gencat.net/benestar
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides de voluntariat

i

Bitemps
Tasques a realitzar: acompanyaments a
persones grans en domicilis per a fer com-
panyia o xerrar una estoneta, o fer classes
d’alfabetització a nois/es immigrants. Reco-
llir donacions.
Lloc: Girona
Dedicació: 1 hora a la setmana, segons la
disponibilitat del voluntari.
Perfil: A partir de 18 anys, motivat/da i amb
inquietuds socials.

Bitemps
Te l ❙ 660.48.58.50
a/e ❙ bitemps@hotmail.com

Contacte ❙ Anna

Stella Maris - Apostolat del
Mar de Barcelona
Tasques a realitzar: Visitar els vaixells que
entren al port i acompanyar grups de mari-
ners a visitar Barcelona.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 o 2 matins a la setmana i diu-
menges al matí.

Stella Maris
Te l ❙ 93 / 443.19.65
a/e ❙ apomar@icab.es

Contacte ❙ Ricard Rodríguez-Martos

Associació Catalana per al
Parkinson
Tasques a realitzar: Col·laborar amb l’en-
titat en tasques d’atenció diürna a domicili a
malalts de Parkinson.
Lloc: Barcelona
Perfil: Alumnes en pràctiques, preferible-
ment que estiguin realitzant algun curs de
treballador/a familiar

Associació Catalana per al Parkinson
Te l ❙ 93 / 245.43.96
a/e ❙ treballsocial.parkinsoncat@

                   gmail.com
Contacte ❙ Laura

Centre de Lleure El Dofí
Tasques a realitzar: Col·laborar amb l’en-
titat en el treball amb persones amb dismi-
nució psíquica.
Lloc: Figueres (Alt Empordà)

El Dofí
Te l ❙ 653.38.24.04

Contacte ❙  Gregori

i

i

Fundació Pro-disminuïts
Psíquics Finestrelles
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el
servei de llar-residència en tasques d’acom-
panyament a sortides, activitats lúdiques, ta-
llers de manualitats, jocs de taula, etc.
Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Dedicació: Tardes o caps de setmana, mí-
nim 2 hores setmanals.
Perfil: Persona major d’edat i amb sensibili-
tat per les persones amb discapacitat intel·-
lectual.

Finestrelles
Te l ❙ 93 / 371.34.41

  679.96.97.85
Contacte ❙ Elionor Castillo

Agrupament Escolta
Sagarmatha
Tasques a realitzar: Busquem joves que
facin tasques de monitor/a d’activitats de lleu-
re .
Lloc: Barcelona
Perfil: Persones majors de 18 anys amb es-
perit de treball en equip.

Agrupament Escolta Sagarmatha
Te l ❙ 607.93.23.54

   93 / 276.26.24
a/e ❙ marvilluendas@wanadoo.es

Contacte ❙ Miquel A. Rodríguez

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Col·laborar com a
monitor/a i animador/a del Club d’oci, on es
realitzen activitats esportives, culturals i lú-
diques amb persones amb intel·ligència límit
o disminució psíquica lleu.
Lloc: Barcelona
Perfil: 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

.

i

i

i

Campanya de sensibilització
posa’t la gorra!
Els propers dies 17 i 18 de desembre de 2005,
l’Associació de Nens amb Càncer i la Dele-
gació de l’Associació a Tarragona duran a
terme la cinquena edició de la campanya, que
tindrà lloc a les instal·lacions del Parc Zoo-
lògic de Barcelona i Universal Port Aventura
respectivament.
Aquesta acció té l’objectiu de sensibilitzar la
societat i donar a conèixer l’existència del
càncer infantil, les mancances tant pel que fa
a instal·lacions, com en l’aspecte més humà
dels nens ingressats (suport psicològic, so-
cial, educatiu, lúdic i cultural).
La finalitat és recaptar fons amb la finalitat de
pal·liar, en la mesura que ens sigui possible,
les mancances en serveis i instal·lacions.

A F A N O C
Internet ❙ www.afanoc.org/
                    mni_index.php?lang=cat

Campanya “Salva el clima”
WWF/Adena i el Ministeri de Medi Ambient
han impulsat avui una nova campanya de sen-
sibilització adreçada al ciutadà amb l’objectiu
d’informar-lo sobre els efectes del canvi cli-
màtic i les formes més efectives de comba-
tre’l. Podeu consultar la web de la campanya,
que de forma divulgativa es faciliten consells
pràctics per tal de fomentar la implicació de
la societat en la lluita amb aquest problema a
través de l’estalvi energètic i la utilització
d’energies renovables. Això es complemen-
ta amb la realització d’activitats participati-
ves i l’emissió d’un anunci publicitari.

WWF/Adena
Internet ❙ www.salvaelclima.com

Campanya per a evitar el
tràfic il·legal de persones
Unicef recapta fons destinats a la causa del
tràfic de persones especialment al sud-est
d’Europa. La qüestió de fons és el resultat de
la investigació realitzada a vuit països durant
l’any 2004, concretament a Bòsnia-
Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Moldàvia,
Romania i Macedònia entre d’altres, on s’ha
detectat que el tràfic de persones,
especialment de nenes i dones s’incrementa,
tot i que cada vegada és menys visible. També
s’ha detectat tràfic d’homes per raons labo-
rals. Resulta sorprenent, que els qui han es-
tat víctimes del tràfic, acostumen a rebutjar
l’ajuda disponible, perquè no volen retornar
als països d’origen.

UNICEF
Internet ❙ www.unicef.es

i

Campanyes

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

i

http://www.voluntariat.org
http://www.acidh.org
http://www.unicef.es
http://www.afanoc.org/mni_index.php?lang=cat
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Recorregut per Tunísia
Organitza: Assemblea de Cooperació per
la Pau
Lloc: Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: de l’1 al 21 de desembre de 2005

ACPP
Te l ❙ 91 / 468.04.92

Internet ❙ www.acpp.com

Cultura Popular
Conferència-taller: La cafetera de l’Esbart
Català de Dansaires
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 12 de desembre de 2005

ECD
Tel ❙ 93 / 318.82.59

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Conferències
Parlem amb el dentista
Organitza: Fundació Marianao
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: 13 i 20 de desembre de 2005

Fundació Marianao
Te l ❙ 93 / 630.30.62

Internet ❙ www.marianao.net/fundacio

5 de desembre - Dia Internacional del Voluntariat

El 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat, una data adoptada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides l’any 1985. Des de llavors, governs, la pròpia ONU i les organitzacions de la societat
civil han commemorat la data arreu del món.

En aquest dia es ret homenatge als milions de persones que han fet del voluntariat un estil de vida, una
manera de ser i una forma de veure el món. Un dels objectius centrals del Dia Internacional del Voluntariat
és, precisament, encoratjar cada vegada a més gent a fer-se voluntària els 365 dies de l’any, sigui en el
camp que sigui: social, ambiental, cooperació al desenvolupament, cultural, comunitari...

El Dia Internacional del Voluntariat també representa una oportunitat única per les organitzacions de
voluntaris, governs i el sector privat puguin treballar de forma conjunta en projectes i campanyes,
promovent les seves contribucions per a un desenvolupament econòmic i social tant a nivell local com internacional.

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

Mostra
SupermerCAT de revistes
Organitza: Associació de Publicacions
Periòdiques en Català d’Abast Nacional
Lloc: València
Dates: de l’1 al 3 de desembre de 2005

APPEC
Tel ❙ 93 / 412.76.28

Internet ❙ www.appec.net

Sortida
Estades d’hivern al Delta de l’Ebre
Organitza: ADENC
Lloc: Delta de l’Ebre (Baix Ebre)
Dates: del 8 al 11 de desembre de 2005

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

Internet ❙ www.adenc.org

Exposicions
Condicions de vida i treball en la mine-
ria artesanal d’or al Triangle Miner de
Nicaragua
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat -
CCOO i altres entitats
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: fins al 16 de desembre de 2005

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
Tel   ❙  93 / 873.00.00

Internet  ❙ www.conc.es/pauisoli/

i

i

i

i

És Nadal ... i a casa hi ha una cadira
buida
Organitza: Servei de Suport al Dol
Lloc: Girona
Dates: 12 de desembre de 2005

Servei de Suport al Dol
Te l ❙ 972 / 24.44.41

Internet ❙ serveidol@grn.es

Solidaritat
Concert a benefici de la Fundació
Comtal: 70xset
Organitza: Fundació Comtal
Lloc: Barcelona
Data: 15 de desembre de 2005

Fundació Comtal
Te l ❙ 93 / 319.98.55

Internet ❙ www.comtal.org

Presentació
Servei +Q en el Centre d’Inclusió i Me-
diació Social
Organitza: CERADAI
Lloc: Tarragona
Data: 20 de desembre de 2005

CERADAI
Te l ❙ 977 / 22.32.68
a/e ❙ ceradai@auna.com

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

http://www.appec.net
http://www.adenc.org
http://www.esbartcatala.org
http://www.acpp.com
http://www.marianao.net/fundacio
http://www.conc.es/pauisoli/
http://www.xarxanet.org
http://www.comtal.org
http://www.xarxanet.org
http://www.worldvolunteerweb.org/intl-volunteer-day.html
http://www.worldvolunteerweb.org/intl-volunteer-day.html
http://www.worldvolunteerweb.org/intl-volunteer-day.html
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 l ’abastA

Eleccions del Consell de Voluntariat 2005
28-11-2005

Consell del voluntariat

RESULTATS PROVISIONALS
Apareixen el nombre de vots absoluts de les candidatures que han obtingut com a mínim un vot.
Veure el detall de resultats. http://consell.voluntariat.org/resultados.asp

BARCELONA VOTS
Coordinació Catalana Colònies Casals Clubs d’Esplai 17
Federació Catalana de Voluntariat Social 16
Casal dels Infants del Raval 3
Creu Roja Catalunya 3
FOCAGG (Fed. D’ Organitzacions Catalanes Gent Gran) 3
AFANOC (Associació Nens Càncer) 2
Federació d’Ateneus de Catalunya 2
Foro para la Defensa de la Tercera Edad F.D.T.E. 2
Fundació Amics de la Gent Gran 2
A C F U C 1
AECC Associació Catalunya Contra el Càncer 1
Associació d’Amputats Sant Jordi 1
Bona Voluntat en Acció 1
Confederació d’Ass. Veïns de Catalunya (CONFAVC) 1
Fundació Ajuda i Esperança, Telèfon de l’Esperança 1

GIRONA VOTS
AECC Associació Catalunya Contra el Càncer 2
Federació Catalana de Voluntariat Social 2
Creu Roja Catalunya 1

LLEIDA VOTS
Càritas Diocesana d’Urgell 4
AECC Associació Catalunya Contra el Càncer 3
Federació Catalana de Voluntariat Social 3
Creu Roja Catalunya 1
Lleida Solidària MPDL 1

TARRAGONA VOTS
Federació Catalana de Voluntariat Social 3
Creu Roja Catalunya 2
Fundació Amics de la Gent Gran 1
Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques de Tarragona 1

TERRES DE L’EBRE VOTS
BIDA, Ass. de Dones per la Igualtat de Gènere i Benestar 1
Creu Roja Catalunya 1

ÀMBIT COMUNITARI                                                     VOTS
Coordinació Catalana Colònies Casals Clubs d’Esplai            15
Creu Roja Catalunya 5
Fundació Autònoma Solidària 3
Federació d’Ateneus de Catalunya 2
Fundació Amics de la Gent Gran 2
Voluntariat Badalona 2
Lleida Solidària MPDL 1

ÀMBIT SOCIAL                                                                VOTS
Federació Catalana de Voluntariat Social                                      17
Càritas Diocesana d’Urgell 8
AECC Associació Catalunya Contra el Càncer 5
Creu Roja Catalunya 5
A C F U C 2
AFANOC (Associació Nens Càncer) 2
Bona Voluntat en Acció 2
FOCAGG (Fed. D’ Organitzacions Catalanes Gent Gran) 2
Fundació Amics de la Gent Gran 2
Associació d’Amputats Sant Jordi 1
BIDA, Ass. de Dones per la Igualtat de Gènere i Benestar 1
Casal dels Infants del Raval 1
Fundació Ajuda i Esperança, Telèfon de l’Esperança 1

ÀMBIT CULTURAL                                                         VOTS
ÒMNIUM CULTURAL 6
Banda i Majorettes Triangle de Sants 1
Federació d’Ateneus de Catalunya 1
Federació Festa Major de Gràcia 1

COOPERACIÓ INTERNACIONAL                                VOTS
Creu Roja Catalunya 5

MEDIAMBIENTAL                                                           VOTS

Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques de Tarragona 2

Candidatures per àmbit territorial Candidatures per àmbits temàtics

http://consell.voluntariat.org
http://consell.voluntariat.org/resultados.asp

