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

1 gener
2006

186 Guanyadors del
13è Premi
Voluntariat

2005
  Federació d’Entitats
  Excursionistes de Catalunya
  Premi Nacional de Voluntariat

  Fundació Escó
  Premi Local de Voluntariat

  Amics de la Gent Gran
  Premi Popular de Voluntariat

Els premis, dotats amb un total de 20.000 euros,
es van lliurar el divendres 16 de desembre al
Palau de la Música Catalana, emmarcats en l’acte
de commemoració del Dia Internacional del
Voluntariat, presidit per la consellera de Ben-
estar i Família Anna Simó.

Per a més informació:
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org

❙

❙

❙

http://www.feec.es/central.php
http://www.fnesco.org/main.html
http://www.amicsdelagentgran.org/
http://www.voluntariat.org
http://ww.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i

i
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Organització i gestió de
reunions
Organitza: Iwith.org
Lloc: on line
Data: 20 de gener de 2006

IWITH
a/e ❙ info@iwith.org

Internet ❙ www. iwith .org

La mort: prova de vida.
Formació per a voluntaris
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 16 de febrer de 2006

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Voluntariat hospitalari i
sociosanitari
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 24 i 25 de febrer de 2006

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

Internet ❙ www.federacio.net

Altres

Ciberfeminisme en 10 temps
Organitza: Escola de la Dona
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 de gener al 14 de març de
2006

Escola de la Dona
Te l ❙ 93 / 402.27.62
a/e ❙ edona@diba.es

Internet ❙ www.diba.es/
francescabonnemaison

Mediació Intercultural
(educació, salut, treball i
serveis socials) - postgrau
Organitza: GRAMC i Universitat de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 13 de gener a l’1 d’abril de 2006

EUTSES
Te l ❙ 93 / 415.25.51
a/e ❙ secretaria.eutses@

                   peretarres.org
Internet ❙ www.peretarres.org

Psicomotricitat amb gent
gran
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 de gener al 4 febrer de 2006

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Prevenció de la violència de
gènere per a educadors i
educadores d’infants i joves
Organitza: Escola d’Educadors en el Lleure
d’Osona
Lloc: Vic
Dates:del 17 de gener al 28 de febrer de
2006

Escola d’Educadors en el Lleure
d’Osona
Te l ❙ 93 / 889.34.76
a/e ❙ costaoc@ajvic.net

Curs de teatre de l’oprimit
Organitza: Trans-Formas i CTO-Rio
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 22 de gener de 2006

Trans-Formas
Te l ❙ 93 / 268.38.50
a/e ❙ trans-formas@trans-

                   formas.com
Internet ❙ www.trans-formas.com

Titelles: Joc i creativitat
Organitza: Associació Amics de Titerearte
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 28 de gener de 2006

Associació Amics de Titerearte
Te l ❙ 93 / 325.83.19
a/e ❙ titerearte@ya.com

Curs de Formació de
Voluntaris dels Serveis
d’Informació de la CGL
Organitza: Coordinadora Gai-Lesbiana
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 de gener al 23 de febrer de
2006

Coordinadora Gai-Lesbiana
Te l ❙ 93 / 298.00.29
a/e ❙ e-ros@cogailes.org

Contacte ❙ www.cogailes.org

Seminari sobre prevenció de
la violència juvenil
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 27 i 28 de gener, 3 i 4 de febrer de
2006

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Màrqueting, serveis i
comunicació
Organitza: Escoles Universitàries de Tre-
ball Social i Educació Social Pere Tarrés, Uni-
versitat Ramon Llull
Modalitat: Barcelona
Dates: del 31 de gener al 6 de març de 2006

EUTSES
Te l ❙ 93 / 415.25.51
a/e ❙ secretaria.eutses@

                   peretarres.org
Internet ❙ www.peretarres.org

Jornades

Infància i adolescència a
Catalunya. Jornades de
reflexió
Organitza: Associació Diomira
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de gener de 2006

Associació Diomira
Te l ❙ 93 / 425.48.23
a/e ❙ diomira@diomira.net

Internet ❙ http://infancia.diomira.net
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Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org
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http://www.iwith.org
http://www.afanoc.org
http://www.federacio.net
http://www.diba.es/francescabonnemaison
http://www.peretarres.org
http://www.peretarres.org
http://www.trans-formas.com
http://www.cogailes.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.peretarres.org
http://infancia.diomira.net
http://www.xarxanet.org


3 1 gener 2006
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

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

i

Recursos a internet

Xarxajove.net
Xarxajove.net és un web impulsat pel Con-
sell Nacional de Joventut de Catalunya, amb
el suport de la Secretaria General de Joven-
tut, i funciona amb les aportacions directes
de tots els i les joves que s’hi connecten. En
aquest portal podreu contactar amb gent jove
i organitzar tota mena d’activitats o projec-
tes. També ofereix un directori d’associaci-
ons juvenils de Catalunya.

Internet ❙ www.xarxajove.net

3interCAT
3interCAT és un nou portal promogut pel
Departament de Benestar i Família per tal
d’informar la societat civil del dinamisme i la
diversitat de les organitzacions catalanes en
el món de l’associacionisme i el voluntariat.
El seu objectiu és el de compartir experièn-
cies i bones pràctiques, així com l’establi-
ment de vincles i col·laboracions per a des-
envolupar projectes comuns.

Internet ❙ www.3intercat.net

Domini.cat
D’aquí a poques setmanes es podran comen-
çar a registrar els dominis .cat, destinats a
representar a Internet els usuaris que s’ex-
pressen en català o que estan en relació di-
recta amb la promoció de la llengua o la cul-
tura catalanes. A les Preguntes Més Freqüents
de la Fundació puntCAT hi podreu resoldre
tots els dubtes que tingueu sobre com regis-
trar el .cat de la vostra associació.

Internet ❙ www.domini.cat

Premis Gent Gran
Es premien aquelles entitats que fan possible
una presència activa de la gent gran a la nos-
tra societat i donen suport a les iniciatives
dirigides a millorar les seves condicions de
vida. Es valorarà que sigui una iniciativa inno-
vadora, que fomenti l’autonomia, la iniciativa
i la participació de les persones grans.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 31 de gener de 2006

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Projectes Mediambientals
L’objecte d’aquests ajuts són les actuacions
en els àmbits de la conservació d’espècies
amenaçades i de l’entorn natural, la difusió
dels valors mediambientals, la sostenibilitat
dels recursos naturals i la prevenció i gestió
de residus.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 28 de febrer de 2006

Fundació La Caixa
Te l ❙ 902 22 30 40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

FinançamentNovetats editorials

Educacció
L’associació Cooperacció presenta la nova
revista Educacció, una publicació electrònica
trimestral dirigida a la comunitat educativa
per a impulsar l’educació per al desenvolu-
pament a les escoles. Al seu primer número,
Educacció proposa aprofundir en el concep-
te i els valors de l’educació per al desenvolu-
pament i conèixer experiències a països del
Sud contra l’educació sexista. La revista tam-
bé ofereix propostes de jocs de rol, recur-
sos en paper, vídeo i online i propostes d’ac-
c ió .

Cooperacció
Disponible ❙ on-line
    Internet ❙ www.computerwealthy.com/

  cooperaccio/Educa-1.htm

Solidaridad en Red. Nuevas
tecnologías, ciudadanía y
cambio social
Experts en noves tecnologies i moviments
socials exposen en aquest llibre les seves
opinions sobre el significat i l’ús d’Internet
des del punt de vista del desenvolupament.
Els perills de la divisió digital, Internet com a
plataforma per a l’acció col·lectiva, els rep-
tes i els miratges de les noves tecnologies i
les possibilitats d’aquestes per a l’educació
formal i per a la comunicació solidària en un
món globalitzat són alguns dels temes que
tracta aquest llibre.

Diversos autors
Hegoa

Internet ❙ www.hegoa.ehu.es/topics/sens/
                   jornadas

http://www.computerwealthy.com/cooperaccio/Educa-1.htm
http://www.hegoa.ehu.es/topics/sens/jornadas
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.fundacio.lacaixa.es
http://www.xarxajove.net
http://www.3intercat.net
http://www.domini.cat
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Premis i beques

Premis 2006 per a la
promoció del lleure
educatiu

15è Premi Mirall
Promoció de la creació de composicions mu-
sicals que facilitin la dinamització i l’anima-
ció, en el lleure i en l’esplai.
Convoquen: Fundació Champagnat i Asso-
ciació Mirall
Termini: 31 de gener de 2006

Associació Mirall
Te l ❙ 93 / 490.20.05
a/e ❙ mirall@maristes-cat.es

8è Premi SED
Adreçat a programes d’educació social diri-
gits a infants i joves en edat escolar i que
tinguin com a objectius el foment del conei-
xement i la comprensió de la realitat del 3r i
4t móns, així com també la promoció del
valor de la solidaritat.
Convoca: SED, Solidaritat, Educació, Des-
envolupament
Termini: 31 de gener de 2006

SED-Catalunya
Te l ❙ 93 / 490.20.05

Internet ❙ www.maristes-cat.es/sed

16è Premi Joaquim Franch
Reconeixement de la trajectòria de perso-
nes individuals o col·lectius especialitzats en
l’àmbit de l’educació en el lleure.
Convoca: Fundació Josep Sans
Termini: 31 de gener de 2006

Fundació Josep Sans
Te l ❙ 93 / 590.27.00

Internet ❙ http://escoltesiguies.org/
                   fundacio

25è Premi Esteve Molins – Funda-
ció Pere Tarrés
Hi poden optar les entitats de lleure educa-
tiu amb infants i joves que tinguin una plana
web a la xarxa en què es doni difusió de la
seva activitat.
Convoca: Fundació Pere Tarrés
Termini: 31 de gener de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 410.16.02

Internet ❙ www.peretarres.org

Informació i bases:
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/
agenda/agenda/premis2006.htm

i

i

i

Federació Catalana de
Voluntariat Social
Tasques a realitzar: reforçar el programa
“Guanyem-hi tots”, amb trucades telefòni-
ques i visites a empreses. El programa relaci-
ona demandes, necessitats, en espècies, d’en-
titats, amb empreses que poden proporcio-
nar el material.
Lloc: Barcelona
Dedicació: A convenir
Perfil: Persona dinàmica, comunicativa, amb
dons de convenciment i sensibilitat

FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Contacte ❙ Dimarts, de 17.00 a 19.00

Lliga reumatològica catalana
Tasques a realitzar: Incorporar-se a l’equip
que dóna atenció a persones amb malalties
reumàtiques cròniques. S’ofereix la possibi-
litat de poder esdevenir una col·laboració
remunerada en funció de l’evolució de la seu.
Lloc: Terrassa-Sabadell, Sant Vicenç dels
Horts, El Prat de Llobregat
Dedicació: 8 hores mensuals
Perfil: 2 llicenciats/des en Psicologia Clínica
i de la Salut. Es valorarà formació i experièn-
cia en grups. Orientació dinàmica.

Lliga reumatològica catalana
Te l ❙ 93 / 207.77.78
a/e ❙ lalliga@lligareumatologica.org

Campanya Reis per a
Tothom
Tasques a realitzar: S’hi pot participar apor-
tant joguines noves per a infants i obsequis
per a gent gran, i també ajudant de voluntari
en l’organització.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Del 5 de desembre fins al 5 de
gener

CCU, Càritas i Ràdio Estel
Te l ❙ 93 / 323.33.68
a/e ❙ ccu@pangea.org

Asem, Associació Catalana
de Malalties 
Neuromusculars
Tasques a realitzar: Petits treball d’oficina i
entrada de dades a l’ordinador.
Lloc: Barcelona

ASEM
Tel ❙ 93 / 451.65.44

Internet ❙ www.asemcatalunya.com
Contacte ❙ M. Teresa Baltà

Crides de voluntariat

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Medicus mundi Catalunya
Tasques a realitzar: descarregar i arxivar
documentació bibliogràfica com a suport a la
realització de projectes de desenvolupament
sanitari a l’Àfrica. Arxivar en memòria i en
arxiu físic documents PDF. Convertir a PDF
documents impresos i arxivar-los. Enregis-
trar-los en un Banc de Dades
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores diàries
Perfil: Llicenciat o estudiant de Ciències So-
cials, Medicina, Documentació, Arxivística,
Biblioteconomia. Coneixements d’anglès.
Coneixements de bases de dades.

Medicus mundi Catalunya
Te l ❙ 93 / 418.47.62
a/e ❙ comunicacio@medicusmundi.es

Comissió catalana d’ajuda al
refugiat – CEAR
Tasques a realitzar: Integració en els dife-
rents programes que desenvolupa l’entitat:
jurídics, socials, laborals, pisos d’acollida
temporal, servei de mediació de l’habitatge,
activitats formatives, tasques de sensibilitza-
ció i promoció del voluntariat.
Lloc: Barcelona i/o Sabadell
Perfil: Majors d’edat, amb interès per la de-
fensa dels drets dels refugiats i immigrants,
drets humans i respecte per la diversitat cul-
tural

CEAR
Te l ❙ 93 / 302.42.15

                   93 / 301.25.39
a/e ❙ voluntarcata@cear.es

Fundació Tutelar Amentia
Tasques a realitzar: Col·laborar en l’acom-
panyament de les persones tutelades amb
Trastorns Mentals Severs. També es busquen
voluntaris per a treballs d’oficina i secreta-
ria.
Lloc: Barcelona

Fundació Tutelar Amentia
Te l ❙ 93 / 285.80.68

Contacte ❙ Elisa Serra
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http://www.maristes-cat.es/sed
http://escoltesiguies.org/fundacio
http://www.peretarres.org
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/agenda/agenda/premis2006.htm
http://www.asemcatalunya.com
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:
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Inici del XIX cicle Tradicionàrius
Organitza: Centre Artesà Tradicionàrius
Lloc: Barcelona
Data: 13 de gener de 2006

Centre Artesà Tradicionàrius
Te l ❙ 93 / 218.44.85

Internet ❙ www.tradicionarius.com

Mobilitzacions
Marxa per la Pau
Organitza: Fundació per la Pau
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 1 de gener de 2006

Fundació per la Pau
Te l ❙ 93 / 441.81.23

Internet ❙ www.fundacioperlapau.org/

Concentració contra la guerra al món
Organitza: Comunitat de Sant’Egidio
Lloc: Barcelona
Data: 1 de gener de 2006

Comunitat de Sant’Egidio
Te l ❙ 93 / 441.81.23
a/e ❙ santegidiobcn@terra.es

Internet ❙ www.santegidio.org

Articles de profunditat sobre el món associatiu

Xarxanet.org disposa d’espais de coneixement, reflexió, participació i informació. L’apartat de
reflexió es nodreix de les aportacions d’aquelles persones expertes en cada un dels àmbits
d’interès de xarxanet.org que, periòdicament, hi escriuen un article inèdit per a contribuir a una
reflexió serena que ajudi a millorar el nivell de les entitats i associacions catalanes.

Els darrers articles publicats a xarxanet.org són:

- “La fermesa en un univers líquid”, de Francesc Torralba (publicació: Acció Social)
- “Sóc gran i sóc de poble. Tinc els mateixos drets? - Respostes arran de la Nova Llei dels Serveis Socials”, de Quico Mañós (publicació:
La gent gran, activa en la societat d’avui)
- “Aire nou: Suècia després del model suec”, de Carles Armengol (publicació: Els reptes del Tercer Sector)

A banda d’aquestes publicacions, també n’hi podreu trobar d’altres: Medi ambient, Cultura popular i tradicional, Participació ciutadana i nous
moviments socials, Gestió i nova cultura organitzativa, Tercer Sector i empresa, i Drets Humans, cultura de pau i cooperació.

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

Conferències
Els dimarts de l’Islam
Organitza :  Amics de la Unesco de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 10 de gener de 2006

Amics de la Unesco de Barcelona
Te l ❙ 93 / 453.95.07

Internet ❙ www.caub.org

Què ha passat a Hong Kong?, com
afecta l’Organització Mundial del Co-
merç les nostres vides
Organitza: Associació d’Amics de la UPC
i Intermón Oxfam amb la col·laboració de
FETS, Finançament Ètic i Solidari
Lloc: Barcelona
Data: 11 de gener de 2006

Associació d’Amics de la UPC
Te l ❙ 93 / 401.56.70

Internet ❙ http://www.upc.edu/aaupc/

Música
Concert de Reis
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 4 de gener de 2006

Associació Nou Horitzó
Tel   ❙ 93 / 408.54.44

Internet  ❙ nouhoritzo.voluntariat.org

i

i

i

Jornada en solidaritat amb Palestina
Organitza: Xarxa d’Enllaç amb Palestina,
Sodepau i Ara 9B
Lloc: Barcelona
Data: 14 de gener de 2006

Sodepau
Te l ❙ 93 / 31.01.71
a/e ❙ sodepau@sodepau.org

Internet ❙ www.sodepau.org

Joguines
Taller didàctic: “Els joguets dels iaios”
Organitza: Museu Comarcal del Montsià
Lloc: Montsià (Amposta)
Data: 3 de gener de 2006

Museu Comarcal del Montsià
Te l ❙ 977 / 70.29.54

Internet ❙  www.museumontsia.org

Lliurament de joguines
Organitza: Aspanion
Lloc: València (l’Horta)
Data: 4 de gener de 2006

Aspanion
Te l ❙ 96 / 347.13.00

Internet ❙ www.aspanion.es

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org
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http://www.caub.org
http://www.upc.edu/aaupc/
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.tradicionarius.com
http://www.fundacioperlapau.org
http://www.santegidio.com
http://www.xarxanet.org
http://www.sodepau.org
http://www.museumontsia.org
http://www.aspanion.es
http://www.xarxanet.org/xarxanet/publicacionsArticle.xarxanet?xnt_locale=ca&pub_articleId=3460
http://www.xarxanet.org/xarxanet/publicacionsArticle.xarxanet?xnt_locale=ca&pub_articleId=3440
http://www.xarxanet.org/xarxanet/publicacionsArticle.xarxanet?xnt_locale=ca&pub_articleId=3420
http://www.xarxanet.org
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 l ’abastA

Consell del voluntariat

Es presenta el primer Consell Català del Voluntariat

Les entitats escollides mitjançant les eleccions al primer Consell
Català del Voluntariat es van presentar en societat el passat 16 de
desembre en l’acte de celebració del Dia Internacional del
Voluntariat. En el marc incomparable del Palau de la Música Cata-
lana, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, va felicitar els
representants de cada una de les entitats escollides.

Aquest ha estat un procés que, segons el Centre Europeu del
Voluntariat (CEV), és la primera vegada que s’ha realitzat a Europa.
Ha estat seguit per diferents organismes europeus, que s’hi han
interessat per la innovació que suposa aquest organisme per a la
participació del món associatiu.

En total s’hi van presentar 93 candidatures per a cobrir els llocs
del Plenari del Consell corresponents a les entitats. Aquest pri-
mer consell escollit va comptar amb la participació de 175 vots
d’entitats: 118 de la demarcació de Barcelona, 17 de Tarragona, 26
de Lleida, 12 de Girona i 4 de les Terres de l’Ebre.

El procés de creació del Consell Català del Voluntariat es va iniciar
al juliol de 2004. Benestar i Família, amb el treball i el consens del
sector associatiu i de voluntariat de Catalunya, va aprovar-ne la
creació a través d’un decret de Govern del 28 de juny. A partir
d’aleshores, ha esdevingut l’òrgan de participació d’àmbit nacional
de totes les entitats que formen el teixit associatiu del voluntariat
de Catalunya.

Per a més informació:
http://consell.voluntariat.org/resultados.asp

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

