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En el marc del treball endegat per diferents departaments de la
Generalitat de Catalunya per a la millora i la coordinació dels
Registres i dels censos d’Entitats sense afany de lucre (ESAL)
de Catalunya, es va posar en marxa un estudi, conjuntament
amb diferents ajuntaments, per a proposar un glossari temàtic i
unes tipologies d’àmbits associatius.

Paral·lelament es van dur a terme trobades al territori amb les entitats
més representatives del teixit associatiu per a debatre conjuntament
les conclusions del treball.

Principals conclusions de l’estudi:

1.  Necessitat d’actualitzar els censos i registres
2.  Necessitat de rebre informació actualitzada per part de les

entitats
3.  Compartir una mateixa aplicació i una base de dades comuna

d’entitats, amb adaptació especifica a les actuacions de cada
Departament.

4.  Comprensió de les entitats com un tot, independent de la seva
forma jurídica (associació, Fundació, etc.).

Conclusions
de l’Estudi dels registres i

censos d’Entitats sense afany

de lucre de Catalunya
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Formació

Cursos

i

i

i

Creació i gestió
d’Organitzacions No
Lucratives
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 4, 11, 18 i 25 de març de 2006

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Com complir a l’entitat amb
la llei de protecció de dades
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa
Dates: 4 de març de 2006

CAE, formació i serveis socioculturals
Te l ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Altres cursos

Seminari sobre els objectius
del mil·leni
Organitza: Casal de les Dones
Lloc: Reus
Dates: 21 i 28 de febrer de 2006

Casal de les Dones
Te l ❙ 977 /31.58.73
a/e ❙ aliciagarcia100@hotmail.com

Seminari sobre el
voluntariat europeu
Organitza: Dirección General de Juventud
de la Vicepresidencia Primera de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Lloc: Toledo
Dates: Del 10 al 12 de març de 2006

Secretaria General de Joventut
Te l ❙ 93 / 483.83.21
a/e ❙ mvilamala@gencat.net

Internet ❙ www6.gencat.net/joventut/
            catala/sgj/agenda/agenda/
           cursos.htm

Gestió de conflictes des del
coaching
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 27 de maig i 3, 10 i 17 juny de 2006

Centre d’Estudis de l’Esplai
Te l ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙ cee@esplai.org

Internet ❙ www.esplai.org

Curs de salut i medi ambient
Organitza: ADENC
Lloc: Terrassa
Dates: 13,15, 20 i 22 de març de 2006

ADENC, Associació per l’Estudi i la
Defensa de la Natura
Te l ❙ 93 / 717.18.87
a/e ❙ correu@adenc.org

Internet ❙ www.adenc.org

Europa diversa. Realitats
desconegudes dels altres
europeus
Organitza: Món-3 i Fundació Solidaritat UB
Lloc: Barcelona
Dates: Del 20 de febrer al 8 de març de
2006

Món-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@ub.edu

Tallers del Consens Social
Sobre Migracions
Organitza: Associació GRAMC
Lloc: Girona
Dates: del 27 de febrer al 2 de març i del 6 al
9 de març de 2006

Associació GRAMC
Tel ❙ 972 / 21.96.00
a/e ❙ flordesauc@yahoo.es

Internet ❙ www.gramc.org

Congrés de Professionals i
Entitats de Geriatria i
Gerontologia de Catalunya
Organitza: Fundació Pere Tarrés i Funda-
ció Privada Municipal Emma
Lloc: Hospitalet de Llobregat i Sant Joan de
les Abadesses
Dates: 17, 18 i 24 de març de 2006

Fundació Pere Tarrés i Fundació
Privada Municipal Emma
Tel ❙ 93 / 238.68.68
a/e ❙ info@profei.com

Internet ❙ www.profei.com/mail_congres/
                   programa.htm

Màrqueting social
Organitza: Àgora Social
Lloc: on-line
Dates: Del 20 de febrer al 30 de març de
2006

Àgora Social
Te l ❙ 917 / 72.30.79
a/e ❙ info@agorasocial.com

Internet ❙ www.agorasocial.com

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

Escola de  Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ formacio@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

La mediació com a resolució
alternativa de conflictes en
situacions de crisi
Organitza: Fundació Ser.GI
Lloc: Girona
Dates: : 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31 de març i
1 d’abril de 2006

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio

http://www.peretarres.org
http://www.elcae.org
http://www.esplai.org
http://www.adenc.org
http://www.gramc.org
http://www.profei.com/mail_congres/programa.htm
http://www.agorasocial.com
http://www.federacio.net
http://www.fundaciosergi.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/agenda/agenda/cursos.htm
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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

Campanyes

1r Concurs d’animacions per
la Pau
Fundació per la Pau convoca un concurs que
promou la creació de material audiovisual
sobre cultura de pau que servirà per a la sen-
sibilització i l’educació.
Els films guanyadors es veuran per televisió,
es projectaran en festivals d’animació i cine-
mes i s’editaran en DVD. Entre els guanya-
dors es repartiran 1.800 €  en premis.
Convoca: Fundació per la Pau
Termini: 30 d’abril de 2006

Fundació per la Pau
Te l ❙ 93 / 302.51.29
a/e ❙ info@fundacioperlapau.org

Internet ❙ www.fundacioperlapau.org/
                   concurs

Beques Fundació Antoni
Serra Santamans
La Mutua ASEPEYO, a través de la Fundació
Antoni Serra Santamans, i la Unitat Territo-
rial de Girona de la Federació Catalana de
Voluntariat Social obren una nova convoca-
tòria per a subvencionar projectes
assistencials d’associacions de voluntariat
social.
L’objectiu d’aquestes beques és ajudar a po-
sar en marxa projectes assistencials realit-
zats per les entitats de voluntariat social que
tenen activitat a les comarques gironines.
La beca per al projecte guanyador serà de
1.500 € .
Convoca: Fundació Antoni Serra Santamans
Termini: 20 d’abril de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social - U.T.Girona
Te l ❙ 972 / 22.79.11

Internet ❙ www.federacio.net/ca/
                   programes/ppserra.html

Premis i bequesNovetats editorials

i

i

i

Noves formes de
finançament associatiu
Torre Jussana publica un nou llibre de la col·-
lecció “Útil Pràctic” titulat Noves formes de
finançament associatiu a càrrec de Xavier Bre-
tones. Torre Jussana-Serveis Associatius és
un espai municipal al servei de totes les as-
sociacions i entitats de la ciutat.
La col·lecció “Útil Pràctic” pretén ser un re-
ferent en idees i pràctiques associatives. Ofe-
reixen temes generals i específics, amb l’ob-
jectiu d’actualitzar la informació i facilitar la
gestió de les associacions. L’adquisició es pot
fer directament a Torre Jussana o mitjançant
subscripció.

Xavier Bretones
Ajuntament de Barcelona
Participació Ciutadana

El Voluntariado y las
Naciones Unidas
La Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat
del País Valencià presenta una obra que re-
cull l’impacte que les decisions de Nacions
Unides en matèria de voluntariat han produït
a Espanya.
El llibre recull, d’una banda, tots els infor-
mes i resolucions de l’ONU sobre el tracta-
ment del voluntariat, així com la gestació i
creació del Programa de Voluntaris.
S’ha publicat dins de la col·lecció “Cuadernos
de Solidaridad” de la Fundació Solidaritat i
Voluntariat del País Valencià, en col·laboració
amb l’editorial Tirant lo Blanch.

Paloma Durán
Editorial Tirant Lo Blanch
ISBN  ❙   84-8456-352-9

“Murs: trenquem tòpics per
a la convivència”
La campanya “Murs: trenquem tòpics per a la
convivència” impulsada per Càtedra UNESCO
d’Estudis Interculturals i SOS Racisme, ofe-
reix una mirada crítica i transformadora als
prejudicis envers la població immigrada i les
actituds discriminatòries que se’n deriven.
La campanya busca la complicitat de tots els
ciutadans a ser actius en la lluita contra el
racisme.
Consisteix en una exposició itinerant que
s’ha inaugurat a Barcelona i és previst que
arribi a 12 municipis de Catalunya. També té
un manifest, que podeu consultar a la seva
pàgina web, al qual us podeu adherir.

SOS Racisme
Internet ❙ www.sosracisme.org/accions/
                    campanya.php

“Un altre món és possible,
depèn de tu”
“Un altre món és possible, depèn de tu” és el
lema que ha triat Mans Unides per a la campa-
nya de l’any 2006, tercer i últim any del trien-
ni centrat a comprendre que el present i el
futur del món passa per conèixer, interpre-
tar i afrontar els desafiaments de la globalit-
zació.
En aquesta mateixa l ínia, Mans Unides
Barcelona ha organitzat una exposició
audiovisual anomenada “Fem del món la ter-
ra de tothom” en la qual s’explica de forma
summament visual, i a partir de diferents ví-
deos i animacions, què és la globalització.

Mans Unides
Internet ❙ www.mansunides.org

http://www.fundacioperlapau.org/concurs
http://www.federacio.net/ca/programes/ppserra.html
http://www.sosracisme.org/accions/campanya.php
http://www.mansunides.org
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Recursos

Ecoauditories
L’Associació Naturalistes de Girona inicia el
servei, conegut com a Ecoauditories, amb
l’objectiu de sensibilitzar els veïns de les
poblacions gironines del seu grau de despe-
sa energètica i informar-los de com reduir-
la.
L’ecoauditoria es fonamenta en l’anàlisi de
tres aspectes principals: el consum d’aigua,
el consum d’energia i el consum energètic
en els desplaçaments habituals. Properament
s’incorporarà un nou aspecte a analitzar, la
generació de deixalles.
A part del servei d’auditories en llars, el pro-
grama d’ecoauditories té previstes diverses
activitats al llarg de l’any com són xerrades,
cursos i conferències.

Voluntariat Ambiental de Girona -
Associació de Naturalistes de Girona
Te l ❙ 972 / 22.36.38
a/e ❙ voluntariat@

                   naturalistesgirona.org
Internet ❙ http://ecoauditories.
                   ecologistes.net

Recursos contra el VIH-sida
Des del Centre de Documentació i Recur-
sos Pedagògics de SIDA STUDI es posen a
disposició jocs educatius sobre VIH-sida que
hi ha al seu fons (inclou jocs de taula,
multimèdia i on-line).

SIDA STUDI
Te l ❙ 93 / 268.14.84
a/e ❙ comunicacio@sidastudi.org

Internet ❙ www.sidastudi.org

Aplicació per a la Gestió
d’Associacions “HABIS”
La Iniciativa Tecnonova Onubenses.org im-
pulsa HABIS, una eina informàtica per a l’ela-
boració i seguiment de projectes, la gestió
interna de l’associació, la gestió de socis i la
gestió comptable, etc. L’aplicació funciona
en entorns de Windows i Linux i té manual
d’ajuda.
Aquesta aplicació es posarà a prova entre
les associacions de la província de Huelva.
La nova aplicació disposa dels següents con-
tinguts: personalització, biblioteca i enllaços
d’interès, gestió de persones associades,
gestió de projectes, gestió d’activitats, ges-
tió comptable i agenda.

Iniciativa Tecnonova Onubenses.org
Internet ❙ www.onubenses.org

i

FUNDACIÓ LETHE -
Tractament i prevenció de
les crisis i dels trastorns en la
personalitat dels joves
Tasques a realitzar: actualitzar la base de
dades.
Lloc: Barcelona
Dedicació: unes hores per setmana, repar-
tides en dos dies.

FUNDACIÓ LETHE
Tel ❙ 93 / 453.65.10
a/e ❙  lethe@menta.net

ADEMM - Usuaris de salut
mental de Catalunya
Tasques a realitzar: formar i dirigir l’equip
format per socis, voluntaris i/o algun possi-
ble administratiu contractat a temps parcial
Lloc: Barcelona
Dedicació: bàsicament pels matins de 10 a
13.30 h, flexible i a parlar
Perfil: persona jubilada o prejubilada, amb
formació universitària i amb pràctica en aques-
tes tasques i sensibilitat social i, si és possi-
ble, amb experiència en el camp de la salut
mental

ADEMM - Usuaris de salut mental de
Catalunya
Te l ❙ 93 / 217.09.37
a/e ❙ albertf@ademm-usm.org

AVV Trinitat Nova
Tasques a realitzar: participar en el pla de
desenvolupament comunitari de Trinitat
Nova amb diferents projectes en marxa.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones voluntàries i amb capacitat
d’iniciativa i de ser autònomes

AVV Trinitat Nova
Te l ❙ 93 / 353.88.44
a/e ❙ pdc_trinitat@hotmail.com

Internet ❙ www.pangea.org/trinova

Comissió catalana d’ajuda al
refugiat
Tasques a realitzar: interpretació i traduc-
ció dels següents idiomes: àrab, rus i urdú.
Lloc: Barcelona
Perfil: ser major d’edat,  i tenir interès per
la defensa dels drets dels refugiats i els immi-
grants, els drets humans i el respecte per la
diversitat cultural

Comissió catalana d’ajuda al refugiat
Te l ❙ 93 / 301.25.39
a/e ❙ voluntarcata@cear.es

Crides de voluntariat

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Associació ANDI
Tasques a realitzar: acompanyament en ac-
tivitats de lleure amb un grup de joves amb
discapacitat psíquica lleu.
Lloc: Sabadell
Dedicació: els dissabtes a la tarda

Associació ANDI
Te l ❙ 93 / 727.41.22
a/e ❙ andisabadell@hotmail.com

Internet ❙ www.andisabadell.org

Grup local d’Amnistia Inter-
nacional el Pla del Llobregat
Tasques a realitzar: relació amb medis de
comunicació, seguiment de campanyes, col·-
laboració en l’àrea de recursos econòmics,
suport en actes del grup i qualsevol altra tas-
ca segons interessos.
Lloc: Molins de Rei

Grup local d’Amnistia Internacional el
Pla del Llobregat
Te l ❙ 93 / 371.21.57
a/e ❙ plallobregat@

                    amnistiacatalunya.org
Internet ❙ www.amnistiainternacional.org

Fundació ENGRUNES
Tasques a realitzar: Reparació i prepara-
ció d’ordinadors i electrònica en general. I
ensenyar a reparar ordinadors.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persona amb coneixements en repa-
ració i preparació d’ordinadors i electrònica
en general

Fundació ENGRUNES
Tel ❙ 607 / 31.11.90
a/e ❙ isanchez@engrunes.org 

Internet ❙ www.engrunes.org

AFAB - Associació de
Familiars de malalts
d’Alzheimer de Barcelona
Tasques a realitzar: fer acompanyament a
familiars d’un malalt d’Alzheimer
Lloc: Barcelona
Dedicació: un cop a la setmana durant dues
hores

A F A B
Te l ❙  93 / 412.57.46
a/e ❙ ipsicologia@alzheimer.e.

                   telefonica.net 
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http://ecoauditories.ecologistes.net
http://www.sidastudi.org
http://www.onubenses.org
http://www.pangea.org/trinova
http://www.andisabadell.org
http://www.amnistiainternacional.org
http://www.engrunes.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Cicle d’actes sobre ciutadania i
convivència
Organitza: Cicle d’actes sobre ciutadania i
convivència
Lloc: Vilafranca del Penedès
Data: 28 de febrer de 2006

Cicle d’actes sobre ciutadania i
convivència
Te l ❙ 93 / 890.04.59
a/e ❙ escorxador@vilafranca.org

La ruta dels Drets Humans
Organitza: Consell de Solidaritat
Lloc: Manresa
Data: 23 de febrer de 2006

Consell de Solidaritat
Te l ❙ 93 / 872.44.96
a/e ❙ solidari@lasequia.org

Internet ❙ www.florssirera.org

Desenvolupament, coherència i ONGD en
la globalització
Organitza: Àgora N/S
Lloc: Barcelona
Data: 17 de febrer de 2006

Àgora N/S
Te l ❙ 93 / 442.96.36

Internet ❙ coordinadora@
                   agoranordsud.com

La gestió de les entitats, clau per al seu bon funcionament

Xarxanet.org disposa, des de fa ben poc, del nou servei Estratègies de gestió, que cada setmana anirà
donant respostes a aspectes organitzatius, d’enfocament i d’eficàcia de les entitats sense ànim de lucre
catalanes.

Gestionat per l’entitat SECOT, el servei ajudarà a analitzar l’estratègia de l’entitat, examinar planteja-
ments de màrqueting, avaluar expectatives, estructurar mitjans de treball, establir controls de compta-
bilitat, revisar el futur de l’entitat...

A banda de les novetats que anirà publicant setmanalment, també teniu l’oportunitat de resoldre-hi els
vostres dubtes amb la bústia d’assessorament que el servei posa a la vostra disposició.

Així mateix, també podreu consultar l’agenda de formació del portal, on hi trobareu cursos, jornades i
seminaris que us ajudaran en els temes clau de la gestió de la vostra entitat.

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

Connecteu-vos-hi! - www.xarxanet.org/xarxanet/gestio

Festes
3r Festival de Sopes del Món de Nou
Barris
Organitza: 9 Barris Acull
Lloc: Barcelona
Data: 26 de febrer de 2006

9 Barris Acull
Te l ❙ 93 / 353.78.71
a/e ❙ 9bacull@telefonica.net

Internet ❙ www.9bacull.org

Documental
“Radios Libres: las voces de la gente”
Organitza : Asociación Cultural la
Tripulación del Comodín
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
Data: 17 de febrer de 2006

Asociación Cultural la Tripulación
del Comodín
Te l ❙ 667 / 01.88.30
a/e ❙ dprensa@lacomodin.org

Internet ❙ http://lacomodin.org

Xerrades
Converses amb... Els altres andalusos
Organitza: Òmnium Cultural
Lloc: Barcelona
Data: 23 de febrer de 2006

Òmnium Cultural
Te l ❙ 93 / 319.80.50
a/e ❙ oc@omniumcultural.org

Internet ❙ www.omniumcultural.org

i

i

i

Darreres accions en contra de la
tortura
Organitza: Centre d’Estudis Joan Bardina
Lloc: Barcelona
Data: 23 de febrer de 2006

Centre d’Estudis Joan Bardina
Te l ❙ 93 / 531.88.10

  a/e ❙ jbardina@pangea.org
Internet ❙ www.bardina.org

Exposicions
Crisis oblidades
Organitza: Metges Sense Fronteres
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 de febrer al 12 març de 2006

Metges Sense Fronteres
Internet ❙ www.msf.es/participa/
                  agenda/index.asp

Presentacions
Estima’t, joc d’ordinador per a
l’eradicació de la violència de gènere
Organitza: Acció Escolta de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 22 de febrer de 2006

Acció Escolta de Catalunya
Te l ❙ 93 / 342.90.49
a/e ❙ accioescolta@

                  accioescolta.org
Internet ❙ www.accioescolta.org

i

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

http://www.9bacull.org
http://lacomodin.org
http://www.omniumcultural.org
http://www.florssirera.org
http://www.bardina.org
http://www.msf.es/participa/agenda/index.asp
http://www.accioescolta.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/gestio
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Finançament

Convocatòria de l’Espai de
Concertació de la Diputació
de Barcelona amb les ONG
Dirigit a les entitats privades sense afany de
lucre inscrites al registre públic correspo-
nent, amb seu social o delegació perma-
nent a la província de Barcelona, que tin-
guin per finalitat la cooperació al desenvo-
lupament i/o la promoció dels Drets Hu-
mans i de la Pau, i així consti en els seus
estatuts.
Convoca : Diputació de Barcelona
Termini: 28 de febrer de 2006

Diputació de Barcelona
Te l ❙ 93 / 402.22.22

Internet ❙ www.diba.es/subv/default.asp

Subvencions per a entitats
juvenils
Oberta la convocatòria de subvencions per
a entitats juvenils:

❙ Subvencions a iniciatives de grups de jo-
ves sense personalitat jurídica

❙ Convenis amb entitats
❙ Subvencions per a funcionament ordina-

r i
❙ Projectes associatius d’entitats juvenils
❙ Projectes amb especial rellevància d’en-

titats de serveis
❙ Subvencions per a béns immobles
❙ Subvencions per a camps de treball que

es realitzin a Catalunya
❙ Subvencions de Joventut i Cooperació

Convoca: Secretaria General de Joventut.
Generalitat de Catalunya
Termini: Segons subvenció

Secretaria General de Joventut
Te l ❙ 93 / 483.83.83

Internet ❙ www.gencat.net

Subvencions, durant l’any
2006, adreçada a entitats
privades sense ànim de lucre
Destinada a entitats privades sense finalitat
de lucre que tinguin com a objectiu la realit-
zació d’activitats o projectes d’utilitat públi-
ca o interès social per a promoure la igual-
tat d’oportunitats per a les dones, i/o que
facin palès el caràcter transformador de les
experiències i els sabers femenins.
Convoca: Institut Català de la Dona
Termini: 8 de març de 2006

Institut Català de la Dona
Te l ❙ 93 / 495.16.00

Internet ❙ www.gencat.net/icdona/
                   op3_a34.htm

Ajuts i subvencions a
iniciatives
Subvencions per als grups de persones jo-
ves que, com a grup, no tinguin personalitat
jurídica pròpia i les entitats juvenils formal-
ment constituïdes i registrades al Registre
d’Entitats de l’Ajuntament de Granollers,
sustentades exclusivament en el voluntariat.
Convoca: Servei de Joventut de l’Ajunta-
ment de Granollers
Termini: 28 de febrer de 2006

Servei de Joventut de l’Ajuntament de
Granol lers
Te l ❙ 93 / 842.66.10

Internet ❙ www.granol lers.org

i

i

i

i

Subvencions per a projectes
d’acció social a Barcelona
S’hi poden presentar les entitats que treba-
llen en àmbits relacionats amb la participa-
ció ciutadana, l’associacionisme, la immigra-
ció, la salut pública, els drets civils i de les
dones, l’educació i la joventut, etc.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Termini: 22  de febrer de 2006

Ajuntament de Barcelona
Te l ❙ 010

Internet ❙ www.bcn.es

Subvencions a entitats
culturals per a la realització
d’activitats vinculades amb
els parcs naturals de la
Diputació de Barcelona
Hi poden participar totes les entitats de ca-
ràcter cívic i cultural.
Convoca: Diputació de Barcelona
Termini: 28 de febrer de 2006

Diputació de Barcelona
Te l ❙ 93 / 402.22.22

Internet ❙ www.diba.es/subv/default.asp

Ajuts per a Projectes de
Solidaritat i Cooperació
Adreçat a les entitats solidàries i ONG que
requereixin subvencions per a executar els
seus projectes. Les associacions han d’estar
legalment constituïdes, inscrites en el regis-
tre d’entitats de l’Ajuntament i tenir seu o
delegació permanent a Palafrugell.
Convoca: Ajuntament de Palafrugell
Termini: 15 de març de 2006

Ajuntament de Palafrugell
Te l ❙ 972 / 61.31.06

Internet ❙ www.ajpalafrugell.org

i

i

i
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