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190 A l’estiu
anem cap a

Lleida!

L’onzena edició de l’Escola d’Estiu
es realitzarà a la ciutat de Lleida
els dies 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol.

Per tant, aneu preparant-vos, voluntàries i vo-
luntaris de les entitats sense afany de lucre de
Catalunya, perquè s’apropa l’estiu i l’Escola d’Es-
tiu ja escalfa motors!

Per més informació:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2006

ja té lloc i dates!

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

Cursos

i

i

i

La qualitat a les associacions:
una exigència o un
compromís
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa
Dates: del 4 de març a l’1 d’abril  de 2006

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

Internet ❙ www.elcae.org

Curs d’Iniciació al
Voluntariat
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 4, 11 i 18 de març de 2006

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

Altres cursos

Accedir a Europa. Política
social europea i elaboració
de projectes socials
Organitza: Gabinet d’Estudis Socials
Lloc: Barcelona
Dates: del 7 al 30 de març de 2006

Gabinet d’Estudis Socials
Te l ❙ 93 / 215.39.87
a/e ❙ ges@gabinet.com

Internet ❙ www.gabinet.com

Democràcia,
associacionisme juvenil,
participació i moviments
socials
Organitza: Escola Forca
Lloc: Barcelona
Dates: del 7 de març al 27 d’abril de 2006

Escola Forca
Te l ❙ 93 / 268.91.11
a/e ❙ forca@josepcarol.org

Internet ❙ www.josepcarol .org

Ciutadania i participació:
construir un entorn més
humà
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 de març al 12 de març de 2006

Centre Passatge
Te l ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ passatge@centrepassatge.org

PartipAcció
Organitza: Ecoconcern-Innovació Social.
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 d’abril a l’11 de maig de 2006

Ecoconcern-Innovació Social
Te l ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ ecoconcern@pangea.org

 Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

El repte de la Responsabilitat
Social per a les ONL
Organitza: Fundació Pere Tarrés (Univer-
sitat Ramon Llull)
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 24 de març de 2006

Fundació Pere Tarrés (Universitat
Ramon Llull)
Te l ❙ 93 / 410.16.02
a/e ❙ if@peretarres.org

Internet ❙ www.peretarres.org

Formació de dinamitzadors
d’oci alternatiu juvenil
Organitza: Fundació Marianao
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dates: del març al juny de 2006

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

Internet ❙ www.marianao.net/fundacio

Curs de GNU/Linux nivell
intermig
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de març i 1, 8, 22 i 29 d’abril de
2006

Pangea
Te l ❙ 93 / 401.56.64
a/e ❙ suport@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/pangea/
                   curs13.shtml

Taller sobre “Exclusió Social
i Serveis Social”
Organitza: el GRAMC
Lloc: Girona
Dates: 7 de març de 2006

GRAMC, Grup de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals
Te l ❙ 972 / 21.96.00
a/e ❙ flordesauc1@yahoo.es

Internet ❙ www.gramc.org

Curs de voluntaris que
atenen persones amb
discapacitat
Organitza: Hotel d’Entitats
Lloc: Girona
Dates: 6, 8, 13 i 15 de març de 2006

Hotel d’Entitats
Te l ❙ 972 / 22.79.11
a/e ❙ fcvs_gi@suport.org

L’africanització de l’Orient
Mitjà
Organitza: Món-3
Lloc: Barcelona
Dates: del 8 de març al 5 d’abril de 2006

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

Internet ❙ www.ub.edu/solidaritat/
                   formacio.htm

La política de les dones als
contextos migratoris
Organitza: Institut Català de les Dones
Lloc: Manresa
Dates: 18 de març de 2006

Institut Català de les Dones
Te l ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Monogràfic d’intervenció en
persones amb intel·ligència
límit
Organitza: ACIDH, Fundació Privada Tute-
lar
Lloc: Barcelona
Dates: 17, 18, 24 i 25 de març de 2006

ACIDH, Fundació Privada Tutelar
Te l ❙ 93 / 412.00.96
a/e ❙ mvidal@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
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http://www.elcae.org
http://www.gabinet.com
http://www.josepcarol.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.pangea.org/ecoconcern
http://www.peretarres.org
http://www.marianao.net/fundacio
http://www.pangea.org/pangea/curs13.shtml
http://www.gramc.org
http://www.ub.edu/solidaritat/formacio.htm
http://www.acidh.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

RecursosRecursos a internetNovetats editorials

i

i

i

La Comunicación para todos.
Pautas para la comunicación
accesible
El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) recull en aquesta
publicació exemples de com les persones amb
discapacitat se senten discriminades en algu-
nes situacions relacionades amb les barre-
res de la comunicació.
Telefónica ha editat el manual amb l’objectiu
de facilitar la comunicació de les persones
amb discapacitat des d’una òptica d’accessi-
bilitat universal. L’elaboració i edició d’aquest
manual s’inscriu al Pla Integral Telefónica
Accessible iniciat per la companyia l’any 2004.

Grupo Telefónica
Telefónica, Madrid

Guia per al consum
responsable de roba
El SETEM i la Campanya Roba Neta van pre-
sentar la reedició de la Guia per al consum
responsable de roba. La guia, que ha estat ree-
ditada amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, ofereix informació pràctica i
útil per a exercir un consum responsable de
roba.
La guia ha de servir per a orientar i donar les
pautes necessàries per a poder triar la roba
que es vol comprar, adonant-se de què és el
que s’adquireix i què és el que s’està donant
suport amb aquesta compra, tot seguint uns
criteris ètics, socials i mediambientals.
També es proposen, a més d’hàbits de con-
sum responsable, hàbits d’ús, de reutilització
i de reciclatge, per a poder allargar la vida útil
de la nostra roba i la reutilització de la matei-
xa.

Setem
Diputació de Barcelona

Donacions d’ordinadors
La Fundació SISOSCAT fa donacions d’ordi-
nadors a entitats sense ànim de lucre. Per
aconseguir maquinari cal omplir la butlleta
com a Beneficiari que trobareu al seu lloc
web.

Fundació SISOSCAT
Tel ❙ 93 / 459.28.86
a/e ❙ sisoscat@sisoscat.org

Internet ❙ www.sisoscat.org

Espais publicitaris gratuïts a
la ràdio
Sants 3 Ràdio [103.2 FM] posa a disposició
d’associacions sense ànim de lucre i ONGs
espais publicitaris gratuïts.
Les associacions hauran de tenir el seu àmbit
d’actuació a la ciutat de Barcelona i hauran de
disposar de falques en llengua catalana.

Sant 3 Ràdio
Te l ❙ 93 / 298.19.19
a/e ❙ oleguer@sants3radio.com

Internet ❙ www.sants3radio.com

Servei gratuït de bústia a
Barcelona
El Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
s’ofereix com a espai concret per rebre els
missatges telefònics, de correu o de fax de la
vostra entitat. Recullen tot el que els arriba i
ho guarden en una bústia fins que l’entitat
passa a recollir-ho.

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Te l ❙ 901 / 51.52.53
a/e ❙ casal@cjb.org

Internet ❙ www.casalbcn.info

Borsa de treball de Pangea
Aquesta eina, a l’igual que la seva predeces-
sora, està pensada per ser un espai on posar
en contacte organitzacions sense ànim de
lucre que cerquen treballadors o voluntaris
amb aquelles persones que cerquen feina o
que estan disposades a col·laborar com a
voluntaris.

Internet ❙ http://treball.pangea.org

Justícia i Pau - Centre
d’Estudis per la Pau JM Delàs
Aquest nou portal web a Internet pretén ser
un punt d’informació, de reflexió i difusió de
temes relacionats amb la pau, el desarma-
ment i l’economia de la pau: exèrcits, pres-
supostos militars, recerca i desenvolupament
(R+D), indústria militar, vendes i exportaci-
ons d’armes. I altres aspectes més generals
relacionats amb la pau i la seguretat.

Internet ❙ www.justiciaipau.org/
                    centredelas/

PortalSocial.net
PortalSocial.Net és un portal d’Internet li-
derat pel Departament de Benestar i Família
que té per objectiu oferir una plataforma de
serveis adreçada als professionals del camp
social utilitzant les noves tecnologies de la
informació. Fins ara l’accés al portal era res-
tringit, però a partir d’ara ja podeu consultar
el seu contingut i accedir a tota la informació
que ofereix.

Internet ❙ www.portalsocial.net

i
i

http://treball.pangea.org
http://www.justiciaipau.org/centredelas/
http://www.portalsocial.net
http://www.sisoscat.org
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http://www.casalbcn.info
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Finançament

i

Campanyes

Més informació sobre campanyes a
www.xarxanet.org/xarxanet/a_l_abast/campanyes

i

i

i

i

i

i

Convocatòria d’ajudes 2006
de la Fundación Carrefour
Fundación Solidaridad Carrefour obre una
convocatòria d’ajudes a ONG que treballin
amb la infància desfavorida. La Fundación
donarà un total de 180.000 €  en aquesta con-
vocatòria d’ajudes, 30.000 €  per cada ONG
seleccionada.
Convoca: Fundación Solidaridad Carrefour
Termini: 30 d’abril de 2006

Fundación Solidaridad Carrefour
a/e ❙ carrefour@convocatorias.org

Internet ❙ www.carrefour.es/fundacion

Ajudes al Voluntariat
Es tracta d’una convocatòria dirigida a les en-
titats privades sense ànim de lucre d’acció
social que compten amb voluntaris per dur a
terme els seus programes, finançant projec-
tes de millora de la gestió interna i de desen-
volupament organitzatiu de les entitats soci-
als i projectes de millora de la captació, for-
mació i coordinació del voluntariat.
Convoca: Fundació “la Caixa”
Termini: Del 18 de setembre al 15 de no-
vembre de 2006.

Fundació “la Caixa”
Te l ❙ 902 / 22.30.40

Internet ❙ http://portal1.lacaixa.es

Ajudes en el camp de les
Drogodependències
Ajuts a entitats sense afany de lucre, d’àmbit
estatal, per a la realització de programes
d’abast supracomunitari en el camp de les
drogodependències.
Convoca: Ministerio de Sanidad y Consumo
Termini: 10 de març de 2006

Ministerio de Sanidad y Consumo
Tel ❙ 901 / 40.01.00

Internet ❙ www.msc.es

Ajudes a Projectes
socioculturals
La Fundació “la Caixa” col·labora amb enti-
tats sense ànim de lucre l’objectiu de les quals
és millorar la qualitat de vida mitjançant actu-
acions en els àmbits cultural, socioassistencial
i socioeducatiu.
Convoca: Fundació “la Caixa”
Termini: Del 19 de setembre al 25 d’octu-
bre de 2006.

Fundació “la Caixa”
Te l ❙ 902 / 22.30.40

Internet ❙ http://portal1.lacaixa.es

Ariadna a Girona. Estirant el
fil per la igualtat
El Col·lectiu per la Igualtat, l ’Associació
GRAMC i Metges del Món han convertit el
personatge mitològic d’Ariadna en el prota-
gonista d’una campanya a Girona que vol sen-
sibilitzar contra la violència de gènere.
La campanya convida escoles i entitats soci-
als a visitar la seva exposició  i pensar sobre
la desigualtat de gènere. Així com també a
visitar la web habilitada per descobrir quins
coneixements es tenen sobre la igualtat. A
més als centres cívics gironins Onyar, Taialà,
Santa Eugènia, Pont Major, Sant Narcís i Pla
de Palau acolliran durant aquest mes de fe-
brer exposicions, projeccions de pel·lícules
i xerrades relacionades amb els drets de les
dones.

Col·lectiu per la Igualtat
GRAMC - Grups de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals i Treballadors
Estranger
Metges del Món

Internet ❙ http://solidaries.org/agenda/
                   Ariadna2.pdf

Campanya d’emergència pels
campaments de Tinduf
Fa pocs dies que unes fortes pluges tropicals
amb posteriors inundacions van arrasar els
camps de refugiats del Poble Saharaui al Tinduf
causant pèrdues materials considerables i diversos
ferits entre els refugiats, i deixant 12.000 famílies
sense protecció amb el conseqüent risc d’epidèmia.

Diverses entitats han iniciat campanyes
d’ajuda econòmica al Poble Saharaui:
Creu Roja Espanyola

Internet ❙ www.cruzroja.es
L’associació Um Draiga

Internet ❙ www.umdraiga.com
Solidaridad Internacional

Internet ❙ www.solidaridad.org
El Moviment per la Pau

Internet ❙ www.mpdl.org
Farmamundi

Internet ❙ www.farmamundi.org
Metges del Món

Internet ❙ www.medicosdelmundo.org
L’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí

Internet ❙ www.sahara-acaps.org

Sabadell ciutat antitaurina
Associacions en defensa dels animals com Animal
Help i Anubis Grup i entitats ciutadanes de
Sabadell demanen al consistori que s’afegeixi a la
llista de municipis catalans que es declaren
antitaurins i amics dels animals.
Els organitzadors de la campanya conviden
les associacions i els ciutadans que vulguin
afegir-se a la seva proposta a enviar un cor-
reu electrònic a l’alcalde de Sabadell i la resta
de grups polítics del municipi.
En la línia d’aquesta demanda ciutadana, el
Grup Municipal Entesa per Sabadell s’ha afe-
git a la campanya i té la intenció de defensar-
la a la propera Comissió Informativa de Ser-
veis Personals.

Animal Help
Anubis Grup

Internet  ❙  www.barcelonacontra
                    balana.com/catalunya

Talla amb el deute
La campanya “Talla amb el deute”  impulsada
per Intermón Oxfam exigeix la condonació
total del deute extern per als països més
pobres, una política coherent amb la reduc-
ció de la pobresa i la inclusió de mecanismes
de prevenció de nous endeutaments.
Els ciutadans poden enviar cartes als dife-
rents grups parlamentaris per demanar que
la Llei del Deute Extern, que actualment s’està
tramitant al Congrés dels Diputats, aporti solucions
reals i duradores.

Intermón Oxfam
Internet  ❙  www.intermonoxfam.org

Armes sota control
Amnistia Internacional proposa la campanya
“Armes sota control” que és a favor d’un
Tractat Internacional sobre el Comerç d’Ar-
mes. Per això proposen a la seva web un
seguit d’iniciatives, com la recollida de signa-
tures o d’un milió  d’imatges de rostres que s’opo-
sen al comerç indiscriminat d’armes.
També ofereixen la possibilitat d’adquirir
samarretes i gorres per sustentar la campanya i
fer-la més visible.

Amnistia Internacional
Internet  ❙  www.controlarms.org/es
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Caminades
Rutes per Collserola: de Nou Barris a Sant
Cugat
Lloc: Barcelona – Sant Cugat
Data: 26 de març de 2006

Arxiu Històric de Roquetes - Nou
Barris
Te l  ❙ 93 / 353.95.16
a/e ❙ ateneu9b@telefonica.net

Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

Llibres
Paper Europeu número 7: Cap a un nou
model d’estat del benestar a Europa
Organitza: Ecoconcern
Lloc: Barcelona
Data: 28 de març  de 2006

Ecoconcern
Te l  ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ ecoconcern@pangea.org

Festes
Festa de les Estades Solidàries
Organitza: Cooperacció
Lloc: Barcelona
Data: 3 de març de 2006

Cooperacció
Te l ❙ 93 / 310.07.55
a/e ❙ pilarm@cooperaccio.org

20 de febrer

Ja ha començat la fase perquè les entitats
registrin els seus .cat!

El .cat ja és a la xarxa. Els primers webs de les institucions relacionades amb la promoció de la llengua i cultura catalanes (escoles, mitjans
de comunicació, editorials, administracions...) ja estan actius des del 13 de febrer.

El període de llançament del .cat, que durarà fins el 23 d’abril, s’estructura en tres fases. El 20 de febrer va començar la segona, en què
totes les entitats que ja tenen una pàgina web poden sol·licitar el seu equivalent amb el .cat. Els noms que es poden sol·licitar són els de
l’entitat, variacions d’aquest i noms de marques registrades i dominis titularitat de l’entitat. No s’accepten, per tant, noms de fantasia (és
a dir, no relacionats directament amb el que acabem d’indicar, a l’estil d’internet.cat, piruletes.cat, animalons.cat...).
Els dominis sol·licitats en aquesta fase no s’activaran fins al final del període de llançament, és a dir, a partir del 22 d’abril. Fins llavors,
podreu saber si el vostre domini ha estat acceptat o no clicant l’adreça http://www.whois.cat.

En cas de dubtes, qualsevol entitat pot escriure a la fundació, al correu fase2@domini.cat.

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

Xerrades
Prevenció i informació sobre estafes i
fraus
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell i
Ajuntament de Mollerussa
Lloc: Mollerussa
Data: 6 de març de 2006

Centre Cultural de Mollerussa
Te l ❙ 973 / 60.21.23
a/e ❙ jribera@catalonia.net

La nova cultura de la sostenibilitat
Organitza: Ecoconcern
Lloc: Barcelona
Data: 14 de març de 2006

Ecoconcern
Te l ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ ecoconcern@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

Nacions i mitjans de comunicació
Organitza: Òmnium Cultural
Lloc: Barcelona
Data: 9 de març de 2006

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

Internet ❙ www.omniumcultural.org

i

i

Exposicions
Pequín 10 anys, una mirada a l’evolu-
ció dels drets de la dona al món
Organitza: Espai Mallorca
Lloc: Barcelona
Data: del 21 de febrer al 25 de març de
2006

Espai Mallorca
a/e ❙ info@espaimallorca.org

Internet ❙ www.espaimallorca.org/

Audiovisuals
Cicle de documentals a la Casa de la
Solidaritat
Organitza: Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala
Lloc: Barcelona
Data: 10  de març de  2006

Associació d’Amistat amb el Poble
de Guatemala
a/e ❙ aapguatemala@yahoo.es

Internet ❙ www.aapguatemala.org

i

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

http://www.pangea.org/ecoconcern
http://www.omniumcultural.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.noubarris.net/arxiu
http://www.espaimallorca.org/
http://www.aapguatemala.org
http://www.xarxanet.org
http://www.whois.cat
http://www.xarxanet.org
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Crides de voluntariat
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Save the Children
Tasques a realitzar: educació no formal
a centres de dinamització i d’Atenció
Socioeducativa
Lloc: Barcelona, La Llagosta, La Batllòria,
Balaguer, Tarragona...
Dedicació: un mínim de 4 hores setmanals
Perfil: persones amb formació i/o experi-
ència relacionada amb l’àmbit de l’educació
infanto-juvenil

Save the Children
Te l ❙ 93 / 310.52.00
a/e ❙ voluntaris@savethechildren.es

JIS - Joves per la Igualtat i la
Solidaritat
Tasques a realitzar: participar en l’edició
d’una revista intercultural que reflecteix les
realitats de Nicaragua, Catalunya.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
Perfil: Persones amb interessos relacio-
nats amb la cultura i l’intercanvi amb d’al-
tres cultures, a ser possible amb experièn-
cia amb altres publicacions o coneixements
de periodisme.

Els JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ info@joves.org

Centre Juvenil Ixent
Tasques a realitzar: voluntariat en l’àm-
bit del temps lliure amb nens, nenes i ado-
lescents.
Lloc: Barcelona
Dedicació: els divendres de 16h a 20,30h i
els dissabtes de 16h a 19,45h
Perfil: Edat dels voluntaris entre 17 i 18
anys i en endavant.

Centre Juvenil Ixent
Te l ❙ 93 / 325.77.12

La Tutela, Fundació Privada
Catalana Tutelar de
Discapacitat Psíquics
Tasques a realitzar: donar suport a la per-
sona encarregada del departament en la difu-
sió de les activitats i nous projectes de La
Tutela, la relació amb els mitjans de comuni-
cació i la redacció de textos per a la pàgina
web.
Lloc: Barcelona
Perfil: estudiant o llicenciat en Periodisme
per al Departament de Comunicació

La Tutela, Fundació Privada Catalana
Tutelar de Discapacitat Psíquics
Te l ❙ 93 / 339.45.36
a/e ❙ comunicacio@latutela.org

Brigadas de Voluntarios
Internacionales
Tasques a realitzar: projectes de coope-
ració internacional i d’ajuda humanitària tant
a Espanya com a l’estranger.
Lloc: Colòmbia, Hondures i Bolívia
Perfil: persones majors d’edat, amb ganes
d’ajudar i flexibilitat per adaptar-se a noves
realitats.

Brigadas de Voluntarios
Internacionales
Te l ❙ 917 / 64.32.69
a/e ❙ info@diaconia.es

Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica, Oncolliga
Fundació
Tasques a realitzar: desenvolupar tasques
de voluntariat en centres hospitalaris i tam-
bé a escala domiciliària, per donar suport
social a les persones afectades per càncer, i
els seus familiars.
Lloc: Girona
Dedicació: algunes hores a la setmana
Perfil: persones que tingui temps per a rea-
litzar l’activitat, la formació indispensable
s’ofereix des de l’associació i de forma con-
tinuada.

Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica,
Oncolliga Fundació
Te l ❙ 972 / 22.49.63
a/e ❙ fundacio@oncolligagirona.org

Internet ❙ www.oncoll igagirona.org

ASPANIAS, Fundación
Catalana Tutelar
Tasques a realitzar: recolzament afectiu a
persones amb discapacitat intel·lectual, que
en la majoria de casos no tenen família, mit-
jançant la realització d’activitats en el seu
temps de lleure.
Lloc: Lleida
Dedicació: mínim un cop el mes
Perfil: persona major de 21 anys motivada
per tenir contacte amb persones  amb
discapacitat psíquica.

ASPANIAS, Fundación Catalana Tutelar
Te l ❙ 93 / 298.03.01
a/e ❙ voluntariat@telefonica.net

Internet ❙ www.fundaspanias.org

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

http://www.oncolligagirona.org
http://www.fundaspanias.org
http://www.voluntariat.org



