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El 28 de març es va presentar al Parlament
Europeu el Manifest del Voluntariat,  promogut
pel Centre Europeu del Voluntariat (CEV), amb
la col·laboració del Parlament Europeu.

El Manifest promou l’impuls al Voluntariat
de forma global a Europa.

Aquest manifest compta amb el suport del
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, el qual difondrà,
amb la col·laboració de les entitats catalanes,
el seu contingut.

Més informació a la contraportada i a:
Centre Europeu del Voluntariat (CEV)
www.cev.be

Manifest del
    Voluntariat

http://www.cev.be
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i

i

Curs sobre demències
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 9 de juny de 2006

Amics de la Gent Gran
a/e ❙ voluntaris@

                   amicsdelagentgran.org

Altres

Seminari d’Intervenció
Educativa i Adolescents en
Risc Social
Organitza: Fundació Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 12, 13,19 i 20 de maig de 2006

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Participació i mediació en
grups grans
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Dates: 24 d’abril de 2006

ACISI
Te l ❙ 93 / 487.38.16
a/e ❙ acisi@gabinet.com

Comptabilitat avançada per a
ESAL
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 9, 16, 23 i 30 de maig de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org/cursos

Captació de Recursos
Econòmics
Organitza: Ajuntament de Mataró
Lloc: Mataró
Dates: 2, 4, 9 i 11 de maig de 2006

Ajuntament de Mataró
Te l ❙ 010
a/e ❙ ppujol@jmataro.es

Com promoure el consum
responsable
Organitza: Ecoconcern
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 de maig al 22 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

Gestió d’Organitzacions No
Lucratives
Organitza: Sector3
Lloc: on-line
Dates: del 24 d’abril al 24 de maig de 2006

Sector3
Te l ❙ 91 / 413.61.93
a/e ❙ cursosonline@sector3.net

 Internet ❙ www.sector3.net/portal1/
                   curso_gonl.asp

La interculturalitat
Organitza: Educa. Escola de Professions Edu-
catives, Socials i Culturals
Lloc: Barcelona
Dates: 24, 25, 26, 27 i 28 d’abril de2006

Educa
Te l ❙ 93 / 443.82.07
a/e ❙ info@laformiga.org

Com parlar en públic
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 19, 20, 26 i 27 de maig de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06
a/e ❙ www.peretarres.org

Programa en Direcció
Financera en Economia
Social
Organitza: Aposta
Lloc: Barcelona
Dates: de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2006

Aposta
a/e ❙ coordinacio@aposta.coop

Internet ❙ www.aposta.coop

Qualitat de vida
Organitza: Fundació Àmbit
Lloc: Barcelona
Dates: 13 de maig de 2006

Fundació Àmbit
Te l ❙ 647 / 74.21.40
a/e ❙ fundacioambit@hotmail.com

Internet ❙ www.fundacioambit.org

Inserció laboral en les
entitats de voluntariat
social II
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 4, 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de
2006

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

Seminari menys rics; menys
pobres
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de maig de 2006

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

IV Jornades ‘Terra i
desplaçaments a Colòmbia:
crisi humanitària pel control
del territori”
Organitza: Taula catalana per la pau i els
drets humans a Colòmbia
Lloc: Barcelona
Dates: 20, 21 i 22 d’abril de 2006

Taula catalana per la pau i els drets
humans a Colòmbia
Te l ❙ 93 / 329.03.53
a/e ❙ jornades-taula@pangea.org

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

i
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http://www.fundaciosergi.org
http://www.esplai.org/cursos
http://www.peretarres.org
http://www.sector3.net/portal1/curso_gonl.asp
http://www.pangea.org/ecoconcern
http://www.aposta.coop
http://www.fundacioambit.org
http://www.taulacolombia.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
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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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

CampanyesPremis i bequesNovetats editorials

i

i

Premis Caja Madrid
d’Investigació Social
Poden obtenir premis qualsevol treball d’in-
vestigació relacionat amb aquelles realitats
que requereixin intervenció social i que per-
metin un millor coneixement de persones
que pateixen qualsevol tipus de vulnerabili-
tat, que aprofundeixin en la realitat social
existent, responent a les necessitats detec-
tades.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 1 juny de 2006

Obra Social Caja Madrid
Te l ❙ 902 / 36.09.23

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es

Premi Cermi – Caja Madrid
2006. “Discapacitat i drets
humans”
Aquest premi va dirigit a reconèixer els es-
tudis o treballs d’investigació que destaquin
en el camp de la discapacitat i els drets hu-
mans. El premi consisteix en el lliurament de
6000 euros a l’autor, així com la publicació,
en format de llibre, de l’obra premiada.
Convoca: CERMI
Termini: 15 de juny de 2006

Comité Español de Representantes de
Minusválidos - CERMI
Caja Madrid
Te l ❙ 91 / 360.16.78
a/e ❙ cermi@cermi.es

Internet ❙ http://www.cermi.es

Declaració de Municipis
Lliures de Transgènics a
Catalunya
La Plataforma Transgènics Fora impulsa du-
rant aquest 2006 una Campanya per la Decla-
ració de Municipis Lliures de Transgènics a
Catalunya que pretén que els ajuntaments
adoptin mesures i es posicionin sobre la qües-
t ió .
La iniciativa proposa als municipis que espais
com els menjadors escolars, els hospitals i
les institucions públiques siguin lliures de
transgènics. De moment municipis com
Ripoll i Rubí ja s’hi ha adherit.

Internet ❙ www.transgenicsfora.org

No més violència contra les
dones
Campanya impulsada per Amnistia Internaci-
onal contra la violència a les dones en alguns
països determinats que vulneren les lleis dels
drets humans universals i discriminen les
dones enfront dels homes. Consisteix en
l’enviament de cartes als governs d’Israel,
Marroc i Guatemala, demanant que elimini la
discriminació a la llei ajustant-la a la legisla-
ció internacional.

Internet ❙ www.es.amnesty.org/
                      nomasviolencia/actua.php

i

Guia de ONGD i voluntariat
a Andalusia
La Coordinadora Andalusa d’Organitzacions
no Governamentals pel Desenvolupament
(CAONGD) ha presentat la “Guia d’ONGD
i Voluntariat”, fruït d’un estudi realitzat en-
tre els anys 2003 i 2005.
La guia inclou informació sobre les ONGD
federades a la CAONGD, incloent fitxes in-
dividuals sobre el treball de cada organitza-
ció, quadres generals de resum per aspectes
recollits en les fitxes individuals i informació
complementària sobre el voluntariat.

Coordinadora Andaluza de Organiza-
ciones no Gubernamentales para el
Desarrol lo

Internet ❙ www.caongd.org

Avaluació tècnica dels Clubs
socials per a persones amb
trastorn mental
Estudi elaborat pel Dr. Xavier Pelegrí de la
Universitat de Lleida encarregat per la  Fede-
ració Catalana d’associacions de Familiars de
Malalts Mentals (FECAFAMM) representa un
pas endavant en l’establiment dels Clubs so-
cials com a recurs vàlid d’inclusió social co-
munitària per a les persones amb trastorn
mental.
L’avaluació que fa dels dispositius i les con-
clusions extretes del document d’avaluació
tècnica elaborat per la Universitat de Lleida,
fan palesa la idoneïtat del recurs en l’atenció
a les persones amb trastorn mental, com a
recurs d’inclusió social comunitària.

Federació Catalana d’Associacions de
Familiars de Malalts Mentals -
FECAFAMM

Internet ❙ www.familiarsmalalts
   mentals.org

http://www.caongd.org
http://www.familiarsmalaltsmentals.org
http://www.cermi.es
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.transgenicsfora.org
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/actua.php
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Recursos a internet Crides de voluntariat
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Ésadir.com
Ésadir.com mostra els criteris lingüístics de
dos dels mitjans de comunicació de referèn-
cia en el nostre país, TV3 i Catalunya Ràdio.
El lloc inclou arxius de so amb diversos exem-
ples de pronúncia de paraules que poden ser
especialment conflictives. També hi ha un
recull de topònims, criteris de traducció i
doblatge o mots de sectors com els esports
o la música.

Internet ❙ http://esadir.com/

Estades solidàries
La Fundació Autònoma Solidària de la UAB
ha posat en marxa una web on recull tota la
informació que cal tenir en compte abans de
fer les maletes per emprendre un viatge so-
lidari.
Aquesta pàgina web en ofereix tota la infor-
mació en quatre apartats: modalitats d’esta-
des solidàries, ofertes de viatges per conti-
nents, possibilitats de finançament i enllaços
relacionats.

Internet ❙ http://magno.uab.es/fas/
                    cooperacio/
                   estadessolidaries.htm

Mirades del món
Nova web impulsada per Save The Children
que forma part del projecte “Mirades del
Sud. La participació infantil: un camí per acon-
seguir l’encontre de cultures”.
El que vol el lloc web és fomentar entre els
joves els valors de solidaritat, tolerància,
respecte i convivència.
La pàgina inclou materials didàctics, jocs i
propostes d’activitats destinats a desenvo-
lupar un model de convivència intercultural.

Internet ❙ www.miradasdelmundo.org

Punt de Referència
L’ONG Punt de Referència renova la seva
web amb més recursos i informació sobre
l’acompanyament de joves extutelats.
L’objectiu principal de Punt de Referència és
acompanyar i donar suport al col·lectiu de
joves extutelats que es troben en situació
de risc d’exclusió social, afavorint la seva ple-
na integració i autonomia.
En la seva pàgina web podem trobar: infor-
mació sobre l’entitat, els programes que
desenvolupa, l’espai jove i les experiències
explicades pels extutelats.

Internet ❙ www.puntdereferencia.org

Projecte Comunitari de Sant
Andreu
Tasques a realitzar: programa de reforç
escolar.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dilluns i dijous de 17.30 a 18.30.
L’horari dels voluntaris, però es veurà aug-
mentat per a fer reunions conjuntes, prepa-
ració de material, formació.

Projecte Comunitari de Sant Andreu
Te l ❙ 93 / 291.88.50
a/e ❙ jbach@mail.bcn.es

Associació de disminuïts
psíquics “Tots Som
Santboians”
Tasques a realitzar: donar suport als mo-
nitors de l’entitat.
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Perfil: nois i noies majors d’edat que esti-
guin disposats a passar-ho bé amb persones
disminuïdes intel·lectuals.

Associació de disminuïts psíquics
“Tots Som Santboians”
Te l ❙ 93 / 652.98.40
a/e ❙ TssMontse@telefonica.net

Centre de Recursos Aspace
Tasques a realitzar: acompanyament a una
noia (40 anys) amb paràlisi cerebral per po-
der anar al cinema, a prendre alguna cosa,
etc.
Dedicació: 1 tarda a la setmana

Centre de Recursos Aspace
a/e ❙ cra@aspacecat.org

Associació Pro Discapacitats
de Cornellà (APRODICO)
Tasques a realitzar: voluntaris per al taller
d’autonomia jove.
Lloc: Cornellà de Llobregat
Dedicació: dimarts

APRODICO
Tel ❙ 93 / 376.03.82

Associació d’Ajuda als
Afectats de Cardiopaties
Infantils de Catalunya
(AACIC)
Tasques a realitzar: fer suport escolar i
suport psicosocial a domicili a nens amb car-
diopatia.
Lloc: Barcelona

AACIC
Te l ❙ 93 / 458.66.53

Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de Bar-
celona (AFAB)
Tasques a realitzar: acompanyament a fa-
miliars de malalts d’Alzheimer.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un cop la setmana durant unes
dues hores.

AFAB
Te l ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ psicologia@alzheimer.e.

                   telefonica.net

Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral “La
Muntanyeta”
Tasques a realitzar: acompanyar els alum-
nes a la piscina.
Lloc: Tarragona
Dedicació: divendres de 10  a 12 hores
Perfil: Ha de ser un noi

Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral “La Muntanyeta”
Te l ❙ 977 / 23.31.04
a/e ❙ appc@appctarragona.org

Passar via SL. Empresa
d’Inserció
Tasques a realitzar: gestions de carrer i
suport al despatx.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dos o tres matins a la setmana
de 9 a 14h.
Perfil: Persona jubilada o prejubilada, amb
experiència associativa.

Passar via sl. ei.
Te l ❙ 93 / 420.43.94
a/e ❙ passarvia@terra.es

ONG A.M.I.C.S
Tasques a realitzar: monitor per a perso-
nes adultes amb discapacitat.
Lloc: Sabadell
Dedicació: del 31 de juliol al 6 d’agost de
2006
Perfil: major d’edat, preferentment noi,
especialment sensibilitzat per aquesta tasca i
que estigui disposat a treballar en equip

ONG A.M.I.C.S
Te l ❙ 93 / 725.43.82
a/e ❙ amicsong@mixmail.com

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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http://www.esadir.com
http://magno.uab.es/fas/cooperacio/estadessolidaries.htm
http://www.miradasdelmundo.org
http://www.puntdereferencia.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

La donació de teixit nerviós pot ajudar a
la curació de nombroses malalties
Organitza: Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer (AFAB)
Lloc: Barcelona
Data: 4 de maig de 2006

Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer (AFAB)
Te l ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

El càncer s’hereta?
Organitza: Fundació Oncolliga Girona i Lli-
ga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer
Lloc: Porqueres
Data: 23 d’abril de 2006

Fundació Oncolliga Girona i Lliga
Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer
Delegació de Porqueres
Te l ❙ 972 / 22.49.63

Internet ❙ www.oncoll igagirona.org

Música
Catalunya Acció Sonora 2006
Organitza: Fundació Cultura
Lloc: Barcelona
Data: 22 d’abril

Fundació Cultura
Te l ❙ 93 / 323.28.00

Internet ❙ www.cas06.com

Novetats editorials del món de
l’associacionisme i el voluntariat

S’apropa Sant Jordi, la diada del llibre i la rosa. Des de xarxanet.org no us regalarem cap rosa, però sí que us
podem recomanar que consulteu l’espai Novetats editorials, específicament pensat per al món de l’associacionisme i el
voluntariat.

Inclòs dins l’apartat de Recursos A l’abast, hi podreu trobar una nodrida relació de ressenyes bibliogràfiques
sobre temes transversals com l’educació, la gestió educativa, la formació, la interculturalitat, la sostenibilitat,
l’associacionisme, la cooperació internacional i la qualitat, entre d’altres.

Hi trobareu indexat més d’un centenar de llibres, informes, guies, dossiers, butlletins i publicacions de temàtiques vinculades al món de
l’associacionisme i el voluntariat. Podreu consultar la versió on-line d’aquestes obres o accedir a la informació necessària que us ajudarà
a trobar aquelles publicacions que desitgeu.

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! http://www.xarxanet.org/xarxanet/a_l_abast/novetats_editorials

Xerrades
Jornada Informativa sobre la
Síndrome X Fràgil
Adreçada a famílies i professionals
Organitza: Associació Catalana de la
Síndrome X Fràgil i CAF Gestión
Lloc: Tarragona
Data: 22 d’abril de 2006

CAF Gestión
Te l ❙ 93 / 217.32.25
a/e ❙ info@cafgestion.com

Internet ❙ www.xfragilcatalunya.org

L’experiència socioempresarial de
Mondragón Coorporació Cooperativa
Organitza: Fòrum Social Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 28 d’abril de 2006

Fòrum Social Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06

Internet ❙  www.peretarres.org/
                   forumsocial

Les dones i la construcció de la pau
Organitza: Atlas, Fundació Sociocultural
Lloc: Igualada
Data: 20 de maig de 2006

Atlas, Fundació Sociocultural
Te l ❙ 93 / 805.57.92

Internet ❙ www.atlasfundacio.org

i

i

Exposicions
EXPO-VAL: EXPOsició sobre VALors i
Voluntariat
Organitza: Associació Internacional de
Voluntariat (AIV)
Lloc: El Vendrell
Data: fins al 30 d’abril de 2006

AIV
Internet ❙ www.aiv.voluntariat.org

Exposició sobre drogues de síntesi a la
UAB
Organitza: Fundació Autònoma Solidà-
ria
Lloc: Cerdanyola
Dates: 29 de març fins al 28 d’abril de
2006

Fundació Autònoma Solidària
Internet ❙ http://magno.uab.es/fas

Excursions
IX Marxa Torreforta – La Mussara
Organitza: Agrupament Escolta La Salle
Torreforta (GELSTO)
Lloc: Tarragona
Data: 30 d’abril de 2006

Agrupament Escolta La Salle
Torreforta (GELSTO)
Te l ❙ 616 / 22.88.11
a/e ❙ lamarxa@tinet.org

Internet ❙ www.lamarxa.esMés actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda

i i
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 l ’abastA

Centre Europeu del Voluntariat (CEV)

MANIFEST per al Voluntariat a Europa
El Centre Europeu del Voluntariat (CEV) va presentar i fer lectura el 28 de març d’enguany en el Parlament Europeu a Brussel·les el MANIFEST per al
Voluntariat a Europa.

Aquest Manifest presenta i exposa les línies i àmbits d’actuació que desenvolupa el voluntariat i les necessitats a què dóna resposta amb l’objectiu de
promoure’l, impulsar-lo i que esdevingui una realitat present entre les institucions i organitzacions europees amb la capacitat d’afavorir-la, facilitar-la i donar-
li suport.

En aquest acte van ser-hi present més de 100 persones d’entitats en representació de 22 països europeus.

Què es demana en aquest manifest?
Entre d’altres aspectes, en aquest manifest es proposa el treball conjunt de les diferents administracions europees i les entitats de Voluntariat,
en els següents temes:

1) Reconèixer i promoure l’activitat voluntària en les polítiques europees subratllant la seva naturalesa horitzontal i garantir que les polítiques europees
siguin favorables al voluntariat, tot permetent a altres persones incorporar-s’hi i formar-ne part.

2) Reconèixer el paper del voluntariat per encoratjar la ciutadania europea activa i per desenvolupar els programes en aquesta matèria adequats.
Les persones voluntàries a escala local són ciutadans vinculats a valors europeus; ells i elles poden fer un paper clau promovent aquests valors si una
dimensió europea s’incorpora a la seves activitats.

3) Reconèixer l’efecte positiu del voluntariat sobre la integració i l’autonomia  dels grups socials tradicionalment exclosos com per exemple els
immigrants i promoure les activitats que permetran una millor comprensió del paper que representa l’activitat de fer i sentir-se voluntaris a les
persones d’aquest grups per a la seva integració.

4) Reconèixer la necessitat d’una millor comprensió del perfil del voluntariat dins la UE i la necessitat d’una recerca europea comparativa per tal
d’obtenir dades sobre el voluntariat, la seva influencia i les seves característiques a Europa.

5) Afavorir i impulsar el governs nacionals a formular polítiques de voluntariat a escala nacional, crear la infrastructura necessària per a la seva
aplicació i establir un quadre legal del voluntariat, per exemple proposant normes de caràcter europeu.

6) Promoure activament la col·laboració social i cívica de les empreses i el programes de voluntariat per als treballadors dins del marc del debat
europeu sobre la Responsabilitat Social de les Empreses. Els països membres de la UE poden acordar avantatges fiscals a les societats que promoguin
l’acció voluntària dels seus professionals.

7) Afavorir l’intercanvi d’idees i de coneixement sobre el voluntariat entre tots els països membres per promoure un visió compartida i una estratègia
comuna.

8) Facilitar l’intercanvi europeu d’informació sobre les bones pràctiques per mitjà de xarxes com, per exemple, el CEV .


