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194 El Departament de Benestar i Família
 en col·laboració amb l’entitat EUROCCAT

us convida a la

PRESENTACIÓ DEL

PROGRAMA CIARIS
una eina metodològica, de recursos teòrics i pràctics, ela-
borada pels experts de l’OIT (Organització Internacional
del Treball, de suport als agents responsables de projec-
tes d’inclusió i participació social, en format informàtic mit-
jançant consulta a una pàgina web.

Es durà a terme el proper
10 de  maig a les 16.30 hores
a la Casa del Mar de Barcelona
 

Programa de la jornada
 

❙ Benvinguda a càrrec del Subdirector General
d’Associacionisme i Voluntariat, senyor Jaume Forés.
❙ Presentació de CIARIS, a càrrec del professor Sergio Aires,
líder del projecte. 
❙ Pausa - cafè
❙ Conferència “Estratègies Europees de lluita contra l’exclusió
social”, a càrrec del professor Sergio Aires.

Per confirmar la vostra assistència truqueu al 93 483 10 17,  a la
senyora Meritxell Canela, o bé al correu electrònic a
mcanela@gencat.net.

http://euroccat.tls.free.fr/aoc/acceuil.htm
http://www.xarxanet.org


2 1 maig 2006
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Formació

Cursos

i

i

i

Voluntariat penitenciari en
l’àmbit de presons
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 de maig de 2006

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

Internet ❙ www.federacio.net

Com presentar projectes
Organitza: Suport Associatiu – Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 24 maig de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org

Curs d’Agents Socials
Hospitalaris
Organitza: Escola del Voluntariat
Evangèlic - Centre d’Estudis Joan Vallès
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 20 de maig de 2006

Centre d’Estudis Joan Vallès
Te l ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ cejv@ce-catalunya.org

Altres

Captació de recursos
econòmics
Organitza: Ajuntament de Mataró – Servei
de Participació Ciutadana
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: del 2 a l’11 de maig de 2006

Ajuntament de Mataró
Te l ❙ 93 / 758.21.00

Internet ❙ www.mataro.org

Captació de voluntariat
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social i Creu Roja – Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: abril/maig 2006

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

Internet ❙ www.federacio.net

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

CAJB
Te l ❙ 93 / 265.47.36
a/e ❙ comunicacio@casalbcn.info

Com fer un pla de
comunicació
Organitza: Fundació d’Estudis Superiors
d ’O lo t
Lloc: Olot (Garrotxa) 
Data: 5 de maig de 2006

Atenció telefònica 
Organitza: Fundació d’Estudis Superiors
d ’O lo t
Lloc: Olot (Garrotxa) 
Data: 7 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.olot.org/fes/

Sobrecàrrega del curador i
sofrologia (adreçats a
cuidadors de malalts amb
demència)
Organitza: Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 8 i 15 de maig de 2006

A F A B
Tel ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Seminari d’intervenció edu-
cativa i adolescents en risc
social
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 12 al 20 de maig de 2006

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Taller d’integració vivencial
de la pròpia mort
Organitza: Societat d’Etnopsicologia Apli-
cada i Estudis Cognitius
Lloc: Barcelona
Dates:  del 12 de maig al 9 de juliol de
2006

Societat d’Etnopsicologia Aplicada i
Estudis Cognitius
Te l ❙ 93 / 424.45.40
a/e ❙ info@etnopsico.org

Internet ❙ www.etnopsico.org

Curset de Reiki
Organitza: AACICAT
Lloc: Barcelona
Dates: 13 de maig i 3 de juny de 2006

AAC ICAT
Tel ❙ 93 / 393.31.43
a/e ❙ presidenta@aacicat.org

Internet ❙ www.aacicat.org

Impost de societats a les
entitats
Organitza: Suport Associatiu – Centre
d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 25 maig de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org

Monitor/a de menjador
Organitza: Creu Roja Joventut – Creu
Roja Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 24 de maig al 21 de juny de
2006

Creu Roja Tarragona
Te l ❙ 977 / 24.50.62

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

i

i

http://www.federacio.net
http://www.esplai.org
http://www.mataro.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.afab-bcn.org
http://www.olot.org/fes
http://www.federacio.net
http://www.fundaciosergi.org
http://www.etnopsico.org
http://www.aacicat.org
http://www.esplai.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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

i

Alerta 2006! Informe sobre
conflictes, drets humans i
construcció de pau
L’informe, realitzat per l’Escola de Cultura
de Pau i Metges sense Fronteres, revela la
manca de compromís de la comunitat inter-
nacional en la construcció de la pau i en la
resolució de les crisis humanitàries. El nom-
bre de conflictes armats i de processos de
pau va disminuir durant el 2005, però al ma-
teix temps s’ha registrat un augment de les
situacions de tensió política que podrien
derivar en nous conflictes, alhora que han
augmentat les crisis alimentàries i els països
on es produeixen violacions sistemàtiques
dels drets humans.

Escola de Cultura de Pau
Bellaterra

Internet ❙ www.pangea.org/unescopau

De l’Equador a Catalunya: El
paper de la família i les
xarxes migratòries
A diferència d’altres comunitats, la població
migratòria equatoriana ha estat marcada per
una forta feminització. Aquesta característi-
ca, malgrat no ser exclusiva d’aquesta comu-
nitat, la diferencia d’altres comunitats amb
processos migratoris fortament
masculinitzats i, sobretot, li genera unes ca-
suístiques específiques que impacten de ma-
nera poderosa en les xarxes i relacions fami-
liars i, especialment, en les relacions de gè-
nere dominants a les famílies equatorianes.

Claudia Pedone
Fundació Jaume Bofill
Barcelona

i

Participació en projectes
artístics
Artixoc dirigeix trobades que tracten la sen-
sibilització social a través de l’art. Actual-
ment van duent a terme una selecció de grups
per a participar en els projectes estiu-tardor
2006. La participació s’adreça a grups de jo-
ves d’entre 15 i 25 anys interessats en el
teatre, circ, l’espectacle, etc. Que tinguin
ganes de viatjar per Europa.

Art iXoc
Te l ❙ 93 / 296.41.00
a/e ❙ artixoc@menta.net

Internet ❙ www.art ixoc.org

Oferta de locals
L’entitat Fedelatina posa a disposició d’al-
tres entitats, oficines equipades sense cap
cost, sala de conferències per a 60 persones,
sala de reunions per a 10 persones i sala
d’ordinadors per a 10 persones.

Fedelatina
Te l ❙ 93 / 192.41.14
a/e ❙ secretaria@fedelatina.org

Internet ❙ www.fedelatina.org

Oferta de material
Guanyem-hi tots, el programa de la FCVS de
suport a les entitats, disposa d’ordinadors i
altre material d’oficina, que podeu demanar.
Contacteu els dimarts de 17 a 19 hores.

Federació Catalana del Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

Programa de Supervisió i
Formació continua en
Mediació Intercultural
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Dates: 24 de maig i 28 de juny de 2006

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

Jornades

1a Trobada de persones amb
diabetis tipus 2
Organitza: Associació de Diabètics de
Catalunya
Lloc: Malgrat de Mar (Maresme)
Dates: del 19 al 21 de maig de 2006

A D C
Tel ❙ 93 / 451.36.76

    670.21.19.95
Internet ❙ www.diabetis.org
Contacte ❙ Montserrat Soley

i

i

Novetats editorialsRecursosFormació

http://www.diabetis.org
http://www.federacio.net
http://www.fedelatina.org
http://www.artixoc.org
http://www.pangea.org/unescopau
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides

i
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Associació d’Ajuda als
Afectats de Cardiopaties
Infantils de Catalunya
Tasques a realitzar: Classes de reforç en
un noi de 1r d’ESO (afectat  amb cardiopatia)
amb dificultats per assolir els aprenentatges
i suport psicosocial.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Un cop per setmana com a mí-
nim entre els dies dilluns dimecres i dijous.
Perfil: Titulat o llicenciat en: educació soci-
al, treball social, pedagogia, psicopedagogia,
psicologia, magisteri.

AAC IC
Te l ❙ 93 / 458.66.53
a/e ❙ info@aacic.org

Fundació Brafa
Tasques a realitzar: Posar en pràctica
l’educació i convivència a través de l’es-
port, anant a jugar a futbol al Centre Edu-
catiu de l’Alzina.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dissabtes a la tarda una vegada
al mes.
Perfil: Nois de 16 a 22 anys.

Fundació Brafa
Te l ❙ 93 / 359.01.16
a/e ❙ italo@brafa.org

Aldees Infantils SOS de
Catalunya
Tasques a realitzar: Donar classes de
matemàtiques de batxillerat a una noia
resident en un pis assistit per a majors de
18 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Una tarda a la setmana a esco-
llir entre dimecres, dijous o divendres.

Aldees Infantils SOS de Catalunya
Te l ❙ 93 / 302.25.72
a/e ❙ fundacio@aldeesinfantils.org

Contacte ❙ Josefina López

Asociación Juvenil Tronada
Tasques a realitzar: Monitor/a per a cen-
tre diari, ludoteca i reforç escolar per a nens
i joves de 5 a 15 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada (hores setmanals)
Perfil: Persona amb capacitat de treball en
equip, amb compromís i dedicació que tingui
predisposició per a treballar amb nens i/o
joves.

Tronada
Te l ❙ 630.43.82.51
a/e ❙ dulga76@yahoo.es

Contacte ❙ www.tronada.com

Exclusió social
S’obre la 4a convocatòria d’ajut a projectes
adreçats a l’exclusió i marginació social; se-
ran especialment prioritaris els projectes d’in-
serció laboral adreçats a les persones en risc
o situació d’exclusió social, com a via per a la
integració social.
Convoca: Obra Social - Fundació “la Caixa”
Termini: fins al 3 de maig de 2006.

Obra Social - Fundació “la Caixa”
Te l ❙ 902.22.30.40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Programes Socials
S’obre la convocatòria de Premis Caixa
Sabadell 2006 per a projectes d’actuació soci-
al o assistencial presentats per entitats i que
puguin ser aplicats en un medi social concret
per millorar-ne la condició.
Convoca: Obra Social Caixa Sabadell
Termini: 31 de maig de 2006

Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral “La Muntanyeta”
Te l ❙ 93 / 728.67.00

Internet ❙ www.caixasabadell.com

Inserció social
L’objectiu de la convocatòria és recolzar en-
titats o centres dedicats a la inserció social.
Els projectes a presentar poden ser: de nova
creació, de millora i consolidació de progra-
mes i d’adquisició d’equipaments i material
científic. Els centres o entitats que es presen-
tin a la convocatòria han de trobar-se radicats
en el territori on Caixa Manlleu és implantada
Convoca: Fundació Caixa Manlleu
Termini: 31 de maig de 2006

Fundació Caixa Manlleu
Te l ❙ 902 / 20.40.40

Internet ❙ www.caixamanlleu.com

Cooperació, formació i
informació
La Comissió Europea obre una convocatòria
d’ajuts europeus per a projectes innovadors
de cooperació, formació i informació que té
com a objecte donar assistència a projectes
innovadors en l’àrea de l’educació no formal.
Convoca: Agència Executiva de l’àmbit edu-
catiu, audiovisual i cultural de la CE
Termini: 1 de juliol de 2006

Agència Executiva de l’àmbit educatiu,
audiovisual i cultural de la CE
a/e ❙ europa.eu.int

i

i

i
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Associació per a la Millora de
la Integració i Cooperació
Social
Tasques a realitzar: Assistència a perso-
nes adultes amb discapacitat psíquica mitjan-
çant un servei d’oci normalitzat per a les pro-
peres colònies programades.
Lloc: Vilanova de Sau (Osona)
Dedicació: del 31 de juliol al 6 d’agost de
2006.
Perfil: Els interessats haurien d’assistir a al-
guna activitat abans de les colònies per tal de
conèixer als usuaris i a la resta de l’equip de
voluntaris amb els que haurà de col·laborar.

AMICS
Te l ❙ 93 / 725.43.82

    625.73.53.60
a/e ❙ amicsong@mixmail.com

Contacte ❙ Montse Cuesta

Centre d’Estudis Amazònics
Tasques a realitzar: Cal un/a periodista que
es faci càrrec de l’àrea de comunicació de
l ’ONG.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada (mitja jornada)
Perfil: Es demanen coneixements d’informà-
tica, disseny gràfic, internet, experiència en
comunicació, bon nivell de redacció, dinamis-
me i responsabilitat.

CEAM
Tel ❙ 93 / 451.40.68
a/e ❙ ceam@ceam-ong.org

Internet ❙ www.ceam-ong.org

Associació Cedre – Projecte
“La Caseta”
Tasques a realitzar: Col·laborar en tasques
sòcio-educatives per a joves d’entre 18 a 30
anys, anant a sopar i dormir amb els nois.

Lloc: Barcelona
Dedicació: un dia a la setmana.
Perfil: Persona responsable, empàtica amb
els joves i amb capacitat i ganes de col·laborar
amb les tasques de la casa.

Associació Cedre – Projecte “La
Caseta”
Te l ❙ 93 / 280.64.35

Contacte ❙ Laura Ricart

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

http://www.tronada.com
http://www.voluntariat.org
http://www.ceam-ong.org
http://www.fundacio.lacaixa.es
http://www.caixasabadell.com
http://www.caixamanlleu.com
http://europa.eu.int
dgesse
Tachado

dgesse
Texto insertado
Internet
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Videofòrum
La corporació (anàlisi sobre les
transnacionals)
Organitza: Pau i Solidaritat Bages-Bergue-
dà
Lloc: Manresa (Bages)

Data: 11 de maig de 2006

Pau i Solidaritat Bages-Berguedà
Te l ❙ 93 / 872.44.96

Internet ❙ www.conc.es/pauisoli

Música
Recerca amb cèl·lules mare i trasplanta-
ment d’illots pancreàtics
Organitza: Lifescan i Associació de Diabè-
tics de Catalunya.
Lloc: Barcelona
Data: 13 de maig de 2006

A D C
Tel ❙ 900.100.228

Internet ❙ www.diabetis.org

Exposicions
La diversitat lingüística
Organitza: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística i Ajuntament de Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: fins al 7 de maig de 2006

CPNL
Tel ❙ 93 / 272.31.00

Internet ❙ www.cpnl.cat

El portal de Formació, de nou en marxa!
El servei Formació de xarxanet.org torna a ser actiu des de principis d’abril. Hi podreu trobar
des d’informacions actualitzades sobre l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2006, que es realitzarà a
Lleida, fins als cursos que s’emmarquen en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya
(PFVC).
Així mateix, també hi trobareu càpsules, amb coneixements de qualitat, de tipus pràctic i forma-
tiu sobre la formació. També hi podreu consultar la secció Preguntes Més Freqüents, on resol-
drem els dubtes habituals que acostumen a sorgir al voltant de la temàtica de la formació a les
entitats i la formació del voluntariat.

L’agenda i l’agenda de formació són dos apartats clau del portal, en què s’hi destaquen els actes, cursos, presentacions de llibres,
xerrades i congressos relacionats amb la formació en el món associatiu.

Finalment, també hi trobareu un espai per formular-hi els vostres dubtes, que seran resolts puntualment des de la Subdirecció General
d’Associacionisme i Voluntariat.

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/formacio

Trobades
El dret a l’educació en comunicació
Organitza: Xarxa d’Educació en Comu-
nicació
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 6 de maig de 2006

Xarxa d’Educació en Comunicació
a/e ❙ info@educom.info

Internet ❙ www.laXarxa.info

10a jornada de Psoriasi
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: Barcelona
Dates: 13 de maig de 2006

Acció Psoriasi
Te l ❙ 636.51.81.98

Internet ❙ www.acciopsoriasi.org

Festes de primavera
7è Mercat solidari Clot-Camp de l’Ar-
pa
Organitza: Mestres per Bòsnia i Federa-
ció d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 7 de maig de 2006

Mestres per Bòsnia
Te l ❙ 93 / 436.28.13

Internet ❙ bosnia@mestresxbosnia.org

i

i

Les àvies i els avis escriuen contes i
els infants els dibuixen
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 10 de maig de 2006

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.
                  voluntariat.org

Solidaritat
Gira del grup IYEXÀ, dins la campa-
nya 1=1: Mataró
Organitza: SOS Racisme
Lloc: Mataró (Maresme)

Data: 4 de maig de 2006

SOS Racisme
Te l ❙ 93 / 301.05.97

Internet ❙ www.sosracisme.org

Concert solidari – La Locomotora
negra
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Data: 19 de maig de 2006

Amics de la gent gran
Te l ❙ 93 / 207.67.73

Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

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

i i

http://www.laXarxa.info
http://www.acciopsoriasi.org
http://www.conc.es/pauisoli
http://www.diabetis.org
http://www.cpnl.cat
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.sosracisme.org
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/formacio
http://www.xarxanet.org/xarxanet/formacio
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?nov_novetatId=41887
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L’Escola del Voluntariat

Lloc: Lleida
Dates: 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2006
Període de matriculació: fins al 12 de maig
de 2006 (places limitades)
 

Cursos inicials
CI-01. Educar les emocions
CI-02. Saber com actuar davant un accident.
Iniciació als primers auxilis
CI-03. Voluntariat Social: t’ho imagines?

Cursos bàsics
CB-01. Recursos per a persones amb retard
mental
CB-02. Voluntariat hospitalari i sociosanitari.
“Un voluntari a l’hospital”
CB-03. El joc com a instrument d’intervenció
social
CB-04. El teatre com a eix vertebrador de
les interrelacions del grup o persona al nos-
tre càrrec
CB-05. Animació comunitària: vers una ciu-
tadania activa i plural
CB-06. Estimular la lectura a partir de textos
de lectura fàcil. Criteris per a elaborar-los i
utilitzar-los
CB-07. Contar contes..., crear contes...
CB-08. Apropant-nos a la realitat migratòria
CB-09. Cooperació Internacional, quelcom
més que solidaritat
CB-10. Gestió d’equips de voluntaris
CB-11. Els infants amb problemàtiques soci-
als. Com els podem acompanyar?
CB-12. Com afavorir la participació a les en-
titats de voluntariat
CB-13. Atenció a famílies en situació de risc
social

CB-14. Vull acollir els nouvinguts
CB-15. El procés de selecció personal: una
estratègia de participació

Cursos d’aprofundiment
CA-01. Disseny, desenvolupament i avalua-
ció de projectes
CA-02. Vull implicar-me més. El paper del
voluntari dins les entitats d’iniciativa social
CA-03. La relació d’ajuda en l’acompanya-
ment a les persones grans
CA-04. “Coaching”, gestió de conflictes des
del millor de tu mateix
CA-05. Marc jurídic de les activitats de va-
cances
CA-06. Alternatives lúdiques per a la gent
gran
CA-07. Enganxa els joves jugant
CA-08. Emocions i salut
CA-09. Habilitats comunicatives: una estra-
tègia per a la intervenció
CA-10. “Atrapats entre dues cultures.”
Voluntariat en l’àmbit de la immigració
CA-11. Esdevenim voluntaris... I ara què?
CA-12. Formació per a la igualtat de drets

Tallers
TR-01. L’art de parlar en públic
TR-02. Estratègies de participació dins la
nostra entitat
TR-03. Necessitat de mobilització de les per-
sones grans
TR-04. Catalunya associada: a què ens obliga
i què ens permet la nova normativa?
TR-05. Explica’m una història. El conte com
a eina terapèutica
TR-06. L’aventura d’escoltar
TR-07. Cant dramatitzat, ritme, dansa, tea-
tre... Portes obertes a la reflexió

TR-08. El joc popular i tradicional: els vells i
els nous jocs de sempre
TR-09. Estimulem la ment jugant
TR-10. Jocs sense material
TR-11. Juguem: activitats didàctiques per a la
coeducació i la no violència
TR-12. Tècniques per a observar i recuperar
la fauna i flora
TR-13. Com descobrir i ajudar la Franja de
Ponent
TR-14. Jotes. La dansa tradicional dels Països
Catalans
TR-15. Taller de granadura
TR-16. Màgia i figures amb globus
TR-17. Riure per viure, taller de risoteràpia
TR-18. L’assamblea, eina clau  de participació
TR-19. Com aconseguir recursos i coopera-
ció del món empresarial
TR-20. Reformulant la ciutadania
TR-21. Còctels sense alcohol
TR-22. L’art com a eina d’expressió. L’art
com a mitjà educatiu
TR-23. Garrotins i rumbetes: repertori tra-
dicional d’una convivència entre gitanos i paios
TR-24. Caracterització del rostre
TR-25. El català, eina de noves oportunitats i
punt de trobada

Més informació:
· Programa d’activitats (en PDF)
· Programa de cursos (en PDF)

Inscriu-te a l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2006!

http://downloads.voluntariat.org/Programa activitats EEV_06.pdf
http://downloads.voluntariat.org/Programa cursos EEV_06.pdf
http://www.peretarres.org

