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Benestar i Família i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social,
presenten la iniciativa “Declara la
teva solidaritat, no et costa res”.

La campanya vol recordar el dret de la
ciutadania a decidir sobre la destinació d’una
part dels seus impostos.

4 MOTIUS
per marcar la casella de “fins socials”:

1. Exercir el teu dret de decidir el destí d’una part dels teus
impostos.
2. Finançar projectes socials duts a terme per ONG.
3. No suposa cap cost econòmic per a tu.
4. Pots marcar simultàniament les caselles de “fins socials” i
d’ “Església Catòlica”, doblant així l’assignació fiscal.

L’any passat es van destinar a diverses ONG de Catalunya, a càrrec
del 0,52% de l’IRPF, més de 12.971.000 d’euros.

Més informació:
www.taulasocial.org/052/cat/default.htm
www.xarxanet.org

Campanya

http://www.taulasocial.org/052/cat/default.htm
http://www.taulasocial.org/052/cat/default.htm
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i
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Voluntariat: nen malalt i
família
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Data: 24 de maig de 2006

AFANOC
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙ afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Eines d’administració,
creació i gestió de pàgines
web
Organitza: Fundació Iwith.org
Lloc: en línia
Dates: a partir del 26 de maig de 2006

Fundació Iwith.org
a/e ❙ formacio@iwith.org

Internet ❙ www.iwith.org

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de maig al 3 de juny de 2006

Associació Rauxa
Tel ❙ 93 / 415.62.98
a/e ❙ asrauxa@comb.es

Internet ❙ www.rauxa.org

Cooperació i
desenvolupament
Organitza: Creu Roja Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de maig al 17 de juny de 2006

Creu Roja Barcelona
Tel ❙ 93 / 300.65.65
a/e ❙ juan@creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Màrqueting i pla de
comunicació
Organitza: Suport Associatiu – Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 15 juny de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org

Llengua de Signes Catalana
Organitza: Cercle d’Artistes Sords Units
Lloc: Barcelona
Dates: durant l’estiu

ASU
Tel ❙ 93 / 430.25.99
a/e ❙  asu@ya.com

Internet ❙ www.asubcn.org

Altres

Disseny, seguiment i
avaluació de projectes
d’intervenció social
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 de maig al 10 de juny de 2006

Curs de monitor i monitora
de lleure
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Esparreguera (Baix Llobregat)
Dates: del 3 de juny a l’1 de juliol de 2006

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 777.11.95

   93 / 410.16.02
Internet ❙ www.peretarres.org

Intervenció amb infants i
joves amb trastorns de con-
ducta
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: del 27 de maig al 3 de juny de 2006

Formació bàsica en
manipulació d’aliments per a
monitors de lleure
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 3 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.elcae.org

Taller de bonsais
Organitza: Jardí Botànic de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 28 de maig de 2006

Jardí Botànic de Barcelona
Tel ❙ 93 / 426.49.35
a/e ❙ jardibotanic@mail.bcn.es

Elaboració de plans
estratègics d’unitats de
gestió
Organitza: Tecnologia per a l’Organització
Pública
Lloc: en línia
Dates: del 29 de maig al 31 de juliol de 2006

TOP
Tel ❙ (54) 11 / 49.61.90.50
a/e ❙ cursos@top.org.ar

Internet ❙ www.top.org.ar/
                    prog_capacitacion.htm

Curs de formació per a cooperants
Organitza: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 29 de maig al 2 de juny de 2006

IDHC
Tel ❙ 93/ 301.77.10
a/e ❙ institut@idhc.org

Internet ❙ www.idhc.org

Introducció a les cures
pal·liatives
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Data: 31 de maig de 2006

Amics de la Gent Gran
Tel ❙ 93 207.67.73  
a/e ❙ voluntaris@

                   amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Inserció laboral en les
entitats de voluntariat
social II
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social – UT Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 6 al 20 de juny de 2006

FCVS – UT Tarragona
Tel ❙ 977 / 23.31.04
a/e ❙ formacio@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net
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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.afanoc.org
http://www.iwith.org
http://www.rauxa.org
http://www.creuroja.org
http://www.esplai.org
http://www.asubcn.org
http://www.peretarres.org
http://www.elcae.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.federacio.net
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.idhc.org
http://www.top.org.ar/prog_capacitacion.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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

i

Camp de treball
Experiència de convivència a les muntanyes
del Rif, que ofereix la possibilitat de compar-
tir, conviure i conèixer la cultura magribina,
mitjançant xerrades, tallers sobre els seus
costums i tradicions. També es col·laborarà
en tasques de rehabilitació històrica, cultu-
ral i arquitectònica.
Organitza: Centre d’Estudis Rurals i d’Agri-
cultura Internacional
Lloc: Xaouen (Marroc)
Dates: del 3 al 23 de juliol de 2006.

CERAI
Tel ❙ 96 / 352.25.01
a/e ❙ campomarruecos@cerai.es

Internet ❙ www.cerai.es

Viatge solidari
El CCU ha programat una experiència d’in-
tercanvi, mitjançant el contacte amb una en-
titat que ja treballa al país i que acull a estudi-
ants o  joves que podran conèixer de prime-
ra mà la realitat de la zona i col·laboraran
amb les activitats d’un menjador escolar i
d’unes escoles rurals que treballen amb indí-
genes a Jujuy.
Organitza: Centre Cristià dels Universita-
ris
Lloc: Jujuy (Argentina)
Dates: mes d’agost de 2006

CCU
Tel ❙ 93 / 323.33.68
a/e ❙ ccugirona@worldonline.es

i

Oferta d’exposició
S’ofereix una exposició sobre el Sol de caire
educatiu-ambiental. Tracta sobre els dife-
rents temes relacionats amb el Sol, energies
renovables, biologia, etc. El seu títol és El
Sol, més que una energia i es pot consultar a
la seva web.

Associació Mediambiental GRODEMA
Tel ❙ 696.78.70.85
a/e ❙ grodema@terra.es

Internet ❙ www.noubarris.net/grodema
Contacte ❙ Jennifer Ortega

Associació de Trastorns
d’Ansietat – Grups d’Ajuda
Mútua
Aquesta entitat sense ànim de lucre organit-
za grups per a persones afectades d’ansietat
a Barcelona i altres ciutats d’arreu.

Associació de Trastorns d’Ansietat
Tel ❙ 646.71.53.94
a/e ❙ atagam@ansietat.org

Internet ❙ www.ansietat.org
Contacte ❙ Antonio Fermoso

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

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

Internet ❙ www.fedelatina.org

i

i

IntercanvisRecursosCampanyes

Campanya 1=1, Tothom
Ciutadà, pel Dret al Vot de
les persones immigrades
Cal exigir el dret al vot per les persones
immigrades, perquè no es pot continuar po-
sant en joc la nostra cohesió social. Amb la
Campanya 1=1 es vol contribuir a evitar les
discriminacions, frustracions i processos de
fractura social generats pel no reconeixe-
ment com a ciutadans de les persones que
viuen, treballen, tenen els mateixos deures i
paguen impostos en un determinat municipi,
com la resta dels seus veïns. La finalitat és
plantejar i reformular el concepte de ciuta-
dania per tal de vincular-lo a la residència i
no a la nacionalitat.

SOS Racisme
Internet ❙ www.sosracisme.org/accions/
                   campanya.php?doc=7#part11

El cinema en català missió
impossible
Es tracta de conscienciar la població mitjan-
çant la distribució per Internet d’un clip d’ani-
mació que il·lustra les dificultats que ha
d’afrontar qualsevol usuari per veure films
en la seva llengua a les sales. Així, la campa-
nya persegueix un doble objectiu. D’una ban-
da, pressionar les productores, les distribu-
ïdores i, especialment, les sales de cinema
perquè arrisquin en el sector audiovisual en
català. I, per una altra, conscienciar els usua-
ris perquè, si tenen opció, triïn les versions
catalanes de la llista d’espectacles i, si no,
reclamin el seu dret a tenir cinema en català.

Plataforma per la Llengua
Internet ❙ www.plataforma-llengua.cat/
                  cinema/elsGomis.html

http://www.sosracisme.org/accions/campanya.php?doc=7#part11
http://www.noubarris.net/grodema
http://www.ansietat.org
http://www.fedelatina.org
http://www.plataforma-llengua.cat/cinema/elsGomis.html
http://www.cerai.es
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Crides de voluntariat
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Club d’Esplai la Florida
Tasques a realitzar: monitor/a com aju-
dant de casals d’estiu amb grups d’infants a
partir de 3 anys, i col·laborant en activitats
de suport.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: A partir del 26 de juny, de di-
lluns a divendres de 9:00 a 16:30 h.
Perfil: noi/a de més de 16 anys amb pacièn-
cia, ganes de participar amb infants i que pu-
gui dedicar 1 setmana com a mínim.

Club d’Esplai la Florida
Tel ❙ 93 / 437.29.19
a/e ❙ eflorida@esplai.org

Centre de recursos d’Aspace
Tasques a realitzar: Acompanyaments a
una noia malalta de paràlisi cerebral en hora-
ri de tarda
Lloc: Barcelona
Dedicació: una tarda a la setmana.

ASPACE
Tel ❙ 93 / 439.90.38

Contacte ❙ Laura  (treballadora social) 

Lluna Gatuna Project
Tasques a realitzar: Col·laborar en dife-
rents tasques. L’associació es dedica a la po-
tenciació laboral dels artistes la meitat dels
quals tenen disminucions visuals severes.
Lloc: Barcelona

Lluna Gatuna
Tel ❙ 629.92.50.63
a/e ❙ adolf@lluna-gatuna.org

Contacte ❙  Adolf Muñoz

Infoespai
Tasques a realitzar: Atenció a la recepció
del centre. Inclou atenció telefònica i perso-
nal.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores a la setmana, preferent-
ment de 19:00 a 21:30 h.

Infoespai
Tel ❙ 93 / 390.72.36

Contacte ❙ www.infoespai.org

i

i

i

i

Intermon-Oxfam
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el co-
mitè per donar a conèixer les campanyes de
l’entitat. Participació en accions de sensibi-
lització al carrer i en reunions del comitè.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada durant tres hores
setmanals i alguns caps de setmana.
Perfil: Cal tenir més de 18 anys, capacitat
per a treballar en equip i motivació per a la
solidaritat i la justícia social.

Intermon-Oxfam
Tel ❙ 93 / 482.07.00 
a/e ❙ seleccion@IntermonOxfam.org

Internet ❙ www.intermonoxfam.org

Federació Esportiva Catalana
de Paralítics Cerebrals
Tasques a realitzar: Col·laborar en l’orga-
nització d’un campionat d’Espanya d’eslàlom
en cadira de rodes els dies 20 i 21 de maig.
Lloc: Sant Cugat (Vallès Occidental)

FECPC
Tel ❙ 93 / 308.05.22
a/e ❙ fecpc@fecpc.org

Internet ❙ www.fecpc.org
Contacte ❙ Angels

Soñar Despierto
Tasques a realitzar: Monitor/a per a les
colònies d’estiu, amb un ampli programa pen-
sat per a diferents grups d’edat.
Lloc: Taradell (Osona)
Dedicació: del 2 al 10 d’agost de 2006.

Soñar Despierto
a/e ❙ sd@sdespierto.es

Internet ❙ www.sdespierto.es

Associació Catalana contra
l’Anorèxia i la Bulímia
Tasques a realitzar: Atenció telefònica i
recollir els encàrrecs de l’entitat.
Lloc: Girona

ACAB
Tel ❙ 616.00.98.43
            972 / 24.16.40

Contacte ❙ Carme

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

Associació Cedre – Projecte
“La Caseta”
Tasques a realitzar: Col·laborar en tasques
socioeducatives 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
en les tasques de la casa.

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

Contacte ❙ Laura Ricart

Asociación Socio Cultural
IBN BATUTA
Tasques a realitzar: Impartir classes dinà-
miques de castellà.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Preferentment horari de tarda.
Cal cobrir amb urgència una classe dels di-
lluns de 19:30 a 21:00.

IBN BATUTA
Tel ❙ 93 / 329.35.40
a/e ❙ activitats@ascib.net

Contacte ❙ Emma o Cristina

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

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

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: Col·laborar en tasques
d’acompanyament i atenció social a la gent
gran.
Lloc: Santa Coloma de Gramanet (Barcelo-
nès)

Amics de la Gent Gran
Tel ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ santacoloma@

                  amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org 

i
i

http://www.infoespai.org
http://www.intermonoxfam.org
http://www.fecpc.org
http://www.sdespierto.es
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i
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Ètica, bones pràctiques i salut mental
Organitza: Fundació els Tres Turons
Lloc: Barcelona
Data: 31 de maig de 2006

Fundació els Tres Turons
Tel ❙ 93 / 429.32.10

Internet ❙ www.els3turons.org

Excursions
Turbó
Organitza: Centre Excursionista de Balaguer
Lloc: Turbó (Alta Ribagorça)
Data: 21 de maig de 2006

Centre Excursionista de Balaguer
Tel ❙ 647.56.29.62

Internet ❙ www.cebalaguer.org

Les fagedes de la serra de Curull i el
Puigsacalm
Organitza: GEPEC
Lloc: Puigsacalm (Garrotxa)
Dates: 27 i 28 de maig de 2006

GEPEC
Tel ❙ 977 / 64.52.60

Internet ❙ www.gepec.org/muntanyans

Descobreix l’àrea Comunitari de Xarxanet!

Estàs implicat en algun casal, ateneu o associació de veïns? Si la resposta és afirmativa, l’àrea
Comunitari és el teu portal de xarxanet.org!

Cogestionat per la Federació d’Ateneus de Catalunya i els Lluïsos de Gràcia, l’àrea Comu-
nitari tracta dels temes claus de la participació comunitària a Catalunya, els plans d’entorn,
els plans comunitaris, els debats als barris... L’àrea Comunitari, doncs, és el subportal de
totes les entitats de participació comunitària que treballen per l’enriquiment de barris i
pobles.

Hi podreu trobar novetats actualitzades setmanalment, càpsules de coneixement, formularis d’assessorament i els apartats d’agenda i
agenda de formació.

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/serveis/comunitari

Conferències
Justícia i Salut: una qüestió per a la
societat
Organitza: Obrim els ulls - Ripollès So-
lidari i Ajuntament de la Comtal Vila de
Ripoll
Lloc: Ripoll (Ripollès)
Data: 19 de maig de 2006

Obrim els ulls - Ripollès Solidari
a/e ❙ obrimelsulls2002@

                   hotmail.com

Diferents tractaments de la diabetis
tipus 2
Organitza: Associació de Diabètics de
Catalunya
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Data: 24 de maig de 2006

ADC
Tel ❙ 93 / 727.02.47

Internet ❙ www.diabetis.org

Xerrades-col·loqui
La nova cultura de la ciència
Organitza: EcoConcern-Innovació
Social
Lloc: Barcelona
Data: 23 de maig de 2006

EcoConcern-Innovació Social
Tel ❙ 93 / 319.03.51

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

i

i

Rutes culturals
Museu miner de Cercs i recorregut per
la ciutat de Berga
Organitza: Associació Cultural Terres
del Marquesat
Lloc: Berga (Berguedà)
Data: 27 de maig de 2006

Terres del Marquesat
Tel ❙ 616.26.97.81

Internet ❙ www.marquesat.net

Visita cultural a Girona
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Girona
Data: 28 de maig de 2006

Centre Passatge
Tel ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ secretaria@

                   centrepassatge.com

Trobada
Parlament català de les religions, 2a
ed.
Organitza: Grup de Diàleg Interreligiós
de Manresa
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 28 de maig de 2006

GDIM
Tel ❙ 93 / 875.15.79

              93 / 872.91.16

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

i
i
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 l ’abastA

Premis i beques

Justícia i Pau estrena pàgina
web
L’entitat Justícia i Pau ha estrenat una nova
web més àgil i dinàmica que la que oferia fins
ara. Amb aquesta nova pàgina s’ha volgut cre-
ar un instrument pràctic, amb actualització
contínua, on s’hi pot trobar no només tota la
informació sobre les activitats, campanyes,
publicacions, comunicats, etc. de l’entitat, sinó
també notícies i informes d’actualitat relaci-
onats amb els objectius de Justícia i Pau.

Justícia i Pau
Internet ❙ www.justiciaipau.org

Índex de legislació i
normativa per a ONGD
Recull de legislació i normativa per a ONGD
que inclou tot el marc normatiu que hi fa
referència, la Llei de cooperació al desenvo-
lupament, el Pla director de cooperació al
desenvolupament 2003-2006, el Pla anual de
cooperació al desenvolupament 2006, etc.

Internet ❙ www.gencat.net/governacio-ap/
                  cooperacio/
                 legislacio-documents.htm

Prou Racisme
Nou portal d’acció antiracista, que vol ser
una eina útil per al conjunt de la ciutadania
implicada en la defensa dels drets humans i
en la lluita antiracista, però especialment vol
ser una plataforma de difusió de les informa-
cions, activitats, iniciatives i campanyes en-
degades al voltant d’aquestes qüestions des
del teixit associatiu. És també un espai d’in-
tercanvi d’experiències i bones pràctiques
impulsades des de diferents sectors socials,
professionals i educatius.

Internet ❙ www.prouracisme.org

Recursos a internet

Premis medi ambient 2006
En aquesta primera edició el Premi distin-
geix les actuacions endegades en l’àmbit de
la gestió ambiental de l’aigua i la
sostenibilitat en l’edificació en les modali-
tats de recerca, innovació i desenvolupa-
ment; protecció i millora del medi ambi-
ent, destacant una actuació singular i una
trajectòria.
Convoca: Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Termini: 22 de maig de 2006

El Departament
Tel ❙ 93 / 415.11.12
a/e ❙ sia.dmah@gencat.net

Premis d’Església Plural
Hi ha dues modalitats per presentar-s’hi,
un dels premis s’atorgarà a persones o en-
titats que presentin una llarga trajectòria
de treball i els altres dos premis s’atorga-
ran seran, un a un projecte pastoral i un
altre a un projecte que presenti una actua-
ció dins l’espai que anomenem quart món.
Convoca: Església Plural
Termini: 1 de juny de 2006

Església Plural
a/e ❙ premis@esglesiaplural.org

Internet ❙ www.esglesiaplural.org

Premis Caja Madrid
d’investigació social
Aquesta 5a edició dels Premis és oberta a tre-
balls d’investigació de qualsevol tipus sempre
que tractin la situació de grups de població
vulnerables, també han d’oferir metodologi-
es destinades a aplicar models d’intervenció
social.
Convoca: Caja Madrid
Termini: 1 de juny de 2006

Caja Madrid
Tel ❙ 91 / 553.29.68

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es

Premis ACRA
Es convoca la 4a edició dels Premis ACRA
amb l’objectiu de reconèixer i valorar la
professionalitat del sector i la seva aportació
a la millora del benestar i la qualitat de vida de
la gent gran, a partir del foment de la qualitat
en l’atenció, la innovació dels serveis i la par-
ticipació dels professionals.
Convoca: ACRA
Termini: 12 de setembre de 2006

ACRA
Tel ❙ 93 / 414.75.52
a/e ❙ acra@acra.es

Internet ❙ www.acra.es
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http://www.esglesiaplural.org
http://www.acra.es
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.justiciaipau.org
http://www.gencat.net/governacio-ap/cooperacio/legislacio-documents.htm
http://www.prouracisme.org
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html

