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Organitza
        Fundació Esclerosi Múltiple
Data
        9 de juliol de 2006

Descripció del projecte: campanya de sensibilització
social i de captació de recursos en la qual participen 600
piscines de tot Catalunya i més de 70.000 persones que el
dia 9 de juliol es mullen nedant metres en solidaritat amb
l’esclerosi múltiple.

Objectius: sensibilització de la societat pel que fa a la
problemàtica que pateixen les més de 4.000 persones
afectades d’aquesta malaltia que hi ha a Catalunya i captació
de fons per dotar els diferents hospitals de dia de la
Fundació Esclerosi Múltiple i els serveis d’inserció laboral.

Perfil de la persona voluntària: Tothom pot ser
voluntari del Mulla’t

Tasques a desenvolupar per les persones
voluntàries:
· Inscriure les persones participants i fer diplomes de
participació
· Venda de material a les piscines participants
· Explicar què és l’esclerosi múltiple.

Per més informació:
Fundació Esclerosi Múltiple
www.fem.es/cat/mullat

per
l’esclerosi
múltiple

mulla’t

http://www.fem.es/cat/mullat
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Formació

Cursos

i

i

i

Seguiment i gestió de
projectes per a ONG’s
Organitza: Iwith.org
Lloc: On-line
Dates: del 3 al 28 de juliol de 2006

Iwith.org
a/e ❙ info@iwith.org

Internet ❙ www.iwith.org

Altres

Mediació i Treball
Comunitari
Organitza: Escola d’Estiu de Serveis Socials
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 al 7 de juliol de 2006

Escola d’Estiu de Serveis Socials
Tel ❙ 93 / 402.21.58
a/e ❙ sas.formacio@diba.cat

Taller de
codesenvolupament
Organitza: Obra Social Fundació “la Caixa”
Lloc: Barcelona
Dates: 16 i 17 de juny de 2006

Obra Social Fundació “la Caixa”
Tel ❙ 902 / 22.30.40

Internet ❙ www.laCaixa.es/ObraSocial

Curs sobre coeducació:
replantejament de
conceptes, reflexions i
propostes
Organitza: Associació de Mestres Rosa
Sensat
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 14 de juliol de 2006

Associació de Mestres Rosa Sensat
Tel ❙ 93 / 481.73.73
a/e ❙ grupsdetreball@rosasensat.org

Internet ❙ www.rosasensat.org

Estratègies d’inclusió
sociolaboral amb grups
vulnerables
Organitza: Associació de Dones per la
Inserció Laboral
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de juny al 20 de juliol de
2006

Associació de Dones per la Inserció
Laboral
Tel ❙ 93 / 342.83.80
a/e ❙ surt@surt.org

Internet ❙ www.surt.org

Monogràfic monitor/a en
menjadors escolars
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de juny a l’1 de juliol de 2006

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 410.16.02

Internet ❙ www.peretarres.org

Nous reptes de la
participació
Organitza: Universitat d’Estiu de la Univer-
sitat Rovira i Virgili
Lloc: Reus
Dates: del 10 al 14 de juliol de 2006

Universitat d’Estiu de la Universitat
Rovira i Virgili
Tel ❙ 977 / 55.95.06
a/e ❙ olga.ardevol@urv.net

Internet ❙ www.urv.es

País Valencià: tendències
actuals de canvi social
Organitza: Universitat d’Estiu de Gandia
Lloc: Gandia
Dates: del 10 al 14 de juliol de 2006

Universitat d’Estiu de Gandia
Tel ❙ 96 / 386.48.71
a/e ❙ ueg@uv.es

Internet ❙ www.uv.es/ueg

Trastorns alimentaris
Organitza: Educa
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15 i 16 de juliol de 2006

Educa
Tel ❙ 93 / 163.47.47
a/e ❙ info@escolaeduca.org

Internet ❙ www.escolaeduca.org

Formació Bàsica
Institucional
Organitza: Creu Roja Barcelona
Lloc: Terrassa
Dates: 17 de juny de 2006

Creu Roja Barcelona
Tel ❙ 93 / 733.12.44

Internet ❙ www.creuroja.org

Voluntariat: present i futur.
Quin voluntariat per a quina
societat del segle XXI
Organitza: Universitat de Lleida
Lloc: La Seu d’Urgell
Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2006

Universitat de Lleida
Tel ❙ 973 / 70.33.90
a/e ❙ estiu@culturals.udl.es

Internet ❙ http://estiu.udl.es

Jornades

I Jornada de Charcot Marie
Tooth
Organitza: Federació Espanyola de Malalti-
es Neuromusculars (Federació ASEM)
Lloc: Madrid
Dates: 17 de juny de 2006

La Federació ASEM
Tel ❙ 93 / 451.65.44
a/e ❙ asem15@suport.org

Internet ❙ www.asem-esp.org

Jornades sobre gestió del
voluntariat
Organitza: Obra Social Fundació “la Caixa”
Lloc: Barcelona
Dates: 21 de juny de 2006

Obra Social Fundació “la Caixa”
Tel ❙ 93 / 495.39.45 
a/e ❙ www.laCaixa.es/ObraSocial

i

i

i

i

i

i

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

ii

i

i

http://www.iwith.org
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=2-38-00-00000
http://www.rosasensat.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.surt.org
http://www.peretarres.org
http://www.urv.es
http://www.uv.es/ueg
http://www.escolaeduca.org
http://www.creuroja.org
http://estiu.udl.es
http://www.asem-esp.org
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=2-38-00-00000
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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

Informe 2006
En aquest Informe 2006 d’Amnistia Interna-
cional es documenten abusos contra els drets
humans comesos a 150 països i es destaca la
necessitat que els governs, la comunitat in-
ternacional, els grups armats i els altres
agents en posició de poder o amb influència
assumeixin responsabilitats.
També destaca la vitalitat del col·lectiu d’ac-
tivistes dels drets humans a tot el món, a
través de diferents mitjans: iniciatives locals,
cimeres internacionals o manifestacions
massives.

Amnistia Internacional
Internet ❙ http://web.amnesty.org/
                  report2006/index-esl

El rompecabezas de la equi-
dad
El rompecabezas de la equidad, una investiga-
ció sobre el Comerç Just es qüestiona el su-
posat estat de bonança en què es troba el
Comerç Just a Espanya i la seva possible ori-
entació de futur.
Aquest estudi és una investigació sobre el
Comerç Just a Espanya realitzat per
SODePAZ, que tracta d’ampliar les escasses
i parcials anàlisis realitzades fins ara sobre
aquest moviment social.

Federica Carraro, Rodrigo Fernández
y José Verdúes

Editorial ❙ Icaria

i

Premi IQUA a la qualitat a
Internet per a titulars privats
Premi a la qualitat de les pàgines web de titu-
laritat privada que compleixin els alts nivells
d’utilització, accessibilitat, seguretat i tecno-
logia, i també se’n tindrà en compte el dis-
seny i el contingut.
Convoca: Agència de la Qualitat d’Internet
(IQUA)
Termini: 8 de setembre de 2006

L’IQUA
a/e ❙ iqua@iqua.net

Internet ❙ www.iqua.net

Premis Abacus 06
S’atorgaran tres premis de 300 euros cadas-
cun, dividits en tres àmbits relacionats amb
l’educació, la cultura i el cooperativisme.
Convoca: Abacus cooperativa
Termini: 7 de juliol de 2006

Abacus cooperativa
Tel ❙ 93 / 217.81.66

Internet ❙ www.abacus.coop

Premis Acció 21
Premis amb l’objectiu d’estimular iniciatives
d’acció dels diferents col·lectius ciutadans,
que suposin una contribució efectiva a l’as-
soliment dels objectius del Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de
Barcelona
Convoca: Consell Municipal de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat
Termini: 29 de setembre de 2006

Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat
Tel ❙ 93 / 237.47.43

Internet ❙ www.bcn.es/agenda21/accio21/
                   premis.htm

i

i

Novetats editorialsPremis i bequesCampanyes

Txetxènia: trenquem el
silenci
La Lliga dels Drets dels Pobles inaugura a
Girona una campanya sobre el conflicte de
Txetxènia.
La campanya de sensibilització, que inclou
l’exposició 1Txetxènia, Trenquem el Silen-
ci1 i altres actes com conferències i docu-
mentals - fòrum, pretén donar informació
sobre un conflicte pràcticament desconegut
per la nostra societat i denunciar la violació
permanent dels Drets Humans i la situació
de guerra en què viu la població civil a
Txetxènia des de fa onze anys.

Lliga dels Drets dels Pobles
Internet ❙ www.txetxenia.org

Campanya per recollir llibres
per a la biblioteca
L’escola de la Draga de Banyoles ha iniciat
una campanya per poder crear una biblioteca
al centre. A més de demanar ajudes a dife-
rents administracions i entitats, s’ha iniciat
una recollida sota el nom ‘Aporta un llibre’ i
que se centralitza a través d’una llista de tí-
tols distribuïda a les llibreries de la ciutat.

Escola de la Draga
Tel ❙ 948 / 16.91.93

Internet ❙ www.diaridegirona.es

i

http://www.txetxenia.org
www.diaridegirona.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=137503&pIdSeccion=3
www.iqua.net
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.abacus.coop
http://web.amnesty.org/report2006/index-esl
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Crides de voluntariat

i

i

i

Barcelona Voluntària
Tasques a realitzar: coordinació de pro-
jectes internacionals. Comunicació amb els
socis promotors d’altres països i locals, re-
cerca d’informació i de fonts de finançament,
redacció i traducció de documentació, segui-
ment dels projectes.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 4 a 6 hores a la setmana
Perfil: bon nivell d’idiomes: català i anglès.
Coneixement de programes de tractament
de textos.

Barcelona Voluntària
a/e ❙ npicornell@

                 barcelonavoluntaria.org
Internet ❙ www.barcelonavoluntaria.org
Contacte ❙ Núria Picornell

Banc de recursos
Tasques a realitzar: relació amb les em-
preses col·laboradores i d’altres suscepti-
bles de
col·laborar en els diversos projectes de l’en-
titat (donació d’equipaments,
patrocinis i campanyes, etc.).
Lloc: Barcelona
Dedicació: disponibilitat mínima de dos dies
a la setmana
Perfil: persona (preferentment jubilada) que
hagi estat agent comercial (o similar), amb
experiència en la relació amb empreses. Pre-
ferible si disposa de vehicle propi. Motivada
per la tasca del Banc de Recursos. Preferible
si coneix alguna ONG de Cooperació Inter-
nacional.

Banc de recursos
Tel ❙ 93 / 237.70.65

Internet ❙ www.bancderecursos.org
Contacte ❙ Jesús Lanao

Amics de la Gent Gran
Tasques a realitzar: acompanyament de
persones grans a les estades d’estiu de l’en-
titat.
Lloc: Enguany els torns previstos per a la
realització d’aquesta activitat són:
- del 4 a l’11 d’agost, a Buxy, França [a 100
Km de Lió].
- del 28 d’agost al 5 de setembre, a Begues.
- del 7 al 15 de setembre, a Begues.

Amics de la gent gran
Tel ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ voluntaris@

                  amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org
Contacte ❙ Anna Garcia

i

i

i

Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina

Casal d’Estiu juliol
Tasques a realitzar: casal d’estiu amb infants i
adolescents. Suport a l’educador en les acti-
vitats de lleure. Reforç escolar, ludoteca, gim-
canes, sortides a parcs, platges i piscines, ta-
llers, poliesportiu, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 10.00 a 17.00 de dilluns a di-
vendres (es dinarà al centre) durant el més
de juliol de 2006.
Perfil: Persones amb ganes de treballar en
equip, dinàmiques i amb sensibilitat social.

Colònies a Planoles juliol
Tasques a realitzar: suport a l’educador en
les activitats de lleure.
Lloc: Planoles (Girona)
Dedicació: Petita Infància, del 12 al 18 de
juliol. Infància, del 3 al 12 de juliol. Canigó/
Grans/Joves, del 18 al 27 de juliol.
Perfil: persones que els agradin les activitats
amb infants i joves a l’aire lliure. Amb ganes
de treballar en equip, dinàmiques i amb sen-
sibilitat social

Casal d’Estiu agost
Tasques a realitzar: casal d’estiu amb in-
fants i adolescents. Suport a l’educador en
les activitats de lleure. Reforç escolar,
ludoteca, gimcanes, sortides a parcs, platges
i piscines, tallers, poliesportiu, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 10·00 a 17.00 de dilluns a di-
vendres (es dinarà al centre) durant el més
d’agost de 2006 (es pot estudiar la possibili-
tat que sigui només una setmana).
Perfil: Persones amb ganes de treballar en
equip, dinàmiques i amb sensibilitat social.

Fundació Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tel ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ gavinavoluntaris@yahoo.es

Internet ❙ www.joansalvadorgavina.ar.gs

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

Finançament

Infància i adolescència
Suport  al finançament d’actuacions en matè-
ria de serveis socials d’atenció a la infància i
l’adolescència en risc i/o dificultat social, que
duguin  a  terme les entitats de serveis soci-
als d’iniciativa social, per a l’exercici  2006.
Convoca:  Departament de Benestar i Famí-
lia
Termini: 1 de juliol de 2006

Departament de Benestar i Família
Internet ❙ www.gencat.net/benestar/
                 societat/entitats/subvencions

Salut Pública: participació,
consumidors i usuaris
Concessió d’ajuts econòmics durant l’any
2006 a favor d’associacions, fundacions, i al-
tres entitats sense ànim de lucre que tendei-
xin al desenvolupament d’actuacions enca-
minades a promoure la participació comuni-
tària en l’àmbit de la Salut Pública.
Convoca: Diputació de Barcelona
Termini: 30 de juny de 2006

Diputació de Barcelona
Internet ❙ www.diba.es/subv

Educació no formal
Convocatòria de propostes destinades a pro-
jectes innovadors de cooperació, formació i
informació en l’àmbit de l’educació no for-
mal. Acció 5: mesures d’acompanyament.
Convoca: Agencia Executiva en l’Àmbit Edu-
catiu, Audiovisual i Cultural de la Unió Euro-
pea
Termini: 1 de juliol de 2006

Agencia Executiva en l’Àmbit Educatiu,
Audiovisual i Cultural de la Unió
Europea

Internet ❙ http://europa.eu.int/comm/
                  youth/call/index_en.html

Contractació de treballadors
desocupats per part
d’entitats sense afany de
lucre
Projectes adreçats a la contractació de tre-
balladors desocupats, per a la realització
d’obres i serveis d’interès general i social en
col·laboració amb institucions i entitats sen-
se ànim de lucre.
Convoca: Departament de Treball i Indús-
tria - Servei d’Ocupació de Catalunya
Termini: 28 de juny de 2006

Departament de Treball i Indústria
Internet ❙ www.gencat.net/
                  treballiindustria

i

http://www.gencat.net/benestar/societat/entitats/subvencions
http://www.diba.es/subv
http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html
http://www.gencat.net/treballiindustria
http://www.barcelonavoluntaria.org
http://www.bancderecursos.org
http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.joansalvadorgavina.ar.gs
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Sabem què és l’Assegurança de
Dependència?
Organitza: Associació familiars Alzheimer
Barcelona (AFAB)
Lloc: Barcelona
Data: 6 de juliol de 2006

L’AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Xerrada Informativa de Síndrome de
Colon Irritable
Organitza: Associació d’Afectats de Colon
Irritable de Catalunya (AACICAT)
Lloc: Barcelona
Data: 17 de juny de 2006

L’AACICAT
Tel ❙ 620 / 03.07.18
a/e ❙ presidenta@aacicat.org

Exposicions
Instants de Natura
Organitza: ADENC i Obra social Caixa
Sabadell
Lloc: Sabadell
Dates: del 14 de juny  fins al 23 de juliol de
2006

L’ADENC
Internet ❙ www.adenc.org

17 de juny
Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació en l’Any Internacional dels Deserts i la
Desertificació

L’Assemblea General de Nacions Unides va designar, des de l’any 1994, el 17 de juny com a Dia Mundial de
Lluita contra la Desertificació. Dissabte, doncs, serà un dia doblement dedicat a la conscienciació sobre la
importància i els riscos del creixent fenomen de desertificació, precisament en un any, el 2006, que la
mateixa ONU va proclamar com a Any Internacional dels Deserts i la Desertificació, amb el lema ‘No
Abandonis els deserts’.

L’ONU pretén així conscienciar sobre la importància, els riscos i els reptes de la creixent desertificació. Es calcula que aquesta afecta
més d’un centenar de països, és a dir, uns 2.000 milions de persones, i cada any es perden sis milions d’hectàrees de terra productiva.
La desertificació, segons el secretari general de l’ONU, Kofi Annan, és un dels problemes més alarmants de la degradació ambiental
mundial. És una problemàtica que, sovint, es camufla dient que l’avanç de les zones desèrtiques és un fenomen natural i inevitable. Amb
la proclamació del dia i l’any internacional, l’ONU vol conscienciar que aquesta tendència es pot corregir, alhora que vol protegir la
biodiversitat dels deserts i el coneixement tradicional de les comunitats afectades per la desertificació.

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/ambiental

Festes
Ciutat Gegantera de Catalunya 2006
Organitza: Amics dels gegants. Colla
Gegantera i Grallers de Montblanc, Ajun-
tament de Montblanc i  Agrupació de co-
lles de geganters de Catalunya.
Lloc: Montblanc
Dates: 7, 8 i 9 de juliol de 2006

Comissió Organitzadora
Tel ❙ 977 / 86.05.77

Internet ❙ www.gegants.org/
                   ciutatgegantera2006

Conferències
Testament vital i divisió de patrimonis i
béns
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer
‘La Pizarra de Raimunda’
Lloc: Barcelona
Data: 19 de juny de 2006

La Pizarra de Raimunda
Tel ❙ 93 / 308.40.66
a/e ❙ lapizarra@telefonica.net

Cuba: noves polítiques socials
Organitza: Associació Defensem Cuba
Lloc: Barcelona
Data: 22 de juny de 2006

Fundació Pau i Solidaritat
CCOO de Catalunya
a/e ❙ fpauisoli@ccoo.cat

i

i

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

i

i

Deja que cante el gallo
Organitza: Veterinaris sense Fronteres
i CRDS
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dates: del 8 al 28 de juny de 2006

Veterinaris sense Fronteres
Internet ❙ www.pangea.org/vetsf

Tallers
Infants constructors de pau
Organitza: Escola de Cultura de Pau
Lloc: Tarragona
Dates: del 27 de juny al 28 de juliol de
2006

Escola de Cultura de Pau
Tel ❙ 977 / 24.98.71

Internet ❙ www.pangea.org/unescopau

Marxes
6a Marxa per la cultura de pau
Organitza: Cultura de Pau
Lloc: Martorell - Barcelona
Dates: 1 i 2 de juliol de 2006

Cultura de Pau
Internet ❙ http://marxapau.pangea.org/

www.gegants.org/ciutatgegantera2006
www.afab-bcn.org
www.adenc.org
www.pangea.org/vetsf
http://marxapau.pangea.org/
http://www.pangea.org/unescopau
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.unccd.int/publicinfo/june17/2006/menu.php
http://www.iydd.org/
http://www.xarxanet.org/xarxanet/ambiental
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Recursos a internet

El canvi climàtic
Exposició de 17 pannells, llestos per ser
impresos, sobre els impactes, les causes i
les possibles solucions al canvi climàtic.
L’exposició El canvi climàtic neix del Projec-
te Europeu d’Acció Educativa pel Clima,
Clarity, en el que participen cinc socis euro-
peus: l’Organisme Autònom Parcs Nacio-
nals (Ministeri de Medi Ambient d’Espanya),
l’Organització No Governamental eslove-
na E-Forum, i les Aliances del Clima d’Itàlia,
Àustria i Luxemburg, coordinats pel Secre-
tariat Europeu de l’Aliança del Clima. La
versió espanyola ha estat preparada pel
CENEAM sota la supervisió científica de
l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

Internet ❙ www.mma.es/educ/ceneam/
                   00servicios/expo_cc.htm

Xarxa entitats
La pàgina web del programa Enllaça’t de la
Xarxa d’Entitats del Consell Comarcal del
Baix Empordà. És una iniciativa social i d’ac-
cions cíviques al Baix Empordà que pro-
mou la participació ciutadana a través de les
noves tecnologies. Hi podreu trobar as-
pectes relacionats amb el Pla de Ciutadania
i Immigració, una Guia d’entitats i associa-
cions del Baix Empordà, una Agenda d’acti-
vitats, una recull de Subvencions i Ajuts i
també Notícies.

Internet ❙ www.xarxaentitats.org

Codesarrollo-Cideal
Primer portal espanyol dedicat a una nova for-
ma de cooperació internacional. Aquest por-
tal fruit d’un projecte de CIDEAL i la Comuni-
tat de Madrid, pretén difondre les possibili-
tats de codesenvolupament i fomentar la seva
posada a la pràctica amb la col·laboració de
tots els interessats: immigrants, Administra-
cions públiques, organitzacions no governa-
mentals, entitats financeres, centres d’investi-
gació i formació, empreses i societat en gene-
ral.
La pàgina web recopila investigacions, articles
periodístics i documentació sobre experièn-
cies reals de projectes amb persones immi-
grants que beneficien les comunitats d’origen
i d’acollida.

Internet ❙ www.codesarrollo-cideal.org

Mediateca dels Conflictes
Portal web destinat especialment als joves on
es poden trobar recursos i eines per facilitar
les relacions entre iguals. Alhora, també hi ha
un apartat per als professionals de l’educació i
per als pares i mares, on entre altres apartats
es poden trobar recursos didàctics i publicaci-
ons sobre la resolució de conflictes.
La intenció de la Mediatk dels conflictes és
convertir-se en un espai obert d’interacció,
on mitjançant l’espai de fòrum es puguin inter-
canviar experiències sobre les relacions en-
tre els joves.

Internet ❙ www.mediatk.org

Estiu.info
En aquesta pàgina web podreu trobar la Guia
de cursos d’estiu de l’any 2006 de l’Institut
Joan Lluís Vives (IJLV). En aquesta guia troba-
reu informació sobre els 761 cursos que es
realitzaran en 83 localitats diferents de l’àm-
bit lingüístic, i en els quals és previst que par-
ticipin al voltant de 25.000 persones.
La Guia de cursos d’estiu de l’IJLV ha esde-
vingut una de les ofertes de cursos d’estiu
més importants arreu d’Europa i, probable-
ment, la de major relleu dins l’àmbit de la
cultura catalana.

Internet ❙ www.estiu.info

Gerdcoopera
GERD actualitzen la seva pàgina web.
El Grup Editor de la Revista del Discapacitat
(GERD), és una associació sense ànim de lu-
cre, fundada l’any 1999 per un grup de
discapacitats de l’àrea metropolitana de
Girona amb un objectiu molt definit: la publi-
cació d’una revista temàtica de la discapacitat,
L’Atípic, amb el propòsit que fos un mitjà d’in-
formació i d’opinió, de comunicació, en defi-
nitiva, entre les nombroses associacions de
discapacitats de Catalunya i de les altres ter-
res de parla catalana.

Internet ❙ www.gercoopera.com

Escola de la droga
La bitàcola Escola de la Droga respon les con-
sultes que envien els navegants sobre els efec-
tes de les drogoaddiccions.
És una iniciativa de responsabilitat social cor-
porativa del centre de tractament Tavad.

Internet ❙ www.tavad.com/blog
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