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Aquesta jornada esdevindrà un ampli espai
d’encontre i de coneixement que ha de facilitar
la creació de marcs de treball transfronterer,
que permetin impulsar iniciatives conjuntes de
col·laboració entre les associacions catalanes
de banda i banda dels Pirineus.

Es posarà a disposició dels interessats un
autocar per poder arribar i tornar des de
Barcelona

d’associacionisme català
Jornada

transfronterer

Més informació a la contraportada

Dissabte 30 de setembre de 2006
Palau dels Reis de Mallorca (Perpinyà)

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

Cursos
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Atenció a la gent gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa
Dates: 7, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre de
2006

El CAE
Tel ❙ 93 / 872. 57. 89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Atenció a persones en risc
social
Organitza: Centre d’Estudis Joan Vallès
Lloc: Barcelona
Dates: 30 de setembre i 7 d’octubre  de 2006

Centre d’Estudis Joan Vallès
Tel ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ cejv@consellevangelic.cat

Internet ❙  www.consellevangelic.cat

Animació per a Gent Gran
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 28 de setembre de 2006

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

Internet ❙  www.amicsdelagentgran.org

Seminari de creixement
personal
Organitza: Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 28 d’octubre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙  formacio@federacio.net

Taller l’Aventura d’escoltar,
per a voluntaris
Organitza: Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 7 d’octubre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙  formacio@federacio.net

Altres

Curs de voluntariat
hospitalari
Organitza: Fundació Oncolliga Girona
Lloc: Girona
Data: 29 de setembre de 2006

Fundació Oncolliga Girona
Tel ❙  972 / 22.49.63

Internet ❙ www.oncolligagirona.cat
er
Joves i treball
Organitza: SEFOR - Drecera
Lloc: Cornellà de Llobregat
Dates: 25 i 27 de Setembre de 2006

SEFOR - Drecera
Tel ❙  93 / 474.51.04
a/e ❙ sefor@drecera.org

Internet ❙ www.drecera.org

Curs de treballador/a familiar
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 d’octubre de 2006 fins al 28 de
febrer de 2007

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙  93 / 430.16.02
a/e ❙ if@peretarres.org

Internet ❙ www.peretarres.org

Instruments d’organització i
funcionament de les
associacions
Organitza: Espai de Formació La Nau dels
Estudiants. Universitat de València
Lloc: València
Dates: del 18 al 21 de setembre de 2006

Espai de Formació La Nau dels Estudiants.
Universitat de València
Tel ❙ 96 / 386.47.71
a/e ❙ cade@uv.es

Gestió integral per a
associacions
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport
Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: del 30 de setembre al 28 d’octubre de
2006

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

Internet ❙ www.esplai.org/cursos

Com aconseguir els
voluntaris que la teva
organització realment
necessita
Organitza: Plataforma eLearning
SolucionesONG
Lloc: On-line
Dates: del 25 de setembre al 6 de novembre de
2006

Àgora Social
Tel ❙  639 / 66.07.51
a/e ❙ formacion@agorasocial.com

Internet ❙ www.agorasocial.com

Resolució de conflictes
Organitza: Escola Educa
Lloc: Barcelona
Dates: 30 de setembre, 1 i 7 d’octubre de 2006

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

Internet ❙ www.escolaeduca.org

Curs de monitors tardor
Organitza: Traç, Escola d’Educadors en el
Temps Lliure
Lloc: Barcelona
Dates. Del 18 de setembre al 29 de novembre
de 2006

        Traç
Tel ❙ 93 / 425.48.23
a/e ❙ escolatrac@diomira.net

Internet ❙ www.diomira.net

Formació de formadors
per a l’ensenyament de les
llengües d’acollida a
persones immigrades
adultes
Organitza: La Formiga, associació per la
interculturalitat i la solidaritat
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 d’octubre al 15 de desembre de
2006

   La Formiga
Tel ❙ 93 / 443.82.07
a/e ❙ info@laformiga.org

Internet ❙  www.laformiga.org/ca/formacio.htm
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
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http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.oncolligagirona.cat
http://www.drecera.org
http://www.peretarres.org
http://www.esplai.org/cursos
http://www.agorasocial.com
http://www.escolaeduca.org
http://www.diomira.net
http://www.laformiga.org/ca/formacio.htm
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

(Deconstruir) La imatge de
l’enemic
Aquest llibre és el tercer número de la col·lecció
Quaderns d’Educació per la Pau. Aquesta
col·lecció es destina a educadors i educadores
que treballin amb participants majors de 14 anys
i combina teoria amb exercicis pràctics.
S’entén per “imatge de l’enemic” aquella
representació alterada que, pel fet de sentir que
una persona o grup de persones diferents
amenacen les nostres necessitats i valors, ens fa
veure’ls de forma distorsionada i ens porta a
discriminar-los, excloure’ls o fins i tot eliminar-los.
Per obtenir-ne una còpia del document el podeu
descarregar a la seva pàgina web:
www.escolapau.org/img/programas/educacion/
publicacion013c.pdf

Escola de Cultura de Pau
Internet ❙ www.escolapau.org

Guia 2006 de la transparència
i les bones pràctiques de les
ONG
Guia anual de la Fundación Lealtad que analitza
diferents ONG espanyoles per saber si compleixen
amb els nou principis de transparència i bones
pràctiques marcats per ells.
En la nova Guia 2006 de la Transparència i les
Bones Pràctiques de les ONG que publica la
Fundación Lealtad s’inclouen els resultats de les
anàlisis realitzades a 115 ONGs sobre la seva
gestió i funcionament. Segons la Guia, els principals
problemes detectats en les ONGs espanyoles, són
la falta de renovació dels òrgans de govern i
l’excessiva dependència del finançament públic.
Podeu consultar els resultats del seus estudis a
través de la seva pàgina web:
www.fundacionlealtad.org

Fundación Lealtad
Internet ❙ www.fundacionlealtad.org

Novetats editorialsCampanyes

Veus contra la pobresa
La ciutat de Barcelona disposa  ja d’una oficina
de la Campanya del Mil·lenni promoguda per
l’ONU, que s’encarrega de posar en marxa la
unitat zero del contenidor itinerant Veus contra la
pobresa que pretén recórrer Catalunya perquè
els ciutadans opinin sobre aquesta plaga mundial.
En el contenidor es recullen, gravats en vídeo,
testimonis de ciutadans que denuncien i proposen
solucions, juntament amb personalitats del món
de la música, el cinema o l’art.
Amb tot això el que es pretén és lluitar per
l’eradicació de la pobresa i el compliment dels
Objectius de Desenvolupament Mil·lenni, un
compromís recollit en la Declaració del Mil·lenni
de l’any 2000, signada per 189 caps d’Estat. Des
de l’oficina de la Campanya del Mil·lenni de la
Ciutat Comtal es treballarà també per sensibilitzar
la ciutadania sobre aquestes qüestions i es
buscarà la cooperació amb la societat civil en
aquests temes.

Campanya del Mil·lenni
Internet ❙ www.sinexcusas2015.org

Dales voz
Campanya contra el turisme sexual infantil. La
iniciativa Dales voz, de la Fundació Intervida, té
com objectiu sensibilitzar la societat sobre la
gravetat del turisme sexual infantil. La Fundació
ha creat un emblema en forma de xapa, que vol
ser present a tots els llocs i que el màxim nombre
de persones el portin, convertint-se en un manifest
col·lectiu.
Per obtenir la xapa o unir-se a la campanya
mitjançant un missatge de recolzament, només
cal entrar a la pàgina web de la campanya.

Fundació Intervida
Internet ❙ www.dalesvoz.org

Jornades

VI Congrés Anual de
Fundraising
Organitza: Associació de Professionals del
Fundraising (APF) i Associació d’Organitzacions
no Lucratives i no Governamentals (AOMD-
FECEMD)
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de setembre de 2006

L’AOMD-FECEMD
Tel ❙  93 / 240.40.70
a/e ❙ liglesias@fecemd.org

Internet ❙ www.congresofundraising.org
r
Preservar la neutralitat/
imparcialitat del mediador/a
en el procés de mediació i al
context institucional on es
produeix
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 27 de setembre de 2006

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

Internet ❙ www.acisi.org

Jornada les associacions fan
ciutat: “El futur, amb
estratègia”
Organitza: Ajuntament de Mataró
Lloc: Mataró
Dates: 24, 25 i 26 de novembre de 2006

Ajuntament de Mataró
Tel ❙  93 / 702.28.44
a/e ❙  ppujol@ajmataro.es

Internet ❙ http://entitats.mataro.cat
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Crides de voluntariat

Voluntaris per organitzar el
Dia Mundial de l’Alimentació
Tasques a realitzar: persones que vulguin
ajudar l’organització del Dia Mundial de
l’Alimentació (DMA) fent gestions (trucades
telefòniques i/o visites) a empreses i escoles.
Lloc: Barcelona
Dedicació: del 18 de setembre al 17 d’octubre
de 2006

Associació Internacional de Voluntariat
Tel ❙  636 / 70.38.38

Contacte ❙  Lluís Martí i Bosch

Professors de secundària
Tasques a realitzar: participar en una
proposta per alumnes de secundària, perquè a
través dels respectius centres, puguin parlar de
valors, com estar la solidaritat al teu entorn,
recerques socials, acollida d’immigrants, què fan
amb l’oci, etc.
Lloc: Barcelona
Perfil: professors de secundària en actiu o jubilats.

Associació Internacional de Voluntariat
Tel ❙  636 / 70.38.38

Contacte ❙  Lluís Martí i Bosch

Professors universitaris
Tasques a realitzar: participar en
investigacions, amb diverses universitats, sobre
temes d’actualitat i la seva relació amb la població
civil activa. Actualment en marxa: pobresa, medi
ambient, i llengües minoritàries.
Lloc: Barcelona
Perfil: professors universitaris en actiu o jubilats.

Associació Internacional de Voluntariat
Tel ❙  636 / 70.38.38

Contacte ❙  Lluís Martí i Bosch

Voluntariat indirecte
Tasques a realitzar: fer feines d’oficina,
gestions, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: tres hores a la setmana.

Associació Internacional de Voluntariat
Tel ❙  636 / 70.38.38

Contacte ❙  Lluís Martí i Bosch
a/e ❙ aiv@retemail.es

Internet ❙ www.aiv.voluntariat.org

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

Integració social
d’immigrants i retornats de
la tercera edat
Convocatòria de subvencions adreçades a
institucions que com a finalitat tinguin l’atenció
del col·lectiu d’immigrants i retornats de la tercera
edat.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Termini: 30 de setembre de 2006

Ministeri de Treball i Afers Socials
Internet ❙ www.mtas.es

Projectes de cooperació al
desenvolupament
Poden optar a aquesta subvenció entre d’altres
les ONG de desenvolupament i altres
organitzacions socials que realitzin accions de
solidaritat i cooperació i que tinguin seu social a
Catalunya.
Convoca: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Termini: 31 de desembre de 2006

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

Internet ❙  www.fonscatala.org

Subvencions per actuacions
de les ONG catalanes
Convocatòria de subvencions per actuacions de
les Organitzacions No Governamentals catalanes
destinades a incrementar i enfortir les seves
capacitats d’acció i incidència i de publicació de
les bases.
Convoca: Departament de la Presidència
Termini: 22 de setembre de 2006

Departament de la Presidència
Internet ❙  www.gencat.net/presidencia

Subvencions a ONG en
matèria d’acció humanitària
Convocatòria de subvencions per a
Organitzacions no Governamentals en matèria
d’acció humanitària i de publicació de les bases
reguladores.
Convoca: Departament de la Presidència
Termini: 22 de setembre de 2006

Departament de la Presidència
Internet ❙  www.gencat.net/presidencia
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Fundació Acsar
Tasques a realitzar:  tasques de recepció.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un o dos dies a la setmana.

Fundació Acsar
Tel ❙  93 / 304.30.23

Contacte ❙  Mercè Fuenzalida
a/e ❙ acsar_bcn@terra.es

Internet ❙ www.acsar.net

Fundació Formació i Treball
Tasques a realitzar: acompanyament i
assessoria de persones que sol·liciten recolzament
en el procés de cerca de feina.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones amb coneixements informàtics
mig/alt i habilitats pedagògiques. Amb sensibilitat
social cap als col·lectius amb risc d’exclusió social.

Fundació Formació i Treball
Tel ❙  93 / 303.41.00
a/e ❙ fit@formacioitreball.org

Internet ❙ www.formacioitreball.org

La Tutela, Fundació privada
catalana tutelar de
discapacitats psíquics
Tasques a realitzar: ajudar a organitzar la
vida dels tutelats en tots els aspectes i en tots els
àmbits per potenciar les seves capacitats i
aconseguir que sigui el màxim de feliç.
Lloc: Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona
Perfil: voluntaris amb esperit social.

La Tutela
Tel ❙  93 / 339.45.36
a/e ❙ comunicacio@latutela.org

Contacte ❙ Rosa Padilla

Associació Catalana per al
Parkinson
Tasques a realitzar: atendre persones amb
malaltia neurològica degenerativa (malaltia de
Parkinson) per vacances terapèutiques que
organitza l’Associació Catalana per al Parkinson i
en la que es concentraran afectats de tot l’àmbit
nacional a la ciutat de Salou. Ofereixen certificat
d’aprofitament en finalitzar el voluntariat.
Lloc: Salou (Tarragona)
Dedicació: del 16 al 23 d’octubre de 2006. Es
cobriran despeses de desplaçaments, dietes i
estança a l’hotel on es faran les vacances.
Perfil: fisioterapeuta.

Associació Catalana per al Parkinson
Tel ❙  93 / 245.43.96
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Agenda

L’espai de:

Xerrades
Què més sabem després de 100 anys? Fer
comprensible la recerca
Organitza: Fundació Alzheimer Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 18 de setembre del 2006

Fundació Alzheimer Catalunya
 Tel ❙  93 / 459.22.94

info@alzheimercatalunya.org
Internet ❙ www.alzheimercatalunya.org

Fer exercici físic. Una manera d’envellir
saludablement
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: 20 d’octubre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙ www.caixacatalunya.es/viureiconviure

Taller-xerrada d’anàlisi de la personalitat
Organitza: Centre d’Estudis Joan Bardina
Lloc: Barcelona
Data: 28 de setembre de 2006

Centre d’Estudis Joan Bardina
Tel ❙  93 / 531.88.10
a/e ❙  jbardina@pangea.org

Internet ❙  www.bardina.org

Marxes

Nova publicació sobre associacionisme juvenil
Aquest estiu s’ha incorporat una nova publicació a Xarxanet.org: la d’Associacionisme Juvenil, que pretén apropar-
nos a altres imatges sovint poc conegudes de la joventut i l’associacionisme.

Dos antics presidents del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Oriol Illa i Alícia Fernández provaran de trencar
amb el tòpics que sorgeixen quan unim els conceptes d’associacionisme i joventut.

Els primers quatre articles publicats són:

· En construcció i crisi d’identitat d’Oriol Illa
· Joves per sempre? d’Alícia Fernández
· La filosofia del “mileurisme”  d’Oriol Illa
· Associacionisme juvenil i estiu: activitats per a tot l’any  d’Alícia Fernández

Us podeu subscriure a aquesta publicació a l’àrea d’usuaris.

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/publicacions

Exposicions
Txetxènia, trenquem el silenci a
Barcelona
Organitza: Lliga dels drets dels pobles
Lloc: Barcelona
Data: del 4 al 29 de setembre de 2006

Lliga dels drets dels pobles
Tel ❙  93 / 723.71.02

        a/e ❙ txetxenia@
lligadelsdretsdelspobles.org

Internet ❙ www.txetxenia.org

Històries de Treball Infantil
Organitza: Associació Global Humanitària
Lloc: Barcelona
Dates: del 7 al 28 de setembre de 2006

Associació Global Humanitària
Internet ❙ www.globalhumanitaria.org

Marxa Tàrrega-Verdú-Tàrrega
Organitza: 100 x 100 Fondistes i Associació
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de
Tàrrega i Comarca
Lloc: Tàrrega i Verdú (Lleida)
Data: 24 de setembre de 2006

Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca
Tel ❙  973 / 50.14.78
a/e ❙ alzheimer.tarrega@lleida.org

Fires i festes
11 de setembre de 2006. Festa per la
llibertat
Organitza: Comissió 11 de setembre
Lloc: Barcelona
Data: 11 de setembre de 2006

Comissió 11 de setembre
a/e ❙ comissio@11setembre.org

Internet ❙ www.11setembre.org

Correllengua 2006 , en marxa
Organitza: Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana (CAL)
Lloc: Països Catalans
Dates: a partir del 2 de setembre de 2006

La CAL
Tel ❙  93 / 415.90.02
a/e ❙  info@correllengua.org

Internet ❙ www.cal.cat
Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
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Programa:

10.00 a 13.00 Plenari

· Benvinguda per part dels representats
institucionals
· Explicació del continguts dels acords de
col·laboració entre el Consell General dels
Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya
· Presentació de les accions fetes des del
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya per potenciar el
treball en comú en el camp de l’associacionisme
i el voluntariat
· Presentació del portal “Catalunya Nord”
de www.xarxanet.org
· Exposició d’un estudi sobre els avantatges
de l’associacionisme transfonterer

1ª Jornada d’associacionisme català

transfronterer
Dissabte 30 de setembre de 2006
Lloc: Palau dels Reis de Mallorca (Perpinyà)

Inscripcions:

A partir de l’1 de setembre fins a exhaurir les
places d’autocar.

L’autocar des de Barcelona sortirà a les 7.30 i
tornarà a les 22.00.

13.00 a 14.30 Dinar

14.30 a 18.00 Tallers sectorials

Realització de diversos tallers temàtics per
conèixer i explorar vies de col·laboració entre les
associacions del mateix àmbit del sud i del nord.
· Social
· Comunitari i joventut
· Cultural
· Medi ambient

18.00 Paraules de comiat

Organitza:

Més informació:

93 483 10 17 / 93 483 10 07
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.gencat.net

