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17 de desembre de 2006

La
Marató

centrarà la propera edició
de La Marató de TV3 2006.El dolor

Els fons que es recaptin en aquesta propera edició
es destinaran al finançament de projectes
d’investigació biomèdica d’excel·lència sobre
dolors d’origen divers: vascular, osteoarticular,
neurològic, digestiu o d’origen neoplàsic.

Si esteu interessats a col·laborar com a voluntaris
i voluntàries el diumenge 17 de desembre
de 2006 us podeu informar a la web del Servei
Català del Voluntariat www.voluntariat.org
o demanar informació als telèfons:
93 483 1807 / 93 483 1017

El termini de preinscripció dels voluntaris
finalitza el 3 de novembre de 2006.

Si voleu fer un donatiu truqueu
a partir del dia 17 de desembre
al 905 11 12 13

http://www.voluntariat.org
http://www.tv3.cat/marato
http://www.fundaciomaratotv3.org
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Formació

Cursos

i

Atenció a la gent gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 7 d’octubre de 2006

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

Internet ❙  www.elcae.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

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: octubre del 2006

Associació Rauxa
Tel ❙  93 / 415.62.98
a/e ❙  asrauxa@rauxa.org

Internet ❙   www.rauxa.org

Altres

Com portar la comptabilitat
al dia
Organitza: Fundació Pere Tarrés – Institut de
Formació
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 d’octubre al 20 de desembre de
2006

Fundació Pere Tarrés – Institut de Formació
Tel ❙  93 / 410.16.02
a/e ❙  if@peretarres.org

Internet ❙  www.peretarres.org

Habilitats per a la direcció
d’equips de treball
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport
Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 9, 16, 23 i 30 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/main.asp

Curs de voluntariat en perso-
nes dependents
Organitza: Institut d’Estudis de la Salut i els
Serveis Territorials de Salut a Tarragona, amb la
col·laboració del Banc de Sang i Teixits de
Tarragona, Gestió i Prestació de Serveis de Salut i
Programa de Dependència (PRODEP).
Lloc: Tarragona
Dates: 19 i 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre
de 2006

Serveis Territorials de Salut a Tarragona
Tel ❙  977 / 22.41.51
a/e ❙  stt.salut@gencat.net

Pedagogia ambiental
Organitza: Fundació Pere Tarrés – Institut de
Formació
Lloc: Barcelona
Dates: 20, 21, 27, 28 d’octubre i 3, 4, 10, 11,
17, 18 de novembre de 2006

Fundació Pere Tarrés – Institut de Formació
Tel ❙  93 / 410.16.02
a/e ❙ if@peretarres.org

Internet ❙  www.peretarres.org

Postgrau en Mediació
familiar
Organitza: EUTSES Pere Tarrés (URL)
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 de novembre de 2006 al 19 de
maig de 2007

EUTSES Pere Tarrés (URL)
Tel ❙  93 / 415.25.51

Internet ❙  www.peretarres.org/eutses

Emocions i sentiments
Organitza: Centre Passatge i Escola de Formació
de Voluntariat
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 25 de novembre de 2006

Centre Passatge
Tel ❙  93 / 215.15.99
a/e ❙  secretaria@centrepassatge.com

Gestió Associativa
Organitza: Torre Jussana – Serveis Associatius
Lloc: Barcelona
Dates: 16, 18, 21, 23, 30 d’octubre i 4 de
novembre de 2006.

Torre Jussana – Serveis Associatius
Internet ❙  www.bcn.cat/tjussana/maincurs.html

Jornades

8a Jornada Fundación SAR:
Profesionalització i Qualitat
en l’Atenció de la Gent Gran
Organitza: Fundación SAR
Lloc: Palma de Mallorca (Mallorca)
Data: 26 d’octubre de 2006

Fundación SAR
Tel ❙  93 / 306.53.60
a/e ❙  crodriguez.fundacion@sar.es

Internet ❙ www.sar.es

10è Fòrum FEDAIA: Una
mirada a Europa en el marc
de la prevenció i la protecció
Organitza: FEDAIA
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 20 d’octubre de 2006

FEDAIA
Tel ❙  93 / 335.98.91
a/e ❙  smartinez@fedaia.org

Humanitarisme Militar,
Militarisme Humanitari
Organitza: Centre d’Estudis per a la Pau J.M.
Delàs Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: 9 i 10 d’octubre de 2006

Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs
Justícia i Pau
Tel ❙  93 / 317.61.77
a/e ❙  delas@justiciaipau.org

Internet ❙  www.justiciaipau.org/centredelas

Jornada de voluntariat
sociosanitari
Organitza: Departament de Benestar i Família
i Departament de Salut
Lloc: Barcelona
Data: 6 d’octubre de 2006

Generalitat de Catalunya
Tel ❙  93 / 483.10.17
a/e ❙   informacio@voluntariat.org

Per a més informació sobre els cursos consulteu
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

Gapminder
És una eina per visualitzar amb gràfics el
desenvolupament mundial. L’objectiu d’aquest
servei gratuït que adapta dades i estadístiques a
animacions i gràfics interactius és fer més
accessible la informació a tothom.

Gapminder Foundation
Internet ❙  www.gapminder.org

Creamics.org
Pàgina web de l’associació de víctimes de
cremades i amics de Catalunya. Amb aquesta
web segueixen la seva tasca d’agrupar a
Catalunya les persones afectades per cremades,
els seus familiars i amics. L’Associació vol contribuir
al recolzament, informació i rehabilitació dels seus
membres i dels qui actualment es troben en la
fase aguda del procés.

Creamics
Internet ❙  www.creamics.org

Participacio.com

Pàgina web de la campanya engegada per la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques
Gironines i Alt Maresme. La campanya pretén
incentivar la participació dels joves a les ONG
conjuntament amb la campanya es posa en
funcionament el web www.participacio.com
on els joves podran buscar l’entitat que més
s’adigui a les seves inquietuds, conèixer la
Coordinadora i les entitats de comarques
gironines i l’Alt Maresme.

Coordinadora d’ONG Solidàries de les
Comarques Gironines i Alt Maresme

Internet ❙  www.participacio.com

Recursos d’internetPremis i Beques

Premis PANDA de
Comunicació Ambiental
WWF/Adena organitza una nova edició dels
Premis Panda de Comunicació Ambiental,
mitjançant els quals es reconeix la tasca de difusió
ambiental realitzada per professionals de la
comunicació, institucions i empreses.
Convoca: WWF/Adena
Termini: 11 d’octubre de 2006

WWF/Adena
a/e ❙   premios@wwf.es

Internet ❙  www.wwf.es

Premi solidaritat 2006
Premi destinat a guardonar persones o institucions
de Catalunya que hagin destacat per la seva
lluita en defensa dels drets humans.
Convoca: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Termini: 30 de novembre de 2006

Institut de Drets Humans de Catalunya
Tel ❙  93 / 301.77.10
a/e ❙  institut@idhc.org

Internet ❙  www.idhc.org/cat/121_premiso.asp

Premis Noves Tecnologies i
Lesió Medul·lar
Es reconeixerà la capacitat creativa dels
concursants, en l’àmbit de l’aplicació de les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació
per la millora de les condicions de vida i la inserció
laboral dels pacients amb lesions medul·lars.
Convoca: Fundación del Hospital Nacional de
Parapléjicos i Sun Microsystems
Termini: 30 de desembre de 2006

Sun Microsystems
a/e ❙ affairs@sun.com

Quadern sobre l’accés als
medicaments en els països
pobres
Dins la seva col·lecció “Quaderns per a la
Solidaritat”, Justícia i Pau ha publicat el quadern
Accés als medicaments en els països pobres, escrit
per Xavier Vallès, metge microbiòleg i epidemiòleg
a l’Hospital Clínic de Barcelona.
La publicació aborda l’estreta relació entre pobresa
i malaltia.
L’objectiu d’aquest quadern és esbossar les
dificultats que impedeixen l’accés a aquests
medicaments i explicar els mecanismes que les
perpetuen i les iniciatives que s’han proposat o
que ja estan engegades.

Justícia i Pau
Tel ❙  93 / 317.61.77
a/e ❙   premsa@justiciapau.org

Internet ❙  www.justiciaipau.org

Col·lecció Abyectos
Aquesta nova col·lecció de llibres és dedicada a la
literatura i la discapacitat. El comitè Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI) i l’editorial El Coure Edicions de
Barcelona, amb el suport  de l’obra Social de Caja
Madrid són els responsables d’aquesta col·lecció
de llibres dedicada a publicar obres de creació
literària en les quals la dimensió de la discapacitat
sigui present.
El primer títol de la col·lecció serà l’assaig de De la
Abyección de l’escriptor francès Marcel
Jouhandeau, que es tradueix per primer cop al
castellà, i en el qual es reflexiona sobre la diferència
considerada com a estigma identitari.

CERMI
Internet ❙  www.cermi.es

Novetats Editorials
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Ajuts per a activitats
d’intercanvi juvenil
Aquestes ajudes van adreçades a aquelles entitats
i col·lectius de la ciutat de Barcelona que volen
realitzar activitats d’intercanvi juvenil.
Convoca: Consell de la Joventut de Barcelona,
en col·laboració amb la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Barcelona.
Termini: 15 de novembre de 2006 (per les
activitats que tenen la seva data d’inici entre l’1
de gener i el 14 de març de 2007).

Consell de la Joventut de Barcelona
Internet ❙ www.casalbcn.info/

2.2.1.bcnintercanvis.php

Ajudes a projectes
d’Alzheimer, Parkinson i
altres patologies neuro-
degeneratives associades a
l’envelliment
Les accions han de contribuir a la millora de la
qualitat de vida dels malalts i familiars, en tant
que en tenen cura, col·laborant amb aquesta
finalitat en el desenvolupament de projectes i
infrastructures.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 31 d’octubre de 2006

Obra Social Caja Madrid
Tel ❙  902 / 02.16.21

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.org/
Ficheros/CMA/ficheros/
OSSoli_07basesAlzheimer.PDF

Ajudes a projectes
socioculturals
Convocatòria 2006 Obra Social “La Caixa”:
Projectes Socioculturals: Fer del nostre passat una
evolució. Pretén col·laborar amb entitats sense
ànim de lucre amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida mitjançant actuacions en els àmbits
cultural, socioassistencial i socioeducatiu.
Convoca: Obra Social “La Caixa”
Termini: 25 d’octubre de 2006

Obra Social “La Caixa”
Internet ❙ http://obrasocial.lacaixa.es/

convocatorias/
socioculturals_ca.html

Foment del voluntariat
Convocatòria adreçada a l’enfortiment de les
entitats privades d’acció social. Es considera els
voluntaris com una part intrínseca d’aquestes
entitats i per això es vol promoure aquest moviment
social de participació ciutadana, així com millorar
el seu reconeixement com un valor de solidaritat
entre la societat.
Convoca: Obra Social “La Caixa”
Termini: 15 de novembre de 2006

Obra Social “La Caixa”
Internet ❙ http://obrasocial.lacaixa.es/

convocatorias/
voluntaris_ca.html

Subvencions a les entitats
locals, socials, veïnals i
voluntàries
Amb aquesta convocatòria es vol donar suport
econòmic, amb un fons de 120.000 euros, a
projectes d’entitats socials que actuen en barris i
pobles, amb l’objectiu d’afavorir la convivència i
la cohesió social.
Convoca: Fundació ACSAR
Termini: 15 de novembre de 2006

Fundació ACSAR
Internet ❙ www.acsar.net

Premis de Recerca Fundació
Conviure
Poden participar projecte de recerca dins l’àmbit
de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària
presentat per professionals dels centres
pertanyents a la Fundació Conviure, MUTUAM i
entitats vinculades que treballin a Catalunya.
Convoca: Fundació Conviure
Termini: 30 d’octubre 2006

Fundació Conviure
Internet ❙  www.mutuam.com/

cat/fc_premios_
investigacion.asp

Finançament

i

i

i

Associació ANDI
Tasques a realitzar: acompanyament en
activitats de lleure (com per exemple:  anar
al cinema, a ballar, a passejar, etc.) amb un
grup de joves amb discapacitat psíquica lleu.
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dedicació: dissabtes a la tarda

Punt del Voluntariat
Tel ❙  93 / 717.23.92

Associació Punt de
Referència
Tasques: Acompanyar un jove extutelat en les
seves accions del dia a dia, gestions diverses, suport
emocional, activitats de lleure, per a un dels
programes Referents o Acull.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2h setmanals
Perfil: Referents o acollidors a partir de 25 anys
que vulguin dedicar part del seu temps lliure a
ajudar un jove extutelat. El compromís del
voluntari és anual i participarà a les sessions de
grup amb altres voluntaris de formació i seguiment,
dues vegades al mes.

Associació Punt de Referència
Tel ❙  93 / 270.07.21

Internet ❙  www.puntdereferencia.org

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: classes d’informàtica a
escala bàsica a persones que són a l’atur.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 tarda a la setmana
Perfil: capacitat per fer classes d’informàtica a
un grup d’unes 10 persones a l’atur amb cap
coneixement informàtic.

Fundació Comtal
Tel ❙  93 / 319.98.55
a/e ❙   tria@comtal.org

Contacte ❙  Maria Serra

Associació Watani per la
Llibertat i la Justícia
Tasques a realitzar: disseny de la pàgina web
de l’associació.
Lloc: Lleida
Dedicació: puntual
Perfil: dissenyadors/res web amb
experiència i creativitat.

Associació Watani per la Llibertat i la Justícia
Tel ❙  685 / 27.02.74
a/e ❙  awlj@awlj.com

Internet ❙  www.awlj.com

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat
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L’espai de:

La construcció de pau a l’Afganistan
Organitza: Programa per a l’Institut
Internacional per la Pau
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’octubre de 2006

Programa per a l’Institut Internacional per
la Pau
Tel ❙  93 / 552.60.17

Internet ❙   www.gencat.net/drep

Presentacions
Pla d’acció per la conservació de la
biodiversitat i la connectivitat a la plana
del Vallès
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: 10 d’octubre de 2006

ADENC
Tel ❙  93 / 717.18.87
a/e ❙  correu@adenc.org

Internet ❙ www.adenc.org

Excursions
Caminades per l’envelliment actiu
Organitza: Consell Comarcal Baix Llobregat
Lloc: La Palma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat
i Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Data: 3 d’octubre de 2006

Consell Comarcal Baix Llobregat
Internet ❙  www.elbaixllobregat.net/sss/

marxa/previsio.asp

Xerrades
Els escenaris de la política catalana
Organitza: Òmnium Cultural
Lloc: Barcelona
Dates: 26 d’octubre  de 2006

Òmnium Cultural
Tel ❙  93 / 319.80.50
a/e ❙  oc@omniumcultural.cat

Internet ❙   www.omniumcultural.cat

L’ús terapèutic del cànnabis: la
marihuana i els seus derivats
Organitza: Fundació Oncolliga Girona
Lloc: Girona
Data: 19 d’octubre de 2006

Fundació Oncolliga Girona
Tel ❙  972 / 22.49.63
a/e ❙  prevencio@oncolligagirona.cat

Sexualitat, afectiva i envelliment:
realitats del nostre entorn
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: 18 d’octubre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙  www.caixacatalunya.es/
viureiconviure

Exposicions
Salut en conflicte
Organitza: Creu Roja a Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 de setembre al 6 d’octubre de
2006

Creu Roja a Catalunya
Tel ❙  93 / 205.14.14
a/e ❙  dretshumans@creuroja.org

Internet ❙  www.creuroja.org/salutenconflicte

Fotografies sobre els nens treballadors
del Perú
Organitza: Global Humanitaria
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dates: del 9 al 23 d’octubre de 2006

Global Humanitaria
Tel ❙  93 / 245.51.11
a/e ❙  jmor@globalhumanitaria.org

Internet ❙  www.globalhumanitaria.org

Festes
Festival intercultural de música, dansa,
poesia i gastronomia
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de
l’Esquerra de l’Eixample
Lloc: Barcelona
Dates: 8 d’octubre de 2006

Associació de Veïns i Veïnes de
l’Esquerra de l’Eixample
Tel ❙  93 / 453.08.79

Agenda

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/
xarxanet/inici/agenda
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Catalunya Nord, el nou portal de xarxanet.org
Aprofitant  el marc de les Jornades d’Associacionisme Transfronterer, que se celebren el dissabte dia 30 de setembre
a Perpinyà, es presenta el nou portal de xarxanet.org: Catalunya nord, que com el seu nom indica vol ser una mostra
de l’associacionisme i el voluntariat que podem trobar a la Catalunya Nord.

Per començar podreu trobar, entre d’altres coses, un article de Xavier Orriols A banda i banda del Pirineu , i la
importància que han tingut en la cultura popular la relació entre catalans del nord i del sud.

Si voleu estar al cas del que es cou pel Rosselló, Capcir, Alta Cerdanya, Fenolleda, Vallespir i Conflent, entreu al portal
de la Catalunya Nord, a xarxanet.org.

Connecteu-vos-hi!
www. xarxanet.org/xarxanet/catalunya_nord

Xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no
lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en llengua catalana
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LegislacióRecursos

Recursos  per educar en
valors solidaris
Algunes ONG catalanes i d’altres ofereixen
una àmplia oferta de productes educatius
sobre temes variats que ens envolten per
ajudar a sensibilitzar-nos sobre el món exterior.
A continuació us fem una descripció dels
materials i les ONG que ens ofereixen recursos
per educar en valors solidaris:

El Racó Pedagògic
Espai educatiu del Projecte Sol, de la fundació
Intervida, que posa a disposició dels usuaris una
sèrie de materials pedagògics i articles (en català i
castellà) sobre educació que es poden descarregar
gratuïtament des de la seva pàgina web.

Intervida
Internet ❙ http://sol.intervida.org/CA/

int/raco_pedagogic/
home.aspx

Maletes Pedagògiques i més
Intermón Oxfam aposta per educar per a
una ciutadania global. Per això
proporcionen materials didàctics i
activitats pensades per a tots els cicles de
l’educació formal. Les maletes
pedagògiques «Pobresa Zero» d’Intermón
Oxfam són dissenyades per als diferents
cicles d’infantil, primària, secundària i
batxillerat. A més de les maletes, la
proposta educativa inclou altres materials
com monogràfics per treballar a l’aula en
temes com l’accés a la salut als països del
Sud i les activitats de «Connectant Mons»
per treballar online des de les classes amb
alumnes d’altres zones i països del món.

Intermón Oxfam
Internet ❙ www.intermonoxfam.org/

page.asp?id=4&idioma=2

¿Igual-da?
Els materials de la Fundació per a l’Educació i el
Desenvolupament dels Pobles Entrecultures
s’emmarquen dins de la campanya ¿Igual-da?, que
pretén fomentar valors equitatius en nens,
adolescents i famílies, així com formar educadors i
professionals. Els recursos educatius que presenta
han estat concebuts per ser usats en els àmbits
escolar i familiar.

Entrecultures
  Internet ❙ www.entreculturas.org/

novedades2_cme06.asp

Unitats Didàctiques
Les “Unitats didàctiques” de l’Associació Pro
Drets Humans d’Andalusia (APDHA)
comprenen materials sobre drets humans i
medi ambient, amb els quals pretenen potenciar
una cultura per la pau i descobrir eines que
permetin una resolució justa, equilibrada i
adequada dels conflictes des d’una perspectiva
dels drets humans i l’ecologia.

APDHA
  Internet ❙ www.apdha.org/areas/

educacion.asp

Guia de recursos
Aquesta guia ofereix diferents materials i
experiències d’educació per al desenvolupament
que porten a terme les organitzacions que formen
part de la Coordinadora estatal d’ONG per al
Desenvolupament (CONGDE). Aquests recursos
donen a conèixer les diferents metodologies en
educació per al desenvolupament que s’apliquen
en l’actualitat, a més d’intercanviar experiències,
èxits i aprenentatges que les ONGD extreuen de les
seves pròpies campanyes.

CONGDE
  Internet ❙ http://directorio-

  guia.congde.org/guiaderecursos

Claus per al Desenvolupament
Iniciativa impulsada pel Centre d’Investigació
per la Pau (CIP) i la xarxa Edualter que
incorpora contínuament informes, articles,
imatges, recursos didàctics, bibliografies i
enllaços sobre conflictes internacionals,
l’ajuda al desenvolupament i el treball de les
ONGD i el desenvolupament i els efectes
del model actual de globalització.

Educa en la Red
  Internet ❙ www.fuhem.es/portal/

areas/paz/EDUCA/EDU1.htm

Educació per a la Pau
Portal on trobarem centenars de llibres i
materials pedagògics relacionats amb
l’educació per a la pau, el desenvolupament i
la interculturalitat. La idea és oferir recursos
per a l’educació formal i no formal, per
fomentar l’educació en valors, així com
convidar els educadors i la resta d’usuaris a
informar de les seves propostes.

Edualter
   Internet ❙ www.edualter.org

Més informació sobre recursos a:
www.xarxanet.org/
xarxanet/a_l_abast/
recursos

Mirades del Món
El projecte Mirades del Món va dirigit als joves
i treballa aspectes de les cultures àrab, andina,
índia i brasilera. Hi ha una pàgina web amb
materials i jocs pedagògics per aprendre,
conèixer i comprendre millor els nostres
veïns.

Save the Children
Internet ❙  www.miradasdelmundo.org
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