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2006

203 14è Premi
Voluntariat
2006

Convocatòria 2006 per premiar projectes que
promoguin accions voluntàries i en millorin la qualitat
i la quantitat; obrin nous camins al voluntariat des
de la creativitat i la innovació en els models
d’intervenció; donin resposta a les necessitats
cíviques, socials i socioculturals de la nostra realitat
més immediata, i cooperin en el creixement humà
del voluntariat i vetllin per la seva formació i
capacitat tècnica.

El premi preveu tres modalitats i les dotacions
econòmiques següents:
A.Projectes d’àmbit nacional:
10.000.- euros
B.Projectes d’àmbit local/comarcal:
5.000.- euros
C.Premi votació popular: (Projectes d’àmbit
nacional/local/comarcal): 5.000.- euros

El termini de presentació dels projectes finalitza a
les 12:00 hores del 10 de novembre de 2006
per a totes les modalitats.

Més informació a:
Departament de Benestar i Família

Tel ❙  93 / 483.10.00
a/e ❙ sgav.benestar@gencat.net

Internet ❙  www.voluntariat.org
 www.xarxanet.org

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

Cursos

Curs bàsic d’iniciació al
Voluntariat
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Barcelonès)
Dates: 7, 9, 14 i 16 de novembre de 2006

Fundació Autònoma Solidària
   Tel  ❙  93 / 581.27.57

   a/e ❙   fas.solidaritat@uab.es
    Internet  ❙   http://magno.uab.es/fas/

formacio/calendari2.htm

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

  Altres

Projectes i memòries
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 18 i 25 de novembre de 2006

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

Internet ❙  www.elcae.org

Elaboració i gestió de
projectes d’intervenció social
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Barcelonès)
Dates: 28, 29 i 30 de novembre de 2006

Fundació Autònoma Solidària
Tel ❙   93 / 581.27.57
a/e ❙   fas.solidaritat@uab.es

Internet ❙  http://magno.uab.es/fas/
 formacio/calendari2.htm

Societats pluriculturals
Organitza: Centre d’Estudis Cristianisme i
Justícia
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 26 d’octubre i 2, 9, 16 i 23 de
novembre de 2006

Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia
Tel ❙  93 / 317.23.38

Internet ❙  www.fespinal.com

Intervenció i comunicació en
gent gran
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Data: 19 i 20 d’octubre de 2006

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

Internet ❙  www.amicsdelagentgran.org

La participació infantil com a
estratègia educativa
Organitza: Escola d’Educadors i Educadores
de Creu Roja
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Data: 11 de novembre de 2006

Punt d’Informació Juvenil Casa Baumann
Servei Jove
Tel ❙   93 / 784.83.90
a/e ❙  casa.baumann@terrassa.org

Eines per a la direcció i
desenvolupament d’equips
humans
Organitza: Fundació Pere Tarrés – Institut de
Formació
Lloc: Barcelona
Dates: 3, 4 i 10 de novembre i 1 de desembre
de 2006

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

La captació de fons a les
entitats
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport
Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2006

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

Curs d’ecologia urbana i
canvi climàtic
Organitza: Eco-union
Lloc: Barcelona
Dates: del 16 d’octubre al 11 de novembre de
2006

Eco-union
Tel ❙  93 / 319.16.80
a/e ❙   info@eco-union.org

Internet ❙  www.eco-union.org

Introducció a les
drogoaddiccions
Organitza: Associació Benestar i
Desenvolupament
Lloc: Barcelona
Dates: 28 i 29 d’octubre de 2006

Associació Benestar i Desenvolupament
Tel ❙  93 / 289.05.30

Internet ❙  www.abd-ong.org

Les minories ètniques i
religioses a l’islam
Organitza: Món-3
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 d’octubre al 22 de novembre de
2006

Món-3
Tel ❙  93 / 402.43.25
a/e ❙  msirera@ub.edu

Internet ❙  www.ub.es/mon3

Intervenció social amb
adolescents i joves
immigrants
Organitza: Col·legi Oficial de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 7, 9, 10, 14 i 17 de novembre de 2006

TSCAT
Tel ❙  93 / 318.55.93
a/e ❙  barcelona@tscat.org

Internet ❙  www.tscat.org

Com millorar la gestió bàsica
de l’entitat?
Organitza: Federació d’Ateneus de Catalunya
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Data: 21 d’octubre de 2006

Federació d’Ateneus de Catalunya
Tel ❙  93 / 268.81.30
a/e ❙  ateneus@ateneus.cat

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

Servei gratuït d’informació
telefònica sobre el VIH/SIDA
Creu Roja Espanyola ha engegat un telèfon i un
compte de correu electrònic perquè experts
professionals atenguin les consultes relacionades
amb el virus i la malaltia del VIH/Sida, de manera
completament confidencial i facilitant respostes
personalitzades a cada consulta.
El telèfon d’informació gratuïta funciona de dilluns
a divendres de 8 a 20 hores.

Creu Roja Espanyola
Tel ❙ 900 / 11.10.00
a/e ❙  informacion@vihcruzroja.es

Recursos educatius de
Consulta Justícia Global
Posen a disposició una sèrie de recursos educatius
destinats als joves a partir de 14 anys sobre el
Programa de la Consulta sobre la Justícia Global,
disposen d’una carpeta pedagògica amb tots els
materials de la Consulta: el qüestionari sobre si és
justa o no la globalització, les guies sobre cada
tema escrites per acadèmics especialitzats, els
índexs del PNUD i el DVD de la Consulta.

Consulta Justícia Global
Internet ❙  www.justiciaglobal.org

Oficina d’informació sobre
energies renovables
La Xarxa de Ciutadans Contra el Canvi Climàtic,
del Moviment per la Pau, el Desarmament i la
Llibertat, ha obert l’Oficina Permanent
d’Informació al Ciutadà sobre el Canvi
Climàtic amb la finalitat d’assessorar sobre
qualsevol aspecte relacionat amb les energies
renovables i impulsar la seva utilització.

Xarxa de Ciutadans Contra el Canvi Climàtic
Tel ❙ 91 / 429.76.44
a/e ❙   sostenible@mpdl.prg

RecursosNovetats editorials

Un altre món
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, acaba
de publicar un nou llibre en què proposa camins
alternatius i solidaris per construir Un altre món.
Des d’una visió crítica de les injustícies socials i
internacionals, el llibre fa un repàs de les principals
disfuncions democràtiques, econòmique,
informatives i educatives.
En aquesta nova publicació, l’autor ens dóna
arguments clars i pedagògics i presenta fórmules
alternatives per al desenvolupament sostenible,
invertir les relacions de poder i educar en valors
menys competitius.

Arcadi Oliveres
Angle Editorial
Barcelona

Guia per promoure el
voluntariat des de l’empresa
Amb l’objectiu d’animar, facilitar i orientar a
les empreses espanyoles en el llançament i
desenvolupament de programes de
voluntariat empresarial, en aquesta Guia es
recullen nombroses i diverses experiències
de voluntariat d’empreses del nostre país,
oferint el coneixement sobre els aspectes
que cal tenir en compte.
Detalla els passos a seguir, els consells i claus
per a l’èxit en el procés d’implementació d’un
programa de voluntariat empresarial,
suggereix diferents modalitats i activitats a
escollir, exposa la visió del voluntariat des
de l’òptica de l’empleat voluntari, i aporta
fitxes amb qüestionaris i check-list per orientar
els coordinadors d’aquests programes.

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

 voluntariado/
 publicacions_ca.html

  Jornades

Jornades de bones pràctiques
en immigració a Catalunya.
Pla de ciutadania i
immigració d’Olot
Organitza: Pla de Ciutadania i Immigració d’Olot
i Secretaria per a la Immigració
Lloc: Olot (Garrotxa)
Dates: 20 d’octubre de 2006

Pla de Ciutadania i Immigració d’Olot
Tel ❙   972 / 26.66.44
a/e ❙   immigracio@consorcibs.org

1r Simposi sobre la
Immigració a Catalunya
Organitza: Fundació Jaume Bofill
Lloc: Barcelona
Dates: 27 d’octubre i 3 i 10 de novembre de
2006

Fundació Jaume Bofill
Tel ❙ 93 / 458.87.00
a/e ❙   fbofill@fbofill.cat

Internet ❙  www.pangea.org/fbofill

Jornades “Com envellim?
Estudis sobre envelliment”
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: 27 d’octubre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙ 902 / 40.09.73

Internet ❙   www.caixacatalunya.es/viureiconviure

Formació
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Ajudes per a sensibilització
de la societat en l’àmbit de la
cooperació i la solidaritat
internacional
Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per
a projectes a realitzar per les Organitzacions
no governamentals per al desenvolupament
(ONGDS) per a la sensibilització de la
societat en l’àmbit de la cooperació i la
solidaritat internacional.
Convoca: Diputació de Lleida
Termini: 31 d’octubre de 2006

Diputació de Lleida
Internet ❙  www.diputaciolleida.net/c/

tauler/basessubvencionsong.html

Ajuts a projectes socials
El Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) convoca aquests ajuts
per tal de promoure i impulsar les accions
que creen un vincle entre la societat civil i la
UAB.
Convoca: Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
Termini: 23 d’octubre de 2006

Consell Social de la UAB
Internet ❙  www.uab.es

Ajudes per a activitats de
sensibilització d’ONGs
Ajudes destinades a projectes audiovisuals
per a televisió dintre del Programa de
sensibilització en l’àmbit del
desenvolupament.
Convoca: Comissió Europea
Termini: 11 de novembre de 2006

Comissió Europea
Internet ❙  http://ec.europa.eu/comm/

europeaid/index.htm

Ajudes de la Fundación Luis
Vives
Convocatòria final i extraordinària d’ajudes
en el marc de la Subvenció Global del
Programa Operatiu de la Lluita Contra la
Discriminació (2000-2006) adreçada a
l’enfortiment d’entitats d’inserció laboral de
persones en risc d’exclusió social.
Convoca: Fundación Luis Vives
Termini: 27 d’octubre de 2006

Fundación Luis Vives
Internet ❙  www.fundacionluisvives.org/

convocaextra.htm

Finançament

Fundació Mediterrània
Tasques a realitzar: el Patronat Logos treballa
per als invidents editant dues revistes mensuals i
llibres en Cd.
Lloc: Barcelona
Perfil: busquen persones que els agradi el tema
d’àudio per a gravacions i muntatges.
Dedicació: de dilluns a divendres al matí, hores
a convenir

Fundació Mediterrània
Tel ❙   93 / 414.42.21
a/e ❙   funmedit@pangea.org

 Contacte ❙  Mariàngels Ruiz

Nereo, preservador del medi
ambient
Tasques a realitzar: tasques de sensibilitzar
i informar les empreses sobre el Projecte
Blau al 45è Saló Nàutic Internacional de
Barcelona. S’ofereix formació sobre el
projecte i un bateig de submarinisme gratuït
a Begur.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones que vulguin participar en el
Projecte Blau
Dedicació: matins i/o tardes del 4 al 12 de
novembre de 2006. Dinar inclòs.

Nereo
Tel ❙   972 / 62.41.46

Internet ❙   www.nereo.org

Recuperació de l’estany de
Sils
Tasques a realitzar: seguiment de l’estat i
l’evolució de la biodiversitat d’aquest espai
natural. Concretament s’estudiaran les
poblacions de plantes aquàtiques
submergides, la flora dels prats, l’efecte del
pasturatge en els prats humits, les poblacions
d’amfibis i rèptils, les comunitats d’ocells
(cens i anellatge), etc.
Lloc: Sils (Girona)
Perfil dels voluntaris: joves amb voluntat
de participació continuada Motivació i interès
pel medi ambient i la natura.
Dedicació: Es necessiten 10 voluntaris/
voluntàries. Fundació Natura impartirà una
formació teòrico-pràctica a tots els voluntaris d’una
duració aproximada de 30 hores (15+15) i es
farà càrrec de les despeses de transport i dietes.
El projecte té una durada total de 8 mesos.

Fundació Natura
Tel ❙   93 / 237.38.02
a/e ❙   e.deroa@fundacionatura.org

Internet ❙   www.fundacionatura.org
Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat

Col·lectiu d’iniciatives
juvenils contra l’atur (CIJCA)
Tasques a realitzar: alfabetització per a nois i
noies.
Lloc: Lleida
Dedicació: dues o tres hores per setmana al
matí o a la tarda.

El CIJCA
a/e ❙  cijca@fundaciojovent.org

  Internet ❙  www.fundaciojovent.org/
cijca/cijca.htm

Fundació Bara i Cortiella
(Mov. Coordinat de
Promoció)
Tasques a realitzar: fer activitats de lleure
amb infants i joves amb pocs recursos.
Lloc: Reus
Perfil: Preferentment joves, tot i que no és
imprescindibles.
Dedicació: l’horari és de 17 a 19h de dilluns a
divendres (tot i que amb què es comprometin un
dia a la setmana ja seria suficient).

Fundació Bara i Cortiella (Mov.
Coordinat de Promoció)

        Tel  ❙  977 / 34.28.80

Llar Sant Salvador (Fundació
Cheshire)
Tasques a realitzar: és una residència per a
adults amb grans disminucions físiques. Es
busquen persones per fer sortides, excursions,
activitats i/o fer-los companyia.
Lloc: Tarragona
Dedicació: a pactar amb el centre (és una
residència oberta de dilluns a diumenge).

Llar Sant Salvador (Fundació Cheshire)
Tel ❙   977 / 52.38.53

 Contacte ❙  Esther o Ma del Mar

Setmana Europea contra el
Càncer
Tasques a realitzar: instal·lar en diferents
punts de la ciutat de Barcelona, taules
informatives, amb dos objectius primordials, donar
a conèixer la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica (ONCOLLIGA) i demanar recursos
econòmics per poder tirar endavant els projectes
d’ajut al malalt oncològic i la seva família.
Lloc: Barcelona

ONCOLLIGA
Tel ❙  93 / 240.58.88

           a/e  ❙  assumpcio.vila@oncolliga.org
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L’espai de:

Solidàrium 2006
Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació
i Immigració, el Centre de Cooperació Internacional
de la UdL i la Coordinadora de ONGD i altres
moviments solidaris de Lleida.
Lloc: Lleida
Dates: 21 i 22 d’octubre de 2006

Regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Immigració
Tel ❙   973 / 70.04.57
a/e ❙   dcci@paeria.es

Internet ❙   www.paeria.es/dcci/

Exposicions
Viure el temps. Idees per madurar en positiu
Organitza: Alzheimer Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: del 10 d’octubre al 19 de novembre de
2006

Alzheimer Catalunya
Tel ❙   93 / 459.22.94
a/e ❙   idac@alzheimercatalunya.org

Internet ❙   www.alzheimercatalunya.org

Les cares de la solidaritat
Organitza: Intermón Oxfam
Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Dates: del 13 al 24 d’octubre de 2006

Intermón Oxfam
Tel ❙   902 / 33.03.31

Internet ❙  www.intermonoxfam.com

Trobades
3a trobada d’Associacions de dones a
barris en transformació urbanística i/o
social
Organitza: Associació de Dones Adrianes de
la Mina
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de novembre  de 2006

Associació de Dones Adrianes de la Mina
Tel ❙   93 / 319.47.50
a/e ❙   info@e-itd.com

Internet ❙  www.e-itd.com/adrianes

Marxa Educativa
Organitza: Associacions i Federacions
educatives de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 18 de novembre de 2006

Consell de la Joventut de Barcelona
Internet ❙  www.cjb.org/marxaeducativa/

VII Fòrum Manresa
Organitza: Consell de Solidaritat de Manresa
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: 21 d’octubre de 2006

Consell de Solidaritat de Manresa
Tel ❙  93 / 875.41.90
a/e ❙ solidari@lasequia.org

Les Masies de Nou Barris. Memòria i
present
Organitza: Grup d’Història de Nou
Barris i TASC
Lloc: Barcelona
Dates: del 5 al 31 d’octubre de 2006

Grup d’Història de Nou Barris i TASC
Tel ❙  93 / 358.56.14
a/e ❙ cctorrellobeta@yahoo.es

Xerrades
Què és la diabetis? Tipus i tractament
Organitza: Associació de Diabètics de
Catalunya
Lloc: Sabadell (Vallès Oriental)
Data: 25 d’octubre de 2006

Associació de Diabètics de Catalunya
Tel ❙ 93 / 451.36.76
a/e ❙ ADC@diabetis.org

Presentacions
Agenda Llatinoamericana Mundial 2007
Organitza: Comissió Agenda Llatinoamericana
amb el suport de la Coordinadora d’ONG de
comarques gironines i l’Alt Maresme, etc.
Lloc: Girona
Data: 26 d’octubre de 2006

Comissió Agenda Llatinoamericana
Tel ❙  972 / 21.99.16
a/e ❙  llatinoamericana@solidaries.org

Internet ❙ www.solidaries.org/
llatinoamericana/intro.php

Agenda

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

Nova etapa de Cooperació i Drets Humans
Des de finals d’aquest estiu s’ha tornat a posar en marxa el portal de Cooperació i Drets
Humans a xarxanet.org. Aquí hi podreu trobar tota l’actualitat de les entitats, les associacions i
el món del voluntariat que treballen amb cooperació o per als drets humans.

Pàgines d’entitats, campanyes, notícies d’actualitat i reflexions, a més d’una agenda d’activitats i actes que ofereixen les
associacions i informació sobre cursos són algunes de les propostes que ens ofereix aquest portal.

Podeu subscriure-us al seu butlletí per tal de rebre cada setmana o cada quinze dies totes les novetats que apareguin
al portal.

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/arees/cooperacio_i_drets
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 l ’abastA

El passat 30 de setembre es va realitzar al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà, la I Jornada d’Associacionisme Català
Transfronterer, organitzada pel Departament de Benestar i Família, el Consell General dels Pirineus Orientals
(CGPO) i la Casa de la Generalitat a Perpinyà i amb el suport del Centre d’Informacions i Recusos Associatius
(CI&RA).

La Jornada va resultar ser un èxit de participació amb més de 100 assistents, més de 50 representats del món associatiu de la
Catalunya Nord i més de 50 de la Catalunya Sud. Ja des de les paraules de benvinguda a càrrec del president i el vice-president
del Consell general dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord), el subdirector general d’Associacionisme i Voluntariat (Generalitat
de Catalunya), i el director de la casa de la Generalitat a Perpinyà es va posar un èmfasi especial en poder donar un impuls a
projectes transfronterers, també des de la societat civil.

Al llarg del matí es van fer diverses exposicions. La primera va ser a càrrec del responsable de projectes transfronterers del
CGPO, tot destacant l’acord signat recentment amb la Generalitat, i amb la voluntat que també hi col·labori la Unió Europea
per tal d’ajudar a finançar els projectes. Seguidament, des de la Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat es va fer
esment dels projectes realitzats des del Departament de Benestar i Família en coordinació amb les administracions de la
Catalunya Nord, així com la creació d’un nou portal a xarxanet.org sobre Catalunya Nord, que posteriorment es van encarregar
d’explicar l’Associació Cultural Mas Ventós, que són els responsables de la pàgina. Les intervencions del CI&RA van servir per
destacar la voluntat de les entitats nord-catalanes d’establir acords i col·laboracions amb les entitats del sud, tot i que com van
posar de manifest juntament amb Suport Associatiu, encara hi ha certes diferències en el marc juridíc-fiscal que ho dificulta.

Després del dinar de germanor, a la tarda, es van realitzar tallers per les entitats de diferents àmbits temàtics: social,
comunitari, juvenil-educatiu, mediambiental i cultural. Al final dels tallers, es van posar en comú les conclusions. Una
de les més importants tracta de fer difusió de les activitats de les entitats, ja que molta feina que es fa passa desapercebuda.
També es destacà la necessitat de comprtir experiències entre entitats del nord i el sud, sobretot entre aquelles que pertanyen
al mateix àmbit. Finalment, també es va detectar la necessitat de poder treballar en un marc de normativa europea, i més
facilitats per part de les administracions a l’hora d’abordar els projectes transfronterers.

La valoració de la Ia Jornada d’Associacionisme Català Transfronterer es pot considerar molt
positiva, tant per la informació, per l’intercanvi de coneixements, com per les conlusions a les que
es va arribar les entitats catalanes del nord i del sud.

Resum de la I Jornada
d’Associacionisme Català Transfronterer

Barcelona acull per primera vegada l’Assemblea General del  Centre Europeu de
Voluntariat (CEV), aquesta està organitzada per la Federació Catalana  de
Voluntariat Social , Barcelona Voluntària i el Departament de Benestar i Família,
participaran responsables de voluntariat de 22 països europeus al llarg del 27 i 28
d’octubre.

Assemblea General del Centre Europeu de Voluntariat


