
butl letí quinzenal d’informació per a les entitats de voluntariat

l ’abastA

1 gener
2004

144
En les dues categories, nacional i
local, han estat premiats les següents
entitats i projectes:

Àmbit nacional
Fundació Carta per la Pau dirigida a

l’ONU, amb el projecte:
Desenvolupem la Pau a Catalunya

Onzena edició dels
Premis del

Voluntariat 2003

Àmbit local
Patronat de la Santa Creu de la Selva
(Girona) - Servei d’Atenció a Immigrants
amb el projecte:
Escoles de Formació Global
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Formació

Cursos
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Conceptes bàsics d’ecologia
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 31 de gener, i del 6 al 14 de
febrer de 2004

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 410.16.02
a/e ❙ coordinaciocursos@peretarres.org

Habilitats socials i laborals en
el món de la discapacitat
psíquica
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: 20, 21, 27 i 28 de febrer de 2004

Fundació Privada Tutelar ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ formacio@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org

Seminari sobre conflictes i
mediació en la situació de
crisi. La mediació com a
resolució alternativa de
conflictes en situacions de
crisi (5a edició)
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 21 de febrer de 2004

Ser.Gi
Tel ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Acompanyament a la mort I
Organitza: CAE Escola de Formació de Vo-
luntaris
Lloc: Manresa
Dates: del 17 al 31 de gener del 2004

CAE Escola de Formació de Voluntaris
Tel ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 al 31 de gener, i 7 de febrer de
2004

Escola de formació de voluntaris de la
FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ fcvs_bcn@suport.org

Internet ❙ www.federacio.net/ca/progra
mes/pescola.html

Altres cursos

Llenguatge de signes I
Organitza: Creu Roja Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 13 de gener a l’1 de juny de 2004

Creu Roja Tarragona
Tel ❙ 977 / 24.47.69
a/e ❙ mallafre@cruzroja.es

Medicina i socors de
muntanya
Organitza: Centre Excursionista de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 de gener al 28 d’abril de 2004

Centre Excursionista de Catalunya
Tel ❙ 93 / 315.23.11
a/e ❙ info@cursmsm.org

Internet ❙ www.cursmsm.org

La contribució de les
religions a la causa de la
justicia
Organitza: Centre d’Estudis Cristianisme i
Justicia
Lloc: Barcelona
Dates: del 15 de gener al 19 de febrer de
2004

Centre d’Estudis Cristianisme i Justicia
Tel ❙ 93 / 317.23.38
a/e ❙ espinal@redestb.es

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org

Jornades i Congressos

Trobada 2004 d’Educació en
comunicació
Organitza: Aulamèdia
Lloc: Barcelona
Dates: finals de gener

Aulamèdia
a/e ❙ educom@aulamedia.org

Internet ❙ www.aulamedia.org

Àfrica camina.
Congrés Internacional
d’Estudis Africans
IV Congrés d’Estudis
Africans del Món Ibèric
Organitza: Departament de Relacions Ex-
teriors de la Generalitat de Catalunya, Labo-
ratori d’Investigació de les Societats Africa-
nes (LISA), i Agrupament per a la Recerca i la
Docència d’Àfrica (ARDA)
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 al 15 de gener del 2004

LISA - ARDA
Tel ❙ 93 / 237.33.64
a/e ❙ congres@africa-catalunya.org

Recollida de signatures:
Transports més públics!
Transports gratuïts!
Organitza: Coordinadora d’Estudiants dels
Països Catalans - CEPC
Lloc: Barcelona
Dates: del 23 de novembre de 2003 al 31 de
gener de 2004

Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans - CEPC
a/e ❙ transports@coordinadora.net

Internet ❙ www.coordinadora.net
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Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Santaló, 37
08021 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 452.12.95

E-mail: alabast@voluntariat.orgINCAVOL

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

■■■■■ En Formació 902.415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ En 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

■■■■■ Comptable 902.267.267 / economic@suport.org

■■■■■ Informàtic 902.497.497 / informatic@suport.org

■■■■■ Estratègia de Gestió 93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

i

i

Crides

i

i

Recursos

Fundació Save the Children
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el
Programa d’Atenció Socioeducativa Domici-
liària per a què el dret a l’educació sigui una
realitat per a tots els nens i nenes.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mínim de 4 hores a la setmana
Perfil: Diplomats/des en magisteri, pedago-
gia, psicologia o que hagin acabat estudis uni-
versitaris.

Fundació Save the Children
Tel ❙ 93 / 310.52.00
a/e ❙ barcelona@savethechildren.es

Internet ❙ www.savethechildren.es
Contacte ❙ Marta o Àngels

Centre d’Estudis Africans
Tasques a realitzar: CEA desitja incorporar
una persona voluntària per a la biblioteca.
Lloc: Barcelona
Dedicació: horari flexible segons disponi-
bilitat
Perfil: Es valorarà tenir coneixements
d’Access i experiència en la gestió de biblio-
teques.

Centre d’Estudis Africans
Tel ❙ 93 / 319.40.08
a/e ❙ cea@pangea.org

Internet ❙ www.estudisafricans.org

Nens i joves amb cardiopatia
Tasques a realitzar: Donar suport escolar
i personal a adolescent afectat per una cardi-
opatia congènita.
Lloc: Blanes
Dedicació: contínua, horari a determinar
Perfil: Persona amb habilitats socials, sensi-
ble, amb capacitat de comprensió i atenció
personal i amable. Preferiblement titulat o
estudiant de psicologia, pedagogia, magiste-
ri, educació social, treball social, psicopeda-
gogia.

AACIC
Tel ❙ 93 / 458.66.53

Federación Española de
Enfermedades Raras
Tasques a realitzar: Suport en tasques ad-
ministratives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: tres setmanes prorrogables se-
gons les necessitats de l’entitat. Horari de
quatre hores pel matí, de dimarts a diven-
dres.

Feder Catalunya
Tel ❙ 93 / 205.60.82
a/e ❙ catalunya@enfermedades raras.org

Internet ❙ www.enfermedades-raras.org
Contacte ❙ Ester Chesa i Octavio

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Fòrum Social Mundial
El proper Fòrum Social Mundial se celebrarà
a Mumbai (Índia), del 16 al 21 de gener de
2004. Es tracta d’un espai de debat, de for-
mulació de propostes, i d’intercanvi d’expe-
riències relatives als moviments socials, i a
altres organitzacions de la societat civil, que
s’oposen al neoliberalisme i a qualsevol mena
d’imperialisme. L’objectiu és construir una
societat justa que tingui l’ésser humà com a
centre. A la web del FSM podreu trobar tota
la informació i notícies relacionades amb l’es-
deveniment, una secció dedicada als volunta-
ris, una extensa biblioteca d’alternatives so-
cials proposades, una agenda de mobilitzaci-
ons i enllaços als fòrums temàtics, regionals
i nacionals que s’organitzen entorn al FSM.

Fòrum Social Mundial
a/e ❙ fsminfo@forumsocialmundial.org.br

Internet ❙ www.forumsocialmundial.org.br

Fotos per a exposicions
L’organització Mountain Wilderness de
Catalunya disposa d’una mostra de fotografi-
es realitzades durant la 1a Acció de recupe-
ració paisagística a la Capçalera del Flamicell,
a la Vall Fosca, que es va exposar per prime-
ra vegada al Club Excursionista de Gràcia. La
mostra és itinerant i qualsevol entitat inte-
ressada pot exhibir les imatges a la seva seu.
Les característiques de la mostra són: 24 fo-
tografies de mida 18 x 24 mm.

Mountain Wilderness de Catalunya
Tel ❙ 610.29.15.50
a/e ❙ correu@mountainwildernesscatalunya.org

Contacte ❙ Emili Tomàs

i

i
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Premis i beques

i

i

IX Premi Joventut i valors
2004
La Fundació Agrupació Mútua i la Federació
Catalana de Voluntariat Social convoquen
aquest premi amb la finalitat d’impulsar, pro-
moure i estimular el treball en la formació
en els valors ètics, procés especialment ori-
entat als joves.
Convoca: Federació Catalana de
Voluntariat Social
Termini: 31 de gener de 2004

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Tel ❙ 93 / 314.19.00
a/e ❙ direccio@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

3r Premi de Didàctica
Eumo Editorial, amb motiu del 25è aniversa-
ri, i la Facultat d’Educació de la Universitat de
Vic convoquen una edició especial del Premi
de didàctica, destinat a distingir la millor pro-
posta pedagògica i didàctica per a qualsevol
dels cursos d’educació infantil, primària i se-
cundària. Es valoraran especialment les pro-
postes que dediquin una atenció especial a la
diversitat, i al tractament transversal o
globalitzador de les àrees curriculars.
Convoca: Eumo Editorial
Termini: 30 de gener de 2004

Eumo Editorial
Tel ❙ 93 / 889.28.18
a/e ❙ eumoeditorial@eumoeditorial.com

Internet ❙ www.eumoeditorial.com

Beques d’integració europea
Dotze beques per al curs 2004/05 que podeu
consultar al DOGC núm. 3994, de 23 d’octu-
bre d’enguany. L’objectiu és oferir ajut eco-
nòmic a joves llicenciats per assistir a cursos
de màster o de postgrau sobre la integració
europea, en centres universitaris especialit-
zats de qualsevol dels altres catorze estats
membres de la Unió Europea o dels deu es-
tats que s’adheriran l’1 de maig de 2004. Els
centres universitaris als quals es pot accedir
amb la beca són els que ofereixen progra-
mes de cursos en dret comunitari, integra-
ció econòmica europea, estudis polítics eu-
ropeus o integració europea en general,
d’acord amb la llicenciatura universitària ob-
tinguda prèviament pel candidat.
Convoca: Patronat Català Pro Europa
Termini: 16 de gener de 2004

Patronat Català Pro Europa
Tel ❙ 93 / 567.26.08
a/e ❙ pcpe@infoeuropa.org

Internet ❙ www.infoeuropa.org

2a Fase Programa Leonardo
da Vinci
Convocatòria de propostes per tal de trans-
ferir a estructures diverses (centres de for-
mació, empreses...), i per mitjà d’elles, els
continguts innovadors elaborats en el marc
del programa Leonardo da Vinci I i II.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOUE 261, de 30 d’octubre de
2003
Termini: 15 de gener de 2004

10a Beca Joaquim Franch
El Consell Escolar Municipal - Consell Muni-
cipal d’Educació de Girona (CEM) presenta
la desena convocatòria de la Beca Joaquim
Franch, una beca adreçada als centres educa-
tius i a les entitats de la ciutat, que aspira a
promoure i a deixar fer projectes en matèria
d’educació cívica.
Convoca: CEM
Termini: 31 de maig de 2004

CEM
Tel ❙ 972 / 41.94.03

Torró de comerç just
Aquest Nadal pots comprar, menjar, rega-
lar... torró de xocolata amb fruits secs, fet
amb ametlles i avellanes de les cooperatives
de les comarques tarragonines, i cacau coo-
peratiu de Salinas (Equador). El sucre panela
també és de comerç just.
Aquest producte simbolitza el suport a un
model agrícola, tant al nord com al sud, sos-
tenible, controlat pels propis camperols i
arrelat al territori. Una contribució a la lluita
de la pagesia i la ciutadania per controlar i
decidir sobre els seus aliments, en altres
paraules: pel dret a la sobirania alimentària.

Xarxa de Consum Solidari
Tel ❙ 93 / 268.22.02
a/e ❙ xarxaconsum@pangea.org

Internet ❙ www.xarxaconsum.org

Radio La Mina
Fidels a la seva tradició com a emissora cul-
tural i Taller de Ràdio, organitzen
periòdicament cursets bàsics en els quals
s’aprenen els aspectes més elementals del
món de la ràdio, com el maneig d’una taula de
mescles, locució o tècniques associades a la
producció de programes. I tot això totalment
gratis.

Radio La Mina
Tel ❙ 93 / 381.79.50
a/e ❙ radiolamina@radiolamina.com

Internet ❙ www.radiolamina.com

Punt d’Informació de Recur-
sos per a la Sostenibilitat
Aquest nou servei del CJB és un espai, dirigit
especialment a col·lectius i entitats juvenils,
que informa i assessora sobre temes de medi
ambient i sostenibilitat. En el Punt d’Infor-
mació de Recursos per a la Sostenibilitat
podeu trobar recursos sostenibles, llibres i
documents, tríptics informatius de projec-
tes i entitats, etc.

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Tel ❙ 901 / 51.52.53
a/e ❙ infopunt@casalbcn.info
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Agenda

L’espai de:

i
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Més actes a l’Agenda de
www.xarxanet.org

i

i

i i

Sortida
Bicicletada de Reis
Organitza: Plataforma Mou-te en bici
Lloc: Girona
Data: 11 de gener de 2004

Plataforma Mou-te en bici
Tel ❙ 650.64.05.57
a/e ❙ moutenbic1@yahoogroups.com

Internet ❙ www.moutenbici.org

Excursions
El castell d’Hostoles
Organitza: La Llémena Espai Natural
Lloc: Les Planes d’Hostoles
(Vall d’Hostoles)
Data: 18 de gener de 2004

La Llémena Espai Natural
a/e ❙ llemena-ass@yahoogroups.com

Els Aiguamolls de l’Empordà
Organitza: Associació d’Amics dels
Arbres
Lloc: Aiguamolls de l’Empordà
Data: 10 de gener de 2004

Associació d’Amics dels Arbres
Tel ❙ 93/ 442.76.44

Internet ❙ personal.telefonica.terra.es/
web/amicsdelsarbres

Exposicions
Les condicions de vida i de treball dels
nens i de les nenes de Centreamèrica.
Fotografies d’Antonio Rosa
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 de novembre de 2003 al 15 de
gener de 2004

CCOO de Catalunya
Internet ❙ www.conc.es

Próxima estación: Calcuta
Organitza: Global Humanitaria
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 de desembre de 2003 al 27 de
desembre de 2005

Global Humanitaria
Tel ❙ 93 / 266.65.20
a/e ❙ jisern@globalhumanitaria.com

Internet ❙ www.globalhumanitaria.org

Conferències
Del desarmament al desenvolupament
Organitza: Centre d’Estudis Cristianisme i
Justicia - Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 12 de gener de 2004

Centre d’Estudis Cristianisme i Justicia
Tel ❙ 93 / 317.23.38
a/e ❙ espinal@redestb.es

Acord general sobre el comerç de Serveis:
Defensem els serveis públics. No a la pri-
vatització!
Organitza: ATTAC - Ciutat Vella
Lloc: Barcelona
Data: 20 de gener de 2004

ATTAC - Ciutat Vella
Tel ❙ 93 / 452.03.85

Internet ❙ attac-catalunya.pangea.org

Pessebres vivents
11è Pessebre vivent de Camarasa
Organitza: Pessebre vivent de Camarasa
Lloc: Camarasa (Noguera)
Dates: 1, 4 i 6 de gener

Pessebre vivent de Camarasa
Tel ❙ 973 / 42.01.69

Internet ❙ www.pessebrecamarasa.org

Pessebre vivent de Bàscara
Organitza: Pessebre vivent de Bàscara
Lloc: Bàscara (Alt Empordà)
Dates: 1, 4, 6 i 11 de gener de 2004

Pessebre vivent de Bàscara
Tel ❙ 972 / 56.00.54

Cercador d’entitats
Xarxanet.org disposa d’un potent cercador per trobar tota la informació necessària per contactar amb les diverses entitats de Catalunya.
Prop de 9.500 entitats hi estan registrades. De cada entitat, a part de conèixer les seves dades més significatives, també podrem enllaçar
amb el seu lloc web.

El cercador permet:
• Buscar per nom de l’entitat
• Buscar per àmbits d’actuació
• Veure totes les entitats d’una comarca
• Veure les entitats que tenen publicacions
• Veure les subseus de les entitats
• Combinar les opcions de cerca

Esperem que aquesta eina es converteixi en el vostre cercador de referència,
a l’hora de buscar associacions i entitats de voluntariat.

Connecteu-vos a xarxanet.org!! www.xarxanet.org

i

i
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Campanyes
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Ajuda al poble sahrauí:
Correm pel Sàhara
La campanya Correm pel Sàhara és un projec-
te impulsat per Viladecans Eix Comercial i
l’Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí, que pretén aportar els recursos ne-
cessaris per a millorar l’alimentació dels nens
més petits dels campaments i assegurar així,
almenys, un àpat diari i contribuir a disminuir
la taxa d’absentisme a les escoles bressol
dels campaments de refugiats.
Per fer realitat aquest projecte es demana
l’ajut de tothom. Per col·laborar-hi, podeu
dipositar la vostra aportació econòmica en
qualsevol de les guardioles que trobareu en
tots els establiments associats a Viladecans
Eix Comercial, equipaments municipals i al-
tres entitats col·laboradores d’aquest pro-
jecte, fins el proper 30 de gener.

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí
Tel ❙ 93 / 305.52.06
a/e ❙ acaps@sahara-acaps.org

Internet ❙ www.sahara-acaps.org

Càritas, on hi ha els últims?
Aquest és el lema de la campanya de Càritas
2003-2004, que es dividirà en dues èpoques
importants: Nadal i Corpus. El seu objectiu
és denunciar que actualment la nostra socie-
tat genera exclosos i oblidats. Es tracta de
reflexionar sobre els límits de dues realitats
que en l’actualitat són cada dia més difuses:
rics? pobres?
La campanya inclou l’informe Habitatge, luxe o
necessitat? que podeu descarregar en format
.pdf a: www.caritasbcn.org/campanya03-04/
LUXEONECESSITAT.pdf.

Càritas Diocesana de Barcelona
Tel ❙ 93 / 301.35.50

Internet ❙ www.caritasbcn.org

Aquest Nadal beveu vins i
caves etiquetats en català
Si per aquestes festes heu de comprar o re-
galar caves o vins catalans de denominació
d’origen, tingueu en compte que compleixin
els mínims exigits per la llei pel que fa a la
informació de l’etiqueta. Així, segons l’arti-
cle 34 de la Llei 1/1998 del Parlament de
Catalunya, totes les dades obligatòries i les
informacions voluntàries que figurin en l’eti-
quetatge de vins i caves de denominació d’ori-
gen catalanes han d’ésser necessàriament com
a mínim en català.
Després de 5 anys de vigència de la Llei, en-
cara algunes poques empreses no tenen ni
un sol producte de gran consum complint la
legislació.

Plataforma per la Llengua
Iternet ❙ www.plataforma-llengua.org/

pagina.php?id=134

Apropament a l’Amèrica
Central. El Salvador: entre la
naturalesa i la mà de l’home
Aquest projecte consta de diverses activi-
tats de sensibilització que es duen a terme a
diferents municipis de Barcelona, amb el su-
port d’entitats locals, ajuntaments i la Dipu-
tació de Barcelona. De la publicació del pri-
mer llibre de la col·lecció “Camino del Sur”
sorgeix la idea de crear aquesta exposició i
fer xerrades com a eines pràctiques de sen-
sibilització, tot aprofitant algunes fotografi-
es del llibre i textos de reflexió sobre la
història, la situació política i la vulnerabilitat
de la república de El Salvador.
L’exposició és de carácter itinerant (10 o 12
dies per municipi) i està formada per 20 fo-
tografies de Diego Barraza, contingudes al
llibre de mateix títol editat per REDS i l’Ajun-
tament de Barcelona, així com mapes i gràfi-
ques d’informació bàsica sobre El Salvador.
Totes les imatges s’acompanyen de textos
explicatius i de reflexió sobre els desastres
“naturals” i sobre la vulnerabilitat del poble
de El Salvador.

REDS – Red Europea de Diálogo Social
a/e ❙ reds@redeuropea.org

Internet ❙ www.redeuropea.org/
exposicions.htm


