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Formació

Cursos
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Presons
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 7, 14, 21 i 28 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

Curs d’integració de
disminuïts a l’esplai
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2004

Escola de l’Esplai de Girona
Tel ❙ 972 / 24.93.25
a/e ❙ eesplai@ddgi.es

Nen malalt i família
Organitza: Associació de Nens amb Càn-
cer AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 21 de gener de 2004

Pallasso hospitalari: riure per
viure
Organitza: Associació de Nens amb Càn-
cer AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 3, 10 i 17 de febrer de 2004

AFANOC
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙ afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Disseny de projectes
Organitza: CAE Escola de Formació de Vo-
luntaris
Lloc: Manresa
Dates: 24 i 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

Educació en valors
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Dates: 24 i 26 de febrer, i del 2 al 18 de març
de 2004
Lloc: Lleida

Escola de l’Esplai de Lleida
Tel ❙ 973 / 27.28.64
a/e ❙ escola@vergeblanca.org

Altres cursos

Seminari globalització i pau
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de gener al 12 de febrer de
2004

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

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Seminari: Formació de
formadors en orientació
Organitza: Trainer of Trainers (AGETT)
Lloc: Barcelona
Dates: 12, 13 i 14 de febrer de 2004

Trainer of Trainers (AGETT)
Tel ❙ 93 / 319.81.84
a/e ❙ dema-bcn@infonegocio.com

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org

Jornades i congressos

Conferència sobre Treball,
ocupació i societat
Organitza: WES Work, Employment and
Society
Lloc: Manchester (Anglaterra)
Dates: 1, 2 i 3 de setembre de 2004

WES 2004 Organising Committee
a/e ❙ mark.j.smith@umist.ac.uk

Internet ❙ www2.umist.ac.uk/
management/ewerc/wes2004

Jornades d’educació infantil
La Natura: art, ciència i coneixement
Organitza: Associació de Mestres Rosa
Sensat
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 24 de gener de 2004

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

Internet ❙ www.rosasensat.org

Jornades sobre dificultats i
reptes professionals en la
intervenció educativa i
terapèutica de menors en
medis desestructurats
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 23 i 24 de gener de 2004

Jornades de reflexió sobre la
pràctica en l’àmbit de la
violència domèstica
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 12 i 13 de març de 2004

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org
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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

i

Associació Sòcio-Cultural
Ibn Batuta
Tasques a realitzar: Entrenar un equip de
futbol de joves marroquins.
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Perfil: Educador

Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta
Tel ❙ 93 / 329.30.54
a/e ❙ activitats@ascib.net

Internet ❙ www.ascib.net
Contacte ❙ Natalia Castellà o Carme Guasch

Sodepau
Tasques a realitzar: Donar suport en tas-
ques administratives i de gestió.
Lloc: Barcelona

Sodepau
Tel ❙ 93 / 301.01.71

Internet ❙ www.sodepaub@pangea.org
Contacte ❙ Txell

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

Acció contra les mines
antipersona
La Comissió Europea convida a presentar
propostes en suport d’accions per a comba-
tre les mines antipersona a Sri Lanka, Laos,
la República Democràtica del Congo i Gui-
nea Bissau. Es portaran a terme amb l’ajuda
financera del programa de la Comunitat Eu-
ropea contra les mines antipersona.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOUE C 279/10, de 20 de no-
vembre de 2003
Termini: 19 de febrer de 2004

Subvencions per a entitats de
L’Hospitalet
La concessió d’aquests ajuts econòmics s’es-
tén a tot tipus de projecte o activitat desen-
volupats per entitats, de qualsevol àmbit d’in-
tervenció, inscrites al Registre d’Entitats de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Cal presentar una sol·licitud al Registre d’En-
titats mitjançant una instància on s’especifi-
qui l’Àrea de gestió municipal a la qual va
adreçada la petició, juntament amb el projec-
te que es proposa per a la subvenció i el
pressupost corresponent.
Convoca: Àrea Municipal de Coordinació i
Economia de l’Hospitalet de Llobregat
Termini: 27 de febrer i 29 d’octubre de 2004

Registre d’Entitats de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat
Tel ❙ 93 / 402.94.00

Medi Ambient
Convocatòria oberta a entitats sense ànim
de lucre, d’ ajuts per a projectes
mediambientals.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 27 de febrer 2004

Fundació La Caixa
Tel ❙ 902 / 22.30.40
a/e ❙ info.fundacio@lacaixa.es

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Espais naturals
Subvencions per a la realització d’activitats
dins de l’àmbit territorial dels espais natu-
rals protegits, que gestiona la Corporació.
Podeu descarregar-vos les bases a:
www.diba.es/parcs/BasesSubvencions.asp
Convoca: Diputació de Barcelona - Àrea
d’Espais Naturals
Publicat al: BOP 292, de 6 de desembre de
2003
Termini: 31 de març de 2004

Diputació de Barcelona - Àrea d’Espais
Naturals
Tel ❙ 93 / 402.24.81

93 / 402.24.39
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Premis i beques

Medicaments que no curen
D’acord amb les dades de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), un terç de la po-
blació mundial (més de 2.000 milions de per-
sones) no té accés a medicaments essencials
amb qualitat.
Aquesta és una campanya impulsada per Creu
Roja Catalunya, Farmacèutics Mundi i Medicus
Mundi Catalunya que es desenvolupa entre
el desembre de 2003 i el desembre de 2004.
L’objectiu és contribuir a sensibilitzar la po-
blació catalana en relació a l’ús i la disponibi-
litat de medicaments, tant als països desen-
volupats com als empobrits. Moltes vegades
les donacions de medicaments, sovint inade-
quades, no són una resposta viable i sosteni-
ble a aquesta problemàtica.

Medicaments que no curen
a/e ❙ informacio@medicamentsquenocuren.org

Internet ❙ www.medicamentsquenocuren.org

Campanya per la sobirania
alimentària dels pobles
La Federació Catalana d’Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament
exposa els punts clau del concepte sobirania
alimentària i els contraposa amb la visió que
en té el model neoliberal actual.
Des de la campanya es volen demanar reso-
lucions als ajuntaments i organismes de go-
vern per defensar els espais agroforestals.
Cal:

• Respectar la moratòria amb els
transgènics.

• Defensar el sòl agrari davant l’especulació
urbanística.

• Demanar avançar en una nova cultura de
l’aigua, etc.

La campanya es difon mitjançant jornades,
tallers, taules rodones, butlletins, etc.

Federació Catalana d’Organitzacions
No Governamentals per al
Desenvolupament
Tel ❙ 93 / 451.70.70
a/e ❙ fcongd@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/fcongd/

Tot desapareix quan et
converteixes en refugiat...
El comitè espanyol de l’ACNUR (Alt Comis-
sionat de les Nacions Unides per als Refugi-
ats) impulsa aquesta campanya de conscien-
ciació sobre els refugiats, que es durà a ter-
me al llarg de l’hivern 2003-2004.
Es tracta d’una campanya audiovisual que es
composa d’un anunci radiofònic i d’un espot
televisiu. L’objectiu és remarcar la pèrdua
de tot allò que està relacionat amb el nostre
entorn diari quan, de sobte, la guerra o la
persecució ens obliga a fugir i convertir-nos
en refugiats.
A la web del comitè espanyol de l’ACNUR
podeu visualitzar el vídeo (en format .mov).

Asociación “España con ACNUR”
a/e ❙ eacnur@eacnur.org

Internet ❙ www.eacnur.org

Apadrinaja.org
La Universitat Oberta de Catalunya, per mit-
jà del seu programa de cooperació per al
desenvolupament, Campus for Peace, i la ONG
Comparte posen en marxa la campanya virtual
Apadrinaja.org, que pretén donar a conèixer
la situació actual dels nens a l’Argentina i
contribuir a millorar les seves condicions de
vida. La campanya es va presentar el passat
12 de desembre i fins al 30 de gener d’en-
guany, per mitjà del seu lloc web, es pot apa-
drinar un nen del barri marginal Cuartel V de
Buenos Aires, ajudant així a protegir els seus
drets, o fer un donatiu.

www.apadrinaja.org

Campanyes

Premis Jaume Ciurana 2003
a l’actuació cívica juvenil
Aquests premis volen fomentar en els joves
el gust per les responsabilitats, la capacitat
associativa, l’esperit de servei i el compro-
mís envers la societat, i l’amor i el respecte
per la natura. Poden optar als premis els grups
que pertanyin o no a entitats de qualsevol
mena, formats com a mínim per sis joves de
més de dotze anys, que hagin realitzat alguna
acció cívica meritòria, de forma voluntària i
gratuïta, en algun indret del Països Catalans
durant el transcurs de 2003.
Convoca: Direcció General d’Acció Cívica
del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Termini: 2 de febrer de 2004

XXII Premi Serra i Moret
per a obres i treballs sobre
civisme
Aquest premi pretén estimular la recerca i el
tractament del civisme. El seu antecedent his-
tòric és el Premi Prat de la Riba, instituït
l’any 1935, per guardonar el millor llibre so-
bre formació i educació cívica. Poden optar
les obres d’assaig, treballs pedagògics, cò-
mics i guions de curtmetratge que descri-
guin, analitzin o tractin aspectes de civisme.
Convoca: Direcció General d’Acció Cívica
del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Termini: 2 de febrer de 2004

IX Premi Civisme als Mitjans
de Comunicació
L’objectiu del premi és promoure i premiar
els treballs i produccions en les modalitats
de televisió, ràdio, premsa escrita i pàgina
web, publicats o emesos en els diferents
àmbits de la comunicació durant tot l’any 2003
que hagin excel·lit pel tractament del civis-
me. Podran aspirar al premi qualsevol tipus
de producció radiofònica o televisiva (con-
cursos, debats, sèries, etc.), treballs perio-
dístics (articles, reportatges, entrevistes, etc.)
o pàgines web que tinguin un clar planteja-
ment cívic.
Convoca: Direcció General d’Acció Cívica
del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Termini: 2 de febrer de 2004

Direcció General d’Acció Cívica del
Departament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya
Tel ❙ 900 / 30.05.00

93 / 483.17.68

i
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Agenda

L’espai de:
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Més actes a l’Agenda de
www.xarxanet.org
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Exposicions
Homo Videns:
davant la petita pantalla
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 de desembre de 2003 al 27
de juny de 2004

Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya
Tel ❙ 93 / 736.89.63

Internet ❙ www.mnactec.com

Artistes pels infants en perill
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: a partir del 27 de gener de 2004

Federació Catalana del Voluntariat
Social
Tel ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

Dansa
El ball dels diumenges
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 25 de gener de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 285.17.89

Internet ❙ www.arrakis.es/~josepm

Conferències
Dones i ciutadania: un dels principals rep-
tes de la democràcia
Organitza: Justícia i Pau; Cristianisme i Jus-
tícia
Lloc: Barcelona
Data: 2 de febrer de 2004

Justícia i Pau
Tel ❙ 93 / 317.61.77

Internet ❙ www.justiciaipau.org

El cooperativisme avui. Economia social
Organitza: EcoConcern-Innovació Social
Lloc: Barcelona
Data: 20 de gener de 2004

EcoConcern-Innovació Social
Tel ❙ 93 / 319.03.51

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

L’etern retorn de totes les coses. Néixer i
morir a l’Índia
Organitza: Amics de la Unesco de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 27 de gener de 2004

Amics de la Unesco de Barcelona
Tel ❙ 93 / 453.95.07

Internet ❙ www.caub.org

Festes
Festa de la calçotada
Organitza: Cambra de Comerç i Indús-
tria de Valls; Ajuntament de Valls
Lloc: Valls
Data: 25 de gener de 2004

Cambra de Comerç i Indústria de
Valls
Tel ❙ 977 / 60.09.09

Presentació de llibre
“Alfonsina Storni. Mi casa es el mar”,
de Tania Pleitez
Organitza: Institut Català de Coopera-
ció Iberoamericana
Lloc: Barcelona
Data: 29 de gener de 2004

Institut Català de Cooperació
Iberoamericana
Tel ❙ 93 / 238.06.61

Internet ❙ www.americat.net

El Directori d’Enllaços: una eina al servei del món associatiu i de voluntariat

El Directori d’enllaços de xarxanet.org vol ser una porta oberta que mira a l’exterior, al conjunt de la xarxa. Es troba a la secció de Recursos
A l’abast i ofereix vincles a pàgines web d’interès amb recursos pràctics que poden ésser d’utilitat per a les entitats. Actualment disposa
de més de 130 enllaços classificats en 10 categories temàtiques:

Agendes, biblioteques i centres de docu-
mentació, mitjans de comunicació, dossi-
ers temàtics, programari gratuït, federaci-
ons d’entitats, xarxes ciutadanes, webs i
serveis, butlletins electrònics i serveis de
notícies, i obres de referència.

Per a fer més participatiu el Directori d’Enlla-
ços, aquest permet l’opció de proposar pàgi-
nes web. La idea és fer créixer aquesta eina
entre tots i totes.
Feu-nos arribar les vostres propostes!

Connecteu-vos a xarxanet.org!!
www.xarxanet.org
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Recursos
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Servei d’assessorament
sobre cerca de feina en
cooperació internacional
REDS (Red Europea de dialogo social) ofe-
reix aquest servei, a càrrec de l’entitat espe-
cialitzada It’s All About People. Consta de:

• Introducció del que significa treballar en
la Cooperació Internacional i què pot sig-
nificar per al sol·licitant.

• Com buscar convocatòries en diaris, webs
de borses de treball...

• Finalment, si cal, s’ajuda a buscar i a es-
criure el currículum.

REDS - It’s All About People
Tel ❙ 93 / 268.41.08

93 / 319.47.52
657.41.29.28

a/e ❙ reds@redeuropea.org
tsallaboutpeople@pangea.org

Armaris per a material divers
L’Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta ne-
cessita armaris on poder guardar arxius i
material divers. Preferiblement que siguin
d’oficina.

Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta
a/e ❙ activitats@ascib.net

Internet ❙ www.ascib.net
Contacte ❙ Natalia Castellà

Mobilitat geogràfica URBÀ-
RURAL d’immigrants
extracomunitaris i
possibilitats d’ocupació a
l’agricultura, la indústria i els
serveis
La part de recerca en matèria agrària d’aques-
ta investigació va ser presentada als mitjans de
comunicació, el passat 12 desembre, per
l’Agrupació de Desenvolupament del projec-
te INCAT URBÀ-RURAL, Igualtat d’oportuni-
tats per a famílies immigrants a Catalunya.
Aquest estudi s’emmarca dins la iniciativa co-
munitària EQUAL del Fons Social Europeu.
Els resultats obtinguts relacionen la necessi-
tat de mà d’obra estacional i la immigració
extracomunitària a diverses comarques ca-
talanes: l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Segarra.

Fundació Trinijove
Tel ❙ 93 / 274.44.15
a/e ❙ incat.equal@trinijove.org

Difusió gratuïta de la vostra
informació de dansa, música i
teatre
Per ampliar i potenciar la difusió de la cultura
a través de la música, la dansa i el teatre,
l’entitat Amics de la Música de Barcelona ela-
bora un informatiu mensual que compta amb
10.000 exemplars

Amics de la Música de Barcelona
Tel ❙ 93 / 268.01.22

Projecte Jove 2003
La Secretaria General de Joventut de la Ge-
neralitat de Catalunya i el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya han elaborat un
recull de les principals polítiques de joven-
tut fetes pels joves, tant en l’àmbit local i
comarcal com en el nacional. El Projecte Jove
2003 té la intenció de fomentar la participa-
ció de la gent jove en el disseny de les políti-
ques de joventut, i donar el reconeixement a
l’acció desenvolupada en matèria de políti-
ques de joventut pel mateix teixit associatiu
juvenil. Es pot descarregar en .pdf a :
ww6.gencat.net/joventut/catala/sgj/observa-
tori /publ icacions/docs/ProjecteJove/
00_presentacions.pdf

Secretaria General de Joventut
Tel ❙ 93 / 483.83.12

Internet ❙ www6.gencat.net/joventut/

Local per compartir
L’Ateneu Brio ofereix local per desenvolu-
par les vostres activitats. És un espai per com-
partir amb entitats, associacions o grups de
treball. L’espai té uns 600 m2, aproximada-
ment, amb diferents estances per utilitzar.

Ateneu Brio
Tel ❙ 650.05.33.20
a/e ❙ info@ateneubrio.com

Internet ❙ www.ateneubrio.com
Contacte ❙ Sergi
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