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147 El Servei Català
del Voluntariat té
nova imatge
El portal del Servei Català del
Voluntariat (www.voluntariat.org)
millora la seva imatge i els seus
serveis, tot integrant-se a xarxanet.org

Al Servei Català del Voluntariat trobareu:

• Novetats
• Càpsules de coneixement
• Preguntes Més Freqüents
• Actuacions de l’INCAVOL
• Consultes
• Fòrums
• Etc.

El Servei Català del Voluntariat impulsa
els espais:

“Fes-te voluntari”:
destinat a les persones que volen fer
voluntariat.

“Crides de voluntariat”:
amb l’objectiu que totes les entitats del
Tercer Sector canalitzin les inquietuds
de les persones voluntàries.
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Formació

Cursos
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Curs d’iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 13, 20 i 27 de març de 2004

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

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

Curs bàsic de psicopatologia
clínica
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: 19, 20, 26 i 27 de març de 2004

ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ formació@acidh.org

Internet ❙ www.acidh.org

La mediació comunitària:
estratègies vers les ciutats
mediadores
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 15, 17, 22 i 24 de març de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Treballs manuals
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 21, 26 i 28 d’abril de 2004

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Curs d’intervenció educativa
amb adolescents
Organitza: Escola de l’Esplai
Lloc: Girona
Dates: 6, 13, 20 i 27 de març de 2004

Curs de monitor - Setmana
Santa 2004
Organitza: Escola de l’Esplai
Lloc: Girona
Dates: 27 i 28 de març, i del 3 al 25 d’abril de
2004

Curs de director - Setmana
Santa 2004
Organitza: Escola de l’Esplai
Lloc: Girona
Dates: del 20 al 28 de març, i del 3 al 25
d’abril de 2004

Escola de l’Esplai
Tel ❙ 972 / 24.93.25
a/e ❙ eeplai@ddg

Altres cursos

Teatre Social, 2a edició
Organitza: ARTIXOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 9 de març de 2004

ARTIXOC
Tel ❙ 667.53.81.34
a/e ❙ artixoc@menta.net

Taller de contes vivenciats
Organitza: Nexe Fundació
Lloc: Barcelona
Dates: 27 i 28 de febrer de 2004

Nexe Fundació
Tel ❙ 93 / 217.90.35

607.25.95.49
a/e ❙ nexe-fundacio@retemail.es

Intervenció en l’abús sexual a
menors
Organitza: Associació FADA per a l’Asses-
sorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals
a Menors
Lloc: Barcelona
Dates: 6, 13 i 20 de març de 2004

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ asfada@suport.org

Taller: Metodologia del marc
lògic en els projectes de
cooperació
Organitza: Actuació de Solidaritat Interna-
cional
Lloc: Olot (La Garrotxa)
Dates: març de 2004

ASI
a/e ❙ actuacio_si@hotmail.com

Internet ❙ usuarios.lycos.es/actuaciointegral/

Formació bàsica institucional
Organitza: Creu Roja - Sabadell
Lloc: Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Data: 29 de febrer del 2004

Creu Roja - Sabadell
Tel ❙ 704.10.06.45
a/e ❙ sabadell@sabadell.creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org

Jornades i congressos

Jornades sobre Europa
Organitza: Fundació Pere Ardiaca
Lloc: Barcelona
Dates: del 22 de gener al 4 de març de 2004
(hi ha debats cada dijous)

Fundació Pere Ardiaca
Tel ❙ 93 / 318.45.50
a/e ❙ fpereardiaca@hotmail.com

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 ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

i

i

i
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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

Nou reglament sobre les
Associacions Declarades
d’Utilitat Pública
El passat 13 de gener es va publicar al BOE el
Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, so-
bre procediments relatius a les Associacions De-
clarades d’Utilitat Pública, que compleix la fun-
ció de completar el que ja va establir en
aquesta matèria, la llei orgànica 1/2002 de 22
de març, en els articles 32 a 35.
Aquest Reial Decret, que deroga l’anterior
regulació, estableix els procediments tant de
revocació com de declaració d’utilitat públi-
ca d’associacions, federacions, confederaci-
ons i unions d’associacions.
Publicat al: BOE núm. 11, de 13 de gener de
2004

Codi de conducta per a
inversions financeres
temporals
El passat 8 de gener es va publicar al BOE
l’acord, de 20 de novembre de 2003, del
Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores pel qual s’aprovava el
Codi de Conducta de les entitats sense afany de
lucre per a la realització d’inversions temporals.
El recent aprovat Codi de Conducta senyala
el seu àmbit d’aplicació -les entitats sense
afany de lucre en general-, dóna uns principis
i recomanacions a tenir en compte a l’hora
de fer les inversions, i estableix un segui-
ment del codi mitjançant l’obligació de pre-
sentar un informe anual sobre el seu grau de
compliment.
Publicat al: BOE núm. 7, de 8 de gener de
2004

Normes sobre els aspectes
comptables de les
cooperatives
El passat 27 de desembre es va publicar l’Or-
dre eco/3614/2003, de 16 de desembre, per la
qual s’aprovaven les normes sobre els as-
pectes comptables de les Societats Coope-
ratives. Aquestes normes també són d’apli-
cació obligatòria per a les cooperatives sen-
se afany de lucre.
Aquestes normes, que tenen per objecte
l’adaptació de les normes de valoració i d’ela-
boració dels comptes anuals a les particula-
ritats de les societats cooperatives, són
d’aplicació obligatòria amb independència
d’on desenvolupeu la vostra activitat princi-
pal i de la normativa autonòmica per la qual
us regiu.
Publicat al: BOE núm. 310, de 27 de desem-
bre de 2003

Aprovació de la Llei General
Tributària
El darrer 18 de desembre ha estat publicada
al BOE la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Ge-
neral Tributària. El nou text permet adaptar
aquesta normativa a l’actual Constitució Es-
panyola, ja que l’anterior regulació era enca-
ra de l’any 1963. L’existència d’aquesta llei
ha de facilitar la seguretat jurídica dels con-
tribuents en la mesura que incorpora els seus
drets i garanties de conformitat amb l’Esta-
tut del Contribuent aprovat l’any 1998.
Publicat al: BOE núm. 302, de 18 de desem-
bre de 2003

Aprovat el Reglament del
Registre Espanyol
d’Associacions
El passat 23 de desembre es va publicar al
BOE el Decret 1497/2003, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament del Registre
Espanyol d’Associacions.
Aquest reglament no afecta de manera direc-
ta les entitats d’àmbit català, sinó que està
previst principalment per a les associacions
d’àmbit estatal, així com a les estrangeres
que desenvolupen a Espanya activitats de
manera permanent, a través d’una delegació.
El reglament posa l’accent en la necessitat de
mecanismes de cooperació i col·laboració
amb altres organismes, pensant especialment
en els altres registres autonòmics d’associa-
cions.
En aquest sentit, preveu que els registres
autonòmics tindran l’obligació de comunicar
al Registre Espanyol d’Associacions, els as-
sentaments d’inscripció i de dissolució de
llurs associacions.
Publicat al: BOE núm. 306, de 23 de desem-
bre de 2003

Per a més informació consulteu els
Serveis d’Assessorament Jurídic i
Comptable

Legislació
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Crides
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Centre d’Estudis Africans
Tasques a realitzar: Gestionar la bibliote-
ca de l’entitat.
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

SURT, Associació de dones
per a la inserció laboral
Tasques a realitzar: Preparació de sessions
grupals informatives sobre el marc legal en
immigració. Assessorament jurídic i laboral
individualitzat a les usuàries. Elaboració d’in-
formes: registre, seguiment de casos... Suport
a les empreses en la tramitació de contractes
laborals. Elaboració de materials d’assesso-
rament.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persona llicenciada en dret o estudiant
del darrer curs amb perspectiva i sensibilitat
de gènere, i coneixements d’informàtica.

SURT
Tel ❙ 93 / 342.83.80
a/e ❙ monicam@surt.org

Internet ❙ www.surt.org
Contacte ❙ Mònica Merino

Aldees Infantils SOS de
Catalunya
Tasques a realitzar: Realitzar classes de
ioga, taitxí, exercicis de respiració..., per a
persones adultes ateses al Centre Obert que
Aldees Infantils SOS té a Sant Adrià del Besòs.
Lloc: Sant Adrià del Besòs
Dedicació: 1 o 2 hores a la setmana (1 o 2
dies).

Aldees Infantils SOS de Catalunya
Tel ❙ 93 / 317.08.97

Contacte ❙ Josefina López

Ademm - Usuaris de Salut
Mental
Tasques a realitzar: Atenció del projecte
de Grups d’ajuda mútua.
Lloc: Barcelona
Perfil: Psicoterapeuta.

Ademm
Tel ❙ 93 / 217.09.37
a/e ❙ ademm2002@terra.com

Associació Foro Defensa de
la Tercera Edad
Tasques a realitzar: Acompanyaments, pe-
tites gestions admnistratives, lectures...
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persones, de 18 a 70 anys, disposa-
des a tractar amb gent gran i comprendre
situacions de marginació.

FDTE
Tel ❙ 93 / 417.51.73
a/e ❙ obs.gracia@correu.gencat.net

Associació ACIDH
Tasques a realitzar: Donar suport als edu-
cadors en les tasques lúdiques i de la llar, a la
seva Llar-Residència, per tal que les perso-
nes amb intel·ligència límit puguin viure en
un ambient respectuós i càlid, on puguin des-
envolupar les seves necessitats.
Lloc: Barcelona

Associació ACIDH
Tasques a realitzar: Donar suport a l’aula
de l’Escola de vida Montserrat, per adoles-
cents i adults amb discapacitats psíquiques lleus
o amb nivell d’intel·ligència límit, al grup o
alumnes que necessitin atenció individualitza-
da. Sempre estarà a la classe amb el mestre.
Lloc: Barcelona

Associació ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ icampins@acidh.org

Contacte ❙ Isabel Campins

Fundació per a la
Conservació i Recuperació
d’Animals Marins
Tasques a realitzar: Busquen diversos per-
fils per a la realització d’un ampli ventall de
tasques, com ara feines de manteniment del
centre de recuperació, col·laboració en el
manteniment dels animals i d’altres funcions
relacionades, així com persones que vulguin
exercir com a monitors per a les visites gui-
ades que es realitzen al centre.
Lloc: Premià de Mar
Dedicació: matins de dilluns a divendres
(dies a convenir segons disponibilitat).
Perfil: Persones entusiastes i responsables.
Es valorarà tenir carnet de conduir i bon tracte
amb els animals (per a les tasques de col·-
laboració en el manteniment d’animals); co-
neixements d’electricitat, mecànica, jardine-
ria... (per a les tasques de manteniment del
centre); estudis d’educador ambiental, ma-
gisteri i capacitat per a parlar en públic (per a
les tasques de monitoratge).

Fundació CRAM
Tel ❙ 93 / 752.45.81
a/e ❙ voluntariat@cram.es

Internet ❙ www.cram.es
Contacte ❙ Àlex o Lluïsa

AEJGE - Associació
d’Estudiants i Joves de Gui-
nea Equatorial
Tasques a realitzar: Es necessita una per-
sona per donar classes particulars de pro-
gramació informàtica a un jove estudiant del
1r curs del CFGS d’Aplicacions Informàtiques.
Es tracta d’un jove procedent de Guinea Equa-
torial, que estudia a Barcelona amb una beca
d’estudis dins del Projecte Acoge de Coope-
ració Internacional amb Guinea Equatorial
que es du a terme des de l’AEJGE.
Lloc: Barcelona
Dedicació: per concretar.

AEJGE
Tel ❙ 93 / 268.41.75
a/e ❙ aejgecat@aejge.org

Contacte ❙ Alícia Fernàndez o Gladys

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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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
Col·lecció d’art contemporani de la
Fundació Fran Daurel
Organitza: Fundació Fran Daurel
Lloc: Barcelona
Data: permanent

Fundació Fran Daurel
Tel ❙ 93 / 423.41.72
a/e ❙ info@fundaciofrandaurel.com

Internet ❙ www.fundaciofrandaurel.com

Mostra d’audiovisual i de fotografia de
muntanya
Organitza: Mountain Wilderness de
Catalunya - Associació Excursionista Cor-
dada
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 al 28 de febrer de 2004

Associació Excursionista Cordada
Tel ❙ 93 / 352.18.76

Internet ❙ www.cordada.org

El món de la seda
Organitza: Fòrum per a la Solidaritat
Lloc: Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat)
Dates: del 28 de febrer al 25 de març de
2004

Fòrum per a la Solidaritat
Tel ❙ 93 / 652.98.40

Excursions
Les aus del Delta de l’Ebre
Organitza: GEPEC
Lloc: Torredembarra (Tarragonès)
Data: 29 de febrer de 2004

GEPEC
Tel ❙ 977 / 64.16.72

Internet ❙ www.gepec.org

XXXV Renovació de la flama de la llen-
gua catalana
Organitza: Centre Excursionista de
Catalunya
Data: 22 de febrer de 2004
Lloc: Santuari de Montserrat (Bages)

Centre Excursionista de Catalunya
Tel ❙ 93 / 315.23.11

Internet ❙ www.cec-centre.org

Rutes per Collserola
Passejada per la carena del Turó de
Valldaura
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes -
Nou Barris
Lloc: Barcelona
Data: 22 de febrer de 2004

Arxiu Històric de Roquetes - Nou
Barris
Tel ❙ 93 / 353.95.16

Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

Balls populars
El ball dels diumenges
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 22 de febrer de 2004

IV Trobada d’Esbarts al Poble Espanyol
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 29 de febrer de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 285.17.89
a/e ❙ ecd@arrakis.es

Internet ❙ www.arrakis.es/~josepm

Conferència
Suport a famílies
Organitza: Associació ESCLAT
Lloc: Barcelona
Data: 26 de febrer de 2004

Associació ESCLAT
Tel ❙ 93 / 336.27.01

Internet ❙ www.esclat.org

Totes les campanyes en actiu a la xarxa

Cada vegada més, les ONG i associacions de tot tipus organitzen, promouen i impulsen campanyes que es difonen a Internet. Aquest
mitjà permet jugar amb elements multimèdia que fan més atractives i entenedores les campanyes promogudes. També permet que les
persones participin de manera directa adherint-se i signant manifestos, cartes o altres documents de compromís.

Recursos A l’abast té un espai que explica i difon les campanyes més actuals a la
xarxa. Hi trobareu campanyes solidàries, educatives, culturals, ambientals, de sensibilit-
zació, de defensa dels drets humans, etc.

A Recursos A l’abast podreu informar-vos de les campanyes en actiu i també consul-
tar un històric de les que ja s’han explicat.

Connecteu-vos a xarxanet.org!!
www.xarxanet.org
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Premis i beques

Premis Rei Jaume I 2004
Convocatòria pública d’àmbit estatal d’acord
amb les modalitats d’investigació, economia,
medicina clínica, protecció del medi ambient
i noves tecnologies.
Convoca: Fundació Premis Rei Jaume I de la
Comunitat Valenciana d’Estudis Avançats
Publicat al: BOE núm. 12, de 14 de gener de
2004
Termini: 15 de març de 2004

Fundació Premis Rei Jaume I
Tel ❙ 963 / 92.06.04

963 / 92.06.03
a/e ❙ premiosreyjaime@webfvea.com

IV Concurs de fotografia,
Home i natura: amics o
enemics?
El tema del concurs en aquesta edició són les
relacions que s’estableixen entre l’home i la
natura, tant en el sentit positiu com en el
negatiu.
Convoca: Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles (CECB), Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona i Limnos (Associació
de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles
i Comarca)
Termini: del 13 al 30 d’abril de 2004

Facultat de Ciències de la Universitat
de Girona - Limnos
Tel ❙ 972 / 57.44.67
a/e ❙ limnos@limnos.org

Discapnet, el portal de la
discapacitat
La nova versió del portal d’internet
Discapnet, iniciativa de la Fundació ONCE i
el Fons Europeu de Desenvolupament Regi-
onal, ja és accessible on-line. Ofereix un ampli
ventall de serveis per a la integració social,
cultural i laboral de les persones amb
discapacitats. Des de la seva creació, l’any
1999, ha intentat potenciar l’autonomia per-
sonal i econòmica, i fomentar la participació
en la vida quotidiana d’aquest col·lectiu.

www.discapnet.es

Guia on-line sobre educació
per al desenvolupament
Elaborada per la Coordinadora Espanyola
d’ONGD. Hi podreu trobar una gran diver-
sitat de recursos accessibles on-line, les ex-
periències més significatives en sensibilitza-
ció i educació per al desenvolupament i tam-
bé el llistat de les ONG que han desenvolu-
pat experiències.

www.congde.org/guia/index.html

Biblioteca digital sobre
cooperació per al
desenvolupament
El centre de documentació de la Coordina-
dora d’ONGD de Castella-La Manxa disposa
d’un fons important sobre cooperació per al
desenvolupament. També compta amb una
secció d’enllaços i informació específica so-
bre el tema que inclou un butlletí de nove-
tats de recursos documentals.

www.ongd-clm.org/cdprincipal.htm

Recursos a InternetFinançament

Projectes socioassistencials
Convocatòria d’ajuts a projectes assistencials
per a malalties neurodegeneratives: al-
zheimer, parkinson, esclerosi múltiple, es-
clerosi lateral amiotròfica...
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 27 de febrer de 2004

Integració d’immigrants
Convocatòria d’ajuts a projectes adreçats a
la integració dels immigrants.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 15 de març de 2004

Medi ambient
Convocatòria oberta a entitats sense ànim
de lucre per a ajuts a projectes mediambien-
tals.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 27 de febrer de 2004

Investigació biomèdica
Convocatòria d’ajuts a la investigació tant per
a malalties neurodegeneratives com per a
oncologia.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 19 de febrer de 2004

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

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es


