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La campanya de voluntariat “Voluntaris per
la llengua”, desenvolupada durant l’any 2003
i impulsada pel Departament de Cultura, l’Ins-
titut Català del Voluntariat i la Secretaria per a
la Immigració de la Generalitat de Catalunya,
ha estat un èxit.

Aquest programa vehicula les iniciatives de les
entitats culturals i de voluntariat en la creació
de parelles lingüístiques, en què el voluntari
comparteix unes hores de conversa en català
amb la persona que vol aprendre a parlar-lo.

Èxit de
“Voluntaris

per la llengua”

Per participar en el programa, connecta’t a :
http://cultura.gencat.net/llengcat/voluntaris/ o
truca al 93 567 10 33 / 93 567 10 31

214 entitats adherides

770 aprenents

770 voluntaris
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Taller l’aventura d’escoltar
Organitza: Escola de formació de volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 17 d’abril de 2004

Escola de formació de voluntaris de la
FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

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

Animador/a de menjador
escolar
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 5, 6, 7, 8 i 17 d’abril de 2004

Escola de l’Esplai de Lleida
Tel ❙ 973 / 26.93.07
a/e ❙ fundacio@vergeblanca.org

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Dinàmiques de grup
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: 8, 15, 22 i 29 de maig de 2004

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

Fauna i educació ambiental
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 16, 17 i 18 d’abril de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Ioga
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 30 març de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ @alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Altres cursos

Taller de flors de Bach.
Teràpia en animals
Organització: Associació Naturalistes de
Girona
Lloc: Girona
Dates: 16, 18 i 20 de març de 2004

Associació Naturalistes de Girona
Tel ❙ 972 / 22.36.38
a/e ❙ ang@ecologistes.net

La gestió del conflicte a les
organitzacions. Treball en
xarxa i participació
Organitza: GREC - Resolució de Conflic-
tes; Col·legi de Doctors i Llicenciats en Soci-
ologia i Ciències Polítiques de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 d’abril al 5 de maig de 2004

COLCPIS
Tel ❙ 93 / 241.41.22
a/e ❙ formacio@colcpis.org

Internet ❙ www.colcpis.org

Usabilitat i accesibilitat
(webs)
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: 17 de març de 2004

Crea el teu website
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: 30 de març de 2004

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Causes i conseqüències de la
contaminació marina
Organitza: Mediterrània CIE
Lloc: Tarragona
Dates: 29, 30, 31 de març, i 1 d’abril de 2004

Mediterrània CIE
Tel ❙ 977 / 55.13.00
a/e ❙ mediter@tinet.org

Taller de ràdio
Organitza: Associació de Joves Periodistes
de Santa Coloma (SC - media)
Lloc: Santa Coloma de Gramenet
Dates: a partir del mes de març de 2004

Redacció periodística
Organitza: Associació de Joves Periodistes
de Santa Coloma (SC - media)
Lloc: Santa Coloma de Gramenet
Dates: a partir del mes de març de 2004

SC - media
Tel ❙ 93 / 385.20.03
a/e ❙ scmedia@lamalla.net

Per a més informació sobre els cursos
consulteu xarxanet.org

Jornades i congressos

Solidarijove’04
5a Jornada de debats joves sobre temes
socials
Organitza: Associació Joves amb Empenta
(JAE)
Lloc: Barcelona
Data: 27 de març de 2004

JAE
Tel ❙ 676.75.26.47
a/e ❙ somjae@yahoo.com

4es Trobades d’atzar: parlem
de ludoteques
Organitza: ATZAR - Associació de
Ludoteques i Ludotecàries/aris de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 27 de març de 2004

ATZAR
Tel ❙ 93 / 317.60.45
a/e ❙ atzar@retemail.es

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

Campanyes

i

i

i

i

i

El futur del món, compromís
de tothom
Aquesta campanya de sensibilització, ende-
gada per Mans Unides, denuncia la pobresa i
les desigualtats entre països com a efectes
de la globalització. Es vol posar l’accent en el
protagonisme de cada ésser humà com a per-
sona i com a ciutadà. La previsió de mantenir
activa la campanya és de tres anys.
De moment podeu consultar un informe so-
bre la globalització en versió electrònica.
Aquest inclou temes com els efectes del ne-
oliberalisme, l’Església i la globalització, els
canvis necessaris i propostes d’acció.

Mans Unides
Internet ❙ www.mansunides.org

Pena de mort a Nigèria:
Violació dels drets humans i
discriminació contra les
dones
L’aplicació de la pena de mort a Nigèria viola
els drets humans fonamentals i, a vegades,
s’utilitza de manera discriminatòria contra
les dones, declara Amnistia Internacional en
el seu primer informe sobre el tema de les
dones i la pena capital, publicat amb el títol
de Nigeria: The death penalty amd women under
the Nigerian penal system.
Afegiu-vos a les prop de 10 milions de per-
sones que han demanat la fi d’aquest càstig a
www.amnistiapornigeria.org

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org

Crides

Alternativa Solidaria -
PLENTY
Tasques a realitzar: Col·laborar amb l’ex-
posició Pobles indígenes. Coordinar amb Ajun-
taments i entitats la proposta de sensibilitza-
ció d’AS - P. Possibilitats de posar en pràcti-
ca els seus coneixements i habilitats
Lloc: Barcelona
Perfil: Interès per la cooperació al desenvo-
lupament en especial amb pobles indígenes, i
interès per la sensibilització intercultural.
Facilitat de comunicació amb persones i en-
titats.

Alternativa Solidaria - PLENTY
Tel ❙ 93 / 443.17.35

Internet ❙ www.pangea.org/asplenty

Moviment per la Pau
Tasques a realitzar: Una persona actualitza-
rà i gestionarà el manteniment de les bases de
dades de socis, i una altra crearà el butlletí
informatiu electrònic de l’entitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: horari flexible en funció dels ho-
raris de l’entitat i del voluntari; el temps de
durada dependrà de l’interès per col·laborar
del voluntari i de la feina a desenvolupar.
Perfil: Dues persones interessades en la cons-
trucció d’una veritable cultura de la Pau, en la
defensa dels drets humans i de la diversitat
cultural, i en el respecte i cooperació entre
els pobles. Una amb coneixements adminis-
tratius, i una altra amb estudis de periodisme.

Moviment per la Pau
Tel ❙ 93 / 219.33.71
a/e ❙ movpau@pangea.org

Contacte ❙ Lídia Tovar (matins)
Ma Josep Parés (tardes)

Avismón - Catalunya
Tasques a realitzar: Acompanyament a gent
gran.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dos o tres hores a la setmana.
Perfil: Persones motivades i responsables,
amb ganes d’ajudar, i que els agradi el tracte
amb la gent gran.

Avismón - Catalunya
Tel ❙ 93 / 332.58.58
a/e ❙ avismon@yahoo.com

Internet ❙ www.geocities.com/avismon
Contacte ❙ Júlia Palomares

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 / 417.51.75
a/e ❙ obs.gracia@correu.gencat.net

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org



4 15 març 2004
Generalitat de Catalunya
Institut Català del Voluntariat

i

i

Finançament
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Intercanvis

Cooperació i voluntariat
social
Convocatòria d’ajuts, adreçada a entitats so-
cials i organitzacions no governamentals, per
a la realització de programes de cooperació
i voluntariat social amb càrrec a l’assignació
tributària de l’IRPF.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Publicat al: BOE núm. 37, de 12 de febrer
de 2004
Termini: 23 de març de 2004

Cooperació internacional
per al desenvolupament
Convocatòria d’ajuts per a projectes de co-
operació al desenvolupament i acció huma-
nitària. Inclou promoció econòmica sosteni-
ble i prevenció i/o atenció social a persones
afectades per VIH/Sida a l’Àfrica.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 26 d’abril de 2004

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

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Agermanament de ciutats
Propostes per a accions d’agermanament de
ciutats per tal de fomentar la ciutadania eu-
ropea activa. L’objectiu és consolidar el dià-
leg entre els ciutadans de la Unió Europea
per tal d’estimular la creació d’una ciutadania
europea activa i participativa.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOCE C 283, de 26 de novem-
bre de 2003
Termini: 1 de juny de 2004

Cooperació per al
desenvolupament
Convocatòria d’ajuts per al finançament d’ac-
tivitats de cooperació per al desenvolupa-
ment i de promoció econòmica i social, cul-
tural, tècnica, científica, professional o
assistencial relacionades amb les finalitats i
funcions de cooperació de l’Agència Espa-
nyola de Cooperació Internacional.
Convoca: Ministeri d’Assumptes Exteriors
Publicat al: BOE núm. 17, de 20 de gener de
2004
Termini: 5 de novembre de 2004

Premis i beques

Beques per a l’estudi
d’idiomes a l’estranger
Aquests ajuts econòmics, per a aprendre
anglès, francès i alemany a l’estranger, s’adre-
cen a alumnes de batxillerat, cicles formatius
i universitaris, amb pocs recursos econòmics
i amb una beca actual del Ministeri d’Educa-
ció i Cultura.
Un dels requisits imprescindibles per a po-
der accedir a aquests ajuts és haver superat
el curs anterior amb una mitjana de notable.
Convoca: Ministeri d’Educació i Cultura
Publicat al: BOE núm. 32, de 6 de febrer de
2004
Termini: 23 de març de 2004

Concurs de Bones
Pràctiques en Informació
Juvenil
El principal objectiu del concurs és identifi-
car bones pràctiques innovadores en infor-
mació juvenil, i facilitar l’intercanvi d’experi-
ències entre Punts d’Informació Juvenil, grà-
cies a la difusió dels resultats i particular-
ment les informacions sobre els factors d’èxit
d’aquests projectes.
Convoca: Institut de la Joventut. Servei d’In-
formació Juvenil
Termini: 26 de març de 2004

INJUVE
a/e ❙ bardomb@mtas.es

Internet ❙ www.mtas.es/infoven

Premis El CAC a l’escola
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) convoca aquests premis amb l’objec-
tiu de donar a conèixer l’Oficina de Defensa
de l’Audiència (ODA) i, per extensió, el CAC,
als centres educatius de Catalunya. La finali-
tat d’aquests premis és que el coneixement i
l’ús de l’ODA serveixin de complement a
l’educació en comunicació i, de manera es-
pecífica, per fomentar, des de les escoles, la
lectura crítica i creativa dels llenguatges
audiovisuals.
Convoca: Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4013, de 19 de
novembre de 2003
Termini: 16 d’abril de 2004

Què vol dir ser normal?
Amb aquest títol, Barcelona Voluntària or-
ganitza un intercanvi per a joves d’Estònia,
Eslovènia, Àustria, Grècia i Espanya. Bona
part d’aquests joves tenen algun tipus de
discapacitat física. Aquest intercanvi s’emmar-
ca dins el Programa Joventut, una iniciativa
del Consell d’Europa que pretén potenciar
l’educació no formal entre els joves, a través
d’intercanvis culturals.
Joves, de 18 a 25 anys, conviuran durant 8
dies realitzant tot tipus d’activitats creatives,
com tallers de fotografia digital, i també d’oci
i temps lliure, per tal de compartir experièn-
cies amb altres joves que tenen les seves
mateixes necessitats.
Organitza: Barcelona Voluntària
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Dates: del 20 al 28 de març de 2004

Barcelona Voluntària
Tel ❙ 93 / 412.44.93
a/e ❙ barcelonavoluntaria@correu.

voluntariat.org

Internet ❙ barcelonavoluntaria.org

Camp de treball solidari a
Nicaragua
Joves per la Igualtat i Solidaritat realitza aquest
estiu les Estades Solidàries 2004. Durant el
mes d’agost us podreu incorporar als pro-
jectes que l’Associació Martin Luther King
desenvolupa al Barri de Sant Judes de Managua
(Nicaragua). Es tracta de projectes de desen-
volupament comunitari, d’educació, d’inser-
ció laboral amb nens/es i joves, i de preven-
ció i promoció de la salut.
Organitza: Joves per la Igualtat i Solidaritat;
Associació Martin Luther King
Dates: agost de 2004
Lloc: Managua (Nicaragua)

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ monica@joves.org

Internet ❙ www.joves.org
Contacte ❙ Mónica Timón
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Exposicions
Nicaragua, un esclat d’imatges
Organitza: Joves per la Igualtat i la Solida-
ritat
Lloc: Hospitalet de Llobregat
Dates: de l’11 al 26 de març de 2004

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙ www.joves.org

Omple la vida de sentit
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: del 15 al 26 de març de 2004

FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

Passejada
Les escultures de Nou Barris I
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes -
Nou Barris
Lloc: Parc de la Guineueta (Barcelona)
Data: 28 de març de 2004

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

Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

Trobada
Trobada del Medi Ambient i de la Coope-
ració
Organitza: Mediterrània CIE
Lloc: Tarragona
Dates: del 28 de març al 4 d’abril de 2004

Mediterrània CIE
Tel ❙ 977 / 55.13.00
a/e ❙ mediter@tinet.org

Videofòrum
La vida de nadie
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’abril de 2004

LLRC
Tel ❙ 93 / 207.77.78
a/e ❙ llrc@arrakis.es

Presentació
Expedició Dones a l’Everest 2004
Organitza: Dones a l’Everest 2004
Lloc: Barcelona
Data: 23 de març de 2004

Dones a l’Everest 2004
a/e ❙ 2004@doneseverest2004.com

Internet ❙ www.doneseverest2004.com

Xerrades
Joves x Avis
Organitza: Associació familiars malalts
Alzheimer i altres demències de Lleida;
Fundació La Caixa
Lloc: Lleida
Data: 26 de març de 2004

AFALL
Tel ❙ 973 / 22.89.88

Patagònia i Illes Malvines: la terra de
la fi del món
Organitza: Fòrum Llibreria Altaïr
Lloc: Barcelona
Data: 30 març de 2004

Fòrum Llibreria Altaïr
Tel ❙ 93 / 342.71.70
a/e ❙ forum@altair.es

Donació de sang
III Marató de donació de sang a
l’Hospitalet
Organitza: Associació de Donants de
Sang de l’Hospitalet; Hospital de Bellvitge
Lloc: Hospitalet de Llobregat
Data: 27 de març de 2004

Associació de Donants de Sang de
l’Hospitalet
Tel ❙ 93 / 260.75.19

660.38.95.15
Contacte ❙ Ma José Bosch/Joan Noguera

Assabenteu-vos de les novetats editorials més destacades

Recursos A l’abast disposa d’aquesta secció destinada a informar sobre les publicacions més recents del Tercer Sector. Es poden trobar
ressenyes breus de llibres, revistes o números monogràfics d’aquelles publicacions més rellevants d’interès per al món associatiu i del
voluntariat català.

Tots els sectors hi són representats. Trobareu novetats editorials
sobre sostenibilitat, globalització, cooperació i desenvolupament, pau i desar-
mament, immigració, moviments socials, societat de la informació, responsabi-
litat social corporativa, formació, gestió associativa i també manuals, guies o
congressos sobre associacionisme i voluntariat.

A Recursos A l’abast podreu informar-vos de les novetats editorials
més destacades i també consultar un històric dels mesos anteriors.

Connecteu-vos a xarxanet.org!!
www.xarxanet.org
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Espais per llogar
L’Espai Jove de l’Eixample disposa de sales
per llogar, al carrer Ali Bei, 120 de Barcelona.
Condicionades per a fer teatre, dansa, xer-
rades, reunions...

Espai Jove de l’Eixample
Tel ❙ 93 / 232.06.13
a/e ❙ espaijove@espaijove.org

Contacte ❙ Ariadna Gonzalez

Local per compartir
Oneworld: Portal de Solidaritat busca local
per compartir amb alguna altra entitat que ja
estigui instal·lada a la ciutat de Barcelona.
Necessita un espai per a 5-6 persones, l’equi-
pament informàtic, mobiliari d’oficina i ar-
xius, per a l’equip del portal de solidaritat
Canal Solidario-OneWorld, de la Fundació
Chandra.

Oneworld: Portal de Solidaritat
Tel ❙ 93 / 484.53.63
a/e ❙ Carlota.franco@oneworld.net

Contacte ❙ Carlota Franco

Quaderns sobre la
globalització
Justícia i Pau, dins la campanya Per una globalit-
zació més justa, ha editat tres publicacions que
reflexionen entorn el fenomen de la globa-
lització:

• Font, Tica; Allepuz, Rafael (2003) Per una
globalització més justa. Parlem?

• Gómez, Joan (2003) Contra la globalitza-
ció parcial

• Ortega, Pere. (2004) Fòrums, moviments
socials i participació

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

Magda Mercader, coord.
La pobresa a Catalunya:
informe 2003
(Barcelona: Fundació Un Sol Món, 2004)
Després de la presentació de l’informe 2003,
La pobresa a Catalunya, elaborat per l’Ob-
servatori de la Pobresa i l’Exclusió Social, la
Fundació Un Sol Món el posa a disposició
pública des de la seva web, en format pdf.
Una anàlisi des de la perspectiva dels ingres-
sos i les carències, de la situació de col·-
lectius a Catalunya en situació d’exclu-
sió o en risc. El podeu consultar a:
obrasocia l .ca ixacatalunya.es/osocia l /
main.html?idioma=1

Fundació Un Sol Món
Tel ❙ 902 / 40.09.73

Conferències
L’ecotaxa i el pacte de progrés. L’expe-
riència balear
Organitza: Associació Naturalistes de
Girona
Lloc: Girona
Data: 25 de març de 2004

Associació Naturalistes de Girona
Tel ❙ 972 / 22.36.38

Voluntariat = Persones en interès - Di-
àleg en el Fòrum 2004
Organitza: Consell Comarcal del Mares-
me; Federació Catalana del Voluntariat
Social
Lloc: Mataró (Maresme)
Data: 24 de març de 2004

Consell Comarcal del Maresme
Tel ❙ 93 / 741.16.16

Les actuals amenaces al medi
ambient
Organitza: Justícia i Pau; Cristianisme i
Justícia
Lloc: Barcelona
Data: 1 d’abril de 2004

Justícia i Pau
Tel ❙ 93 / 317.61.77

Internet ❙ www.justiciaipau.org

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