
butl letí quinzenal d’informació per a les entitats de voluntariat
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2004

155 18a conferència
mundial del

voluntariat iave

17, 18, 19, 20 i 21 d’agost
Barcelona 2004

Voluntariat = interès per les
persones, un motor per al canvi

Termini d’inscripcions obert fins a
exhaurir les places

Per a més informació:
www.iave2004barcelona.org

info2004@federacio.net
93 314 17 94
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Pautes de comportament
en l�acció voluntària
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15 i 22 de setembre de 2004

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Legislació Fiscal.
Tributs de les ONLs
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de juny de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Altres cursos

Llengua de signes catalana
Organitza: Cercle d�Artistes Sords Units -
ASU
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 de juny al 30 de juliol de 2004

ASU
Tel ❙ 93 / 430.25.99
a/e ❙ asu@ya.com

Taller de Periodisme
amb El Periódico
Organitzen: El Periódico; Tasca
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 de juny al 2 de juliol de 2004

Centre Cívic i Cultural del Besòs
Tel ❙ 93 / 266.39.36
a/e ❙ info@ccbesos.org

Entrenament en l�aplicació
de l�escala AVD Alzheimer
Organitza: Associació Familiars Alzheimer
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 29 de juny de 2004

AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Introducció a la informàtica
i Windows 98
Organitza: Probens
Lloc: Barcelona
Dates: del 29 de juny al 29 de juliol de 2004

Probens
Tel ❙ 93 / 441.41.05
a/e ❙ probens@probens.org

Especialització en
menjadors escolars
Organitza: Suport Associatiu - Centre d�Es-
tudis de l�Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 5 al 9 de juliol de 2004

Suport Associatiu - Centre d�Estudis
de l�Esplai
Tel ❙ 93 / 474.45.53

Internet ❙ www.esplai.org

Neuropsicologia i Demències
Organitzen: UniversitatOberta deCatalunya;
Instituto de Neurociencias y Salud Mental
Lloc: on-line
Dates: de juliol a octubre de 2004

Educació i pensament
en la infància
Organitza: Instituto de Neurociencias y
Salud Mental
Lloc: on-line
Dates: de juliol a novembre de 2004

Instituto de Neurociencias y Salud
Mental
Tel ❙ 93 / 201.00.14
a/e ❙ secretaria@insmb.com

Tècnic/a d�Inserció
Sociolaboral
Organitza: Associació Can Xatarra
Lloc: Barcelona
Dates: de juliol a desembre de 2004

Monitor/a equinoteràpia
social
Organitza: Associació Can Xatarra
Lloc: Sta. Perpètua de la Mogoda
Dates: de juliol a desembre de 2004

Talla de fusta
Organitza: Associació Can Xatarra
Lloc: Barcelona
Dates: de juliol a desembre de 2004

Associació Can Xatarra
Tel ❙ 93 / 329.79.58
a/e ❙ VANESA@canxatarra.org

Escola d�Estiu sobre
Interculturalitat (14a edició)
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 10 de setembre de 2004

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Natació per a persones
amb discapacitat
Organitza: Federació Catalana d�Esports per
a Minusvàlids Físics
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 de juny al 31 de juliol de 2004

FCEMF
Tel ❙ 93 / 340.92.00

Internet ❙ www.fcemf.org

Seminari sobre autisme
i fibromiàlgia
Organitza: Asociación paraVencer elAutismo
Lloc: Barcelona
Data: 18 de juny de 2004

Asociación para Vencer el Autismo
Tel ❙ 93 / 246.62.42
a/e ❙ ana289@eresmas.com

Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org

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

i

Recursos

i

Catàleg d�experiències
d�educació en comunicació
Mitjans. Xarxa d�Educadors i Comunicadors
col·labora en el Pla d�Acció del Projecte Edu-
catiu de Ciutat 2004-07 de l�Ajuntament de
Barcelona, en l�àmbit Mitjans de Comunica-
ció i Societat de la Informació, com a entitat
impulsora de programes que posen en rela-
ció els mitjans de comunicació i els centres
educatius, en el projecte Educació, ciutat i
comunicació. Si teniu alguna experiència po-
deu emplenar la fitxa que trobareu a:
www.mitjans.info/cataleg/

Mitjans. Xarxa d�Educadors i
Comunicadors
Tel ❙ 93 / 412.11.11

Internet ❙ www.mitjans.info

ecoForum
Respondrà les ecoPreguntes que es faran els
assistents als Diàlegs del Fòrum Universal
de les Cultures (Barcelona 2004). Si tu no
tens veu al Fòrum, i tens ecoRespostes -eco-
lògiques-econòmiques-ètiques-sostenibles i
enginyoses- com les que donarà gent
ecoConscient de tot el món amb la
Permacultura mundial, busca la permaWeb
de l�any 2004 i col·labora amb les teves apor-
tacions.

Organització Univerd
Tel ❙ 93 / 430.64.78

Internet ❙ www.ecoforum-univerd.es.vg

Finançament

Entitats catalanes a l�exterior
Ajudes a les comunitats catalanes de l�exte-
rior, per al finançament de les despeses cor-
rents i per a la realització d�activitats socials
i/o culturals. S�adrecen a entitats que afavo-
reixin el coneixement de Catalunya, la seva
llengua, cultura i tradicions.
Convoca: Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4135, de 18 de
maig de 2004
Termini: 18 de juny de 2004

Ajuts alimentaris
Convocatòria per a la presentació de sol·-
licituds per a la concessió d�ajuts alimentaris
procedents dels excedents de les Comuni-
tats Europees. S�adreça a entitats de serveis
socials d�iniciativa social i a entitats privades
sense afany de lucre.
Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4085, de 5 de març
de 2004
Termini: 18 de juny de 2004

eLearning
Convocatòria de propostes del Programa
eLearning. L�objectiu és presentar accions
sobre tres àmbits: Promoció de l�alfabetitza-
ció digital, Campus virtuals europeus, i Acci-
ons transversals. Per a més informació con-
sulteu: europa.eu.int/comm/education/
programmes/elearning/index_en.html
Convoca: Programa eLearning de la Comis-
sió Europea
Termini: 28 de juny de 2004

Democràcia i drets humans
Convocatòria per presentar propostes per
tal de recolzar la democràcia, la governabilitat
i l�Estat de Dret (EuropeAid/119508/C/G) en
un o més països on se centra la Iniciativa
Europea per a la Democràcia i els Drets
Humans (EIDHR).
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOUE C 130/2, de 6 de maig de
2004
Termini: 29 de juny de 2004

Democràcia i drets humans a
tercers països (1999-2004)
Ajudes per a accions comunitàries que, en el
marc de la política comunitària de coopera-
ció per al desenvolupament, contribueixin al
desenvolupament i consolidació de la demo-
cràcia i l�Estat de Dret, el respecte als drets
humans i a les llibertats bàsiques.
Convoca: Comissió de les Comunitats Eu-
ropees
Publicat al: DOCE núm.15, de 17 de gener
de 2001
Termini: 29 de juny de 2004

Drets Humans a l�Iran
Convocatòria de propostes de projectes de
promoció de la democratització i els drets
humans a l�Iran. L�objectiu és promoure la
ratificació i l�aplicació per part d�Iran dels ins-
truments de les Nacions Unides en matèria
de drets humans, mitjançant taules rodones
o activitats complementàries.
Convoca: Comissió Europea
Publicat al: DOUE C 87/12, de 7 d�abril de
2004
Termini: 6 de juliol de 2004
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Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tasques a realitzar: Suport en diverses ac-
tivitats de lleure de l�entitat. És a dir, Casal
d�estiu, Colònies, Campaments i Camps de
treball.
Lloc: Casal d�estiu a Barcelona; Colònies a
Calabuig (Empordà); Campaments a Puigpelat
(Alt Camp) i Planoles (Ripollès); Camps de
treball a Puigpelat (Alt Camp).
Dedicació: depèn de cada activitat, però
sempre durant el mes de juliol de 2004.

Centre Obert J. S. Gavina
Tel ❙ 93 / 442.66.83

93 / 442.40.09
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Recolzament en les
activitats de lleure adreçades a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Perfil: Persona major d�edat amb sensibili-
tat social, responsable, dinàmica i disposada
a gaudir amb persones amb discapacitat intel·-
lectual.

Tots Som Santboians
Tel ❙ 93 / 652.98.40

Contacte ❙ Montse Carnota

Organització Univerd
Tasques a realitzar: Manteniment i anima-
ció de la web de l�entitat, en català, castellà i
anglès. Possibilitat de col·laborar des del pro-
pi domicili.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Informàtics, publicistes, traductors...
professionals i/o afeccionats.

Organització Univerd
Tel ❙ 93 / 430.64.78

Internet ❙ www.ecoforum-univerd.es.vg
Contacte ❙ Nuria o Eva

Fundació Social del Raval
Tasques a realitzar: Donar reforç als edu-
cadors en les activitats de lleure adreçades a
nens d�entre 3 i 12 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de dilluns a divendres, de 16.30
a 20h.
Perfil: Persona a qui li agradin els nens. Par-
ticipativa, responsable, motivada, comprome-
sa. Amb ganes de col·laborar en un esplai del
barri del Raval.

Fundació Social del Raval
Tel ❙ 93 / 443.34.64
a/e ❙ hierbabuenaelena@hotmail.com

Associació d�entitats per al
Pla Integral del Casc Antic
Tasques a realitzar: Intervenció educativa,
inserció sociolaboral, suport a col·lectius en
risc del Casc Antic: infants, joves, dones, im-
migrants, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona sensibilitzada amb el món
social.

Associació d�entitats per al Pla Integral
del Casc Antic
Tel ❙ 636.00.79.40

Contacte ❙ Salvador Solé

Associació Benestar i
Desenvolupament
Tasques a realitzar: Acompanyament a gent
gran.
Lloc: districtes de Les Corts, l�Eixample,
Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí i Sant Andreu
(Barcelona).
Dedicació: 3 hores diàries, matins i tardes.

ABD
Tel ❙ 93 / 289.05.30

(matins de dilluns i divendres)
93 / 490.19.40
(matins de dimarts, dimecres i dijous)

Contacte ❙ Núria Navamuel

Les organitzacions de joves
acompleixen les seves
expectatives?
Aquest és el títol del seminari que se cele-
brarà als Alps francesos, on participaran jo-
ves sense límit d�edat. Els objectius són mos-
trar una visió de l�estat de la participació ju-
venil que es dóna a cada país, i intercanviar
idees i bones pràctiques sobre com promou-
re la participació juvenil. El seminari s�adreça
a responsables d�entitats juvenils que realit-
zen o volen realitzar projectes d�educació
no formal a nivell internacional. Els idiomes
seran l�anglès i el francès.
Organitzen: Interechanges; Barcelona Vo-
luntària
Lloc: Saint Jean de Maurienne (França)
Dates: del 8 a l�11 de juliol de 2004

Interculturalitat i visió
democràtica
L�intercanvi es dirigeix a joves de 18 a 25
anys, amb un nivell bàsic de francès. Un dels
objectius és realitzar dinàmiques de treball
en equip per tal de desenvolupar el tema de
l�intercanvi: pràctica del diàleg, de les tècni-
ques de comunicació, del respecte per l�al-
tre i de la llibertat d�expressió. I un altre és
ampliar els coneixements en l�àmbit de la
democràcia, les llibertats individuals i els drets
de l�home.
Organitza: Barcelona Voluntària
Lloc: Alger (Algèria)
Dates: del 15 al 28 de juliol de 2004

Barcelona Voluntària
Tel ❙ 93 / 412.44.93 (tardes)

93 / 815.94.87 (matins)
a/e ❙ voluntariat@hotmail.com

Camp de treball al Marroc
Per conèixer de més a la vora i apropar-se a
la cultura, la religió i la tradició de la societat
marroquina tot convivint amb les seves famí-
lies.
Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Lloc: Marroc
Dates: del 13 al 30 d�agost de 2004

CCU
Tel ❙ 93 / 323.33.69
a/e ❙ ccu@pangea.org
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Exposicions
Omplelatevavidadesentit: fes-tevoluntari
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: del 22 de juny al 3 de juliol de 2004

FCVS
Tel ❙ 93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

Costa da Morte, Abril 2004
La petjada del Prestige 500 dies després
Organitza: Plataforma Nunca Máis de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: fins el 30 de juny de 2004

Plataforma Nunca Máis de Catalunya
Tel ❙ 605.01.96.68

Internet ❙ www.nuncamaisdecatalunya.org

Exhibició
Pinzellades d�Art. Malabars
Lloc: Barcelona
Data: 22 de juny de 2004

Centre Cívic i Cultural del Besòs
Tel ❙ 93 / 266.39.36
a/e ❙ info@ccbesos.org

Sortida
L�aprofitament de la sal a la Catalunya
interior: L�antic salí de Cambrils
Organitza: Associació Cultural Terres del
Marquesat
Lloc: Odèn (Solsonès)
Data: 19 de juny de 2004

Associació Cultural Terres del
Marquesat
Tel ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Conferència
Metafísica i mística de la llum i del foc
Organitza: Associació Coordinadora d�Ac-
tivitats per a la gent gran
Lloc: Barcelona
Data: 16 de juny de 2004

ACA
Tel ❙ 93 / 318.65.95
a/e ❙ acaasso@suport.org

Reflexió
Actualitat cultural i religiosa
Organitza: Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona
Data: 21 de juny de 2004

Fundació Joan Maragall
Tel ❙ 93 / 488.08.88

Internet ❙ www.fundaciojoanmaragall.org

Participació on-line: posem la tecnologia al servei de la participació social i comunitària

El Portal de Participació on-line és una de les 8 Àrees de les quals disposa xarxanet.org, gestionada per TEB-Ravalnet.
Seguidament us explicarem que hi podeu descobrir.

� Podeu estar al dia de la Participació comunitària on-line consultant les Novetats d�aquesta àrea. Alguns temes destacats són: les
xarxes ciutadanes, la implantació social de les TIC, la fractura digital, campanyes on-line, etc.

� Podeu resoldre dubtes i augmentar els vostres coneixements consultant les Càp-
sules de coneixement, les respostes a les Preguntes Més Freqüents o bé utilitzant el
formulari d�Assessorament. Descobrireu que és l�e-learning comunitari, la inclusió digi-
tal, com crear una comunitat virtual o una anella web.

� Podeu disposar d�una completa Agenda d�actes i d�una Agenda formativa amb cursos
sobre la participació i les tecnologies de la informació i comunicació.

� Podeu interaccionar amb el portal mitjançant els formularis on-line de les seccions
Assessorament, Agenda i Formació.

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

i

Diàlegs
Cap a un món sense violència
Organitza: Fundació per la Pau;
International Peace Bureau; Fòrum
Barcelona 2004
Lloc: Barcelona
Dates: del 23 al 27 de juny de 2004

Fundació per la Pau
Tel ❙ 93 / 302.51.29

Internet ❙ www.dialegpau2004.org

Orient - Occident
Organitza: Casa Àsia; Fòrum Barcelona
2004
Lloc: Barcelona
Dates: de l�1 al 3 de juliol de 2004

Casa Àsia
Tel ❙ 93 / 368.03.45

Internet ❙ www.casaasia.es/forum/

Música
Concert verd
Organitza: Orquestr@Berguedà
Lloc: Puig-Reig (Berguedà)
Data: 4 de juliol de 2004

Orquestr@Berguedà
Tel ❙ 656.41.46.53

Internet ❙ www.bergueda.com/ocbergueda/

Més actes a l�agenda de
www.xarxanet.org
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Recursos a Internet
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Canal Solidari - OneWorld
Canal Solidario i el portal OneWorld cul-
minen un procés de treball conjunt amb el
llançament del nou portal que aplega el mi-
llor dels dos projectes existents fins ara i
noves seccions i serveis: notícies i actuali-
tat del Tercer Sector, un directori de més
de 2.100 ONG, publicacions, entrevistes
on-line, 39 guies temàtiques, una secció
sobre comerç just, l�espai La bitàcola per
potenciar la participació, interactivitat i in-
tercanvi d�opinió i informació, i la secció
Periodistes Socials, adreçada als professio-
nals de la comunicació.

www.canalsolidari.org

www.bcn-associacions.org
El portal de les associacions de Barcelona
disposa d�un nou format que us permetrà
tenir una major facilitat a l�hora de demanar
recursos i d�accedir als seus serveis, entre
d�altres, l�hostatge gratuït i els comptes de
correu que necessiteu.

www.bcn-associacions.org

Equal Incat Urbà - Rural
Ja podeu accedir a la pàgina web d�aquest pro-
jecte. De moment només funciona la versió
castellana; les versions catalana i l�anglesa es
posaran en marxa properament. Trobareu
informació de les accions realitzades, les que
es duen a terme i les futures. També s�ha
activat un fòrum de discussió i un xat.

www.incat-equal.org

Pobleviu.org
Aquest portal ha nascut de la voluntat de ser
una finestra oberta a la realitat social de les
comarques tarragonines. Vol esdevenir un
punt de trobada de propostes i inquietuds
ben diverses dels moviments socials del Camp
de Tarragona.

www.pobleviu.org

Les associacions al
Fòrum Barcelona 2004
Monogràfic del butlletí informatiu El Pas edi-
tat pel Centre de Participació Ciutadana de la
Diputació de Barcelona. Explica el paper de
les associacions al Fòrum Universal de les
Cultures: els projectes, els espais de partici-
pació i els cooperants que hi col·laboren.

www.diba.es/elpas/index.asp

iEARN
La Xarxa Internacional d�Educació i Recerca,
constituïda per estudiants i educadors de tot
el món, ha creat una xarxa sense ànim de
lucre a nivell mundial per tal de promoure
projectes que facilitin l�accés dels infants a
les noves tecnologies.

iearn.pangea.org

Guia de cursos d�estiu 2004
Universitats i entitats vinculades al món uni-
versitari obren una de les majors ofertes de
cursos d�estiu d�Europa. Aquesta guia, que
per novè any consecutiu edita l�Institut Joan
Lluís Vives, recull tota la informació per àre-
es temàtiques, localitats, dates i marcs
organitzatius.

www.estiu.info

Contra la violència de
gènere: informa�t
La Biblioteca Pública de Tarragona ha elabo-
rat una guia informativa pensada per a dones
en situació de risc de maltractament físic i/o
psicològic, i també per a la prevenció. Inclou
informació i consells sobre com actuar, un
llistat bibliogràfic i audiovisual, dossiers de
premsa, informes, etc.

cultura.gencat.net/bpt/actual/index.htm

Wiktionary en català
Es tracta d�un projecte col·lectiu de diccio-
nari multilingüe i de codis oberts amb signifi-
cats, etimologies i pistes sobre la pronunci-
ació de tantes llengües com sigui possible,
on qualsevol internauta hi pot desar i editar
definicions. Primer va néixer la versió angle-
sa, i ara ja està disponible la versió en llengua
catalana.

ca.wiktionary.org
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