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La Marató de TV3, que tindrà lloc
el 19 de desembre, estarà dedicada

al càncer

Un cop més, entitats i associacions, voluntaris
i voluntàries de Catalunya tornaran a unir els seus
esforços per a què entre tots ajudem els investiga-
dors a continuar buscant solucions per a
aquesta malaltia.

Enguany, des de la Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques, i per mitjà de la
Subdirecció General d’Associacionisme i
Voluntariat, es coordinarà el voluntariat que hi
participa, amb la col·laboració d’associacions i
entitats d’arreu de Catalunya.

Més informació

www.xarxanet.org
www.voluntariat.org
www.tvcatalunya.com/marato/

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.tvcatalunya.com/marato
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Formació

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

Atenció a la gent gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 9 al 30 d’octubre de 2004

El CAE
Tel ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙   cae@elcae.org

Internet ❙  www.elcae.org

Immigrants i
interculturalitat:
noves perspectives
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 18  d’octubre al 8 de novembre de
2004

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

Internet ❙  www.vergeblanca.org

Obligacions legals i
documentals de la meva
associació
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 26, 28 d’octubre i 2 de novembre de
2004

Suport Associatiu
Centre d’Estudis de l’Esplai
Tel ❙  93 / 474.45.53
a/e ❙  cee@esplai.org

Internet ❙  www.esplai.org

Curs de relaxació
Organitza: AFANOC; Fundació Domo
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 18 d’octubre de 2004

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

Internet ❙  www.afanoc.org

Taller l’aventura d’escoltar
Organitza:  Escola de Formació de Voluntaris
de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 6 de novembre de 2004

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

Internet ❙  www.federacio.net/

Altres

Gestió dels aspectes laborals
de les entitats no lucratives
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 19 i 21 d’octubre de 2004

Suport Associatiu
Centre d’Estudis de l’Esplai
Tel ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙  cee@esplai.org

Internet ❙  www.esplai.org

Capoeira
Organitza: Centre Cívic i Cultural del Besòs
Lloc: Barcelona
Dates: d’octubre a desembre de 2004

Centre Cívic i Cultural del Besòs
Tel. ❙ 93 / 266.39.36

Terapia del riure
Organitza: Hotel d’Entitats de Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 2 d’octubre al 18 de desembre de
2004

Hotel d’Entitats de Tarragona
Tel ❙ 977 / 22.24.32
a/e ❙  hde@tinet.org

Gestió associativa
Organitza: Torre Jussana Serveis Associatius
Lloc: Barcelona
Dates: del 13 al  27 d’octubre de 2004

Torre Jussana Serveis Associatius
Tel ❙ 93 / 443.45.14

Internet ❙  www.bcn.es/tjussana/

8è curs de voluntariat per a
les biblioteques
Organitza: Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa
Lloc: Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Dates: 16 i 23 d’octubre, 6 i 13 de novem-
bre de 2004

Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa
Tel ❙ 93 / 562.23.53
a/e ❙ bibut@parets.org

Internet ❙ bibut.parets.org

Les festes del món
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 18 d’octubre al 20 de desembre de
2004

El CAE
Tel ❙  93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

Postgrau de Mediació
familiar i gestió de conflictes
en situació de crisi
Organitza: Fundació UdG. Innovació i Forma-
ció; Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 5 de novembre de 2004 a l’11 de
juny de 2005

Fundació UdG. Innovació i Formació
Tel ❙  972 / 21.02.99
a/e ❙ info.fundacioif@udg.es

Internet ❙  www.udg.es/if

Monitor d’escola bressol
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 31 d’octubre de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

http://www.elcae.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.esplai.org
http://www.afanoc.org
http://www.federacio.net
http://www.esplai.org
http://www.bcn.es/tjussana/
http://www.xarxanet.org
http://www.peretarres.org
http://www.udg.es/if
http://www.elcae.org
http://bibut.parets.org
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Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Carolines, 10
08012 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 439.45.15

E-mail:
Subscripcions: alabast@voluntariat.org
Informació: alabast@peretarres.org

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

■■■■■ En Projectes d’Intervenció  902.415.000 / assessor@peretarres.org
(aturat temporalment)

■■■■■ Creació i manteniment de webs  93.442.58.67 / webmaster@ravalnet.org

■■■■■ Jurídic  902.397.397 / juridic@suport.org

■■■■■ Econòmic  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

Finançament

i

i
i

Jornades

9es Jornades sobre
Medi Ambient i Ecologia
Organitza: NEREO
Lloc: Begur (Baix Empordà)
Dates: 8 i 9 d’octubre de 2004

NEREO
Tel ❙  972 / 62.41.46
a/e ❙  nereo@nereo.org

Internet ❙  www.nereo.org

2a Trobada per la
Franja de Ponent
Organitza: Institució Cultural de la Franja de
Ponent; Amics de la Franja de Ponent
Lloc: Maella (Matarranya)
Dates: 16 i 17 d’octubre de 2004

Institució Cultural de la
Franja de Ponent
Tel ❙  973 / 79.37.48
a/e ❙  info@franjadeponent.net

Internet ❙ www.franjadeponent.net

Projectes socials
Convocatòria d’ajudes a projectes socials en
els camps de la discapacitat, les desigualtats,
l’exclusió social, l’Alzheimer i el Parkinson, la gent
gran, els immigrants, els països en desenvolupa-
ment i els col·lectius en situació d’exclusió laboral.
L’objectiu és fomentar la solidaritat i el voluntariat
social.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 30 d’octubre de 2004

Obra Social Caja Madrid
a/e ❙ consultasobrasocial@cajamadrid.es

Internet ❙  www.obrasocialcajamadrid.es

Ajudes universitàries
Ajudes a universitats catalanes i institucions
no universitàries sense afany de lucre, situa-
des a Catalunya,  i que entre les seves activitats hi
figuri la recerca, la contractació i reincorporació
de doctors en grups de recerca de Catalunya.
Inclou ajudes a projectes d’àmbit comarcal, a les
accions mobilitzadores i a les associacions
d’estudiants.
Convoca : Agència de Gestió d’Ajudes
Universitàries i d’Investigació
Publicat: DOGC núm. 4082, de 2 de març
de 2004
Termini: 31 de desembre de 2004

Premis i beques

1r Concurs de fotografia
sobre Accessibilitat i
Barreres Arquitectòniques
L’objectiu del concurs és donar a conèixer i
denunciar l’existència de barreres  arquitectòniques
al Prat de Llobregat. Les fotografies  poden mostrar
tant aspectes negatius com positius, és a dir, foto-
grafies d’elements que afavoreixin l’accessibilitat.
Convoca: Associació de Persones amb Disminu-
ció del Prat de Llobregat
Termini: 10 de novembre de 2004

ADISPRAT
Tel ❙ 93 / 370.60.94
a/e ❙ dolorsserrano@wanadoo.es.

Dones a les Corts
Gimcana fotogràfica que vol estimular la parti-
cipació ciutadana amb l’objectiu de donar visi-
bilitat a les dones i conèixer bé el districte de Les
Corts de Barcelona. Hi pot participar tothom que
mostri interès i sensibilitat pels temes de gènere en
relació amb el barri.
Convoca: Districte de les Corts de l’Ajun-
tament de Barcelona
Termini: 19 d’octubre de 2004

Centre Cívic Can Deu
Tel ❙ 93 / 410.10.07

93 / 410.60.70

http://www.nereo.org
http://www.franjadeponent.net
http://www.obrasocialcajamadrid.es
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i

Crides

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Suport escolar per a in-
fants i adolescents amb problemes econòmics i/o
familiars, i per a joves que provenen d’una situa-
ció de fracàs escolar. Classes d’informàtica a
persones del barri sense coneixements informà-
tics.
Lloc: Barcelona
Dedicació: diversa segons la tasca.

Fundació Comtal
Tel ❙ 93 / 319.98.55
a/e ❙ tria@comtal.org

Projecte Home Catalunya
Tasques a realitzar: Acompanyament i
supervisió durant les nits en el seu centre situat a
Montcada i Reixac (Comunitat Terapèutica).
Lloc: Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Dedicació: una nit per setmana de dilluns a
diumenge, de 20.30 a 8.30h.
Perfil: Persona responsable, major de 23 anys
amb capacitat de treballar en equip i amb pos-
sibilitats de continuïtat per un període mínim
de 4-6 mesos. Alta motivació i capacitat d’im-
plicació. Flexibilitat i capacitat empàtica. S’ofe-
reix formació teòrica i pràctica. És imprescin-
dible disposar de vehicle propi.

Projecte Home Catalunya
Tel ❙ 93 / 469.32.25
a/e ❙ ftalens@projectehome.org

Contacte ❙ Francesc Talens

Agrupament Escolta
Pau Casals
Tasques a realitzar: Exercir d’educador en el
lleure amb nens/es d’edats compreses entre 6 i
15 anys,  en funció del grup de treball.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dissabtes de 16.30 a 19.30h, una
excursió de cap de setmana al mes, campa-
ments de setmana santa (3-4 dies) i d’estiu
(8-10 dies). Reunions periòdiques.
Perfil: Persona major d’edat, emprenedora, amb
ganes de conviure amb nens/es, i amb ganes de
crear una societat millor, més humana.

Agrupament Escolta Pau Casals
Tel ❙ 620.70.83.09
a/e ❙ ellande@telefonica.net

Contacte ❙ Arnau

Fundació Llars de l’Amistat
Cheshire
Tasques a realitzar: Tracte amb persones amb
alt nivell de disminució. Ajuda en la rehabilitació,
reeducació, potenciació del treball normalitzador i
integrador de la comunitat.
Lloc: Tarragona
Dedicació: a convenir.

Fundació Llars de l’Amistat Cheshire
Tel ❙ 977 / 52.38.53
a/e ❙ santsalvador@llarsamistat.org

Contacte ❙ Jordi Enjuanes

Ajuda en acció
Tasques a realitzar: Sensibilització (xerrades,
educació pel desenvolupament, etc.),  difusió (fires
locals, exposicions, vídeos, etc.) i recaptació de
fons (loteria, concerts, teatre, etc.)
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dedicació: a convenir.

Ajuda en acció
Tel ❙ 93 / 488.33.77
a/e ❙ voluntariat@barna.ayudaenaccion.org

Intered
Tasques a realitzar: Projecte Escoles Solidàries,
curs de Voluntariat Internacional i col·laboracions
en diverses tasques de gestió i administració.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.

Intered
Tel ❙  93 / 487.50.77
a/e ❙ catalunya@intered.org

Internet ❙ www.intered.org

Associació GRAMC
Tasques a realitzar: Participació en diferents
programes de l’entitat: servei de guarderia, suport
lingüístic a joves nouvinguts, suport en tasques
administratives.
Lloc: Salt (Gironès)
Dedicació: matins o tardes, amb dies i horari a
convenir.
Perfil: Majors de 16 anys.

GRAMC
Tel ❙ 972 / 21.96.00
a/e ❙ minories@gramc.org

Contactes ❙ Gemma, Bet

Recursos

Centre d’Autonomia
Personal SIRIUS-L’ESPIGA
Es tracta d’un servei del Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya que ofereix
gratuïtament avaluació, assessorament i
intervenció per a professionals, familiars i per a
les pròpies persones amb discapacitat o persones
grans que precisen ajuda per a les activitats de la
vida diària.

Fundació l’Espiga
Tel ❙ 93 / 817.02.81
a/e ❙ crosell1@pie.xtec.es

Contactes ❙  Judit Boix, Àngel Aguilar o Montse
Marquès.

Cinema a l’escola
AulaMèdia ha iniciat una nova secció amb una
clara vocació pràctica, on el lector podrà trobar
propostes de reflexió i de treball sobre films que
tenen com a valor afegit una clara vocació
didàctica, i que poden constituir-se en instruments
d’aprenentatge atractius. Es tracta d’oferir uns
materials que poden ser interessants a classe per
aprendre i gaudir del cinema.

AulaMèdia
a/e ❙ educom@aulamedia.org

Internet ❙ www.aulamedia.org/cinema/

Tizón, Jorge L.
Pérdida, pena, duelo
(Barcelona: Fundació Vidal i Barraquer, 2004)
Què podem fer com a familiars o coneguts per
ajudar els afectats a superar processos de dol? El
primer objectiu del llibre és ajudar a reflexionar
sobre la importància d’aquest tema, no només
als afectats sinó també al conjunt de la societat. El
segon objectiu és proporcionar idees sobre com
parlar, assessorar o tractar amb les persones que
han perdut éssers estimats.

Fundació Vidal i Barraquer
Tel ❙ 93  / 418.99.88
a/e ❙ fundacio@fvb.es

Internet ❙ www.fundaciovidalbarraquer.com

Sala d’actes de lloguer
S’ofereix lloguer de sala d’actes al centre de
Barcelona. Apte per a presentacions, conferències
i altres actes culturals. Aforament: 80 persones.
Inclou multimèdia.

Centre Passatge
Tel ❙ 93 /  215.15.99
a/e ❙ passatge@arrakis.es

i

i

i

i

i
i

http://www.voluntariat.org
http://www.intered.org
http://www.aulamedia.org/cinema
http://www.fundaciovidalbarraquer.com
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
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i

i

i

Conferències
Marroc
Organitza: Associació per la Cooperació, la
Inserció Social i la Interculturalitat.
Lloc: Barcelona
Data: 6 d’octubre de 2004

ACISI
Tel ❙ 93 / 215.39.87

Internet ❙ www.acisi.org

Medicina social davant la diversitat
Organitza: Premsa INCAT URBÀ-RURAL
Lloc : Espluga de Francolí (Conca de
Barberà)
Data: 6 d’octubre de 2004

Premsa INCAT URBÀ-RURAL
Tel ❙ 93 / 274.44.15
a/e ❙ premsa@incat-equal.org

Amb ulls de nen
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Lloc: Barcelona
Data: 20 d’octubre de 2004

LRC
Tel ❙ 93 / 207.77.78

Internet ❙ www.lligareumatologica.org

Mostres
Trans-Art BCN’04
Organitza: Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona; Alternativa Jove per a la
Interculturalitat
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 7 d’octubre de 2004

CJB
Tel ❙ 93 / 265.47.36
a/e ❙ comunicacio@cjb.org

14a Mostra de bolets de Sabadell
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 16 d’octubre al 24 d’octubre de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

SupermerCAT de revistes en català
Organitza: Associació de Publicacions Periòdi-
ques en Català - APPEC
Lloc: Roses (Gironès); Mollerussa (Pla d’Urgell);
Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
Dates: 15, 16 i 17 d’octubre; 12, 13 i 14 de
novembre; 17, 18 i 19 de desembre de 2004

APPEC
Tel ❙ 93 / 412.76.28

Internet ❙ www.appec.net

Moviments socials
Fòrum Social Europeu 2004
Organitza: Fòrum Social Europeu
Dates: del 15 al 17 d’octubre de 2004

Oficina del FSE
Tel ❙ +44 / 020.8809.5347

Internet ❙ www.fse-esf.org

Exposicions
150 Anys de ferrocarril a Cornellà
Organitza: Club d’Amics del Ferrocarril-
Cornellà
Lloc: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: fins al 24 d’octubre de 2004

Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà
Tel ❙ 93 / 377.25.75
a/e ❙ trenscornella@eresmas.net

Montserrat Roig:
entre el retrat i la crònica
Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat;
Fundació Caixa de Sabadell
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Dates: del 4 al 20 d’octubre de 2004

Club Muntanyenc Sant Cugat
Tel ❙ 93 / 674.53.96

Internet ❙ www.clubmuntanyec.org

Voluntariat ambiental, junts pel medi ambient i el desenvolupament sostenible

El Portal Ambiental és una de les 8 Àrees de les quals disposa xarxanet.org, gestionada per Creu Roja i el Projecte Rius de l’Associació Hàbitats.
Seguidament us explicarem que hi podeu descobrir.

• Podeu estar al dia sobre el voluntariat
ambiental consultant les Novetats d’aques-
ta àrea. Alguns temes destacats són: la
sostenibilitat, l’educació ambiental, les
campanyes ecològiques i ambientals, nor-
mativa i política ambiental, etc.

• Podeu resoldre dubtes i augmentar
els vostres coneixements consultant les
Càpsules de coneixement, les respostes a
les Preguntes Més Freqüents o bé utilit-
zant el formulari d’Assessorament. Des-
cobrireu que és el voluntariat ambiental,
les 101 webs de sostenibilitat, l’Agenda 21
o la Carta l’Aalborg.

• Podeu disposar d’una completa Agenda
d’actes i d’una Agenda formativa amb cur-
sos d’educació ambiental i desenvolupament
sostenible.

• Podeu interaccionar amb el portal mit-
jançant els formularis on-line de les seccions
Assessorament, Agenda i Formació.

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

i

i

http://www.acisi.org
http://www.lligareumatologica.org
http://www.appec.net
http://www.adenc.org
http://www.fse-esf.org
http://www.clubmuntanyenc.org
http://www.xarxanet.org


6 1 octubre 2004
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Coordinació: Institut de Formació
de la Fundació Pere Tarrés
Director: Roger Buch
Documentació: Daniel Gessé
Redacció: Mariona Bugeda
Disseny: Mercè Jou
Composició: Sira Badosa
Dipòsit Legal: B- 27631- 1997
ISSN  1138-4352

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
Institut de Formació

i

i

i

i

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Direcció General
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques

 l ’abastA

Campanyes

i
i

Balls i festes
Festa means party o party vol dir festa
Organitza: Plataforma per la Llengua
Lloc: Barcelona
Data: 21 d’octubre de 2004

Plataforma per la Llengua
Tel ❙ 93 / 321.18.03

Internet ❙ www.plataforma-llengua.org

Ball de diumenges
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 24 d’octubre de 2004

Esbart Català de Dansaires
Tel ❙ 93 / 318.82.59

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Excursionisme
28è Aplec excursionista dels
Països Catalans
Organitza : Centre Excursionista de
Catalunya
Lloc: Sant Pau de Segúries (Ripollès)
Dates: del 29 d’octubre fins a l’1 de
novembre de 2004

Centre Excursionista de Catalunya
Tel ❙ 93 / 412.07.77

Internet ❙ www.feec.org

1a Campanya Mundial de
Seguretat a la Xarxa 
Actualment més del 25% dels correus que viatgen
per Internet són spam. Per aquesta raó es perden
moltes hores anuals en les que els treballadors es
dediquen a esborrar aquests tipus de missatges.
De l’spam generat a Internet, més del 40%
procedeix dels Estats Units, amb diferència del
segon de la llista, Corea del Sud amb més del
15%.
Panda Software i l’Associació d’Internautes han
preparat aquesta campanya  adreçada a tothom
que estigui interessat en protegir-se no només de
l’spam, sinó també de possibles virus i intrusos.
S’ha posat a la disposició dels internautes tota la
informació i les eines necessàries totalment
gratuïtes.

Associació d’Internautes;
Panda Software

Internet ❙ www.seguridadenlared.org

Posa el teu mòbil
allà on fa més falta
Amb la voluntat de destinar recursos a projectes
i contribuir a la preservació del medi ambient,
Creu Roja i Entreculturas han iniciat una
campanya de recollida de telèfons mòbils antics o
espatllats. Aquesta recollida permet reutilitzar o
reciclar els aparells i alhora genera uns ingressos
que es destinen a projectes d’educació, integració
i desenvolupament entre els col·lectius més
desafavorits.

Creu Roja; Entreculturas
Internet ❙ www.donatumovil.org

Sí a Kioto
Campanya de suport al protocol de Kioto. Consta
de sis plafons que expliquen de manera senzilla
la problemàtica del sistema energètic actual, i
quines accions ajuden a preservar el clima. El
material de la campanya, disponible en format
.pdf, el podeu descarregar, distribuir, copiar i
reproduir de forma totalment lliure sempre que
citeu la procedència.

Barnamil; Fundació Tam-Tam
Internet ❙ www.barnamil.org/siakioto.htm

Campanya de suport a
Rafique Al Islam, activista
contra les mines antipersona
Constituida el juny de 1992 per sis ONG
actualment agrupa un miler d’ONGs de tot el
món, que treballen a més de seixanta països.
Gràcies als esforços de la campanya, guardonada
amb el Premi Nobel de la Pau de1997, més de
120 Estats de tot el món van signar el Tractat
d’Ottawa els dies 3 i 4 de desembre de 1997.
El passat 21 d’agost el Sr. Rafique Al Islam,
coordinador del Grup de Treball d’Aplicació del
Tractat i Assistència a Víctimes de la ICBL a
Bangladesh i representant de la ICBL en aquell
país, va ser arrestat a casa seva a Cox’s Bazaar
per soldats del Batalló d’Acció Ràpida. Després
d’àrdues negociacions fou alliberat el dia 19 de
setembre pel govern de Bangladesh.
Podeu participar en la campanya donant su-
port a la família de Rafique Al Islam afegint els
vostres comentaris a la web.

ICBL; Moviment per la Pau
Internet ❙ www.icbl.org

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org
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http://www.plataforma-llengua.org
http://www.esbartcatala.org
http://www.feec.org
http://www.xarxanet.org
http://www.seguridadenlared.org
http://www.donatumovil.org
http://www.icbl.org
http://www.barnamil.org/siakioto.htm

