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El 5 de novembre es
realitzen les jornades
“La Qualitat en
benefici de tots:
el Tercer Sec-
tor, l’empresa
privada, la universitat i
l’administració”
a l’Auditori de Caixa Catalunya «La Pedrera».

Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut de
Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) amb la col·-
laboració del Departament de Benestar i Família i de la
Fundació Un Sol Món.

Inscripcions
Abans del 3 de novembre enviant la butlleta
d’inscripció al fax 93 / 237.36.34, mitjançant el formulari
electrònic que trobareu a la pàgina web:
www.intress.org o per correu electrònic a l’adreça:
tbernis@intress.org

• Preu d’inscripció: 20 euros

Més informació
Secretaria Tècnica
Tel 93 / 217.26.64
www.xarxanet.org
www.intress.org
www.voluntariat.org

Inscripcions a les

jornades de qualitat

http://www.xarxanet.org
http://www.intress.org
http://www.xarxanet.org
http://www.intress.org
http://www.voluntariat.org
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Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org

Curs de monitors/es
Organitza: Escola de Formadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Dates: caps de setmana del 22 d’octubre al
18 de desembre de 2004

Escola de Formadors de Creu Roja
Joventut
Te l ❙ 93 / 300.65.65
a/e ❙ saramartinez@creuroja.org

Reflexoteràpia
Organitza: Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Lloc: Barcelona
Data: 4 de novembre de 2004

Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Te l ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Immigrants i refugiats:
desplaçaments humans a
l’actualitat
Organtiza: Creu Roja Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 13 de novembre de 2004

Creu Roja Catalunya
Tel ❙ 902.22.22.93
a/e ❙ cbasols@creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Drets indígenes a Amèrica
Llatina: Estat o territorialitat?
Organitza: MÓN-3; Fundació Solidaritat UB
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 25 de novembre de 2004

MÓN-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@eco.ub.es

Monogràfic d’intervenció
en persones amb
intel·ligència límit
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 al 27 de novembre de 2004

Fundació Privada Tutelar ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ languera@acidh.org

L’animació de joves a través
del joc
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 13 de novembre al 4 de desem-
bre de 2004

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

Internet ❙ www.elcae.org

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 de novembre al 4 de desem-
bre de 2004

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

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

Altres cursos

Auxiliar d’ajuda a domicili
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: a partir del 25 d’octubre de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

La Unió Europea a l’abast.
Claus per a l’elaboració de
projectes europeus en els
àmbits social i ambiental
Organitza: Gabinet d’Estudis Socials
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 25 de novembre de 2004

GES
Te l ❙ 93 / 487.38.16
a/e ❙ ges@gabinet.com

Internet ❙ www.gabinet.com

Una altra cooperació és
possible?
Organitza: MÓN-3; Fundació Solidaritat UB
Lloc: Barcelona
Dates: del 8 de novembre a l’1 de desembre
de 2004

MÓN-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@eco.ub.es

Curs d’Estratègies de
prevenció de violència amb
infants i joves
Organtiza: Escola de Formadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 de novembre de 2004

Escola de Formadors de Creu Roja
Joventut
Te l ❙ 93 / 300.65.65
a/e ❙ saramartinez@creuroja.org

Elaboració i gestió de
projectes 
Organitza: Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya 
Lloc: Figueres (Alt Empordà)
Dates: del 10 de novembre a l’1 de desem-
bre de 2004

Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya 
Te l ❙ 93 / 318.81.62
a/e ❙ info@cooperativestreball.coop

Internet ❙ www.cooperativestreball .coop

http://www.creuroja.org
http://www.elcae.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.peretarres.org
http://www.xarxanet.org
http://www.cooperativestreball.coop
http://www.gabinet.com
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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

Recursos

i

i
i

Jornades

Jornada Mediterrània
d’Atenció Integral a l’ELA
Organitza: Associació Catalana d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica
Lloc: Tarragona
Dates: 22 i 23 d’octubre de 2004

ACELA
Te l ❙ 93 / 284.91.92
a/e ❙ ac.ela@suport.org

Teoría y Práctica en la
Atención residencial
con Demencias
Organitza: Fundació SAR
Lloc: Saragossa
Data: 27 d’octubre de 2004

Fundació SAR
Te l ❙ 93 / 306.53.60
a/e ❙ secretaria.fundacion@sar.es

Internet ❙ www.sar.es

Pedagogia dels sentiments
Organitza: Àmbit d’Investigació i Difusió Maria
Corral
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 29 de novembre de 2004

Àmbit d’Investigació i Difusió Maria
Corra l
Te l ❙ 93 / 272.29.50
a/e ❙ peace@ua-ambit.org

Internet ❙ www.ua-ambit.org

Participeu en un estudi sobre
el Jovent de Barcelona
L’Agència de Salut Pública de Barcelona
actualment du terme un estudi per a conèixer
l’opinió dels i de les joves sobre temes relacionats
amb la salut i el lleure. Per aquest motiu busca
nois i noies joves que desitgin participar en una
conversa en grup d’una hora i mitja de durada.
La reunió se celebrarà a la seu de l’Agència a la
plaça Lesseps núm. 1. Existeixen diferents hora-
ris, durant els mesos de setembre i octubre.

Agència de Salut Pública de Barcelona
Te l ❙ 93 / 292.14.29

Contacte ❙ Pilar Ramos, Elia Díez

Las demencias y la
enfermedadad de Alzheimer
(Barcelona: ISEP; AFAB, 2004)
Aquest llibre fa una aproximació pràctica i
interdisciplinar al tema de les demències i la
malaltia d’Alzheimer. Es  nodreix d’un ampli ventall
d’aportacions que integren una anàlisi
antropològica i social de l’envelliment i les
demències, passant per tots els mètodes de diagnosi
en funció de les diferents patologies, i aplega un
repertori de recursos terapèutics per a l’assistència
al pacient i a les famílies.

Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Te l ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

afab@afab-bcn.org

Campanyes

Campanya d’emergència
per Haití
Les inundacions provocades a Haití, pel pas de la
tempesta tropical a mitjans del passat mes de
setembre, han provocat milers de morts i
desapareguts i més de 300.000 persones
necessiten ajuda urgent davant l’escassetat
d’aliments i aigua potable. Les ONG han començat
a mobilitzar-se i a fer arribar ajuda humanitària.

Nombroses entitats ja han fet una crida als
ciutadans per recaptar els diners necessaris
per poder atendre d’urgència les desenes de
milers de persones damnificades per les tem-
pestes i huracans que han assotat Haití i altres
illes del Carib, durant la segona quinzena de
setembre. Des de fa uns dies, les diferents organit-
zacions efectuen enviaments d’ajuda a Haití i
actuen sobre el terreny malgrat la caòtica situació
que es viu a la zona.  Aquestes són les principals
entitats d’ajuda humanitària que hi estan
involucrades:

• Creu Roja Espanyola
• Acció Contra la Fam
• Metges Sense Fronteres
• Intermon Oxfam
• Mans Unides
• BCN per Haití
• Càritas

Creu Roja Espanyola i altres entitats
Internet ❙ www.cruzroja.esi

http://www.sar.es
http://www.ua-ambit.org
http://www.cruzroja.es
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Premis i beques

Bitemps
Tasques a realitzar: Acompanyament a per-
sones soles, reforç escolar, visites a malaltes, etc. El
voluntari pot escollir la tasca que més s’adapti a
les seves inquietuds i disponibilitat.
Lloc: Girona
Dedicació: Una hora setmanal a convenir; o
bé col·laboració en activitats puntuals.
Perfil: Persones motivades i responsables
amb inquietuds socials.

Bitemps
Te l ❙ 972 / 22.64.86
a/e ❙ bitemps@hotmail.com

Contacte ❙ Anna Soto

Setem-Catalunya i
Entrepobles
Tasques a realitzar: Capacitació i seguiment
dels promotors pecuaris, grups de camperols
i personal tècnic de CAPAZ (centre de capaci-
tació agrària); aportar noves metodologies, proposar
millores per augmentar la producció i garantir
l’autosuficiència del centre de capacitació;
elaboració d’un manual de producció pecuària
per als promotors, donar suport a la gestió de
l’organització.
Lloc: Salcaja (Guatemala)
Dedicació: Un any prorrogable a més temps,
segons el projecte.
Perfil: Llicenciat/ada en veterinària o enginyer/
a agrònom/a, amb coneixements de sanitat
animal. Experiència prèvia en formació i coo-
peració internacional i ser bon/a comunicador/
a. Necessari carnet de conduir. Coneixements
d’informàtica com a usuari/a.

Setem-Catalunya
Te l ❙ 93 / 441.53.35
a/e ❙ eferreiro@setem.org

Fundació Bayt Al-Thaqafa
Tasques a realitzar:  Classes de català per
a adults arabomusulmans.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un, dos o tres dies a la
setmana (dilluns, dimecres i divendres) de
19 a 21 hores.

Fundació Bayt Al-Thaqafa
Te l ❙ 93 / 319.88.69

93 / 656.38.79
a/e ❙ bayt@bayt-al-thaqafa.org

Internet ❙ www.bayt-al-thaqafa.org
Contacte ❙ Mireia Aguado

Cooperació internacional
Ajudes per a la celebració de congressos, seminaris
i jornades relacionades amb la cooperació
internacional per al desenvolupament, adreçades
a organitzacions no lucratives.
Convoca: Ministeri d’Afers Exteriors
Publicat al: BOE núm. 240, de 5 d’octubre
de 2004
Termini: 23 d’octubre de 2004

Joventut
Es convoquen ajudes per al foment i la promoció
de projectes de recerca i estudi sobre el món juvenil
a Catalunya. Poden presentar-s’hi entitats o
persones que facin recerca mitjançant projectes
sobre els joves des de la perspectiva de les ciències
socials.
Convoca: Departament de la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4219, de 15 de setem-
bre de 2004
Termini: 28 d’octubre de 2004

Educació en el lleure
Convocatòria d’ajudes destinades a projectes
d’educació en el lleure per al curs 2004-2005. Hi
poden optar entitats registrades a l’Ajuntament
de Girona que realitzin activitats d’educació en el
lleure.
Convoca: Ajuntament de Girona
Publicat al: BOPG núm. 195, de 7 d’octubre de
2004
Termini: 5 de novembre de 2004

Immigrants
Convocatòria d’ajuts per a la integració de
joves immigrants adreçada a entitats privades
sense ànim de lucre. Es poden presentar a dos
programes:
1) Activitats d’integració sociolaboral de menors i
joves immigrants no acompanyats amb risc d’ex-
clusió social;
2) Activitats d’integració d’infants i joves de famílies
immigrants en l’àmbit de l’educació en el lleure.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 30 de novembre de 2004

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22
a/e ❙ fundacio@caixasabadell.org

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Finançament

Premi Barcelona per a
projectes d’Innovació a la
Participació Ciutadana i
Foment de
l’Associacionisme
La Regidoria de Participació Ciutadana i Soli-
daritat de l’Ajuntament de Barcelona convo-
ca la 5a edició d’aquest premi. Es concedirà a
projectes de nova creació que es pretenguin
realitzar durant l’any 2005 i que aportin un nou
enfocament de qualitat a favor de la participació
en temes d’interès ciutadà i del foment de l’asso-
ciacionisme.
Convoca: Regidoria de Participació Ciuta-
dana i Solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona
Termini: 29 d’octubre de 2004

Torre Jussana Serveis Associatius
Te l ❙ 93 / 443.45.14

Internet ❙ www.bcn.es/tjussana

4ts Premis Futurs Joves
Emprenedors
Podran concursar, mitjançant un joc, els joves
que vulguin ser emprenedors i que compleixin els
següents requisits: tenir una edat compresa entre
els 18 i els 30 anys i ser residents a Catalunya.
Convoca: Grup d’Entitats Catalanes - GEC
Termini: 31 d’octubre de 2004

GEC
Tel ❙ 93 / 313.56.89
a/e ❙ gec@sobrelafamilia.org

Internet ❙ www.sobrelafamilia.org

Beques Rigoberta Menchú
La Universitat de Girona ha convocat la segona
edició de les beques Rigoberta Menchú, amb
l’objectiu de donar suport econòmic als pro-
jectes de cooperació per al desenvolupament i
facilitar la participació de la comunitat universi-
tària en aquestes actuacions. Hi ha dues línies
d’ajudes: a projectes o bé a la mobilitat.
Convoca: Comissió de Cooperació per al
Desenvolupament de la Universitat de
Girona
Termini: 5 de novembre de 2004

Comissió de Cooperació per al
Desenvolupament de la UdG
Tel ❙ 972 / 41.80.77
a/e ❙ cooperacio@udg.es

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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http://www.bayt-al-thaqafa.org
http://www.voluntariat.org
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.bcn.es/tjussana
http://www.sobrelafamilia.org
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Agenda

L’espai de:
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Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org

i

Conferències
Distonia, una malaltia neurològica poc
coneguda que produeix discapacitat
Organitza: Associació de Lluita contra la Dis-
tonia a Catalunya
Lloc: Lleida
Data: 21 d’octubre de 2004

ALDEC 
Te l ❙ 93 / 210.25.12

Internet ❙ www.infodoctor.org/aldec

Tradicions i costums de diferents
països, poden conviure?
Organitza: INCAT URBÀ-RURAL
Lloc: Amposta (Montsià)
Data: 27 d’octubre de 2004

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

Projecte E-Quality. Alfabetització
mediàtica i participació social
Organitza: Federació d’Associacions Cultu-
rals i Educatives per a Persones Adultes;
Associació d’Educació Permanent d’Adults
Lloc: Barcelona
Data: 23 d’octubre de 2004

FACEPA
Te l ❙ 93 / 315.29.69

Cinema
5è cicle de cinema català
Organitza: Centre de Normalització
Lingüística de Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 19 d’octubre al 23 de novembre
de 2004

CNL Sabadell
Te l ❙ 93 / 727.83.40

Festes
Festival de la fruita
Organitza: Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de
Càncer Girona i Comarques
Lloc: Comarques de Girona.
Dates: del 19 al 29 d’octubre de 2004

La Lliga
Te l ❙ 972 / 22.49.63

Internet ❙ www.lligacancer.org

Excursions
18a etapa Ares del Maestrat – Culla
Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat
Lloc: Ares del Maestrat (Alt Maestrat)
Data: 23 d’octubre de 2004

Club Muntanyenc Sant Cugat
Te l ❙ 93 / 674.53.96

Internet ❙ www.clubmuntanyenc.org

Collserola: pels voltants de l’Arrabassada
Organitza: Foment Excursionista de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 24 d’octubre de 2004

Foment Excursionista de Barcelona
Te l ❙ 93 / 441.50.21

Internet ❙ www.terra.es/personal/foment/

Homenatge
María Zambrano en el centenari del
seu naixement 1904-2004
Organtiza: Comitè d’Escriptores del Pen
Català; Centre de Cultura de Dones; Diputació
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 28 d’octubre de 2004

Ca la Dona
Te l ❙ 93 / 412.71.61

Internet ❙ www.caladona.org

Portal Econòmic: Millorar la gestió econòmica de l’entitat, per millorar els resultats

El Portal Econòmic és un dels 8 Serveis dels quals disposa xarxanet.org, gestionat per Suport Associatiu de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Seguidament us explicarem que hi podeu descobrir.

• Podeu estar al dia sobre la gestió eco-
nòmica de les entitats consultant les No-
vetats d’aquesta àrea. Alguns temes des-
tacats són: recordatoris fiscals de
l’Agència Tributària, noves disposicions
legals, subvencions,  reculls de norma-
tiva fiscal i comptable, etc.

• Podeu resoldre dubtes i augmentar
els vostres coneixements consultant
les Càpsules de coneixement, les res-
postes a les Preguntes Més Freqüents o
bé utilitzant el formulari d’Assessora
ment. Tindreu respostes a temes com

les obligacions fiscals i comptables de les
fundacions, com fer el control de costos,
l’Impost de Societats, etc.

• Podeu disposar d’una completa Agenda
d’actes i d’una Agenda formativa amb
cursos de gestió econòmica per a entitats.

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

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

i

http://www.infodoctor.org/aldec
http://www.lligacancer.org
http://www.clubmuntanyenc.org
http://www.xarxanet.org
http://www.terra.es/personal/foment
http://www.caladona.org
http://www.xarxanet.org
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Els models fiscals per abans
del 20 d’octubre
Us indiquem els models que cal presentar abans
del proper dimecres 20 d’octubre.
• Model 110 de retencions i ingressos a

compte de rendiments del treball i d’acti-
vitats professionals.

• Model 115 de retencions i ingressos a
compte de rendes procedents de l’arren
dament d’immobles urbans.

• Model 202 de pagaments fraccionats de
l’Impost de Societats.

• Model 300 declaració trimestral del rè-
gim general de l’IVA.

Agència Tributària
Te l ❙ 901.33.55.33

Internet ❙ www.aeat.es

Nota Informativa de
l’Agència Tributària
L’Agència Tributària ha comunicat en una nota
informativa la possibilitat que aquelles entitats, el
període impositiu de les quals va finalitzar el 31
de desembre del 2003 i que es trobaven acollides
a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels
incentius fiscals al mecenatge de 24 de novem-
bre, de fundacions i incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’interès general,
puguin aplicar per aquell exercici, el règim fiscal
de la Llei 49/2002 encara que no hi hagin optat
dins del termini establert a la mateixa llei, i sense
perjudici de la presentació necessària de la
declaració censal com més aviat millor.

Agència Tributària
Te l ❙ 901.33.55.33

Internet ❙ www.aeat.es/miscelanea/
anuncio.htm

El Consell Català
d’Associacions inicia
la seva tasca
El Departament de Justícia ha posat en marxa
des del passat 16 de setembre el Consell
Català d’Associacions, òrgan consultiu on hi
estan representats la Generalitat, els Ajun-
taments i les Associacions de Catalunya.
Els seus objectius primordials són estudiar i
conèixer la realitat de les associacions, faci-
litar l’intercanvi d’informació i experiències,
i contribuir a una millor gestió interna
d’aquestes des d’una actuació coordinada en-
tre les entitats i les administracions.

Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
a/e ❙ justicia@gencat.net

Internet ❙ www.gencat.net/justicia/actualitat/
index.htm?object_id=17551

Entrada en vigor de la nova
Llei Concursal
El passat 1 de setembre de 2004 va entrar en
vigor l’esperada Llei Concursal 22/2003, de 9 de
juliol, que ha trencat amb l’anterior dret concursal,
criticat per arcaic i dispers, adequant-se a la
realitat social i econòmica dels
nostres temps.
En aquesta llei es dóna entrada a un nou procedi-
ment d’execució universal anomenat Concurs que
ve a substituir les anteriors situacions concursals
(concurs de creditors, quitament i espera, suspensió
de pagaments i fallida ). Per tant, a partir d’aquest
moment, la nova llei concursal s’aplicarà directament
a totes les situacions concursals que es plantegin.
Publicat al: BOE núm. 164, de 10 de juliol de
2003

Els nous reglaments de
l’IRPF i l’Impost de Societats
Els dies 4 i 6 d’agost es publicaren al BOE, i
així entraren en vigor, els Reials Decrets 1775/
2004 i 1777/2004, tots dos del 30 de juliol,
pels quals s’aprovaren els textos refosos del
reglament de l’IRPF i de l’Impost de Socie-
tats. Aquests dos nous reglaments no pre-
senten novetats importants perquè tenen
com a principal objectiu refondre en un únic
cos normatiu totes les disposicions vigents.
Entre d’altres, s’aprofita per introduir modi-
ficacions tècniques de referències i per
renumerar els articles.
Publicat al: BOE núm. 187, de 4 d’agost de
2004 i BOE núm. 189, de 6 d’agost de 2004

La normativa fiscal a l’abast
El Portal Econòmic de xarxanet.org us ofereix un
recull de les lleis, decrets i règims de caire fiscal
que, més d’un cop es necessiten consultar. Aquest
recull de normatives determina aspectes i
afecta les entitats sense afany de lucre.
Podeu disposar dels títols de la normativa i
l’enllaç electrònic al butlletí oficial on foren
publicades des de l’any 1992 al present 2004.
Trobareu aquest recull com a titular de la
secció Novetats del Portal Econòmic

Internet www.xarxanet.org

Més informació als Portals Jurídic i Econòmic de
www.xarxanet.org

http://www.aeat.es
http://www.aeat.es/miscelanea/anuncio.htm
http://www.gencat.net/justicia/actualitat/index.htm?object_id=17551
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