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160 Prepareu els
vostres projectes
En els propers dies sortirà publicada al DOGC
la convocatòria de la 12a edició del Premi
Voluntariat en les seves dues modalitats naci-
onal i comarcal/local.

La quantitat destinada al Premi és:
Projectes d’àmbit nacional: 10.000 euros
Projectes d’àmbit local/comarcal: 5.000 euros

El Premi Voluntariat s’atorgarà en ocasió de
la celebració del Dia Internacional del
Voluntariat per part del Departament de Ben-
estar i Família.

Per més informació:
www.voluntariat.org
www.xarxanet.org

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
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Formació

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

Dissenyar la pàgina web de
l’associació - iniciació
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 9 al 16 de novembre de 2004

Gestió econòmica per a
petites associacions
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 16 al 24 de novembre de 2004

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

Internet ❙ www.esplai.org

Expressió corporal
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 13 al 20 de novembre de 2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Introducció a la dansateràpia
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 13 al 27 de novembre de 2004

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

Internet ❙ www.elcae.org

Nen malalt i família
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 16 de novembre de 2004

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79
a/e ❙ afanoc@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Fisioteràpia
Organitza: Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 2004

A F A B
Te l ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Altres

Curs de protecció
a la infància
Organitza: Escola de Formació de Voluntaris
de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 13 de novembre 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

Prevenció dels trastorns
de conducta alimentària
Organitza: Fundació ABB
Lloc: Barcelona
Dates: del 8 al 29 de novembre de 2004

Fundació ABB
Tels ❙ 93 / 301.34.40

93 / 301.34.41

6è Seminari d’aproximació
a la medicina tropical
Organitza: Medicus Mundi; Creu Roja Lleida;
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració
de l’Ajuntament de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 11 i 12 de novembre de 2004

Creu Roja Lleida
Te l ❙ 973 / 27.99.00
a/e ❙ medicusmundi@lleida.org

Agricultura biològica urbana
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Data: 15 de novembre de 2004

Centre d’Estudis Naturistes
Tels ❙ 93 / 487.73.49

93 / 487.11.39
a/e ❙ cen_53@msn.com

Assistència a les persones
amb trastorns
(curs introductori)
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment a Catalunya
Lloc: Vic (Osona)
Dates: del 23 de novembre al 2 de desem-
bre de 2004

CEEC
Tel ❙ 93 / 881.44.88
a/e ❙ envellint@hsc.hgv.es

Seminari sobre planificació
estratègica
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 25 i 26 novembre de 2004

Estratègies per a la millora
del treball en equip
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 al 20 novembre de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Tècniques de dinamització
de grups
Organitza: Escola de Formadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: del 13 al 21 de novembre de 2004

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

http://www.esplai.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.elcae.org
http://www.afanoc.org
http://www.afab-bcn.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.peretarres.org
http://www.xarxanet.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

Campanyes

i

ii

Recursos

i

Jornades

Diversitat, creació i indústria
cultural
Organitza: Direcció General de Coopera-
ció i Comunicació Cultural del Ministeri
de Cultura
Lloc: Saragossa
Dates: 4 i 5 de novembre de 2004

Direcció General de Cooperació i
Comunicació Cultural
Tel ❙ 91 / 701.71.18

Internet ❙ www.mcu.es/cooperacion/
diversidad-cultural

6a Trobada Nacional de la
Unió de Joves Pagesos
de Catalunya
Organitza: Unió de Joves Pagesos de Catalunya
Lloc: Aitona (Segrià)
Data: 6 de novembre de 2004

Unió de Joves Pagesos de Catalunya
Te l ❙ 93 / 268.09.00
a/e ❙ joves@uniopagesos.org

5es Jornades interculturals
de l’Hospitalet
Organitza: Fundació Akwaba
Lloc: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dates: del 6 al 20 de novembre de 2004

Fundació Akwaba
Te l ❙ 93 / 440.76.96
a/e ❙ akwaba@pangea.org

Internet ❙ www.fundacioakwaba.org

Recursos per a la Franja
La Institució Cultural de la Franja de Ponent
ha endegat aquesta campanya amb l’objectiu
de mantenir viva la flama de la cultura, tradici-
ons i identitat. Mitjançant el Centre de Recursos
de la Franja de Ponent, vol proveir de mitjans i
activitats en català per a les persones, pobles,
entitats i col·legis de les quatre comarques de la
Franja. Concretament pretén aconseguir material
audiovisual i didàctic de franc per a l’ensenya-
ment del català en aquesta zona.

Institució Cultural de la Franja de
Ponent

Internet ❙ www.franjadeponent.net/
recursos.htm

Per una R+D civil,
desmilitaritzem els
pressupostos
La Fundació per la Pau i la campanya “Per la
Pau: prou investigació militar!” han preparat
un manifest amb el títol “Per una R+D civil,
desmilitaritzem els pressupostos”. El pro-
jecte de Pressupostos Generals de l’Estat és
continuïsta pel que fa al menysteniment i la
militarització de la recerca científica, tal com
ratifica un informe recent publicat per la ma-
teixa Fundació (Informe R+D sobre els
pressupostos 2005). Us podeu adherir al manifest
a tall individual o també com a entitat on la vostra
veu es farà arribar al govern i partits polítics abans
que s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2005.

Fundació per la Pau
Internet ❙ www.prouinvestigaciomilitar.org

Recurs professional
per a psicòlegs
La Societat Catalano Balear de Psicologia forma
part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears (ACMCB) i persegueix
l’objectiu d’aprofundir en els coneixements de la
disciplina, divulgar-los i col·laborar amb la resta
d’àrees sanitàries.. Esdevé un recurs beneficiós
per a aquelles organitzacions o institucions relaci-
onades amb temes de salut, que  estiguin interes-
sades a establir algun tipus de col·laboració,
conveni o relació professional amb la Societat
Catalano Balear de Psicologia.

Societat Catalano Balear de Psicologia
Te l ❙ 93 / 203.10.50
a/e ❙ acm@acmcb.es

Internet ❙ www.acmcb.es

Anuari d’entitats catalanes
de Medi Ambient
(Barcelona: Angle, 2004)
Editat conjuntament pel Centre Unesco de
Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge,
l’anuari arriba a la sisena edició reunint els
projectes i les iniciatives en l’àmbit del medi
ambient realitzades per la societat civil dels Països
Catalans. Es recullen les dades de referència de
192 entitats en fitxes que  exposen els programes
i activitats que han portat a terme durant l’any
2003. La publicació es completa amb articles
d’actualitat sobre el medi ambient elaborats per
personalitats reconegudes. L’Anuari està disponi-
ble en versió impresa i electrònica.

Centre UNESCO de Catalunya
Tel ❙ 93 / 458 95 95
a/e ❙ info@unescocat.org

Internet ❙  www.unescocat.org

i

http://www.mcu.es/cooperacion/diversidad-cultural
http://www.franjadeponent.net/recursos.htm
http://www.acmcb.es
http://www.fundacioakwaba.org
http://www.prouinvestigaciomilitar.org
http://www.unescocat.org
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Crides

i

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

Escola Pública d’Infantil i
Primària «Germanes
Bertomeu».
Tasques a realitzar: Participació en els
grups interactius d’aprenentatge,  en grups d’alum-
nes dins de l’aula, col·laboració amb el servei de
préstec a la biblioteca i tasques
diverses.
Lloc: Mataró (Maresme)
Dedicació: dues hores a la setmana,  segons
disponibilitat.
Perfil: Persones responsables que es com-
prometin amb el projecte, preferentment es-
tudiants de magisteri, psicologia, pedagogia,
etc.; amb ganes d’interactuar amb la quitxalla.

Escola “Germanes Bertomeu”
Te l ❙ 93 / 796.00.92
a/e ❙ miniguez@pie.xtec.es

Contacte ❙ Maria o Elena.

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
Te l ❙ 93 / 652.98.40

Contacte ❙ Montse Carnota

Punt de Referència
Tasques a realitzar: Col·laboració amb el
programes Referents i Acull, que tenen per
objectiu donar suport a col·lectius de joves
extutelats que es troben en situació de risc d’exclusió
social.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persones majors de 25 anys amb capaci-
tat de compromís disposades a participar un any
com a mínim en el projecte Referents; nuclis
familiars estables amb capacitat de compromís
disposats a participar un any com a mínim en el
projecte Acull.

Punt de Referència
Te l ❙ 93 / 265.52.17

667.76.02.31
a/e ❙ puntref@pangea.org

Contacte ❙ Mercè Garet
 

Joves per la Igualtat
i la Solidaritat
Tasques a realitzar: Es necessiten persones
nteressades en el tema de la Guerra Civil Espa-
nyola, per formar part d’un projecte en el que es
recolliran històries d’aquesta època, explicades
per persones que van viure i participar
directament.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dedicació: continuada, a convenir.

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙  www.joves.org

Save the Children Catalunya
Tasques a realitzar: Recolzament educatiu
a nens i nenes amb dificultats escolars.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 4 hores setmanals, matins o tardes.
Perfil: Persona major d’edat amb llicencia-
tura o diplomatura.

Save the Children Catalunya
Te l ❙ 93 / 310.52.00
a/e ❙ catalunya@savethechildren.es

Contacte ❙ Marta Subiñas

RAI - Recursos d’Animació
Intercultural
Tasques a realitzar: Professor/a per a donar
classes de català, castellà i repàs escolar a joves
nouvinguts.
Dedicació: algunes tardes o dissabtes.

RAI
Te l ❙ 93 / 268.13.21
a/e ❙ rai@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/rai
Contacte ❙ Júlia

Educació en el lleure
Es subvencionen projectes d’educació en el
lleure per al curs 2004-2005. Hi poden optar
entitats sense afany de lucre registrades a
l’Ajuntament de Girona que realitzin activi-
tats de lleure educatiu infantil.
Convoca: Ajuntament de Girona
Publicat al: BOPG núm. 195,  de 7 d’octubre de
2004
Termini 5 de novembre de 2004

Programes ocupacionals
Es convoquen subvencions públiques per a la
realització d’accions relatives a programes ex-
perimentals en matèria d’ocupació amb la fina-
litat d’assolir la plena ocupació, la millora en la
qualitat i la productivitat dels llocs de treball i el
reforç de la cohesió i la inclusió social.
Convoca: Departament de Treball i Indús-
tria de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4235, de 8 d’octubre
de 2004
Termini: 8 de novembre de 2004

Formació en TICs
Convocatòria de subvencions a projectes de
formació en tecnologies de la informació i co-
municació amb l’objectiu de potenciar l’alfa-
betització digital,  treballar per evitar l’exclusió social
i potenciar la integració de determinats col·lectius
en la societat del coneixement. Hi poden optar
entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Convoca: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca
Publicat: DOGC núm. 4239, de 15 d’octubre de
2004
Termini: 16 de novembre de 2004

Atenció social
Convocatòria d’ajuts adreçada a entitats sen-
se finalitat de lucre per contribuir a la pro-
moció de projectes que tinguin com a objec-
tiu la millora de l’atenció de les persones
amb especials necessitats socials i, concreta-
ment, que treballin per a l’atenció de les per-
sones grans, les persones amb discapacitats
i/o amb problemes de salut.
Convoca: Fundació Viure i Conviure de Caixa
de Catalunya
Termini: 19 de novembre de 2004

Fundació Viure i Conviure
Te l ❙ 902.40.09.73

Internet ❙ obrasocial.caixacatalunya.es

i

i

i

http://www.joves.org
http://www.pangea.org/rai
http://www.voluntariat.org
http://obrasocial.caixacatalunya.es
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Agenda

L’espai de:

i

i

i i

i
i

i

i

Fires i festes
Fes volar el teu cor i vine al Tibidabo
Organitza: Nens i Joves amb Cardiopatia
Lloc: Barcelona
Datea: 6 de novembre de 2004

AAC IC
Te l ❙ 93 / 458.66.53

Internet ❙ www.aacic.org

Fira d’entitats solidàries
Organitza: Regidoria de Drets Civils Coope-
ració i Immigració de l’Ajuntament de Lleida
Dates: 6 i 7 de novembre de 2004

Ajuntament de Lleida
Te l ❙ 973 70 04 57
a/e ❙ cooperacio@paeria.es

Acte de cloenda del Correllengua
Organitza: Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana – CAL; Acció Cultural del
País Valencià
Lloc: Perpinyà (Rosselló)
Dates: 6 de novembre de 2004

C A L
Te l ❙ 93 / 415.90.02

Internet ❙  www.correllengua.org

Música
Festa de l’esport i l’educació
Organitza: Associació ALBA
Lloc: Tàrrega (Urgell)
Data: 6 de novembre de 2004

Associació ALBA
Te l ❙ 973 / 31.22.21

Internet ❙ www.associacioalba.org

Concert de Santa Cecília
Organitza: Associació d’Antics Alumnes i
Amics de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Data: 21 de novembre de 2004

Associació d’Antics Alumnes i Amics de
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró
Tel ❙ 93 / 755.16.99
a/e ❙ mataro.anticsalumnes@escolapia.net

Conferència
Què és la psoriasi?
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: Palma de Mallorca
Data: 10 de novembre de 2004

Acció Psoriasi
Tels ❙ 971 / 43.83.78

93 / 280.46.22

Exposicions
Nicaragua, un esclat d’imatges
Organitza: Joves per la Solidaritat i la Igual-
tat, Ateneu Popular 9 Barris
Lloc: Barcelona
Data: fins al 10 de novembre de 2004

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙  www.joves.org

2 Instants de natura
Organitza: ADENC
Lloc: Sant Quirze del Vallès (Vallès
Occidental)
Dates: del 4 al 15 de novembre de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Sostenibilitat
Campanyes de promoció d’ús de la
bicicleta
Organitza: JERC; Consum Rebel; NEXES;
AEJGE; MEGSJ
Lloc: Barcelona
Dates: del 8 al 14 de novembre de 2004

Consell de la Joventut de Barcelona
Te l ❙ 93 / 265.47.36

Internet ❙  www.cjb.org

Tercer Sector i Empresa: Un espai d´aprenentatge i coneixement mutu amb empreses i entitats per a la construcció de relacions
profitoses.
Tercer Sector i Empresa és una Àrea de xarxanet.org gestionada per Valores y Marketing. Seguidament us explicarem que hi podeu
descobrir.

• Podeu estar al dia sobre la relació en-
tre empreses i entitats consultant les
Novetats d’aquesta àrea. Alguns temes
destacats són: la Responsabilitat Social
Corporativa, recursos bibliogràfics,
voluntariat corporatiu, captació de fons,
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 de
voluntariat corporatiu, com obtenir su

port i col·laboració amb empreses, de
màrqueting social, la RSC, 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.aacic.org
http://www.associacioalba.org
http://www.joves.org
http://www.adenc.org
http://www.correllengua.org
http://www.cjb.org
http://www.xarxanet.org
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 l ’abastA

Recursos a Internet

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

Torna a casa 2004
(alliberament de tortugues marines)
Organitza: Fundació per a la Conser-
vació i la Recuperació d’Animals Marins 
Lloc: Premià de Mar (Maresme); Delta
de l’Ebre (Montsià); Aiguamolls de
l’Empordà (Alt Empordà)
Data: 6 de novembre de 2004

CRAM
Tel ❙ 93 / 752.45.81

Internet ❙ www.cram.es

Setmana de la mobilitat sostenible i
segura
Organitza: Plataforma Mou-te en Bici
Lloc: Girona
Dates: del 8 al 14 de novembre de 2004

Plataforma Mou-te en Bici
Tel ❙ 650.64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

Trobada
Afrontar el terrorisme per camins de pau
Organitza: Fundació per la Pau; Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 al 20 de novembre de 2004

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317 61 77

Internet ❙ www.justiciaipau.org

FamilyLinks.icrc.org
El Comitè Internacional de Creu Roja (Gine-
bra) acaba d’inaugurar una pàgina web amb
l’objectiu d’afavorir el restabliment del con-
tacte entre familiars a Haití. El pas del tem-
poral “Jeanne” ha provocat un gran nombre
de morts i centenars de desapareguts. Mol-
tes famílies es troben sense notícies dels seus
parents i la situació a les zones afectades és
caòtica on les inundacions recents impedeixen
obtenir informació fiable. La web està pensada
per a les persones que busquin informació sobre
els seus al·legats i que vulguin fer-los saber la seva
situació.

Internet www.familylinks.icrc.org

Els biciconsells
Mou-te en Bici és una  Plataforma cívica que
promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport. Es troben a la ciutat de Girona i a
la seva web podreu trobar consells molt útils
per a circular en bicicleta en entorns urbans.
Sabreu com aparcar la bici amb garanties, evi-
tar robatoris, com millorar la circulació, etc.

Internet www.moutenbici.org/
biciconsells.html

ElSud.org
Mitjà digital independent de les comarques
gironines que ofereix contrainformació i espais
d’opinió i activisme per als moviments socials. La
publicació és copyleft i es pot difondre, citar i copiar
literalment, sempre que s’enllaci amb la pàgina
web.

Internet elsud.org

La Conreria Cibersolidària
La Fundació Pere Tarrés ha posat a la xarxa una
nova web que uneix l’experiència de l’Escola de
Cooperació i Solidaritat de la Conreria amb
l’experiència dels equips educatius de noves
tecnologies per a l’educació de la Fundació. El
resultat és una web interactiva, dinàmic, divertida
i plena de continguts interessants.

Internet www.peretarres.org/cibersolidaria

Butlletí informatiu de
Bona Voluntat en Acció
Bona Voluntat en Acció és una ONG de caràcter
social que treballa en favor del Quart Món. Edita
un butlletí trimestral en format electrònic que
permetrà informar-vos de l’activitat de l’entitat i
de l’actualitat en temes de pobresa, marginació i
exclusió social i el voluntariat.

Internet www.buenavoluntad.org/
boletin_cat.htm

Amics capaços de jugar
Ets capaç de reconèixer algú o alguna cosa a
cegues o moure’t en una cadira de rodes?
Aquestes són dues de les quatre preguntes que
planteja aquesta web especial que proposa posar-
vos en la pell d’un nen o nena que tenen alguna
discapacitat, ja sigui ceguesa, paràlisi o sordesa.

Internet www.educalia.org/edu2/c/
hablemos/aacc/jugar/shjugar2.html

i

i

i

i

i

i

http://www.cram.es
http://www.moutenbici.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.xarxanet.org
http://www.familylinks.icrc.org
http://www.peretarres.org/cibersolidaria
http://www.buenavoluntad.org/boletin_cat.htm
http://www.moutenbici.org/biciconsells.html
http://elsud.org
http://www.educalia.org/edu2/c/hablemos/aacc/jugar/shjugar2.html
http://www.peretarres.org

