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Premi voluntariat
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Ja ha sortir publicat al DOGC les bases de 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 termini de presentació d’obres finalitza
a les 12:00 hores del dia 1 de desembre
de 2004 per a ambdues modalitats.

Els treballs s’han de presentar a la Subdirecció
General d’Associacionisme i Voluntariat de la
Direcció General d’Actuacions Comunitàries i
Cíviques del Departament de Benestar i Famí-
l ia (Carrer Diputació, 92-94, 08015 de
Barcelona).

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

http://www.gencat.net/diari/
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
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Formació

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

Comptabilitat informatitzada
avançada II
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 29, 30 de novembre i 1 de desembre
de 2004

Internet:
què és i què puc fer?
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 9, 14 i 16 de desembre 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

Curs de monitors/es
en el lleure
Organitza: Escola de Formadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Dates: de l’11 al 30 de desembre de 2004

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

Intervenció educativa en
l’adolescent amb
intel·ligència límit
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 al 29 de gener de 2005

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

Integració d’infants i joves
amb disminució
Organitza: Escola Lliure El Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 de novembre al 12 de desem-
bre de 2004

Escola Lliure el Sol
Te l ❙ 93 / 601.16.46
a/e ❙ elsol@escolaelsol.org

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Altres

Danses tradicionals occitanes
Organitza: Cafè-restaurant Via Fora
Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Data: 20 de novembre de 2004

L’Escorxador – Ajuntament de
Vilafranca
Te l ❙ 93 / 890.04.59
a/e ❙ escorxador@ajvilafranca.es

La gestió de les subvencions
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 11 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.elcae.org

Monitors i monitores de
lleure
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Pla del Penedès (Alt Penedès)
Dates: del 18 al 31 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.peretarres.org

El malestar angoixant i el
sentiment de culpa en l’ésser
humà
Organitza: Fundació Vidal i Barraquer
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 de gener al 16 de febrer de
2005

Fundació Vidal i Barraquer
Te l ❙ 93 / 434.00.01
a/e ❙ fvb-docencia@retemail.es

Jornades

Avaluació de la Cooperació
al Desenvolupament
Organitza: Creu Roja Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 2004

Creu Roja Catalunya
Te l ❙ 93 / 300.65.65

Intervenció d’Ajuda a
l’Escola:
la Intervenció Conjuntiva
Organitza: Fundació Ser.Gi; Centre d’Estu-
dis Sistèmics
Lloc: Girona
Dates: 28 i 29 de gener de 2005

Fundació Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

3a Jornada del voluntariat de
Càritas
Organitza: Càritas Diocesana de Tarragona
Lloc: Tarragona
Dia: 28 de novembre de 2004

Càritas Diocesana de Tarragona
Te l ❙ 977 / 23.34.12
a/e ❙ caritas@arquebisbattarragona.org

http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.esplai.org
http://www.escolaelsol.org
http://www.elcae.org
http://www.peretarres.org
http://www.fundaciosergi.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

Campanyes

i

i

Premis i beques

i

i

Intercanvis

The PlayEUrs
Els objectius d’aquesta trobada és viure el joc
com a eina de comunicació entre joves de pa-
ïsos europeus, així com reforçar l´aspecte
social i cognitiu que implica el joc. Es realitza-
ran activitats a les places públiques de la ciutat
per tal de  potenciar la participació de la co-
munitat local i donar a conèixer l’activitat en-
tre els participants membres de països de la
UE. Es comptarà amb 17 participants espa-
nyols o catalans de 15 a 25 anys.
Organitza: Barcelona Voluntària
Lloc: Lecce (Itàlia)
Dates: del 23 de novembre al 3 de desem-
bre de 2004

Barcelona Voluntària
Te l ❙ 93 / 412.44.93
a/e ❙ info@barcelonavoluntaria.org

Internet ❙ www.barcelonavoluntaria.org
Contacte ❙ Anna

Intercanvis artístics
Artixoc busca grups de joves associats d’en-
tre 15 i 25 anys per a participar en intercan-
vis de mobilitat europea. L’entitat seleccio-
na grups per als projectes d’aquest proper
estiu. Els intercanvis són de tipus artístic (te-
atre, música, dansa, circ, pintura) i compten
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona
i la Unió Europea. Els projectes han de trac-
tar temes de sensibil ització social i es
prioritzen els que tinguin a veure amb els
joves desafavorits i discapacitats.
Organitza: Artixoc
Lloc: Europa
Dates: proper estiu

Ar t ixoc
Te l ❙ 93 / 296.41.00

Internet ❙ www.geocities.com/artixoc2003

Consumim per la justícia
i la pau
Justícia i Pau ha iniciat una nova acció que esde-
vé la tercera fase de la campanya Per una Globa-
lització més justa, iniciada dos anys enrere. L’ob-
jectiu d’aquesta campanya és donar a conèixer
les formes de consum més ètiques pel que fa al
medi que ens envolta, a la justícia social i a la
pau al món, lligant directament aquesta proble-
màtica al nou sistema mundial de la globalitza-
ció. S’ofereix un projecte adreçat a tota la co-
munitat educativa amb l’objectiu de donar con-
tinuïtat a les pràctiques quotidianes escolars
dels seus fills i les seves filles.

Justícia i Pau
Internet ❙ www.justiciaipau.org/campanyes1.html

Envia un e-mail per demanar
la pau a Palestina!
L’Estat d’Israel es va crear en terra palestina
el 1948 amb el consentiment de l’ONU. Ac-
tualment, després de la guerra de 1948 i de
1967, el territori del poble palestí, Gaza i
Cisjordània, és el 22% de la Palestina històri-
ca. L’estat d’Israel té l’altre 78%. A més a
més, Gaza i Cisjordània estan ocupades per
l’exèrcit israelià i, dins d´aquests territoris
ocupats hi ha assentaments de més de
400.000 colons jueus vinguts d’Europa i dels
Estats Units. Israel manté l’ocupació malgrat
que el Consell de Seguretat de l’ONU, el
1967, va exigir en la seva resolució 242 la
retirada de l’exèrcit israelià dels Territoris
Ocupats.

Mans Unides
Internet ❙ www.mansunides.org/implica/

implica.asp?idimplica=1

11a Mostra d’Art de Dones
FEMART
En aquesta convocatòria hi poden participar
totes les dones que vulguin i amb totes les
modalitats artístiques: pintura, escultura, gra-
vat, vídeo, instal·lació, intervenció pública,
fotografia, dansa, teatre, poesia, música.
Des d’aquesta perspectiva de l’art compro-
mès amb el canvi i la crítica social, la mostra
d’enguany us proposa el treball, la reflexió i
la indagació sobre les pors.
Convoca: Ca La Dona
Termini: 19 de desembre de 2004

Ca La Dona
Te l ❙ 93 / 412.71.61

Internet ❙ caladona.pangea.org

Premis de civisme
Inclouen:
a) XIX Premi Jaume Ciurana a l’actuació cívica

juvenil
b)XXXIII Premi Serra i Moret per a obres i

treballs sobre civisme
c) X Premi Civisme als Mitjans de

Comunicació
Publicat al: DOGC núm. 4223, de 21 de
setembre de 2004
Convoca: Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya
Termini: 31 de gener de 2005

http://www.barcelonavoluntaria.org
http://www.geocities.com/artixoc2003
http://www.justiciaipau.org/campanyes1.html
http://www.mansunides.org/implica/implica.asp?idimplica=1
http://caladona.pangea.org
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Finançament

i

Crides

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

i

i

i

Protecció del medi ambient
Ajuts per a projectes de conservació del ter-
ritori, el patrimoni natural i del paisatge, i per
a projectes de difusió i educació ambiental.
Convoca: Fundació Territori i Paisatge -
Caixa Catalunya
Termini: 22 de novembre de 2004

Fundació Territori i Paisatge
Te l ❙ 902 / 40.09.73

Internet ❙ obrasocial.caixacatalunya.es

Bombers voluntaris
Concessió d’ajudes econòmiques a entitats
de bombers voluntaris de la Generalitat de
Catalunya.
Convoca: Departament d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4234 de 7 d’octu-
bre de 2004
Termini: 7 de desembre de 2004

Fundació Jaume Bofill
Ajudes a propostes que tinguin com a eix
principal alguna qüestió relacionada amb els
següents objectius: millorar el sistema edu-
catiu, promoure l’educació cívica i en valors,
perfeccionar la democràcia i afavorir la inclu-
sió social.
Convoca: Fundació Jaume Bofill
Termini: 31 de desembre de 2004

Fundació Jaume Bofill
Te l ❙ 93 / 458.87.00
a/e ❙ fbofill@fbofill.org

Internet ❙ www.fbofi l l .org

Medi ambient
Ajudes a projectes mediambientals realitzats
per entitats que treballin en els àmbits de la
protecció de la biodiversitat, Ia conservació
dels espais naturals, la difusió de la informa-
ció ambiental i la sostenibilitat en l’ús dels
recursos naturals.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 25 de febrer de 2005

Fundació La Caixa
Te l ❙ 902 / 22.30.40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Fundació Salut i Comunitat
Tasques a realitzar: Col·laboració en l’or-
ganització del Dia mundial contra la Sida. In-
clou difusió de materials de prevenció i d’in-
formació i organització d’altres activitats de
sensibilització.
Lloc: Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Perfil: Els interessats poden formar-se mit-
jançant un taller sobre conceptes bàsics en la
prevenció del VIH/Sida i sobre l’organització
de la campanya.

Fundació Salut i Comunitat
Te l ❙ 93 / 244.05.70
a/e ❙ fsyc@fsyc.org

Contacte ❙ Olivia González

Associació Nou Horitzó
Tasques a realitzar: Col·laboració en el
Centre d’activitats, informació i atenció al
públic, màrqueting, pàgina web, conducció de
xerrades, ordinador, visites a domicili i difu-
sió de l’associació.
Lloc: Barcelona

Associació Nou Horitzó
Tels ❙ 93 / 408.54.44

619.66.48.19
a/e ❙ nouhoritzo@correu.voluntariat.org

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Suport escolar a in-
fants i adolescents amb problemes econò-
mics i/o familiars i a joves que provenen d’una
situació de fracàs escolar. Classes d’infor-
màtica a persones del barri sense coneixe-
ments informàtics.
Lloc: Barcelona
Dedicació: diversa segons tasca.

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

Fundació Catalana per a la
Paràlisi Cerebral
Tasques a realitzar: Acompanyament de
persones afectades de paràlisi cerebral aju-
dant-les a gaudir del temps lliure.
Lloc: Barcelona.

FCPC
Tel ❙ 93 / 313.36.66
a/e ❙ info@fcpconline.com

Internet ❙ www.fcpconline.com

Fundació Ajuda i Esperança,
Tasques a realitzar: Atenció telefònica
oberta les 24 h. del dia per atendre a perso-
nes en situació d’angoixa, soledat, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 8 a 10 hores al mes.
Perfil: Persona de 27 a 68 anys, equilibrada,
acollidora, i amb sensibilitat social.

Tel 93 / 202.02.60
a/e ❙ rolaran@menta.net

Contacte ❙ Ramon Olaran

Fundació Social del Raval
Tasques a realitzar: Suport en tasques
socioeducatives per al racó infantil on hi ha
nens/es de 3 a 12 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: tardes de dilluns a divendres.
Perfil: Persona compromesa, motivada, par-
ticipativa, que li agradin els nens/es.

Fundació Social del Raval
Te l ❙ 93 / 443.34.64
a/e ❙ e.sociopeda@fsraval.org

Contacte ❙ Elena

Associació d’Ajuda
al Toxicòman
Tasques a realitzar: Rehabilitació de per-
sones drogodependents.
Lloc: Cerdanyola (Vallès Occidental),
Igualada (Anoia) i l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona responsable i seriosa.

Associació d’Ajuda al Toxicòman
Te l ❙ 93 / 237.45.50
a/e ❙ aatbarna@pangea.org

Contacte ❙ Marta Morral

i

i

i

http://obrasocial.caixacatalunya.es
http://www.fbofill.org
http://www.fundacio.lacaixa.es
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.fcponline.com
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:
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Excursions
Camins insòlits pel Montsant
Organitza: GEPEC
Lloc: Montsant (Priorat)
Data: 21 de novembre de 2004

GEPEC
Tel ❙ 977 / 64.16.72

Internet ❙ www.gepec.org/muntanyans

Estades d’hivern a l’Albufera de
València
Organitza: ADENC
Lloc: Albufera (València)
Dates: del 4 al 8 de desembre de 2004

ADENC
Tel ❙ 93 717 18 87

Internet ❙ www.adenc.org

Passejada pel barri de Roquetes
Organitza: Arxiu Història de Roquetes-
Nou Barris
Lloc: Barcelona
Data: 28 de novembre de 2004

L’Arx iu
Te l ❙ 93 / 353.95.16
a/e ❙ ateneu9b@telefonica.net

Cinema
Cinema i Drets Humans II
Organitza: Universitat de Lleida; Fora de
Quadre
Lloc: Lleida
Dates: 18 i 25 de novembre de 2004

UdL
Te l ❙ 973 / 70.21.24

Internet ❙ www.udl .es

Presentacions
Llibre Pensaments que no caminen
Organitza: Federació ECOM
Lloc: Girona
Data: 22 de novembre de 2004

Federació ECOM
Tel ❙ 93 / 451.55.50

Internet ❙ www.ecom.es

La protecció mitjançant la custòdia
Organitza: XCT, Projecte Rius i GEVEN
Lloc: Valls (Alt Camp)
Data: 26 de novembre de 2004

Projecte Rius
Te l ❙ 93 / 421.32.16

Internet ❙ www.setmanacustodia.org

Dies i celebracions
Dia Universal de la Infància
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Data: 20 de novembre de 2004

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 300.65.65

Bus del dia mundial de la sida
Organitza: Joves per la Igualtat i la Solida-
ritat
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Data: 27 de novembre de 2004

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10

Internet ❙ www. joves .org

Dia de l’antic alumne
Organitza: Associació d’Antics Alumnes
i Amics de l’Escola Pia Santa Anna de
Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Data: 27 de novembre de 2004

L’Associació
Te l ❙ 93 / 755.16.99
a/e ❙ mataro.anticsalumnes@escolapia.net

Portal Qualitat: Un espai per afrontar el repte de qualitat en les organitzacions

El Portal de Qualitat és un dels 8 Serveis dels quals disposa xarxanet.org, gestionat per l’Institut de Treball Social i Serveis Socials
(INTRESS). Seguidament us explicarem que hi podeu descobrir.

• Podeu estar al dia sobre la gestió en
qualitat per a entitats consultant les No-
vetats d’aquesta àrea. Hi trobareu bibli-
ografia, documentació, estàndards de
qualitat i totes aquelles notícies vincu-
lades a tot allò que fa referència a la mi-
llora dels processos de qualitat en les
organitzacions del Tercer Sector.

• 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. Podreu conèixer la norma ONG

amb qualitat, consultar algunes recomana-
cions sobre com implantar un sistema de
gestió en qualitat o sobre la gestió de pro-
cessos del nostre servei.

• Podeu disposar d’una completa Agenda
d’actes i d’una Agenda formativa on tro-
bar cursos, jornades i altres activitats re-
lacionades amb la qualitat en les organit-
zacions.

• 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

http://www.gepec.org/muntanyans
http://www.adenc.org
http://www.udl.es
http://www.ecom.es
http://www.setmanacustodia.org
http://www.joves.org
http://www.xarxanet.org
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Més actes a l’agenda de
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Conferència
Salut mental i treball comunitari
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 16 desembre de 2004

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 410.16.02

Internet ❙ www.peretarres.org

Exposicions
El Salvador, entre la naturalesa i la
mà de l’home
Organitza: Red Europea de Diálogo So-
cial i Àrea de Joventut, Cultura i Educa-
ció de l’Ajuntament de la Garriga.
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 21 de novembre de 2004

REDS
Tel ❙ 93 / 268.41.08
a/e ❙ reds@redeuropea.org

Pere Alavedra
Organitza: Amics de les Arts i Joven-
tuts Musicals
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: fins al 25 de novembre de 2004

Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
Te l ❙ 93 / 785.92.31

Internet ❙ www.amics.terrassa.net

Ordinadors per a ONG que
treballen per la inclusió social
Els col·lectius en risc d’exclusió social no
podran formar part del mercat laboral actual
sense una adequada alfabetització digital. La
Fundació Bip Bip, que té per missió la inte-
gració social dels col·lectius més desafavo-
rits a través de la tecnologia, ha obert la 3a
Convocatòria Pública, per a la qual instal·larà
gratuïtament 600 ordinadors, repartits en
funció de les necessitats i característiques
dels projectes presentats. Podran beneficiar
exclusivament les ONG que treballin en pro
de la inserció laboral dels desafavorits i ho
hagin sol·licitat abans de l’1 de desembre.

Fundació Bip-Bip
Te l ❙ 902.90.30.08
a/e ❙ info@fundacionbip-bip.org

Internet ❙ www.fundacionbipbip.org

Ordinadors de segona mà
per fomentar la inserció
laboral i el desenvolupament
Convertir la recollida d’ordinadors de sego-
na mà en una activitat sostenible i que fo-
menti la inserció social i el desenvolupament
és el propòsit de l’últim projecte de la Fun-
dació Humanitària Dr. Trueta. Aquesta Fun-
dació acaba d’inaugurar un centre de recupe-
ració material informàtic a Vic, en el qual tre-
ballaran persones amb disminució derivada
de malalties mentals, preveu enviar ordina-
dors reciclats
a comunitats del Sud.

Fundació Humanitària Dr. Trueta
Te l ❙ 93 / 886.92.76

Internet ❙ www.dr-trueta.org

Reciclatge d’ordinadors
per a entitats de Reus
L’Ajuntament de Reus, juntament amb la Fun-
dació Innovació per a l’Acció Social han obert
un nou centre Ecoxips a la ciutat. El projecte
pretén constituir-se com a model de gestió
dels residus d’equips elèctrics i electrònics i
persegueix tres objectius: la protecció
mediambiental, la socialització de l’accés a
les TIC i la inserció laboral.

FIAS
Te l ❙ 93 / 448.98.30
a/e ❙ fias@cirem.org

Internet ❙ www.fundaciofias.org

Informe 2005 sobre els
Pressupostos per a R+D civil
i militar a l’Estat espanyol
(Barcelona: Fundació per la Pau, 2004)
La Fundació per la Pau i la Campanya per la
pau, prou investigació militar! presenta aquest
informe, disponible en format pdf., on s’expli-
ca que el govern espanyol proposa dedicar
quasi tres vegades més diners a recerca mili-
tar que a recerca bàsica. El 26,7% de la despe-
sa pública per a recerca científica correspon a
programes militars. El pressupost per a re-
cerca militar suposa quasi 3 vegades més que
el dedicat a recerca científica bàsica, font prin-
cipal de finançament de les Universitats i del
CSIC; més de 5 vegades el dedicat a recerca
sanitària; 22 vegades més que el dedicat a re-
cerca agrícola i 31 vegades més que el dedicat
a recerca oceanogràfica i pesquera.

Fundació per la Pau
Te l ❙ 93 / 302.51.29

Internet ❙ www.prouinvestigaciomilitar.org
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