
butlletí quinzenal d’informació per a les associacions i les entitats de voluntariat

 l ’abastA

1 desembre
2004

162 dia internacional
del voluntariat
Per resolució de l’Assemblea General de les Nacions
Unides, el 5 de desembre és el Dia Internacional del
Voluntariat. Al voltant d’aquest dia, la Generalitat de
Catalunya promou la seva celebració amb un caràcter
de reconeixement de la important tasca que fan les per-
sones voluntàries que actuen per mitjà d’associacions i
entitats catalanes.

Enguany, el 10 de desembre és la data escollida per
fer l ’acte de celebració del Dia Internacional del
Voluntariat que serà presidit per l’Hble. Sr. Josep Barga-
lló, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya

Programa
• Presentació i Benvinguda
• Lliurament del Premi del

Voluntariat 2004
• Parlaments
• Actuació musical

Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat de
Catalunya
Hora: 17.30h de la tarda

És necessari confirmar l’assistència a l’acte per
mitjà del telèfon 900 300 500

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

Cursos
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L’ús de plantes medicinals
Organitza: Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Lloc: Barcelona
Data: 11 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.afab-bcn.org

L’art de comunicar
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 11 i 18 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Fiscalitat de les entitats
sense afany de lucre
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc:  Barcelona
Dates: del 14 al 21 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

Acompanyament a la mort II
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 22 de gener al 5 de febrer de
2004

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

Internet ❙ www.elcae.org

Intervenció en infància i
famíla
Organitza: Associació Benestar i Desen-
volupament
Lloc: Barcelona
Dates:10 i 11 de desembre de 2004

Introducció a les
drogodependències
Organitza: Associació Benestar i Desen-
volupament
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de desembre de 2004

A B D
Tel ❙ 93 / 325.68.35
a/e ❙ abd@abd-ong.org

Internet ❙ www.abd-ong.org

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitiza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 al 29 de gener de 2005

Associació Rauxa
Te l ❙ 93 / 415.62.98
a/e ❙ asrauxa@comb.es

Altres cursos

Seminari sobre tertúlies
musicals dialògiques
Organitza: Federació d’Associacions Cul-
turals i Educatives per a Persones Adultes
Lloc: Barcelona
Data: 11 de desembre de 2004

FACEPA
Tel ❙ 93 / 315.29.69
a/e ❙ facepa@facepa.org

Seminari de formació
periodística per a entitats
de persones immigrades
Organitza: Fundació Jaume Bofill
Lloc: Barcelona
Dates: comença el 14 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.fbofi l l .org
Contacte ❙ Janeth González; Paco Martín

Recursos per a l’expressió
musical
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Data: 18 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Monitors (intensiu)
Organitza: Escola Lliure El Sol
Lloc: El Vendrell (Baix Penedès)
Dates: del 23 de desembre de 2004 al 8 de
gener de 2005

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

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Monitors/es de menjador
Organitza: Escola de Formadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Lleida
Dates: del 17 de gener al 14 de febrer de
2005

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

Iniciació al digiscoping als
Aiguamolls de l’Empordà
Organitza: APNAE
Lloc: Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Dates: 22 i 23 de gener de 2005

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72
a/e ❙ apnae@arrakis.es

Internet ❙ www.apnae.org

i

http://www.afab-bcn.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.esplai.org
http://www.elcae.org
http://www.fbofill.org
http://www.abd-ong.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.escolaelsol.org
http://www.apnae.org
aserra
L'adreça electrònica ha canviat, ara és: apnae@apnae.org



3 1 desembre 2004
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

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

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

i

i

Medicina i socors de
muntanya, 13a ed.
Organitza : Centre Excursionista de
Catalunya; Club Excursionista de Gràcia i
Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 25 de gener al 28 d’abril de 2005

Secretaria del curs
Te l ❙ 93 / 387.19.39

Internet ❙ www.cursmsm.org

Jornades

4t Congrés Ibèric de Gestió i
Planificació de l’Aigua
Organitza: Fundació Nova Cultura de l’Aigua
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)
Data: del 8 al 12 de desembre de 2004

Fundació Nova Cultura de l’Aigua
Te l ❙ 628.44.30.01
a/e ❙ congresoiberico@fudm.es

Internet ❙ www.us.es/ciberico

Ajut humanitari per al poble
Sahrauí
L’ACAPS presenta la 11a Caravana Catalana
d’Ajut Humanitari per al Poble Sahrauí. Enguany,
la recollida torna a ser de productes d’higie-
ne personal, tal i com havia estat fins fa dos
anys. I és que les campanyes d’aliments dels
darrers dos anys han pal·liat, en part, la situ-
ació d’emergència alimentària als Campa-
ments de Refugiats, on malviuen més de
200.000 persones. L’Espai Solidari de la Fun-
dació Autònoma Solidària participa activament
de la campanya, gestionant-la al Campus de la
UAB. Col·labora-hi!

ACAPS
Internet ❙ magno.uab.es/fas/fas/

caravana_11_portada.htm

Sexe amb seny
Els passats 22 i 23 de novembre va passar per
Barcelona l’oficina d’informació itinerant de
la Campanya “Sexo con seso” que porta a ter-
me Creu Roja Joventut com a membre de la
Plataforma Jove integrada per Creu Roja Jo-
ventut, la Federació de Planificació Familiar
d’Espanya (FPFE), Shering Espanya, la Socie-
tat Espanyola de Contracepció (SEC) i l’As-
sociació d’Educació per a la Salut (ADEPS).
Durant dos dies un autobús va oferir infor-
mació i va atendre consultes dels joves so-
bre sexualitat i mètodes anticonceptius. La
campanya denuncia la manca d’informació
sobre sexualitat i anticoncepció, el risc que
suposen les infeccions de transmissió sexual
i l’increment d’embarassos no desitjats en-
tre la població més jove.

Creu Roja Joventut i altres entitats
Internet ❙ www.sexoconseso.com

Finançament

Gestió i promoció de la
qualitat
Els projectes han d’estar relacionats amb
models de gestió de la qualitat o amb la pro-
moció de la cultura de la qualitat.
Convoca: Fundación Luís Vives
Termini: 15 de desembre de 2004

Fundació Luís Vives
Te l ❙ 902.08.80.78
a/e ❙ LUISVIVES@fundacionluisvives.org

Internet ❙ www.fundacionluisvives.org

Programa Sócrates
El Programa Sócrates d’Acció Comunitària
en matèria d’educació (2000-2006) inclou aju-
des per a 2 tipus d’accions: 1) Educació per-
manent (escola, universitat i altres) i 2) Me-
sures educatives transversals (llengües, TICs;
innovació, difusió i avaluació educativa)
Convoca: Direcció General XXII: Educació,
formació i joventut
Publicat al: DOCE núm.38, de 3 de febrer
del 2000
Termini: 31 de desembre de 2006

Educació i sanitat
Ajudes a projectes adreçats a millorar les
condicions sanitàries i educatives de col·-
lectius clarament desfavorits, amb especial
èmfasi en l’etapa de la infància. Poden ser a
nivell local, nacional o internacional.
Convoca: Fundació Creatia
Termini: convocatòria oberta tot l’any

Fundació Creatia
Te l ❙ 93 / 405.93.50
a/e ❙ fundacio@fundaciocreatia.org
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http://www.cursmsm.org
http://www.us.es/ciberico
http://magno.uab.es/fas/fas/caravana_11_portada.htm
http://www.sexoconseso.com
http://www.fundacionluisvives.org
http://www.xarxanet.org
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Crides

i

Recursos

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

i

i

i

i

i

Centro de Estudios
Amazónicos
Tasques a realitzar: Col·laboració en tas-
ques de difusió de l’entitat: ajuda muntatge
exposicions, gestió de llibres en llibreries i
biblioteques, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: continuada
Perfil:  Persona amb afinitats amb el treball
que realitzen les ONG’s de cooperació inter-
nacional.

CEAM
Tel ❙ 93 / 451.40.68
a/e ❙ ceam@ceam-ong.org

Internet ❙ www.ceam-ong.org 

Bitemps
Tasques a realitzar: Acompanyament a per-
sones soles, tasques de reforç escolar, visi-
tes a malaltes, etc.
Lloc: Girona
Dedicació: 1 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

Federació Catalana del
Voluntariat Social - UT
Tarragona
Tasques a realitzar: Col·laborar tant amb
els nous projectes que s’estan endegant, com
amb els programes que ja estan en marxa de
la Unitat Territorial de Tarragona.
Lloc: Tarragona

FCVS - UT Tarragona
Te l ❙ 977 / 25.24.32
a/e ❙ tarragona@federacio.net

El Centre per a la Pau es
posa en marxa
La Creu Roja a Catalunya ha inaugurat el Cen-
tre per a la Pau, amb l’objectiu de convertir-
se en referent en el camp de la promoció i el
foment de la Pau i el Dret Internacional Hu-
manitari. L’espai està obert a persones, or-
ganitzacions i moviments socials que fan tas-
ques relacionades amb aquesta temàtica. El
nou centre està ubicat de forma provisional
al Portal de l’Àngel de Barcelona i acollirà
tot un conjunt d’activitats en relació directa
amb la Cultura de la Pau.

Centre per la Pau
Te l ❙ 93 356 94 00
a/e ❙ centrepau@creuroja.org

Internet ❙ www.centrepau.org

ICBL. Landmine monitor
2004. (Nova York: Human
Rights Watch, 2004)
Aquest és el sisè informe anual sobre mines
antipersonals  fruit d’una iniciativa de la ICBL
(International Campaign to Ban Landmines). L’in-
forme ofereix mesures d’enfortiment al Trac-
tat de Prohibició de Mines (1997) com la millo-
ra de la norma de prohibició de les mines
amb l’objectiu que es retirin les mines de
terra i es destrueixin els arsenals. Es demana
que la comunitat internacional doni resposta
a la crisi humanitària provocada pels accidents
als camps de mines. L’entitat catalana Movi-
ment per la Pau ha participat com a investiga-
dor oficial de l’Estat espanyol.

ICBL
Internet ❙ www.icbl.org/lm/2004/

Espai per a les reunions
La Fundació Pere Tarrés ofereix un servei de
lloguer d’espais per a reunions adreçat a enti-
tats socials i educatives. També es podrà dis-
posar d’algun espai de treball permanent (tau-
la/es) amb els serveis propis de la institució.
Característiques: 22 aules repartides entre el
c/ Santaló 37 i c/ Carolines 10, amb capacitat
entre 18 i 135 persones, climatització, apa-
rells per a presentacions, aules d’informàtica
amb capacitat entre 17 i 20 persones.

Fundació Pere Tarrés
Tels ❙ 93 / 410.16.02

93 / 415.25.51
a/e ❙ acasillanis@peretarres.org
a/e ❙ trafi@peretarres.org

Contacte ❙ Anna Casillanis i Tània Rafi

Recursos a internet

Incat urbà-rural
És una Iniciativa Comunitària EQUAL sobre
igualtat d’oportunitats per a famílies immi-
grants a Catalunya. En el projecte es treballa
per a la integració sociolaboral de persones
immigrades extracomunitàries residents tant
a zones urbanes com rurals. Fa poc temps
han estrenat web, on podreu trobar infor-
mació de les accions realitzades, les presents
i també les futures. També inclou un fòrum
de debat i un xat.

Internet www.incat-equal.org

World Wide Volunteer
WWV és una biblioteca digital sobre el
voluntariat i la societat de la informació a
nivell mundial. Es va crear quan es preparava
la Cimera Mundial de la Societat de la Infor-
mació (2003-2005). Inclou una extensa se-
lecció de recursos electrònics i informació
sobre els organitzadors de la CMSI.

Internet www.isv2001.org

E-postals solidàries
Iwith.org posa a disposició de les persones
solidàries les obres seleccionades en el 1r
concurs de postals digitals per a què puguin
ser enviades com a Nadales. El concurs en el
que participen dissenyadors d’Equador, Bra-
sil, Catalunya, etc. concedeix un premi espe-
cial a l’autor de la postal que sigui protago-
nista en més felicitacions. La galeria estarà
oberta fins a gener de 2005.

Internet www.iwith.org/postcards

Contrabanda F.M.
El projecte Contrabanda FM compta amb 15
anys d’existència. Impulsat per l’associació
cultural amb aquest nom, es tracta d’una ràdio
lliure, independent i no comercial, que ara
realitzarà emissions per Internet, on també
es pot consultar la graella de programació.

Internet www.contrabanda.org
       home.php?section=351

i

http://www.ceam-ong.org
http://www.centrepau.org
http://www.icbl.org/lm/2004/
http://www.incat-equal.org
http://www.isv2001.org
http://www.iwith.org/postcards
http://www.contrabanda.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
i

i
i

i

i i

Conferències
Valoració i tractament psicopatològic
en geriatria
Organitza: Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i de Balears
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Data: 2 de desembre de 2004

ACMCB
Tel ❙ 93 / 733.09.76

Internet ❙ www.acmcb.es

¿Què és la psoriasi? Nous tractaments
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: València
Data: 9 de desembre de 2004

Acció Psoriasi
Te l ❙ 96 / 320.49.55

Internet ❙ www.acciopsoriasi.org

La immigració i nosaltres
Organitza: Càritas Parroquial de Tàrrega
Lloc: Tàrrega (Urgell)
Data: 17 de desembre de 2004

Càritas Parroquial de Tàrrega
Te l ❙ 973 / 31.25.01

Panorama mundial després de l’11-S
Organitza: Ajuntament de Bigues i Riells;
Justícia i Pau
Lloc: Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Data: 17 de desembre de 2004

Justícia i Pau
Tels ❙ 93 / 317.61.77

93 / 317.23.38

Exposició
No és un joc
Organitza: Regidoria de Drets Civils i Con-
vivència de l’Ajuntament de Badalona; Secre-
taria de Formació i Cultura de CCOO
Lloc: Badalona (Barcelonès)
Dates: fins al 3 de desembre de 2004

Biblioteca Can Casacuberta
Te l ❙ 93 / 464.34.00

Conte
El somni de la tortuga i altres contes
d’animals
Organitza: Direcció de Serveis de Dona i
Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 4 de desembre de 2004

Ajuntament de Barcelona
Te l ❙ 93 / 413.27.42

Cinema Fòrum
Cuarta planta
Organitza: Fundació Amics Joan Petit
Nens amb Càncer; Lliga Catalana d’Ajuda
al Malalt de Càncer
Lloc: Girona
Dates: del 7 al 10 de desembre de 2004

La Lliga
Te l ❙ 972 / 22.49.63
a/e ❙ lligacatalanacancer@wanadoo.es

Excursió
Visitants hivernals del Delta de l´Ebre
Organitza: GEPEC
Lloc: Delta de l’Ebre (Montsià)
Data: 12 de desembre de 2004

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04

Internet ❙ www.gepec.org

Solidaritat
Salvem la muntanya. Lluitem contra el
càncer
Mountain Wilderness de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 18 de desembre de 2004

Mountain Wilderness de Catalunya
Te l ❙ 93 / 491.52 30

Internet ❙ www.mountainwildernesscatalunya.org

Portal de Pàgines Web: posa la teva entitat a Internet

El Portal de Pàgines Web és un dels 8 Serveis dels quals disposa xarxanet.org, gestionat per TEB-Ravalnet. Seguidament us explicarem
que hi podeu descobrir.

• Podeu estar al dia sobre Internet i cre-
ació de pàgines web per a entitats con-
sultant les Novetats d’aquesta àrea. Hi
trobareu notícies sobre navegadors
d’Internet, eines i recursos per al dis-
seny i creació de webs, temes d’usa-
bilitat i accessibilitat, 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. Podreu conèixer què és un ftp,
com fer més accessible la nostra pàgina

web, com fer un GIF animat, o com uti-
litzar el programa Dreamweaver.

• Podeu disposar d’una completa Agenda
d’actes i d’una Agenda formativa on tro-
bar cursos, jornades i altres activitats re-
lacionades amb el disseny i creació de pà-
gines web 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

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

http://www.xarxanet.org
http://www.acmbc.es
http://www.acciopsoriasi.org
http://www.gepec.org
http://www.mountainwildernesscatalunya.org
http://www.xarxanet.org
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Premis i beques

i

10x10 =
Voluntariat x Disseny
Convocatòria oberta a dissenyadors o qui
vulgui fer una proposta gràfica amb l’objectiu
d’establir un diàleg entre el disseny i el
voluntariat. La  presentació dels resultats
coincideix amb la celebració del Dia Interna-
cional del Voluntariat
Convoca: Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona; Federació Catalana de
Voluntariat Social
Termini: 9 de desembre de 2004

FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Premi Solidaritat
18a convocatòria del Premi que guardona
persones o institucions de Catalunya que
hagin destacat per la seva lluita en defensa
dels Drets Humans. També inclou una men-
ció especial “Mitjans de comunicació” en re-
coneixement d’aquells mitjans que en l’exer-
cici de la seva tasca informadora aborden,
d’una manera clara i decidida, la defensa dels
més desvalguts i la protecció dels Drets Hu-
mans.
Convoca: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Termini: 10 de desembre de 2004

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Te l ❙ 901.51.52.53

Internet ❙ www.casalbcn.info

12a Convocatòria “Les àvies
i els avis escriuen contes i els
infants els dibuixen”
Concurs adreçat a persones de més de 60
anys, en principi del Districte d’Horta i
Guinardó, però també de la resta de Països
Catalans, que escriguin narracions en forma
de contes en català o castellà, dirigides a in-
fants de 6 a 12 anys que les il·lustraran.
Convoca: Associació Nou Horitzó
Termini: 13 de desembre de 2004

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44
a/e ❙ nouhoritzo@correu.voluntariat.org

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Premis Ciutat de l’Hospitalet
Drets Humans i la Convivència
Aquest premi s’atorgarà a persones amb una
trajectòria de reconegut prestigi en la lluita
per la pau, així com a activistes dels drets
humans i la democràcia.

Comunicació
Aquest premi s’atorgarà a una iniciativa
comunicacional, treball de creació o aporta-
ció de caràcter informatiu que hagi contribu-
ït a fomentar el desenvolupament, l’avenç i el
progrés de les ciutats així com afavorir la
comunicació entre els pobles.

Economia Social, Sostenibilitat i
Noves Tecnologies
Aquest premi s’atorgarà a professionals o
projectes empresarials que contribueixin,
mitjançant el desenvolupament d’accions sig-
nificatives en el seu sector o bé per l’aplica-
ció de noves tècniques en els seus proces-
sos productius, a millorar la qualitat de vida
de les persones i de les ciutats o que suposin
un clar benefici social per a la comunitat. Es
valoraran aportacions d’investigació mèdica
avançada, medi ambient i sostenibilitat.

Cooperació i Solidaritat
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones
o organitzacions que treballin per millorar
les condicions de vida dels més desfavorits
mitjançant aportacions i iniciatives solidàri-
es, exemplars i rellevants que contribueixin
a la fraternitat i la convivència entre els ho-
mes i les dones.

Convoca: Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
Publicat al: DOGC núm. 4260, de 15 de
novembre de 2004
Termini: 15 de gener de 2005

http://www.federacio.net
http://www.casalbcn.info
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.peretarres.org

