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

 l ’abastA

15 desembre
2004

163 Guanyadors

del 12è
Premi Voluntariat
2004:

SETEM Catalunya
per la “Festa del Comerç Just”
(àmbit nacional)

Avismón
per “La gran aventura d’acompanyar una
persona gran”
(àmbit local-comarcal)

Les dues entitats van rebre el Premi Voluntariat
2004, instituït pel Departament de Benestar i Fa-
mília, en l’acte de commemoració del Dia Inter-
nacional del Voluntariat que es va celebrar el 10
de desembre al Palau de la Generalitat, sota la
presidència de la Consellera Anna Simó.

Per a més informació:
www.xarxanet.org

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.setem.org/catalunya
http://www.avismon.org
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Formació

Cursos

i

i

i

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

i

Joc, joguina i lleure
Organitza: Suport Associatiu -
Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 27 al 29 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

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

La qualitat a les associacions
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 5 de febrer al 5 de març de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Altres cursos

La identificació de projectes:
diagnòstics participatius
Organitza: Federació Catalana d’ONG per
al Desenvolupament
Lloc: Barcelona
Data: 17 de desembre de 2004

FCONGD
Tel ❙ 93 / 451.70.70 
a/e ❙ fcongd@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/fcongd/

És possible una altra
globalització?
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 20 de desembre de 2004

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ premsa@justiciaipau.org

Programa de lleure
Organitza: Associació de Minusvàlids Ver-
ge del Pilar
Lloc: Fraga (Baix Cinca)
Dates: del 27 de desembre de 2004 al 5 de
gener de 2005

Associació de Minusvàlids Verge del Pilar
Te l ❙ 974 / 47.06.17

Voluntariat per a persones
prejubilades
Organitza: Joves per la Igualtat i Solidaritat
Lloc: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dates: durant el mes de gener de 2005

JIS
Te l ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ yolanda@joves.org

Contacte ❙ Yolanda

Educadors i educadores
ambientals 2005-2006
Organitza: Regional Environmental Centre
for Central and Eastern Europe, Umana
Dimora Onlus
Lloc: Szentendre (Hongria)
Dates: del gener de 2005 al febrer de 2006

REC
Tel ❙ 36 26.504.068
a/e ❙ acraciun@rec.org

Internet ❙ www.rec .org
Contacte ❙ Adriana Craciun

Postgrau Agents de Desen-
volupament Internacional
Organitza: Setem-Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 15 de gener al 18 de juny de 2005

Setem-Catalunya
Te l ❙ 93 / 401 57 75
a/e ❙ carmen.lazaro@fpc.upc.es

Internet ❙ www.setem.org/catalunya/

Creació d’un portal dinàmic.
Instal·lació i configuració
d’un gestor de continguts
Organitza: CTM (Centre Tecnològic de
Manresa), Catux, Diputació de Barcelona, Ge-
neralitat de Catalunya, Pacte Territorial del Bages
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 16 de gener de 2005

Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació
Te l ❙ 93 / 877.64.90

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

Creu Roja Joventut
Tels ❙ 977 / 22.06.31

977 / 22.50.62

Introducció a la gestió
positiva de conflictes
Organitza: Associació Benestar i Desen-
volupament
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 al 29 de gener de 2005

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

Internet ❙ www.abd-ong.org

Crea les teves joguines
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 22 al 29 de gener de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Taller d’Escriptura
Dramàtica
Organitza: Amics del Teatre de Ponent
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Dates: del 10 de febrer al 14 d’abril de 2005

Amics del Teatre de Ponent
Te l ❙ 93 / 849.81.67
a/e ❙ amics@teatredeponent.com

i

i

http://www.esplai.org
http://www.elcae.org
http://www.pangea.org/fcongd/
http://www.rec.org
http://www.setem.org/catalunya
http://www.xarxanet.org
http://www.abd-ong.org
http://www.elcae.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
de nou en marxa!

■■■■■ 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

Recursos

i

ii

i

Recursos a internet

i

Premis i beques

Premis de Cine
Rovira Beleta
Es premien guions de curtmetratges cinema-
togràfics amb valors humans, familiars i edu-
catius. Hi poden concursar joves d’edats
compreses entre els 16 i 30 anys, distribuïts
en tres modalitats.
Convoca: Grup d’Entitats Catalanes de la
Família (GEC)
Termini: 31 de desembre de 2004

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

Internet ❙ www.sobrelafamilia.org

Premi Ferran Salsas - Salut
Mental Comunitària
Treballs que, com a projecte o de resultat,
siguin realitzats de forma individual, en col·-
laboració o col·lectivament i tractin sobre la
Salut Mental Comunitària en qualsevol de les
seves dimensions i nivells d’actuació. El con-
tingut i la possible aplicació s’ha de centrar
territorialment en l’àmbit de Catalunya.
Convoca: Ajuntament de Rubí
Termini: 29 de gener de 2005

Ajuntament de Rubí
Te l ❙ 93 / 588.70.77

Internet ❙ www.rubiciutat.net

El Pont3
El Pont és una associació d’ajut a persones
amb retard mental formada per professio-
nals del sector de l’atenció a persones amb
disminució psíquica. Actualment gestiona
dues llars residència a la ciutat de Tarragona
i ara, gràcies a la col·laboració del Departa-
ment de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya i la Fundació Caixa Tarragona,
obrirà una tercera llar: El Pont3, totalment
independent de qualsevol taller o centre di-
ürn on poden accedir usuaris de qualsevol
centre.

Associació El Pont
Te l ❙ 977 / 25.24.32
a/e ❙ elpont@terra.es

Contacte ❙ Anna Jiménez Baldrís

Postals de Nadal
L’entitat Cooperacció disposa de targetes i
postals de Nadal, tant per a ús particular com
per a empreses que vulguin regalar un mis-
satge de solidaritat. També disposa d’una
secció de CooperArt amb una important
obra gràfica i escultures de ferro d’artistes
d’arreu del món.

Cooperacció
Te l ❙ 93 / 318.34.25
a/e ❙ pilarm@cooperaccio.org

Internet ❙ www.cooperaccio.org

Documents i manuals de
treballs en qualitat
El departament de Qualitat de l’Institut d’In-
novació Empresarial, del Govern de les Illes
Balears, té com a un dels seus objectius edi-
tar manuals de suport i documents que ser-
veixin de consulta als tècnics, de distribució
gratuïta. Us podeu descarregar normes ISO,
guies d’estil, guies de gestió i altres docu-
ments d’interès.

Internet www.idi.es home.php?section=351

Sant Feliu Suma per l’Estatut
La plataforma Sant Feliu Suma per l’Estatut va
ser creada per ciutadans i ciutadanes de la
ciutat per tal de fomentar la participació en la
reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Hi podeu consultar les diverses
aportacions fetes, contestar el qüestionari o
llegir les notícies més destacades.

Internet
www.nouestatutsantfeliu.llobregat.org

Federació Internet d’Entitats
Catalanes a l’Exterior
La FIECE és una organització virtual creada el
1995 per entitats catalanes residents a
Brisbane, La Plata, Melbourne, Toronto,
Vancouver i Washington. Té com a objectiu
unir, a través d’Internet, els Casals i Associ-
acions catalanes que es troben fora de les
fronteres geogràfiques dels Països Catalans.

Internet fiece.catalonia.net

i

http://www.sobrelafamilia.org
http://www.rubiciutat.net
http://www.cooperaccio.org
http://www.idi.es/home.php?section=351
http://www.nouestatutsantfeliu.llobregat.org
http://fiece.catalonia.net
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Crides

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

i

i

i

i

Finançament

i

Voluntaris Terrassa
Tasques a realitzar: Col·laborar en l’orga-
nització de la cavalcada dels Reis Mags.
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dedicació: puntual (unes hores setmanals).
Perfil: Persones majors de 16 anys.

Voluntaris Terrassa
Te l ❙ 93 / 786.11.12 
a/e ❙ voluntaristerrassa@hotmail.com

Internet ❙ voluntaris.terrassa.net

Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tasques a realitzar: Col·laborar per a dur
a terme les activitats del Casal de Nadal amb
els infants i joves del barri del Raval.
Lloc: Barcelona
Dedicació: del 27 al 30 de desembre i el 3 i
4 de gener, de 9.30 a 17h.
Perfil: Persones majors d’edat, motivades
pel treball amb la infància i el camp social,
disposades a treballar en equip.

Centre Obert Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ gavinavoluntaris@yahoo.es

Contacte ❙ Àngels Carbonell

ED Associació Educativa
Sociolaboral
Tasques a realitzar: Donar classes de
Manga (primer en paper i després a l’ordina-
dor) a un grup de nois/es del barri.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores setmanals durant 2 o 3
mesos; horari a convenir a les tardes.
Perfil: Persona amb paciència i capacitat d’en-
tusiasmar el grup, amb experiència en el camp
del còmic i l’animació per ordinador.

ED Associació Educativa Sociolaboral
Te l ❙ 93 / 305.03.80
a/e ❙ ed@xarxa-omnia.org

Delegació Diocesana de
Missions de Barcelona
Tasques a realitzar: Donar un cop de mà a
les diferents tasques que duu a terme l’entitat.
Lloc: Barcelona

DDDMB
Tel ❙ 93 / 270.10.14
a/e ❙ ddmissions5112@arqbcn.org

Contacte ❙ Eulàlia Farrell

Fundació Catalana Tutelar
ASPANIAS
Tasques a realitzar: Recolzament a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual mitjançant
la realització d’activitats en el temps lliure.
Lloc: Girona
Disponibilitat: mínim una vegada al mes.
Perfil: Persona major de 21 anys, motivada
per treballar amb persones amb discapacitats
psíquiques.

ASPANIAS
Te l ❙ 93 / 298.03.01
a/e ❙ voluntariat@telefonica.net 

Internet ❙ www.fundaspanias.org

Esplai Espurnes
Tasques a realitzar: Formar part d’un grup
de monitors/es que treballen amb nens/es
de 4 a 16 anys.
Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Dedicació: dissabtes durant el curs escolar.

Esplai Espurnes
Te l ❙ 93 / 372.06.06
a/e ❙ espurnes@esplai.org

Contacte ❙ Sònia Escobar

Amnistia Internacional
Catalunya
Tasques a realitzar: Dissenyar un DVD
d’un concert d’Amnistia Internacional a par-
tir de fotografies realitzades.
Lloc: Barcelona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona implicada, autònoma i res-
ponsable.

Amnistia Internacional Catalunya
Te l ❙ 93 / 209.35.36
a/e ❙ recursos@ai-cat.org

Internet ❙ www.ai-cat.org
Contacte ❙ Marga Tripiana

Activitats socioculturals
Es convoquen ajudes per a entitats privades
sense ànim de lucre, destinades a la realitza-
ció d’activitats socioculturals.
Convoca: Departament de Sanitat,
Benestar Social i Treball del Govern
d’Aragó
Publicat al: BGA núm. 133, de 5 de novem-
bre del 2003
Termini: 21 de desembre de 2004

Acció social
Es convoquen ajudes per a projectes de com-
promís social que contribueixin a la millora
de la qualitat de vida i a l’envelliment sosteni-
ble.
Convoca: Fundació Pfizer
Termini: 31 de desembre de 2004

Fundació Pfizer
Te l ❙ 91 / 490.95.88

Internet ❙ www.fundacionpfizer.org

Projectes socials
El passat 10 de desembre, la Fundació Claror
va obrir la convocatòria 0’7 Claror adreçada a
2 modalitats de projectes d’àmbit social: aju-
da a la infància en risc i desenvolupament
comunitari.
Convoca: Fundació Claror
Termini: 31 de gener de 2005

Fundacio Claror
Te l ❙ 93 / 476.13.98
a/e ❙ cultura@claror.org

Internet ❙ www.claror .org

Inserció sociolaboral
Projectes d’inserció sociolaboral per a per-
sones en situació o risc d’exclusió laboral,
mitjançant activitats productives generado-
res d’ingressos.
Convoca: Fundació Un Sol Món de Caixa de
Catalunya
Termini: 1 de febrer de 2005

Fundació Un Sol Món
Te l ❙ 902.40.09.73

Internet ❙ obrasocial.caixacatalunya.es

i

i

http://voluntaris.terrassa.net
http://www.fundaspanias.org
http://www.ai-cat.org
http://www.fundacionpfizer.org
http://www.claror.org
http://obrasocial.caixacatalunya.es
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
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i
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i
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Exposicions
Etiquetatge en català i en diverses
llengües minoritàries
Organitza: Òmnium Cultural del Baix
Camp; Plataforma per la Llengua
Lloc: Reus (Baix Camp)
Dates: a partir del 3 de desembre de 2004

Òmnium Cultural del Baix Camp
Tel ❙ 977 / 34.16.17
a/e ❙ omnium@tinet.org

Trencant Silencis
Organitza: Associació FADA per a l’As-
sessorament i la Prevenció dels Abusos
Sexuals a Menors
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 22 de desembre de 2004

F A D A
Tel ❙ 93 / 318.97.69

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org

El medi natural a Osona
Organitza: Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis del Museu Industrial del Ter
Lloc: Manlleu (Osona)
Dates: fins al 2 de gener de 2005

Museu Industrial del Ter
Te l ❙ 93 / 851.51.76

Internet ❙ www.mitmanlleu.org

Solidaritat
Marató de recollida de joguines noves
Organitza: Creu Roja Joventut a l’Anoia
Lloc: Igualada (Anoia)
Data: 17 de desembre de 2004

Creu Roja Joventut a l’Anoia
Te l ❙ 93 / 805.33.44

Internet ❙ www.creurojaanoia.org

Jocs en català
Organitza: Plataforma per la Llengua
Lloc: Barcelona
Data: 18 de desembre de 2004

Plataforma per la Llengua
a/e ❙ info@plataforma-llengua.org

Internet ❙ www.plataforma-llengua.org

Festa del Voluntariat
Organitza: Esclerosi Múltiple - Associació
de Girona
Lloc: Girona
Data: 18 de desembre de 2004

EM-GI
Te l ❙ 972 / 22.15.44

Concert
Cants i Llegendes
Organitza: Intermón-Oxfam
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Data: 21 de desembre de 2004

Club Muntanyenc Sant Cugat
Te l ❙ 93 / 674.53.96

Internet ❙ www.clubmuntanyenc.org

Excursió
Cap de Salou
Organitza: Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes del Camp
Lloc: Salou (Tarragonès)
Data: 19 de desembre de 2004

GEPEC
Tel ❙ 977 / 64.16.72

Internet ❙ www.gepec.org

Balls populars
Programació especial en record
d’Aureli Capmany
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 19 de desembre de 2004

Esbart Català de Dansaires
Te l ❙ 93 / 412.51.11

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Una ullada lúcida a la cultura popular catalana del moment.

Xarxanet.org. L’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en
llengua catalana.

Connecteu-vos-hi! www.xarxanet.org

El voluntariat cultural també té el seu espai a xarxanet.org. Tots els interessats en la
cultura popular i tradicional, en els seus orígens i en com es manifesta actualment, troba-
reu a xarxanet.org els millors articles d’anàlisi i reflexió sobre el tema.

A xarxanet.org hi escriuen, periòdicament, els especialistes en cultura popular Jan Grau,
Xavier Orriols i Rut Martínez. Tots tres analitzen la salut i la vitalitat de la cultura popular
que es viu arreu dels Països Catalans, des de la relació que manté amb els mitjans de
comunicació –entesa com un conflicte constant d’interessos i llenguatges–, el vincle exis-
tent entre els jocs i la música, la relació entre Dalí i la sardana, la crisi del model tradicional
de festa major i el naixement de festes substitutòries, i el repte de la World music respecte
la música de tota la vida, entre d’altres.

Tots els vessants de la cultura popular, a anàlisi

http://www.fada.voluntariat.org
http://www.mitmanlleu.org
http://www.esbartcatala.org
http://www.gepec.org
http://www.plataforma-llengua.org
http://www.creurojaanoia.org
http://www.clubmuntanyenc.org
http://www.xarxanet.org
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Campanyes

i

Pessebres vivents
Pessebre vivent infantil i juvenil
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Lo
Merlet
Lloc: El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Data: 24 de desembre de 2004

Agrupament Escolta i Guia Lo
Merlet
Tels ❙ 973 / 60.13.14

639.81.85.00

Ardèvol de Pinós
Organitza: Centre Cultural d’Ardèvol de
Pinós
Lloc: Ardèvol de Pinós (Solsonès)
Dates: del 26 de desembre de 2004 al 23
de gener de 2005

Centre Cultural
Tels ❙ 973 / 47.35.34

678.69.15.39

Joanetes
Organitza: Associació de veïns i jovent
del poble
Lloc: Joanetes (Garrotxa)
Dates: 25 i 26 de desembre de 2004

Associació de veïns
Te l ❙ 972 / 69.04.19

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

Posa’t la gorra! 2004
Un cop més l’Associació de Nens amb Càn-
cer (AFANOC) organitza una nova edició de
la campanya Posa’t la gorra!, dirigida a sensibi-
litzar la societat i donar a conèixer l’existèn-
cia del càncer infantil, per tal de normalitzar
la malaltia. Posa’t la gorra! 2004 és una diada
plena d’activitats dirigides a nens i pares, que
tindrà lloc el proper dissabte, 18 de desem-
bre, a les instal·lacions del Parc Zoològic de
Barcelona. Tanmateix, l’acte servirà per re-
captar fons amb la finalitat de pal·liar, en la
mesura que sigui possible, les mancances en
serveis i instal·lacions per a aquests infants.

A F A N O C
Internet ❙ www.afanoc.org

En català, jugues?
Des de la Plataforma per la Llengua ha co-
mençat la campanya En català, jugues? per de-
manar als Reis Mags d’Orient que aquest
Nadal duguin joguines en català als nens i
nenes dels Països Catalans. Per aquest motiu
han editat cartes per escriure als Reis on els
demanen poder jugar en català, i han organit-
zat una Festa de la Joguina en Català el dis-
sabte 18 de desembre al matí, a partir de les
10h, al Parc de la Ciutadella de Barcelona.
A principis de desembre es podran trobar
les cartes per escriure als Reis en botigues
de joguines i en algunes revistes en català.

Plataforma per la Llengua
Internet ❙ www.plataforma-llengua.org

Apadrina Nicaragua
La Universitat Oberta de Catalunya ha posat
en marxa una campanya d’apadrinament per a
Nicaragua, que vol difondre la situació de la
infantesa en aquest país i donar suport als
projectes educatius de les ONG Famílias
Unidas i Dianova Internacional, tenint en
compte que el 70 % de la població d’aquest
país viu per sota del llindar de pobresa. S’hi
pot col·laborar fins el 15 de gener del 2005.

UOC-Campus for Peace; Famílias
Unidas i Dianova International

Internet ❙ www.apadrinanicaragua.org

Ajut humanitari per al poble
Sahrauí
L’ACAPS organitza l’11a Caravana Catalana
d’Ajut Humanitari per al Poble Sahrauí. En-
guany la recollida torna a ser de productes
d’higiene 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
situació d’emergència alimentària als Cam-
paments de Refugiats, on malviuen més de
200.000 persones.
L’Espai Solidari de la Fundació Autònoma
Solidària participa activament en la campa-
nya, gestionant-la al Campus de la UAB. Col·-
labora-hi!

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí

Internet ❙ magno.uab.es/fas/fas/
caravana_11_portada.htm
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Us desitgem Bones Festes!!

http://www.xarxanet.org
http://www.afanoc.org
http://www.plataforma-llengua.org
http://www.apadrinanicaragua.org
http://magno.uab.es/fas/fas/caravana_11_portada.htm
http://www.peretarres.org

