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FELIÇ ANY NOU!

Extret del llibre ABCEDARI: una joia
solidària, de Miquel Martí i Pol.

“Acull els
somnis com
el que són,
un acte de fe
en la vida”
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somnis com
el que són,
un acte de fe
en la vida”
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Formació

Cursos
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Iniciació al voluntariat
Organitza : Escola de Formació del
Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 31 gener al 16 de febrer de 2005

EFV - Càritas Diocesana de Barcelona
Te l ❙ 93 / 302.66.22
a/e ❙ ajauregui@caritasbcn.org

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 5 al 19 de febrer del 2005

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

La mort prova de vida
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 al 24 de febrer de 2005

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Perspectiva de gènere als
projectes de cooperació i
educació per al
desenvolupament
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 28 de febrer al 18 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Altres cursos

Globalització,
desenvolupament i
cooperació
Organitza: Fundació Solidaritat UB – Món 3
Lloc: Barcelona
Dates: de gener a juliol de 2005

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

Contacte ❙ Maite Sirera

Immigració i educació
sociocultural
Organitza: Fundació Bosch i Gimpera
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 de gener al 6 de juny de 2005

F B G
Tel ❙ 93 / 567.74.03
a/e ❙ tclaus@fba.ub.es

Internet ❙ www.fbg.ub.es

Captació de voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener de 2005

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

Selecció i assignació de
voluntaris
Organitza: Fundació de la Solidaritat i el
Voluntariat de la Comunitat Valenciana
Lloc: Manises (Horta Oest – País Valencià)
Dates: del 17 al 19 de gener de 2005

FSVCV
Tel ❙ 961 / 52.52.65
a/e ❙ ribanez@solidaridadyvoluntariado.org

Internet ❙ www.solidaridadyvoluntariado.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@apnae.org

Internet ❙ www.apnae.org

Com aconseguir més
voluntaris. Selecció, acollida i
acompanyament
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 22 gener de 2005

Intervenció socioeducativa
en marginació
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 de gener al 13 de juny de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Postgrau en
Desenvolupament i
Cooperació
Organitza: Centre de Cooperació Interna-
cional de la Universitat de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: de l’1 de febrer al 26 de maig de 2005

CCI - UdL
Te l ❙ 973 / 00.35.35
a/e ❙ cci@int.udl.es 

Internet ❙ www.udl.es/arees/cci/

Seminari sobre conflictes i
mediació en situació de crisi
(6a ed.)
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: de l’11 de febrer al 26 de febrer de
2005

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.afanoc.org
http://www.elcae.org
http://www.fbg.ub.es
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.solidaridadyvoluntariado.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.udl.es/arees/cci/
http://www.peretarres.org
http://www.apnae.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

Campanyes

i

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

i
i

Les noves famílies, mites i
realitats de les noves
organitzacions familiars
Organitza: Ponts de Mediació
Lloc: Barcelona
Dates: 14 i 16 de febrer de 2005

Ponts de Mediació
Te l ❙ 93 / 292.02.38
a/e ❙ pontsdemediacio@pontsdemediacio.com

Jornades

Jornada de portes obertes
Organitza:  Metàfora - Centre d’Estudis
d’Art Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: 13 de gener i 31 de març de 2005

Metàfora - Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Te l ❙ 93 / 330.00.89

Internet ❙ www.metafora.org

Trobada sobre educació en
Comunicació
Organitza: AulaMèdia
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 27 de gener de 2005

AulaMèdia
a/e ❙ info@aulamedia.org

Internet ❙ www.aulamedia.org/2005

Campanya de Nadal per al
consum responsable i
solidari
Endegada per la Regidoria de Participació i
Promoció de la Dona amb la col·laboració de
Save the Children, Cáritas, el Plenari dels In-
fants i dels Adolescents, Amnistia Internaci-
onal i Lo Cacau. Separar els residus, evitar
les compres compulsives, l’excès de men-
jars o apostar per joguines creatives o sexis-
tes són alguns dels consells que s’inclouen
en la campanya per a un consum responsable
i solidari. Amb aquesta finalitat s’han editat
10.000 exemplars d’un díptic informatiu que
es repartirà entre els alumnes d’ESO.

Regidoria de Participació i Promoció de la
Dona de l’Ajuntament de Lleida.
Internet www.paeria.es

Iraq: acció urgent per a
prevenir crims de gerra a
Fal·uja
Més de 10.000 marines nord-americans i
2.000 membres de las forces de seguretat
iraquianes van iniciar el passat mes de no-
vembre una ofensiva sobre Fal·luja. Segons
els informes, desenes de civils han mort du-
rant els combats entre les forces nord-ame-
ricanes i iraquianes i els insurgents. Les morts
de civils s’han produït com a conseqüència
de que cap de les parts contendents no han
pres les precaucions necessàries per a pro-
tegir els no combatents, de manera que el
personal civil i militar tant nord-americà com
iraquià no respecten el Dret Internacional
Humanitari Davant d’aquesta situació des
d’Amnistia Internacional t’animem a escriu-

re a Donald Rumsfeld, secretari de Defensa
dels EUA. Pots  enviar una carta o un fax o un
correu electrònic mitjançant la web del  De-
partament de Defensa.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org/irak/

actua.shtm

Regala un món millor
Les Tres Bessones amb l’ajuda de Cromoso-
ma (els encarregats de fabricar tots els pro-
ductes d’aquestes entremaliades germanes)
i la Creu Roja Joventut de Catalunya han ide-
at una campanya per a què tots col·laborem
en la recollida de jocs i joguines per tal que
cap infant no es quedi sense regals aquest
Nadal.
La campanya consisteix a portar joguines
noves a les 70 seus que té la Creu Roja Jo-
ventut a Catalunya, per a què la nit del 5 de
gener, els Reis Mags les passin a buscar i pu-
guin portar-les a aquests infants. La recollida
es fa en més de 200 poblacions catalanes, així
que podeu saber on us queda el punt de re-
collida més proper trucant a la Creu Roja o
enviant-los un e-mail. Teniu temps fins al 5
de gener.

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 902.22.22.93
a/e ❙ webcr@creuroja.org

i

http://www.xarxanet.org
http://www.metafora.org
http://www.aulamedia.org/2005
http://www.paeria.es
http://www.es.amnesty.org/irak/actua.shtm


4 1 gener 2005
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Crides

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

i

i

i

Recursos

i

i

i

Observatori del Tercer
Sector
Tasques a realitzar: Traducció de contin-
guts de la web de l’entitat del català a l’anglès
i d’alguns documents rellevants que s’hi han
publicat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: variable en funció de la disponi-
bilitat personal.
Perfil: Estudiant o llicenciat en filologia o
traducció i interpretació. Es valorarà experi-
ència en traduccions en el Tercer Sector.

Observatori del Tercer Sector
Te l ❙ 93 / 343.58.80 
a/e ❙ observatori@tercer-sector.org 

Internet ❙ www.tercer-sector.org 

Amnistia Internacional
Tarragona
Tasques a realitzar: Col·laboració amb les
activitats de l’entitat.
Lloc: Tarragona
Dedicació: a convenir.
Perfil: Persona interessada en l’àmbit dels
drets humans.

Amnistia Internacional Tarragona
Te l ❙ 629.79.32.79
a/e ❙ correu@amnistiatarragona.org

Contacte ❙ Maria Pilar Garcia i Pedrosa

Mans Unides
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el De-
partament d’Educació per a la preparació i
l’elaboració de materials pedagògics sobre
l’educació en valors. Preparació de tallers de
formació per a formadors i mantenir contac-
te amb gent del món de l’ensenyament.
Lloc: Barcelona
Dedicació: continuada setmanalment.
Perfil: Persones amb experiència o relació
amb el món de l’educació, amb motivacions
dins el món de la solidaritat i la cooperació.
Preferentment que siguin pedagogs, educa-
dors, sociòlegs, psicòlegs, etc.

Mans Unides
Te l ❙ 93 / 487.78.78 
a/e ❙ dortiz@mansunides.org 

Internet ❙ www.mansunides.org

Finançament

Cooperació
Suvencions per a projectes de cooperació al
desenvolupament i activitats de sensibilitza-
ció corresponents a l’any 2004.
Convoca: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Termini: 3 de gener de 2005

Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Te l ❙ 93 / 462.40.40

Internet ❙ www.grame.net/

Risc d’exclusió
Convocatòria per a projectes que tinguin com
a finalitat la millora de l’atenció social i de la
qualitat de vida de persones amb dificultats
personals, familiars o socials, amb limitaci-
ons en el seu desenvolupament, la seva for-
mació i/o la seva integració social i laboral.
Convoca: Fundació Caixa Manresa
Termini: 14 de gener de 2005

Fundació Caixa Manresa
Te l ❙ 93 / 872.49.76
a/e ❙ fundacio@caixamanresa.es

Internet ❙ www.caixamanresa.es/fundacio/

Joventut
Ajudes per a la realització de projectes mit-
jançant el Programa d’Acció Comunitària “Jo-
ventut” de la Unió Europea. S’hi poden pre-
sentar els joves individualment o col·lectius
de joves.
Convoca: Departament de Sanitat, Benes-
tar Social i Treball del Govern d’Aragó
Publicat al: BGA núm. 133, de 5 de novem-
bre de 2003
Termini: 4 d’agost de 2005

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

Catàleg de comerç just
d’Intermón Oxfam 2004-2005
Comprar marques de comerç just significa
col·laborar amb els petits productors dels
països més pobres. Gràcies a això, milers de
famílies poden accedir a millorar les seves
condicions de vida, a nivell de sanitat, educa-
ció, alimentació, etc.
En aquest catàleg digital hi trobareu gairebé
50 pàgines a tot color sobre productes de
comerç just, a banda d’un mapa sobre projec-
tes de desenvolupament i d’ajuda humanitària
i adreces de les botigues d’Intermón-Oxfam.
El trobareu en format electrònic en pdf.

Intermón-Oxfam
Tel ❙ 902.33.03.31
a/e ❙ info@IntermonOxfam.org

Internet ❙ www.intermonoxfam.org

Guia de tallers i activitats
2004-2005
L’entitat de l’Hospitalet de Llobregat, Joves
per la Igualtat i la Solidaritat, s’adreça a grups
de joves, entitats joves o d’altres equipa-
ments per a la joventut com centres d’ense-
nyament, casals o punts d’informació juvenil.
Les dinàmiques dels tallers es poden adaptar
a les necessitats dels grups i la durada apro-
ximada d’aquests és de dues hores. Us po-
deu descarregar la guia al portal joves.org.

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

Internet ❙ www. joves .org

Sala, Gaietà. Guia pràctica
per a la creació d’ocupació
(Barcelona: APPIS, 2001)
Aquest llibre neix amb la vocació de conver-
tir-se amb un manual pràctic i rigorós a la
vegada, per a posar en marxa empreses d’eco-
nomia social. Explica com s’han d’aprofitar
les oportunitats d’ocupació, i serveis que
ofereixen els denominats nous jaciments
d’ocupació, esdevenint una eina eficaç per a
l’emprenedor que pensa en termes de justí-
cia social.

Associació per a la Promoció de la
Igualtat Social
Te l ❙ 93 / 285.09.80

http://www.tercer-sector.org
http://www.mansunides.org
http://www.grame.net
http://www.caixamanresa.es/fundacio/
http://www.intermonoxfam.org
http://www.joves.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
i

i
i

i

i
i

Pastorets i pessebres
Representació dels Pastorets de Josep
M. Folch i Torres,
Organitza: Casal Cultural i Parròquia de
Tremp
Lloc: Tremp (Pallars Jussà)
Data: 4 de gener del 2005

Ajuntament de Tremp
Tel ❙ 973 / 65.00.05

Pessebre vivent
Organitza: Societat del Pessebre Vivent i
Ajuntament de Camarasa
Lloc: Camarasa (Noguera)
Dates: fins al 9 de gener de 2005

Societat del Pessebre Vivent
Te l ❙ 973 / 42.00.09

Internet ❙ www.pessebrecamarasa.org

Exposicions
Il·lustracions de Perico Pastor
Organitza: Nens i Joves amb Cardiopatia
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 8 de gener de 2005

AAC IC
Te l ❙ 93 / 458.66.53

Internet ❙ www.aacic.org

Tothom pels drets humans
Organitza: Amnistia Internacional i Regido-
ria de Drets Civils de l’Ajuntament de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: fins al 23 de gener de 2005

Ajuntament de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.04.57

Internet ❙ www.paeria.es

Circ d’hivern
Circus Klezmer
Organitza: Ateneu Popular de Nou Barris
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 9 de gener de 2005

Ateneu Popular de Nou Barris
Te l ❙ 93 / 353.95.16

Internet ❙ www.noubarris.net/ateneu

Taula rodona
Entre dues cultures
Organitza: Associació per la Cooperació,
la Inserció Social i la Interculturalitat
Lloc: Barcelona
Data: 11 de gener de 2005

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87
a/e ❙ merce@gabinet.com

Regals amb compromís per a les festes de Reis

Les festes de Nadal i Reis són la principal època de l’any en què ens fem regals. Abans de
consumir compulsivament durant aquestes dates, us recomanem que visiteu el recull de les
campanyes de sensibilització on-line existents enguany.

A tall d’exemple, entre moltes d’altres iniciatives solidàries, a xarxanet.org hi podreu
trobar informació sobre Mundosolidario i Vida y Libertad, que treballen per fer possible que
els Reis Mags puguin dur alguna joguina a 5.220 nens de Bolívia, Perú i Guatemala. També hi
podreu llegir l’alerta que l’organització Acógelos fa sobre que, cada any, a l’Estat espanyol
s’abandonen uns 200.000 animals de companyia, la majoria després de les festes de Nadal.
L’especial de xarxanet.org també enllaça amb les nadales solidàries que permeten enviar els
col·lectius Iwith.org i Metges del Món, les paneres de comerç just de la Fundació Futur i la
iniciativa de la FCONGD sobre el Torró per la Sobirania Alimentària dels Pobles.

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

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

Excursió
36a Renovació de la Flama de la Llen-
gua Catalana
Organitza: Agrupació Excursionista Talaia
Lloc: Prada de Conflent (Rosselló)
Data: 8 de gener de 2005

Talaia
Te l ❙ 93 / 893.12.57
a/e ❙ secretaria@aetalaia.org

Concerts
Concert d’any nou i Euroconcert
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 5 de gener de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77

8è Tribute dels Carnavals
Organitza: Associació AMICS
Lloc: Ulldecona (Montsià)
Data: 28 de gener de 2005

AMICS
Te l ❙ 977 / 72.08.39
a/e ❙ garrofarock@mixmail.com

http://www.pessebrecamarasa.org
http://www.aacic.org
http://www.noubarris.net/ateneu
http://www.paeria.es
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Premis Voluntariat 2004 - Entitats guanyadores

i

i

Recursos a Internet

Avismón-Catalunya
La gran aventura
d’acompanyar una persona
gran
Àmbit local-comarcal
El projecte La gran aventura d’acompanyar una
persona gran, que té com a objectiu garantir
que la gent gran tingui un envelliment digne a
través del suport social del voluntariat.
Avismón aplega, a través del voluntariat, una
xarxa important de recursos per donar res-
posta a les necessitats de les persones grans
per tal que puguin mantenir-se dinàmiques,
continuïn sent autònomes i puguin tenir un
envelliment ric i participatiu.

A través de la seva condició de persona més
jove, el voluntari ofereix un ajut
intergeneracional a les famílies que no po-
den atendre els seus ancians com voldrien.
Les actuacions dels voluntaris inclouen des
d’acompanyaments setmanals fins a acompa-
nyaments puntuals, passant per la col·-
laboració en petits arranjaments a la llar o en
activitats lúdiques periòdiques. El premi que
rep Avismón està dotat amb 5.000 euros,
que contribuiran al desenvolupament de les
seves activitats.

Setem Catalunya
Festa del Comerç Just
Àmbit Nacional
La Festa del Comerç Just té per objectiu esten-
dre arreu de Catalunya la celebració d’aques-
ta festa que sensibilitza els ciutadans i ciuta-
danes de la situació actual del comerç inter-
nacional i de les seves conseqüències sobre
els països del Sud divulgant i promovent les
propostes del comerç just com una opció de
compra real.

L’any 2005 es preveu que la Festa del Co-
merç Just se celebri a 50 municipis de
Catalunya, amb la participació de més de 70
entitats i 1.200 voluntaris. El premi que rep
SETEM està dotat amb 10.000 euros, que es
destinaran a desenvolupar el projecte de la
Festa del Comerç Just l’any 2005.

Sodepau
Es tracta d’una organtizació laica, fundada el
1993 que treballa en l’àmbit de la solidaritat
internacional i el suport a processos de des-
envolupament local i comunitari a països
d’Àfrica del Nord, Pròxim Orient, Amèrica
Central i del Sud. Actualment acaben de re-
novar la seva web on hi trobareu informació
molt interessant.

Internet www.sodepau.org

Butlletí informatiu e-textos
Properament l’Institut d’Alts Estudis Univer-
sitaris endegarà una eina que inclourà arti-
cles i conferències on-line elaborades per
professors universitaris que constituirà un
corpus col·lectiu de textos d’accés públic i
gratuït. Podreu llegir e-textos d’història, ge-
ografia humana, antropologia, literatura, psi-
coanàlisi i sociologia.

Institut d’Alts Estudis Universitaris –
UB – UOC – Universitat de Lleó

Internet ❙ www.insm.es

Canal Cau: xat per a escoltes
i guies de parla catalana
El canal #cau de l’IRC-Hispano és la primera
sala de xat per a escoltes i guies de parla cata-
lana, un espai virtual on escoltes poden esta-
blir converses escrites en temps real a través
d’Internet. Uns 500 escoltes de tot Catalunya,
País Valencià i Balears han provat el canal.

Internet canalcau.escoltesiguies.org

http://www.sodepau.org
http://www.insm.es
http://canalcau.escoltesiguies.org
http://www.peretarres.org
http://www.setem.org/catalunya
http://www.avismon.org

