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166 2es Jornades de

voluntariat ambiental

■ Què motiva als voluntaris de medi ambient?
■ Què determina la qualitat de la gestió del

voluntariat ambiental?

· A qui van adreçades? Coordinadors i responsa-
bles de la gestió de programes de voluntariat ambi-
ental i qualsevol persona interessada en el tema.

· Lloc de les Jornades:  Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis (Museu Industrial del Ter) de Manlleu
(Can Sanglas, passeig del Ter, s/n).

· Dates: 11 i 12 de febrer de 2005.
· Allotjament dels participants: Seminari de Vic

(ronda de Francesc Camprodon, núm. 2; tel. 93 889
23 18).

· Exposició: S’ha previst disposar d’un espai per a
l’exposició de projectes de voluntariat ambiental. Les
organitzacions interessades disposaran d’un plafó de
120 x 80 cm.

Aquestes Jornades estan organitzades pel Grup Motor
de Voluntariat Ambiental, amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya.

Per a més informació:
www.xarxanet.org

http://www.xarxanet.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

i

i

La mort prova de vida
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: 3 i 15 de febrer de 2005

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Voluntariat i immigració
Organitza: Fundació Solidaritat UB – Món 3
Lloc: Barcelona
Dates: Del 9 al 28 de febrer de 2005

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

Contacte ❙ Maite Sirera

Passat, present i futur en la
integració laboral de les
persones amb discapacitat
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 al 26 de febrer de 2005

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

Director de lleure
Setmana Santa 2005
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 19 de febrer al 10 d’abril de 2005

Iniciació a l’esplai –
premonitor
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 21 al 23 de març de 2005

Escola de l’Esplai de Girona
Te l ❙ 972 / 24.93.25
a/e ❙ escolaesplai@fundacioesplaigirona.org

Altres cursos

Com viure les emocions i els
sentiments
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 7 al 16 de febrer 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

Gènere i sexualitat.
Una aproximació des de
l’àmbit educatiu
Organitza: UNED Terrassa i Ca la Dona
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: del 7 de febrer a l’11 d’abril de 2005

UNED Terrassa
Te l ❙ 93 / 731.49.33

Internet ❙ www.uned-terrassa.es

Inicia’t en l’ús de l’ordinador
(1 h.)
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: diversos dies de febrer i març de 2005

Fotografia digital (3 h.)
Organitza: Cibernàrium
Lloc: Barcelona
Dates: 8 i 24 de febrer i 9 i 29 de març de 2005

Cibernàrium
Tel ❙ 93 / 291.76.10

Internet ❙ www.cibernarium.com

Utilització dels contes
en Art teràpia
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 de febrer al 14 de març de 2005

Metàfora
Te l ❙ 93 / 330.00.89
a/e ❙ arteterapia@metafora.org

Internet ❙ www.metafora.org

Intervenció en l’Abús Sexual
a Menors:
prevenció-detecció-actuació.
Organitza: FADA per a l’Assessorament i
la Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors
Lloc: Barcelona
Dates: del 15 de febrer al 10 de març de 2005

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ asfada@suport.org

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org

Programari Gestió de socis
Suport – bàsic
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 15 al 22 de febrer de 2005

Programari Gestió de socis
Suport - avançat
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 de febrer al 3 de març de 2005

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

Internet ❙ www.esplai.org

La Unió Europea a
l’abast. Claus per a
l’elaboració de projectes
europeus en els àmbits social
i ambiental
Organitza: Gabinet d’Estudis Socials
Lloc: Barcelona
Dates: febrer de 2005

GES
Tels ❙ 93 / 215.39.87

93 / 487.38.16
a/e ❙ ges@gabinet.com

Internet ❙ www.gabinet.com

http://www.afanoc.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.uned-terrassa.es
http://www.cibernarium.com
http://www.metafora.org
http://www.xarxanet.org
http://www.gabinet.com
http://www.esplai.org
http://www.fada.voluntariat.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

Campanyes

i

i

i
i

i

i

Jornades

Fòrum Social per l’Educació
a Catalunya
Organitza: FSEC
Lloc: Barcelona
Dates: del 25 al 27 de febrer de 2005

Jornades de debat a Olot
Organitza : FSEC; mestres i professors
d ’O lo t
Lloc: Olot (Garrotxa)
Dates: del 25 al 27 de febrer de 2005

FSEC
Tel ❙ 93 / 318.75.17
a/e ❙ correu@forumeducacio.org

Internet ❙ www.forumeducacio.org
Contacte ❙  Rita Montaner i Blanca Luque

4es Jornades d’educació en
valors: recuperar la iniciativa
en l’educació en valors
Organitza: Senderi, ICE de la Universitat
Rovira i Virgili, Fundació Jaume Bofill i Xarxa
d’Educació en Valors
Lloc: Tarragona
Dates: 4 i 5 de març del 2005
 

ICE - URV
Tel ❙ 977 / 55.80.68
a/e ❙ gesice@urv.net

Per un corredor humanitari a
Palestina
Metges del món denuncia que el mur que
separa Israel de Palestina ha deixat milers de
palestins sense accés als serveis bàsics de
sanitat i demanen que s’hi obri un corredor
humanitari. També explica la història de la
construcció del mur, els problemes sanitaris
que comporta, fotografies i testimonis per-
sonals.

Metges del Món
Internet ❙ www.medicosdelmundo.org/

activate/palestina/

Foment de la contractació
dels col·lectius vulnerables
La Cambra de Tarragona i Creu Roja han de-
cidit establir una línia de col·laboració con-
junta. L’objectiu és endegar una campanya de
sensibilització dirigida als empresaris a fi i
efecte de donar-los a conèixer els incentius
a la contractació de col·lectius vulnerables.
Aquesta iniciativa pretén inserir en el mer-
cat laboral aquells col·lectius que més difi-
cultats tenen per fer-ho. Mitjançant aquesta
acció la Cambra vol donar resposta, no no-
més a les necessitats dels emprenedors, sinó
a les del conjunt de la societat, com a entitat
compromesa amb el benestar econòmic i
social del territori. La difusió d’aquesta inici-
ativa s’ha posat en marxa amb l’edició d’un
díptic informatiu.

Cambra de Tarragona; Creu Roja
Catalunya
Te l ❙ 977 / 21.96.76

Internet ❙ www.cambratgn.es

Finançament

Medi ambient
Es convoquen ajudes a projectes medio-
ambientals adreçades a entitats privades sense
ànim de lucre que treballin en els camps de la
biodiversitat i conservació ambiental, la in-
formació ambiental i la sostenibilitat.
Convoca: Fundació La Caixa
Termini: 25 de febrer de 2005

Fundació La Caixa
Te l ❙ 902.22.30.40

Internet ❙ www.fundacio.lacaixa.es

Cooperació i solidaritat
L’Ajuntament de Girona atorga subvencions
a projectes que fomentin la cooperació en el
desenvolupament i l’ajut humanitari en l’àm-
bit internacional, la solidaritat ciutadana amb
els països empobrits, el diàleg intercultural i
la prevenció del racisme, fer cultura de pau o
la resolució pacífica dels conflictes.
Convoca: Ajuntament de Girona
Termini: 28 de febrer de 2005

Ajuntament de Girona
Te l ❙ 972 / 41.90.00

972 / 41.90.10
Internet ❙ www.ajuntament.gi

http://www.forumeducacio.org
http://www.medicosdelmundo.org/activate/palestina
http://www.cambratgn.es
http://www.ajuntament.gi
http://www.fundacio.lacaixa.es
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Premis i beques
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Crides

Premi 8 de març
Mª Aurèlia Capmany
Convocatoria corresponent a la 19ª edició.
Es poden presentar projectes que tinguin com
a objectiu el canvi de valors, des d’una pers-
pectiva de gènere, en relació amb la imatge
de les dones a la publicitat.
Convoca: Regidoria de Dona i Drets Civils
de l’Ajuntament de Barcelona
Termini: 8 de febrer de 2005

CIRD
Tel ❙ 93 / 413.27.22

Internet ❙ www.cird.bcn.es

3r concurs de fotografies
“Dones i treballs”
Aquest és el tercer any consecutiu del con-
curs de fotografia independent dintre dels
actes commemoratius del 8 de març, Dia In-
ternacional de la Dona. Les fotografies han
de girar al voltant del tema “Dones i tre-
balls” i hi pot participar tothom a nivell indi-
vidual o col·lectiu, sense distinció de sexe,
edat, o qualsevol altra condició personal. Les
fotografies s’hauran de presentar amb un
tamany de 40x60 cm.
Convoca: Joves de CC.OO Vallès Oriental
– Maresme
Termini: 28 de febrer de 2005

CCOO Vallès Oriental
Te l ❙ 93 / 741.53.40 
a/e ❙ mguillen@conc.es

Internet ❙ www.conc.es/vorientalmaresme

Premi Tarragonès de
Creació i Difusió Eutyches
S’hi poden presentar entitats i ajuntaments
amb l’objectiu d’assenyalar una personalitat,
entitat o associació, reconeguda en el seu
sector professional, que hagi difós o
incentivat aspectes culturals, medioambientals
o patrimonials del Tarragonès.
Convoca: Consell Comarcal del Tarragonès
Publicat al: BOPT núm. 259, de 10 de no-
vembre de 2001
Termini: 29 de juliol de 2005

Associació Nou Horitzó
Tasques a realitzar: Dues opcions de col·-
laboració. Dedicar alguna hora a ajudar els
altres o participar en alguna activitat lúdica o
cultural al barri del Guinardó (tallers de me-
mòria, xerrades informatives o culturals,
manualitats diverses)
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 hora a la setmana.

Associacio Nou Horitzó
Tel 93./ 408.54.44
a/e ❙ nouhoritzo@correu.voluntariat.org

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org
Contacte ❙ Eva Aguilar

Fundació Vicent Ferrer
Tasques a realitzar: Col·laboració en una
botiga i altres activitats puntuals.
Lloc: Palma de Mallorca
Dedicació: Horari comercial de mitja jor-
nada i puntualment en períodes de vacances,
Nadal, etc.
Perfil: Persones majors de 18 anys disposa-
des a col·laborar dins l’horari comercial.

Fundació Vicent Ferrer
Te l ❙ 971 / 22.01.09 
a/e ❙  baleares@fundacionvicenteferrer.org 

Internet ❙  www.fundacionvicenteferrer.org

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Col·laboració en tas-
ques de manteniment, reparació i actualitza-
ció del programari dels ordinadors del Cen-
tre Obert Tria.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Es cerca persona amb experiència en
manteniment d’ordinadors.

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

Internet ❙ www.comtal.org 

Recursos

Banc de Recursos:
la ludoteca juvenil
A partir del mes de gener d’enguany, El CAE
de Manresa posa a disposició del públic la
nova caixa-joc del Banc de Recursos que con-
té més de vint jocs especialment indicats per
a joves i adolescents. La Ludoteca conté:
• Jocs de destresa i habilitat: maxi-flitzer,

carrom, sjoelback, etc.
• Jocs de cartes: Jungle speed, etc.
• Jocs tradicionals de taula: Yam, Jumpy jack,

fanorana, etc.
• Jocs comercials: Carcassonne, Lost cities, etc.

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

Internet ❙ www.elcae.org

Sales d’estudis nocturnes
Les sales d’estudis nocturnes formen part
del projecte “La nit a Marianao”, que sorgeix
amb la finalitat d’omplir el buit que hi ha a la
ciutat de Sant Boi d’un oci alternatiu diferent
del consumista, i d’incidir prioritàriament en
els joves, aprofitant els recursos i les instal·-
lacions de la Fundació Marianao i que puguin
autogestionar les activitats que vulguin im-
pulsar. El projecte disposarà de:
Sales de reunions i d’estudi, Biblioteca
Ràdio Marianao, Aules d’informàtica i
internet, Aules adreçades al treball de tallers
creatius, Espais de trobada i de lleure

Fundació Marianao
Te l ❙ 93 / 630.30.62
a/e ❙ fundaciomarianao@marianao.net

Contacte ❙ Jordi Garcia i Mas

Aula d’autoaprenentatge de
català al Vendrell
El mes passat es va posar en marxa al Vendrell el
Centre Obert de Català, una aula d’autoaprenen-
tatge i autocorrecció destinada a aquelles per-
sones que no poden assistir als cursos presen-
cials o que senzillament volen aprendre a es-
criure i parlar català de forma autònoma. El nou
Centre, que s’ubicarà a les dependències de l’Ho-
tel d’Entitats de la capital del Baix Penedès, compta
amb ordinadors per als alumnes, cedits per “Cai-
xa Terrassa”, i també amb material de consulta i
fitxes autocorrectives que faciliten
l’autoaprenentatge.

SCC del Baix Penedès
Te l ❙ 977 / 15.71.75
a/e ❙ baixpenedes@cpnl.org

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

http://www.cird.bcn.es
http://www.conc.es/vorientalmaresme
http://www.voluntariat.org
http://www.elcae.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i i

i
i

i

i i

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

Conferències
Primers auxilis
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 4 de febrer de 2005

Associació Nou Horitzó
Tels ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

El retorn del Linx al Pirineu
Organitza: Apnae
Lloc: Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Data: 5 de febrer de 2005

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72

Internet ❙ www.apnae.org

Reumatismes (artrosi) i Psoriasi
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: Barcelona
Data: 7 de febrer de 2005
 

Acció Psoriasi
Te l ❙ 93 / 280.46.22

Internet ❙ www.acciopsoriasi.org

Educació ambiental
Campanya “una gla, un arbre”
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del  6 al 20 de febrer de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Cultura popular
Tornaboda: 25è aniversari
Organitza: Esbart Cátala de Dansaires
Lloc: Gavà (Baix Llobregat)
Data: 6 de febrer de 2005

Esbart Català de Dansaires
Te l ❙ 93 / 285.17.89

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Futbol i llengua
Occitània vs Mònaco
Organitza: Associacion Occitana de Fotbòl
Lloc: Besièrs (Occitània)
Data: 12 de febrer de 2005

Associacion Occitana de Fotbòl
Te l ❙ 04.67.57.28.82

Internet ❙ www.a-o-f .org

Excursió
De Selmella al Castell de Saburella
Organitza: Grup d’Amics de Toni Achón
Lloc: Tarragona
Data: 20 de febrer de 2005

G A T A
Tel ❙ 699.56.45.18
a/e ❙ gata@tinet.org.

Exposicions
Els gèneres. El cos
Organitza: Espai Cultural – Caja Madrid
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 18 de febrer de 2005

Espai Cultural – Caja Madrid
Te l ❙ 93 / 301.44.94

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es

Mira’t la Ràdio - 80 anys de disseny i
tècnica de receptors
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: fins al 25 de setembre de 2005

 
MNACTEC
Tel ❙ 93 / 736.89.63

Internet ❙ www.mnactec.com

Camps de solidaritat

Conèixer de prop els països en vies de desenvolupament
Apropar-se a la realitat del Tercer Món mitjançant els camps de solidaritat és una de les moltes maneres de passar les vacances, ja siguin
d’estiu o de Setmana Santa. Vàries organitzacions de Catalunya i de l’estat organitzen estades solidàries arreu del món per comprendre
millor les causes i conseqüències de les desigualtats existents:

• Associació Catalana per la Pau i Fundació Pau i Solidaritat, a Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Hondures, Colòmbia, Brasil, Paraguai, Perú
i Argentina.

• Mujer y madre, a Tanzània durant les vacances de Setmana Santa. Inscripcions fins el 28 de febrer.
• Servei Civil Internacional-Catalunya, que ofereix un cercador de camps de treball.
• Setem, a varis països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Inscripcions fins l’11 de febrer.
• SED Catalunya, a Paraguai i Tanzània. Inscripcions, fins l’11 de febrer.
• So de Pau, a Nicaragua. inscripcions fins finals d’abril. També organitza viatges al Marroc per

Setmana Santa.

La Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament (FCONGD), així mateix, té una rela-
ció de les entitats federades que organitzen estades solidàries al Tercer Món.

Informeu-vos-en! www.xarxanet.org

http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.apnae.org
http://www.acciopsoriasi.org
http://www.xarxanet.org
http://www.a-o-f.org
http://www.mnactec.com
http://www.adenc.org
http://www.esbartcatala.org
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.conc.es/pauisoli/brigades2005.htm
http://www.joves.org/portal/?opcion=2
http://www.sci-cat.org/participa/col_lab.htm
http://www.setem.org/catalunya
http://www.maristes-cat.es/sed/ctM2005.html
http://www.sodepau.org/cat/index.php?id=ambit_turisme.htm
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.pangea.org/fcongd/
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Carnavals
Carnaval de Vinaròs
Organitza: COC - Comissió Organit-
zadora del Carnaval
Lloc: Vinaròs (Baix Maestrat)
Dates: fins al 7 de febrer de 2005

C O C
a/e ❙ info@carnavalvinaros-coc.org

Internet ❙ www.carnavalvinaros-coc.org

Concursos de disfresses, rues i sopars
populars
Organitza: Centre Cívic La Sedeta i
Centre Cívic del Coll
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 al 9 de febrer de 2004

PIA Gràcia
Te l ❙ 93 / 284.75.73

Internet ❙ gracianet.org/punt/

Carnaval de Vilanova
Organitza: Federació d’Associacions
pel Carnaval i Ajuntament de Vilanova
Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Dates: fins al 12 de febrer de 2005

F A C
Tel ❙ 93 / 893.01.01

Internet ❙ www.vilanova.org/carnaval/

Publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2005
Abans de finalitzar l’any 2004, el Govern de l’Estat va publicar en el BOE la Llei 2/2004,
de 17 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2005. Cal tenir en
compte, que a diferència d’altres anys, aquesta llei pressupostària no ve acompanyada de
la Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. Destaquem el contingut de
l’Annex I, on es distribueixen els crèdits per programes (en milers d’euros), on hi
podem trobar partides d’interès per al Tercer Sector. Hi consten dotacions destinades a:
• L’Atenció a la infància i a les famílies,
• Coordinació en matèria d’extrangeria i inmigració,
• Promoció i serveis a la joventut,
• Promoció de la dona,
• Foment de la inserció i estabilitat laboral,
• Cooperació al desenvolupament a través del Fons Europeu de Desenvolupament.
Publicat al: BOE núm. 312, de 28 desembre de 2004

On consultar la normativa aplicable a les activitats de lleure ?
La Generalitat de Catalunya, des del seu lloc web de la Secretaria General de Joventut, posa
a l’abast de tots els ciutadans la normativa i legislació aplicable en matèria de joventut. En
aquest web, a banda de la legislació aplicable en casos d’activitats d’educació en el lleure amb
infants i joves, també hi podem trobar normativa sobre instal·lacions per a joves, formació
d’educadors, o sobre el Consell Nacional de la Joventut, per citar alguns exemples.

Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Publicada la Llei Integral contra la Violència de Gènere
El BOE recull, amb data 29 de desembre, una novetat legislativa molt esperada: la Llei Orgànica
de 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que ha estat aprovada per
unanimitat. La llei enfoca la violència de gènere d’una forma integral i multidisciplinar. Dels
principis rectors, destaquem el de promoure la col·laboració i participació de les entitats,
associacions i organitzacions que des de la societat civil actuen contra la violència de gènere.
Tanmateix, estableix que  les associacions que tinguin com a objectiu únic la defensa dels
interessos de la dona, estaran legitimades per exercitar davant dels Tribunals, l’acció de
cessament d’aquella publicitat que, utilitzant la imatge de la dona d’una forma vexatòria, pugui
ésser qualificada d’il·lícita.
Publicat al: BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2004

Més informació als portals Jurídic i Econòmic de www.xarxanet.org

http://www.carnavalvinaros-coc.org
http://gracianet.org/punt
http://www.vilanova.org/carnaval/
http://www.xarxanet.org
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-28/pdfs/A41879-42020.pdf
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/suport_professionals/legislacio.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.peretarres.org

