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Publicada l’ordre de
convocatòria de
subvencions per a entitats

• Ordre BEF/46/2005, de 15 de febrer, per
la qual s’obre la convocatòria i s’aproven
les bases per a la concessió de subvenci-
ons a entitats per part del Departament de
Benestar i Família, per a programes d’actu-
acions comunitàries, cíviques i de foment
del voluntariat per a l’any 2005.

• Data límit de presentació:
18 d’abril de 2005

• Per a més informació:
www.voluntariat.org

http://www.gencat.net/diari/4326/05045045.htm
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
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Cursos
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Elaboració de les pèrdues
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 de març al 28 d’abril de 2005

Centre Passatge
Te l ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ passatge.direccio@arrakis.es

Monitors de Primavera I -
intensiu
Organitza: Escola Lliure el Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 de març al 10 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Pre-monitors/es en el lleure
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Igualada (Anoia)
Dates: del 21 al 23 de març de 2005

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 803.07.89
a/e ❙ crj@creuroja.org

Comunicació integral en les
tasques de formació i
informació
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 30 d’abril 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

Com tenir l’entitat al dia?
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 2 al 30 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Intervenció educativa amb
adolescents
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 2 al 23 d’abril de 2005

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

Altres cursos

Teràpies complementàries
(amb persones grans)
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment de Catalunya
Lloc: Vic (Osona)
Dates: a partir del 10 de març de 2005

CEEC
Tel ❙ 93 / 881.44.88
a/e ❙ envellint@hsc.hgv.es

Internet ❙ www.envel l int.org

Internet per a Ongs
Organitza: Fundació Iwith
Lloc: en línia
Dates: del 15 de març al 17 de juny de 2005

Fundació Iwith
Te l ❙ 93 / 540.38.46

Internet ❙ www.iwith.org/ct/
curs ❙ DursiIwith.html

Contacte ❙ Ramon Bartomeus

Idees i dinàmiques per
treballar les emocions
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Data: 19 de març de 2005

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 803.07.89
a/e ❙ crj@creuroja.org

Animador de menjador
escolar
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 2 al 16 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Art teràpia - resposta
creativa
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 al 18 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.metafora.org

El millor recurs per a cada
moment
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Jornades

2es Jornades de voluntariat a
Lleida
Organitza : Federació Catalana del
Voluntariat Social - UT Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 9 al 19 de març de 2005

FCVS - UT Lleida
Te l ❙ 973 / 24.68.58
a/e ❙ lleida@federacio.net

http://www.escolaelsol.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.iwith.org/ct/cursDursiIwith.html
http://www.elcae.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.metafora.org
http://www.afanoc.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

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

3es Jornades tècniques
Inforesidencias.com
Organitza: Inforesidencias.com
Lloc: Barcelona
Data: 18 de març de 2005

Inforesidencias.com
Tel ❙ 902.17.02.89

Internet ❙ www.inforesidencias.com

Jornades socioculturals
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Barcelona
Data: s’ajornen al mes d’abril de 2005

Centre Passatge
Te l ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ passatge.direccio@arrakis.es

Congrés internacional:
Connexions i desconnexions
dels adolescents i joves
Organitza: Escoles Universitàries de Tre-
ball Social i Educació Social Pere Tarrés –
Universitat Ramon Llull
Lloc: Esplugues de Llobregat (Barcelonès)
Dates: 5 i 6 de maig de 2005

EUTSES Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 415.25.51
a/e ❙ jmanguera@peretarres.org

Internet ❙ www.peretarres.org/congres
Contacte ❙ Josep Ma Anguera

Una gla, un arbre
L’objectiu és sensibilitzar els infants, adoles-
cents i joves de la comarca de la importància
que tenen els arbres dels nostres boscos,
així com donar a conèixer el cicle biològic
d’un arbre. Els infants es fan càrrec d’una petita
alzina, des del moment en què planten la gla
germinada fins que es converteix en un plan-
çó que ja pot ser trasplantat al bosc.
L’ADENC reparteix a les escoles i esplais
que ho desitgin tot el material necessari per
tal que puguin portar a terme l’activitat al
centre educatiu. Enguany el grup de la campa-
nya “una gla, un arbre” vol convidar tothom a
participar en tot el procés de preparació de
la campanya.

ADENC
Internet ❙ www.adenc.org/campanyes/gla/

una_gla_un_arbre.htm

Dow: clean up Bhopal now!
Han transcorregut 20 anys i la fàbrica de
Bhopal continua destruint la vida de les co-
munitats que viuen als voltants. Els efectes
de la fuita i el medi ambient contaminat tenen
encara greus conseqüències que afecten els
drets humans fonamentals. UCC i Dow
Chemical no han netejat encara la planta ni
han posat fre a l’acció contaminant que es va
iniciar quan la planta va començar la seva ac-
tivitat en la dècada dels setanta.
Els habitants de Bhopal necessiten el vostre
suport. Podeu actuar exigint a Dow que ne-
tegi el lloc on s’aixeca la fàbrica de Bhopal i/
o enviant una carta a Andrew Liveris, presi-
dent de Dow Chemical.

Amnistia Internacional Catalunya
Internet ❙ www.amnistiacatalunya.org

Recursos a Internet

Allotjament gratuït per la
Festa d’Internet
Fins al 6 de març i coincidint amb la FesInternet
que enguany organitza la Secretaria de Tele-
comunicacions i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya, Rinho Sistemas,
S.L. socialitzarà les noves tecnologies ofe-
rint, de forma gratuïta, un servei
d’hostatjament de pàgines web i correu elec-
trònic, a associacions, individus i col·lectius
de l’àmbit català.

Internet entitats.rinho.com

CIRK
El Centre d’Informació i Recerca del Poble
Kurd (CIRK) té per objectiu fer conèixer la
qüestió kurda al nostre país més enllà del
que diuen les grans agències d’informació.
En el seu portal a Internet s’inclourà la infor-
mació apareguda a la premsa nacional, estatal
i de fora de l’Estat espanyol així com docu-
mentació sobre temes específics del poble
kurd.

Internet www.enbicicleta.org/cirk

Casal del Barri Prosperitat
El Casal de Barri Properitat del districte de
Nou Barris de Barcelona disposa d’un web
que esdevé un espai on tothom hi té cabuda,
on es fomenta la convivència i la participació
on-line. Hi trobareu informació d’activitats,
tallers , espais de participació com els fò-
rums i també un servei d’accés a Internet
adreçat a tots els ciutadans del barri.

Internet cybercasal9b.info
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http://www.inforesidencias.com
http://www.peretarres.org/congres
http://www.xarxanet.org
http://www.adenc.org/campanyes/gla/una_gla_un_arbre.htm
http://www.amnistiacatalunya.org
http://cybercasal9b.info
http://www.enbicicleta.org/cirk
http://entitats.rinho.com
mailto:alabast@voluntariat.org
mailto:alabast@peretarres.org
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Crides
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Recursos

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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SOS Àfrica
Tasques a realitzar: Participar en la crea-
ció de centres de recolzament de l’organit-
zació a diferents ciutats d’Espanya. Organit-
zar i difondre activitats i projectes.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada, en hores setmanals.
Perfil: Persones dinàmiques amb capacitat
organitzativa, compromeses amb els drets
humans i amb interès pel continent africà.

SOS Àfrica
Te l ❙ 93 / 412.03.45
a/e ❙ info@sos-africa.org

Fundació Equilibri
Tasques a realitzar: Donar a conèixer a
terceres entitats el projecte de la Fundació i
els serveis oferts, treballant en equip a l’àrea
de comunicació.
Lloc: Barcelona
Perfil: Es demana predisposició a la innova-
ció social, implicació, empatia, coneixements
informàtics i experiència en l’àmbit comerci-
al o de comunicació.

Fundació Equilibri
Te l ❙ 93 / 342.60.46
a/e ❙ equilibri@fundacioequilibri.org

Delegació de l’Apostolat de
Mar Stella Maris
Tasques a realitzar: Realitzar visites a vai-
xells, assistència als tripulants dels creuers,
i/o recepció a la residència de mariners.
Lloc: Barcelona
Perfil: Persones adultes, de qualsevol edat,
preferentment amb carnet de conduir i co-
neixements d’anglès, extravertides, que els
agradi relacionar-se amb gent de diferents
països i cultures.
Dedicació: Matins de dilluns a dissabte
aprox. de 10 a 13 hores.

Stella Maris
Te l ❙ 93 / 443.19.65

Contacte ❙ Ricard Rodríguez-Martos

Difusió d’articles
L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
està preparant el proper número de la seva
revista. Us conviden a col·laborar, enviant-hi
el vostre proper article, tot recomanant que
hi annexeu una fotografia. L’exemplar es pu-
blicarà a l’abril d’enguany. Podeu fer arribar
la informació abans del 15 de març de 2005.
Adreça postal: c/ Portlligat, s/n - 08042
Barcelona. Horari de lliurament: dimarts i
dijous de 18 a 20 hores.

Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris
Fax ❙ 93 / 350.30.00
a/e ❙ ateneu9b@telefonica.net

 neus.gonzalez@uab.es

Cessió de material
L’Escola Mestre Morera regala dues màquines
tipus ciclostil en bon ús. Una és electrònica, de
marca Gakken, amb clixés “mestre” i l’altra,
marca Horii Miriagraf Rotari, de maneta.

Escola Mestre Morera
Te l ❙ 93 / 350.66.00

Internet ❙ www.xtec.es/ceipmorera/
Contacte ❙  Maite i Eduard

Lloguer d’espai
Planeta Babel lloga 65 m2 d’un espai de 140
m2. Consta de tres habitacles: una sala gran i
lluminosa de 30 m2, una habitació petita i una
altra interior de 20 m2. El lloguer dóna dret a
compartir una sala comuna amb altra gent del
taller i lavabo. És un pis principal, proper a la
Plaça de la Mercè. El lloguer inclou aigua, llum
i la neteja dels espais comuns, ADSL, etc.
Adreça postal: Ample, 24 pral 3a -
08002Barcelona

Planeta Babel
Te l ❙ 93 / 319.27.61
a/e ❙ planetababel@hotmail.com

Contacte ❙ Carme

Intercanvis

Estades solidàries
S’ofereix l’oportunitat de conèixer altres re-
alitats, veure com treballen i com s’organit-
zen les ONGs del Sud amb les que treballa
Cooperacció, tot intercanviant experiències
professionals, formatives i humanes. S’orga-
nitzen grups de màxim 8 persones, majors de
21 anys, a cada país. Fins l’ abril es fan les
entrevistes personals.
Organitza: Cooperacció
Lloc: Centre Amèrica
Dates: agost de 2005
Termini d’inscripció: fins al 30 d’ abril de
2005

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

Internet ❙ www.cooperaccio.org

Camp de treball internacio-
nal a Betlem
Holy Land Trust en cooperació amb el Greek
Orthodox Scout Group, organitza un camp
de treball a Betlem per a joves d’entre 16 i
25 anys. Es faran visites a Jericoh, Jerusalem i
Hebron.
Organitza : Holy Land Trust; Greek
Orthodox Scout Group
Lloc: Betlem (Israel)
Dates: de l’1 al 10 d’agost de 2005

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Te l ❙ 901.51.52.53
a/e ❙ casal@casalbcn.info

Viatges a Nicaragua estiu
2005
Aquests viatges s’emmarquen en el projecte
conjunt de les organitzacions ACASC i
Sodepau, amb la col·laboració de Zubiak
Eginez, per desenvolupar el turisme comuni-
tari a Nicaragua. El nombre de participants
serà de 10 a 12 persones per grup. Durant
els caps de setmana dels mesos de maig i juny
s’organitzaran dues sessions de formació i
sensibilització obligatòries.
Organitza: ACASC i Sodepau
Lloc: Nicaragua
Dates: mesos de juliol, agost i setembre de 2005
Termini d’inscripció: fins al 30 d’ abril de 2005

Sodepau
Te l ❙ 93 / 301.41.82
a/e ❙ nicaragua@sodepau.org

Internet ❙ www.sodepau.org
Contacte ❙ Mireia Zabala

i

http://www.xtec.es/ceipmorera/
http://www.cooperaccio.org
http://www.sodepau.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:
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Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org

Presentació
Llibre: Pérdida, pena, duelo
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 3 de març de 2005

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.02

Internet ❙ www.peretarres.org

Aniversari
10 anys de Pangea, vine a celebrar-ho!
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Data: 9 de març de 2005

Pangea
Te l ❙ 93 / 401.56.64

Internet ❙ www.pangea.org

Fira
Antic Puigcerdà
Organitza: Llobregat Lúdics
Lloc: Puigcerdà (La Cerdanya)
Dates: del 23 al 27 de març de 2005

Llobregat Lúdics
Te l ❙ 93 / 828.40.37

Conferències
Psoriasi: Tractament actual
Organitza: Acció Psoriasi
Lloc: Tarragona
Data: 2 de març de 2005

Acció Psoriasi
Te l ❙ 93 / 280.46.22

Internet ❙ www.acciopsoriasi.org

Cicle d’ecologia urbana
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Data: del 8 al 17 de març de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Dones del 36, dones antifranquistes
(1939-1950)
Organitza: Biblioteca Francesca Bonne-
maison
Lloc: Barcelona
Data: 9 de març de 2005

B. Francesca Bonnemaison
Te l ❙ 93 / 268.73.60
a/e ❙ b.barcelona.fb@diba.es

Internet
FesInternet
Organitza: Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació, XTC i els
municipis de la comarca
Lloc: comarca de la Ribera d’Ebre
Data: fins al 12 de març de 2005

CC de la Ribera d’Ebre
Te l ❙ 977 / 40.18.51

Internet ❙ www.riberaebre.org

Exposició
Cartells 2000-2005
Organitza: Plataforma Lleidatana contra el
Bloqueig a Cuba i la Llei Helms Burton
Lloc: Lleida
Dates: fins al 15 de març de 2005

Ajuntamentde Lleida
Te l ❙ 973 / 70.04.57

Cicle de cinema
En mans de dones
Organitza: Fundació Caixa Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: fins al 16 de març de 2005

Fundació Caixa Tarragona
Te l ❙ 902.24.44.42

Internet ❙ www.caixatarragona.es

8 de març: Dia de la Dona Treballadora
Dones lliures per ser i per fer

El 8 de març de 1908, les treballadores de la fàbrica tèxtil de Nova York “Sirtwood Cotton”
es van declarar en vaga per demanar una reducció de la jornada laboral a 10 hores diàries i
que se’ls permetés un temps per a la lactància. El propietari no va acceptar la vaga i les
obreres van ocupar la fàbrica. L’amo, llavors, va tancar les portes i va calar foc a l’edifici, en
què hi van acabar morint les 129 vaguistes que es trobaven a dins. Per commemorar-ho,
l’ONU va establir, l’any 1952, el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballa-
dora.

Podeu trobar tota la informació de les activitats que tindran lloc arreu de Catalunya als
portals de l’Institut Català de la Dona i al del Vuit de Març, d’on us podreu descarregar
el manifest d’enguany: “Dones lliures per ser i per fer”. L’acte central tindrà lloc a
Barcelona a partir de 2/4 de 8 del vespre, amb una manifestació que sortirà de la plaça
Universitat i arribarà a la plaça de Sant Jaume.

Més informació a www.xarxanet.org

http://www.acciopsoriasi.org
http://www.adenc.org
http://www.caixatarragona.es
http://www.xarxanet.org
http://www.riberaebre.org
http://www.peretarres.org
http://www.pangea.org
http://www.xarxanet.org
http://www.gencat.net/icdona/8marc.htm
http://www.vuitdemars.org
http://www.vuitdemars.org/docs/manifest080305.pdf
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Finançament

Subvencions generals
Les subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona 2005 es concentren en unes bases
comunes a tots els àmbits de Serveis Gene-
rals i de Serveis Personals (esports, solidari-
tat, interculturalitat, cultura, participació ciu-
tadana, relacions ciutadanes, salut pública,
dones, drets civils, joventut, benestar social
i educació) en els àmbits de districte i de
ciutat.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Termini: 7 de març de 2005

Ajuntament de Barcelona
Internet ❙ www.bcn.es

Camps de treball
Es convoquen subvencions per a donar su-
port al foment i a la promoció de camps de
treball que es realitzen a Catalunya. Hi po-
den optar associacions, seccions o federaci-
ons juvenils, consells i plataformes locals de
joventut, fundacions, cooperatives i altres
entitats prestadores de serveis sense afany
de lucre inscrites en el Cens General de la
Secretaria General de Joventut.
Convoca: Secretaria General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4325, de 17 de
febrer de 2005
Termini: 12 de març de 2005

Educació
Es convoquen ajudes per a federacions i con-
federacions d’associacions de pares d’alum-
nes de centres no universitaris, per al finan-
çament de despeses de funcionament i activi-
tats de difusió, formació dels associats i al-
tres .
Convoca: Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005
Termini: 19 de març de 2005

Voluntariat
S’ha obert la convocatòria per a la concessió
de subvencions a entitats per a programes
d’actuacions comunitàries, cíviques i de fo-
ment del voluntariat per a l’any 2005. Hi po-
den optar entitats privades sense finalitat de
lucre incloses al Cens d’Entitats de voluntariat
de Catalunya.
Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005
Termini: 19 d’abril de 2005

Família i infància
Convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons a entitats per a programes de suport a les
famílies i a la infància per a l’any 2005. Hi po-
den optar entitats de serveis socials d’iniciati-
va social i les privades sense ànim de lucre.
Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4326, de 18 de
febrer de 2005
Termini: 19 de març de 2005

Associacions juvenils
Concessió de subvencions a associacions ju-
venils i entitats que ofereixen serveis a la
joventut per a actuacions emmarcades en el
Pla nacional de joventut de Catalunya. Hi
poden optar Associacions i seccions juvenils
i Federacions de les anteriors, així com al-
tres entitats sense afany de lucre vinculades.
Convoca: Secretaria General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4325, de 17 de
febrer de 2005
Termini: 31 de març de 2005

Promoció de la literatura
catalana
Es convoquen subvencions per a entitats pri-
vades sense ànim de lucre, per a la realitza-
ció d’activitats de promoció i difusió de la
literatura en català i per a la creació de pàgi-
nes web sobre literatura catalana.
Convoca: Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i Institució de les Lle-
tres Catalanes
Publicat al: DOGC núm. 4320, de 10 de
febrer de 2005
Termini: 10 de març de 2005

Persones en atur
Es convoquen ajudes per a entitats i institu-
cions sense ànim de lucre, per a la contracta-
ció de treballadors desocupats per a la rea-
lització de serveis d’interès general i social.
Convoca: Departament de Treball i Indús-
tria de la Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4325, de 17 de
febrer de 2005
Termini: 17 de març de 2005

http://www.bcn.es
http://www.peretarres.org

