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Ja us heu
inscrit a

L’ESCOLA
D’ESTIU?

Novetats
Hi participaran entitats i persones
voluntàries de les comarques nord-catala-
nes i amb el suport del Consell General
dels Pirineus Orientals.

S’amplia la programació formativa amb una
oferta pedagògica renovada que es
distribueix en un total de 30 cursos, que
poden ser inicials, bàsics i d’aprofundiment..

INSCRIPCIONS OBERTES

TERMINI:  fins el 13 de maig 2005

Per a més informació:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

http://breu.bulma.net/?l4753
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://breu.bulma.net/?l4753
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Formació

Cursos
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Monitors/es de lleure
Organitza: Creu Roja Joventut – Centre per
la Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 22 d’abril al 4 de juny de 2005

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 356.94.12
a/e ❙ saramartinez@creuroja.org

Formació del voluntari de les
fundacions tutelars
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 21 de maig de 2005

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

Taller l’aventura d’escoltar
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Data: 7 de maig de 2005

Escola de Formació de Voluntaris de la
FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.061
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net/ca/progra-
mes/pescola.html

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 13 al 21 de maig de 2005

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

Disseny d’equips de treball
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 23 al 26 de maig 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

Altres

Els fogons del món
Organitza: Atlas Fundació Sociocultural
Lloc: Igualada (Anoia)
Dates: fins al 26 de maig de 2005

Atlas
Te l ❙ 93 / 805.57.92

Internet ❙ www.atlasfundacio.org

Atenció a la gent gran
Organitza: Probens
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 d’abril a l’11 de maig de 2005

Probens
Te l ❙ 93 / 441.41.05

Contacte ❙ Jordi Ferrer

Fotografia: laboratori en
blanc i negre
Organitza: Cine Club Bahia
Lloc: Palamós (Baix Empordà)
Dates: del 21 d’abril al 19 de maig de 2005

Cine Club Bahia
Te l ❙ 972 / 31.87.00

Internet ❙ www.foto.org/palamos/

Seminari Cooperació al
Magrib
Organitza: Direcció de Serveis de Relaci-
ons Internacionals de la Diputació de
Barcelona.
Lloc: Barcelona
Data: 22 d’abril de 2005

Diputació de Barcelona
Te l ❙ 93 / 402.25.04
a/e ❙ aymerichva@diba.es

Contacte ❙ Ma Antònia Grífols

Una bona comunicació és
clau a les entitats
Organitza: Agència Municipal de Suport a
l’Associacionisme de Mataró
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: del 25 d’abril al 16 de maig de 2005

Servei de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Mataró
Te l ❙ 93 / 758.26.15
a/e ❙ ppujol@ajmataro.es

Cicle de propietats i usos de
les plantes
Organitza : ADENC i Fundació Caixa
Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 26 d’abril al 12 de maig de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Estimulació cognitiva
(Gerontologia i fi de vida)
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment de Catalunya
Lloc: Vic (Osona) – semipresencial
Dates: del 27 al 29 d’abril de 2005

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

Internet ❙ www.envel l int.org

Intervenció Educativa i
adolescents en risc social,
5a ed.
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 14 de maig de 2005

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

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Taller de xanquers
Organitza: Casal de Joves de Can Gaza
Lloc: Alella (Maresme)
Dates: 7 i 14 de maig de 2005

CJ Can Gaza
Te l ❙ 93 / 540.85.17

Internet ❙ www.alella.org
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http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.esplai.org
http://www.atlasfundacio.org
http://www.foto.org/palamos/
http://www.adenc.org
http://www.envellint.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.alella.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

■■■■■ Projectes d’Intervenció  902.415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ 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

i

Recursos

i

Campanyes

Guia sobre associacions
juvenils
Les oficines de serveis a la joventut del Prio-
rat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta han editat
la guia Com muntar una associació juvenil, amb
l’objectiu que qualsevol jove que vulgui cre-
ar una entitat disposi d’un material de con-
sulta fàcil sobre els passos i les gestions que
cal seguir. Aquesta guia, de la qual se n’han
editat 300 exemplars, es distribuirà entre els
ajuntaments de la zona per tal que la posin a
l’abast de la seua població juvenil. La iniciati-
va compta amb el suport de la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat.

CC Ribera d’Ebre
Te l ❙ 977 / 40.18.51

Internet ❙ www.riberaebre.org

Col·laboració
L’entitat Bicicleta Club de Catalunya cerca
associacions de dones de Barcelona per ti-
rar endavant un nou projecte de foment de
l’ús de la  bicicleta a la ciutat. Aquest és un
mitjà de transport saludable, econòmic i rà-
pid, a més de no-contaminant, tenint en comp-
te que actualment un 40% dels usuaris a la
ciutat de Barcelona són dones.

B A C C
Tel ❙ 93 / 307.71.00

Internet ❙ www.bacc.info

Abordatge sociocomunitari
dels transtorns d’alimentació
Organitza: Joves per la Igualtat i Solidaritat
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonés)
Dates: maig de 2005

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

Internet ❙ www. joves .org

Jornades

1er Congrés de la Federació
Catalana de Malalties
Neurològiques  
Organitza: Associació de Lluita Contra la
Distonia a Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 22 d’abril de 2005

FCMNPF
Te l ❙ 93 / 201.75.71
a/e ❙ secretaria@suportserveis.com

Contacte ❙ Ana Sánchez

Jornades consumim per la
justícia i la pau  
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 al 30 d’abril de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77

Internet ❙ www.justiciaipau.org

i

i

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

Recollida de material
ortopèdic
Es posa en marxa una nova etapa d’aquesta
tradicional campanya promoguda per l’Asso-
ciació d’Amputats Sant Jordi, Vida sense Bar-
reres i l’Associació sociocultural Domen amb
la col·laboració de la xarxa de transport ur-
gent MRW, i l’Institut de Protètica Desvern.
Aquesta edició presenta novetats, i la reco-
llida de material ortopèdic s’ampliarà a la
regió de Casamance (República de Senegal)
per a intentar protetitzar més de 800 nens i
nenes amputats per mines antipersones.

Associació d’Amputats Sant Jordi i
altres entitats

Internet ❙ amputats_sanjordi@hotmail.com

Marxa a Brasília
L’MST (Moviment dels treballadors rurals
sense Terra del Brasil) nascut ara fa més de
20 anys, és un dels moviments socials més
importants de l’Amèrica Llatina i té com a
objectius la lluita per la Terra, la Reforma
Agrària i una societat més justa. La seva lluita
ja ha aconseguit l’assentament de més de
300.000 famílies.
L’MST ha donat a conèixer la proposta de la
marxa de Brasília, convocada juntament amb
altres organitzacions pageses de Brasil amb
una carta publicada on s’explica, que es reu-
nirà unes 10 mil persones de tot Brasil, i es
recorreran uns 300 quilòmetres entre
Goiània i Brasília per cridar l’atenció de les
autoritats  i aconseguir que la Reforma Agrà-
ria  avanci. La Marxa s’iniciarà el 17 d’abril i
finalitzarà a principis de maig del 2005.

Comitè de Suport a l’MST
Tel ❙ 657.81.32.78
a/e ❙ mstbcn@pangea.org

http://www.joves.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.xarxanet.org
http://www.bacc.info
http://www.riberaebre.org
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides

i
i i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Finançament

Observatori del Tercer
Sector
Tasques a realitzar: Col·laboració en tas-
ques organitzatives del Centre de Recur-
sos, que s’està creant en aquests moments,
és a dir, catalogació de publicacions, localit-
zació i redacció de resums documentals, ges-
tió de préstecs, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Es requereixen perfils variats, per
algunes tasques no cal formació específica.
Per altres cal coneixements de biblioteco-
nomia, anglès, ús de bases de dades, etc.

Observatori del Tercer Sector
Te l ❙ 93 / 217.72.97
a/e ❙ observatori@tercer-sector.org 

Internet ❙ www.tercer-sector .org

Associació en Defensa del
Dret de la Infància a la
Família
Tasques a realitzar: Redisseny i actualit-
zació de la pàgina web de l’entitat amb pos-
sibilitat de col·laborar des del propi domici-
l i .
Lloc: Barcelona
Dedicació: Horari a triar, mantenint algun
contacte periòdic per revisar la feina feta.
Perfil: Persona que s’estigui formant en el
camp del disseny de pàgines web.

ADDIF
Te l ❙ 93 / 313.49.59
a/e ❙ ias.addif@suport.org

Internet ❙ www.addif.org

Associació de Cardiopaties
Infantils de Catalunya
Tasques a realitzar: Es cerca un mestre
per donar classes de reforç escolar al domi-
cili de nens amb malaltia greu.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persona amb coneixements de ma-
gisteri del nivell de primària, interessada en
alumnes en situacions especials per malaltia
i discapacitat.

AAC IC
Te l ❙ 93 / 458.66.53
a/e ❙ info@aacic.org

Internet ❙ www.aacic.org

i

i

Campanyes de sensibilització
Es convoquen ajudes per avantprojectes de
sensibilització per a la concertació de la Di-
putació de Barcelona amb les ONG en matè-
ria de sensibilització d’abast global: campa-
nyes que es realitzin en diversos municipis,
amb l’objetiu de generar consciència crítica a
partir de propostes informatives o formati-
ves.
Convoca: Direcció de Serveis de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona.
Termini: 30 d’abril de 2005

Diputació de Barcelona
Te l ❙ 93 / 402.27.86

Internet ❙ www.diba.es

Activitats socials i culturals
S’obre la concessió d’ajuts per a activitats
culturals i socials de la comarca del Solsonès.
Convoca: Consell Comarcal del Solsonès
Publicat al: DOGC núm. 4358, de 7 d’abril
de 2005
Termini: 20 dies hàbils, a comptar des del
següent a la publicació de l’anunci al DOGC.

Inclusió social
Es convoquen ajudes per a programes soci-
als adreçats a afavorir la inclusió social de
persones desafavorides i a recolzar el movi-
ment associatiu i fundacional de la gent gran,
persones amb discapacitat, famílies, infància,
poble gitano i voluntariat.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Soci-
als
Publicat al: BOE núm. 84, de 8 d’abril de
2005
Termini: 9 de maig de 2005

Entitats veïnals
S’obre la convocatòria per a la concessió
d’ajudes per a entitats veïnals i cíviques, que
desenvolupin les seves activitats en el parc
d’habitatge de promoció pública, per tal que
desenvolupin projectes socials, activitats
socioculturals, activitats festives i equipa-
ments adequats.
Convoca: Departament de Medi Ambient i
Habitatge
Publicat al: DOGC núm. 4358, de 7 d’abril
de 2005
Termini: 15 de juliol de 2005

Premis i beques

Beca per a subvencionar un
projecte assistencial
S’obre una convocatòria per a subvencionar
projectes assistencials d’associacions de
voluntariat social, membres de la FCVS, amb
activitat a les comarques gironines.
Les associacions poden presentar un màxim
de dos projectes.
Convoca: Fundació Antoni Serra Santamans
i Federació Catalana de Voluntariat Social –
Unitat Territorial Girona
Termini: 31 d’abril de 2005

FCVS – UT Girona
Te l ❙ 972 / 22.79.11
a/e ❙ girona@federacio.net

Jocs florals per a la gent gran
El premi s’adreça a les persones més grans
de 60 anys. Es pot presentar poesia o prosa
en català o castellà amb el  text de temàtica
lliure que sigui original, i que no hagi estat
premiat anteriorment.
Convoca: Associació Nou Horitzó
Termini: 9 de maig de 2005

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙   www.nouhoritzo.voluntariat.org

Recerca sobre renda bàsica
Es convoca una beca de recerca sobre la ren-
da básica. Els objectius perseguits són: esti-
mular el desenvolupament de projectes d’in-
vestigació sobre renda básica que tinguin una
qualitat metodològica elevada i recolzar la
formació d’investigadors joves en aquest
camp. Poder optar-hi els investigadors resi-
dents a Espanya que no passin de 35 anys.
Convoca: Associació Xarxa Renda Básica
Termini: 30 de maig de 2005

RRB
a/e ❙ presidencia@redrentabasica.org

Internet ❙ www.nodo50.org/redrentabasica

i
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http://www.tercer-sector.org
http://www.addif.org
http://www.aacic.org
http://www.voluntariat.org
http://www.nodo50.org/redrentabasica
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http://www.diba.es
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Agenda

L’espai de:

i

i

i
i

i

i

i

Fires
Fira per la Terra
Organitza : Associació Dia de la Terra
Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 24 d’abril de 2005

A D T C
Tel ❙ 93 / 458.51.45

Internet ❙ www.diadelaterra.org

Jornades solidàries
Organitza: Departament de Solidaritat de
l’Ajuntament de Sant Adrià i entitats locals
Lloc: Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
Data: fins al 22 d’abril de 2005

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Te l ❙  93 / 381.20.04

Internet ❙ www.sant-adria.net

Conferències
L’esport i l’exercici físic com a teràpia anti-
estrés
Organitza: Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec i Centre Cívic el Sortidor
Lloc: Barcelona
Data: 19 d’abril de 2005

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Te l ❙ 93 / 443.43.11

L’esperit invisible del Japó
Organitza: Associació per la Coopera-
ció, la Inserció Social i la Interculturalitat.
Lloc: Barcelona
Data: 11 de maig de 2005

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87

Internet ❙ www.acisi .org

Exposició
Moçambic
Organitza: Àfrica Viva Fundació
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 22 d’abril de 2005

Àfrica Viva
Te l ❙ 93 / 416.13.45
a/e ❙ africaviva@africavivafundacio.org

Trobada
Afectats de colon irritable de Catalunya
(5a ed.)
Organitza: Associacio d’Afectats de Co-
lon Irritable de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 30 d’abril de 2005

AAC ICAT
Tel ❙ 629.62.24.83
a/e ❙ aacicat@yahoo.es

Novetats editorials del món de l’associacionisme i el voluntariat

Ara que falten pocs dies per a Sant Jordi, la diada del llibre i la rosa, des de xarxanet.org us presentem
l’espai de Novetats editorials, inclòs dins l’apartat de Recursos A l’abast.

A xarxanet.org hi podreu trobar una nodrida relació de novetats editorials i ressenyes bibliogràfiques
sobre temes transversals com l’educació, la gestió educativa, la sostenibilitat, l’associacionisme, la
cooperació internacional i la qualitat, entre d’altres.

Hi trobareu recopilat gairebé un centenar de llibres, informes, guies, dossiers, butlletins i publicacions de temàtiques vinculades al món
de l’associacionisme i el voluntariat. Podreu consultar la versió on-line d’aquestes obres o accedir a la informació necessària que us
ajudarà a trobar aquelles publicacions que desitgeu.

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

Excursions
Reserva natural del Delta del Llobregat
Organitza: Apnae
Lloc: Delta del Llobregat (Baix Llobregat)
Data: 17 d’abril de 2005

Apnae
Te l ❙ 972 / 45.46.72

Internet ❙ www.apnae.org

Pedres amb història
Organitza: GEPEC
Lloc: Selma (Alt Camp)
Data: 24 d’abril de 2005

GEPEC
Tel ❙ 977 / 64.16.72

Internet ❙ www.gepec.org

Els Esgavellats
Organitza: Jardí Botànic de Barcelona
Lloc: Vilanova del Camí (Anoia)
Data: 16 d’abril de 2005

Jardí Botànic de Barcelona
Te l ❙ 93 / 426.49.35

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

i

i

http://www.apnae.org
http://www.gepec.org
http://www.xarxanet.org
http://www.diadelaterra.org
http://www.sant-adria.net
http://www.acisi.org
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http://breu.bulma.net/?l4742
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Escola d’Estiu del Voluntariat

L’Escola d’Estiu del Voluntariat comptarà amb entitats i
persones de la Catalunya Nord.
La desena Escola d’Estiu del Voluntariat tindrà lloc a la
Cerdanya del 30 de juny al 3 de juliol. Enguany s’ha avançat
el calendari amb la voluntat de fomentar la incorporació
de noves persones voluntàries, amb la previsió que s’hi
inscriguin unes 500 persones provinents de totes les co-
marques catalanes.
Una de les novetats més importants de l’Escola d’Estiu
del Voluntariat d’enguany és que, per primera vegada,
comptarà amb la participació d’entitats i persones volun-
tàries de les comarques nord-catalanes i amb el suport
del Consell General dels Pirineus Orientals. Aquesta
col·laboració és fruit de la relació establerta per part del
Departament de Benestar i Família amb el Consell Gene-
ral del Pirineus Orientals i l’Ajuntament de Perpinyà, amb

entitats de la Catalunya Nord. Aquest fet marca l’inici d’un treball conjunt amb el món de l’associacionisme a banda i banda dels Pirineus, amb
l’objectiu de fer front a reptes comuns i avançar plegats amb el creixement del món associatiu català.

La desena edició també compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya i dels ajuntaments de Puigcerdà, Alp i Usseja, així
com de l’entitat CY&RA (Catalunya Nord) i l’Alberg Abrigall (Massella).
Una altra novetat respecte a les edicions anteriors és l’ampliació de la programació formativa amb una oferta pedagògica renovada que es
distribueix en un total de 30 cursos, que poden ser inicials, bàsics i d’aprofundiment:

❙ els cursos inicials volen oferir eines i reflexions a les persones amb inquietuds solidàries per animar-les a la participació des
del voluntariat,
❙ els cursos bàsics s’adrecen a persones voluntàries que s’han incorporat recentment o a altres voluntaris interessats,
❙  els cursos d’aprofundiment pretenen millorar la qualitat del servei voluntari i l’optimització dels coneixments i els recursos
de què disposa el voluntariat.

En aquesta edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat, la renovació pedagògica també consisteix en la participació d’entitats de la Catalunya
Nord (CY&RA, USAP, Aire Nou de Bao i Atelier Départemental de Cuisine Catalane); el tractament de nous àmbits socials, com ara el
racisme, la SIDA i la cooperació internacional; i la incorporació de noves temàtiques d’educació en el lleure que s’impartiran des d’entitats
com ara el FC Barcelona, l’USAP i l’Escola Lliure El Sol. La resta de cursos i activitats les imparteixen professionals de les entitats del món del
voluntariat i el civisme, com ara: la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Creu Roja, la Federació Catalana de l’Esplai, la Fundació Pere
Tarrés, la Fundació la Roda, SOS Racisme, etc.

El període per a la formalització de la inscripció s’inicia el 14 d’abril i finalitza el 13 de maig. Les places són limitades. Per poder participar-hi
cal ser major de 16 anys. La inscripció es pot fer por correu postal, fax o personalment a les oficines de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.

http://www.voluntariat.org
http://www.peretarres.org

