
15 setembre
2005

179

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

CODESENVOLUPAMENT:
DE LA TEORIA A LA BONA PRÀCTICA
Com activar postitivament la relació
Migracions - Desenvolupament

Objectius:
El Seminari reunirà acadèmics i responsables de la societat civil
i discutirà l’embrió del futur Llibre Verd sobre la relació entre
migració i desenvolupament a Catalunya. El seminari pretén
analitzar la millor forma d’aprofitar les polítiques i actuacions
relacionades amb migracions i desenvolupament en el marc del
procés euromediterrani. També pretén analitzar les bones pràc-
tiques amb la finalitat de sistematitzar tot allò que cal tenir en
compte per al cas català

La seva realització compta amb el suport del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Seminari

Per a més informació:
www.iemed.org/activitats/cseminaris.php
www.xarxanet.org

Casa de Convalescència (UAB -
Hospital de Sant Pau, Barcelona.)

Universitat Autònoma de
Barcelona i Institut Europeu de la
Mediterrània

Organitza:

Dates: 19, 20 i 21 de setembre de 2005

Lloc de
realització:

http://www.xarxanet.org
http://www.iemed.org
http://www.uab.es
http://www.iemed.org/activitats/cseminaris.php
http://www.xarxanet.org
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Formació

Cursos

i

i

i

i

i

Seminari de creixement
personal
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la Federació Catalana de Voluntariat
Social
Lloc: Barcelona
Dates: 1 i 8 d’octubre de 2005

Iniciació al voluntariat
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 5, 12 i 19 de novembre 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

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: per concretar

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Altres

Itineraris personals
d’inserció
Organitza: Fundació Tallers de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: setembre de 2005

Fundació Tallers de Catalunya
Te l ❙ 93 / 451.36.30
a/e ❙ regina.solsona@ftcat.org

Recuperació visual
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 27 de setembre de 2005

Centre d’Estudis Naturistes
Te l ❙ 93 / 487.73.49

   93 / 487.11.39
a/e ❙ mjoseoriol@yahoo.es

Iniciació al voluntariat
Organitza: Fundació Sociocultural Atlas
Lloc: Igualada (Anoia)
Dates: del 30 de setembre al 8 d’octubre de
2005

Atlas
Te l ❙ 93 / 805.57.92

Curs d’introducció al Php
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Dates: de l’1 al 29 d’octubre de 2005

Pangea
Te l ❙ 93 / 401.56.64
a/e ❙ suport@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/pangea/
                   curs14.shtml

Curs de fauna d’alta
muntanya
Organitza: GEPEC
Lloc: Val d’Aran i Alta Ribagorça
Dates: 8 i 9 d’octubre de 2005

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04
a/e ❙ gepec@gepec.org

Internet ❙ www.gepec.org

Cançons per educar en
valors
Organitza: Fundació Claret
Lloc: Barcelona
Data: 15 d’octubre de 2005

Fundació Claret
Te l ❙ 93 / 476.14.50
a/e ❙ info@fundacioclaret.org

Internet ❙ www.fundacioclaret.org

La violència familiar des de
les diferents perspectives
explicatives
Organitza: Escoles Universitàries de Tre-
ball Social i Educació Social Pere Tarrés, Uni-
versitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Dates: 4 i 5 de novembre de 2005

EUTSES
Te l ❙ 902.41.00.00
a/e ❙ sio@peretarres.org

Creació d’una pàgina web
Organitza: Joves per a la Igualtat i la Solida-
ritat
Lloc: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Dates: del 3 al 19 d’octubre de 2005

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

Contacte ❙ Mónica

Jornades

1a Jornada gent gran media-
dora
Organitza: GREC Resolució de conflictes
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’octubre de 2005

GREC
Tel ❙ 902.40.09.73

Internet ❙ www.grecmail.org

9è Fòrum FEDAIA
Organitza: Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i l’Adolescència
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 21 d’octubre de 2005

FEDAIA
Te l ❙ 93 / 336.72.65
a/e ❙ fedaia_forum@telefonica.net

Jornades sobre el Kurdistan
a Sabadell
Organitza: Justícia i Pau - Sabadell
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: octubre de 2005 (per confirmar)

Justícia i Pau - Sabadell
Te l ❙ 677.08.64.56

Jornada viure o conviure? Més
enllà de la ciutadania
multicultural
Organitza: Esplais Catalans-Esplac
Lloc: Barcelona
Data: 8 d’octubre de 2005

Esplais Catalans-Esplac
Te l ❙ 93 / 302.61.03
a/e ❙ comunicacio@esplac.org

Internet ❙ www.esplac.org
Contacte ❙ Gemma Ustrell

i

i

i

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

i

i

i

i

i

i

http://www.federacio.net
http://www.vergeblanca.org
http://www.xarxanet.org
http://www.fundacioclaret.org
http://www.esplac.org
http://www.gepec.org
http://www.pangea.org/pangea/curs14.shtml
http://www.grecmail.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

FinançamentCampanyes Recursos

CAF Gestión, serveis a les
ONL
Aquesta empresa neix com a resposta a les
necessitats intrínseques de les Organitzaci-
ons Sense Ànim de Lucre, les quals realitzen
una feina fonamental dins la societat, amb la
idea de poder-les ajudar en el seu desenvo-
lupament particular i social. CAF gestió ofe-
reix una atenció específica i especialitzada,
oferint uns serveis complementaris d’assis-
tència, assessoria i suport, que els permetin
poder invertir tots els seus esforços en la
seva activitat fundacional.

CAF Gestión
Te l ❙ 93 / 217.32.25
a/e ❙ info@cafgestion.com

Internet ❙ www.cafgestion.com

Guia de recursos juvenils al
Gironès
El Consell Comarcal del Gironès posarà en
circulació 4.000 exemplars de la seva nova
Guia de joventut. L’objectiu no és altre que
donar a conèixer als joves de la comarca les
oportunitats que els ofereixen les instituci-
ons que realitzen polítiques dirigides als jo-
ves. El catàleg és un directori de telèfons i
webs dels 27 ajuntaments de la comarca.

Consell Comarcal del Gironès
Te l ❙ 972 / 21.32.62

Internet ❙ www.girones.org

i

i

i

Catalunya estalvia aigua
La nova cultura de l’aigua ens ensenya que
l’aigua no és només una mercaderia sinó un
valor social, ambiental, patrimonial i simbò-
lic. Ens cal un nou model de gestió integrada
de l’aigua que parteixi de la revalorització
del recurs, l’eficiència i l’estalvi, i la partici-
pació de tots els sectors implicats. Amb
aquesta campanya, Ecologistes en Acció de
Catalunya pretén sensibilitzar la població
respecte la problemàtica de l’aigua al nostre
país, demostrant que l’estalvi d’aigua no pas-
sa només per un canvi d’hàbits o la renúncia
a certs costums de neteja personal, sinó per
un ús més eficient del recurs per aconseguir
els mateixos resultats d’higiene i confort. Tu
pots contribuir a l’estalvi de l’aigua!

Ecologistes en Acció de Catalunya
Internet ❙ www.estalviaigua.org

Canàries, zona lliure
d’explotació petrolera
La riquesa de les aigües canàries es troba en
perill una vegada més per la indústria del pe-
troli. La biodiversitat existent és excepcio-
nal, allí s’hi troben més de 5.300 espècies
marines conegudes, i ara és l’únic que està
en joc, pel possible assentament de les plata-
formes petrolíferes. Pots convertir-te en un
aliat dels oceans si participes en la campanya
organitzada per WWF/Adena, que vol salvar
les aigües de Canàries de l’amenaça de les
plataformes, signant una carta adreçada al
President del Govern on s’exposa l’oposi-
ció a l’explotació de gas i petroli davant les
costes de Lanzarote i Fuerteventura.

WWF/Adena
Internet ❙ www.wwf.es/canarias_
                   exploracion_petrolifera.php

Treball per a persones amb
disminució
Es convoquen subvencions per a fomentar
les accions que contribueixin a posar en mar-
xa projectes generadors de treball per a tre-
balladors amb disminució desocupats, mit-
jançant la creació de centres especials de tre-
ball i l’ampliació de la plantilla d’aquells cen-
tres especials de treball en funcionament.
Convoca: Departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya
Termini: 30 de setembre de 2005

Internet ❙ www.gencat.net

Cooperació per al
desenvolupament
S’estableixen les bases reguladores de la con-
cessió de subvencions de la convocatòria
permanent per a projectes o activitats de
cooperació i ajuda al desenvolupament, com
poden ésser la promoció econòmica, social,
cultural, tècnica, científica, assistencial, etc,
que podran realitzar-se tant a Espanya com a
l’estranger.
Convoca: Ministeri d’Afers Exteriors
Publicat al: BOE núm. 113, de 12 de maig de
2005
Termini: 30 de setembre de 2005

i

DE NOU

EN MARXA !!!

http://www.estalviaigua.org
http://www.wwf.es/canarias_exploracion_petrolifera.php
http://www.girones.org
http://www.cafgestion.com
http://www.gencat.net
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides

i

Esplai Espurnes
Tasques a realitzar: Col·laborar per a ti-
rar endavant un projecte educatiu en valors,
un lloc per aprendre, per a formar-se i gau-
dir de la seva experiència.
Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

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

Contacte ❙ Cristian Pachá

Associació Internacional de
Voluntariat
Tasques a realitzar: Col·laboració en l’or-
ganització de campanyes de sensibilització
social. Caldrà dur a terme entrevistes, gesti-
ons telefòniques i de carrer.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 3 hores setmanals
Pefil: Capacitat per a les relacions humanes,
disponibilitat per a visites

A IV
Te l ❙ 93 / 278.80.24 (dimarts tarda i

                  divendres matí)
Internt ❙ www.aiv.voluntariat.org

Contacte ❙ Lluís Martí i Bosch

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Donar suport als edu-
cadors en les tasques lúdiques i de la llar-
residència, que allotja persones amb intel·-
ligència límit.
Lloc: Barcelona
Pefil: Major de 18 anys amb interès en el
camp educatiu i social.

ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ facidh@suport.org

Internet ❙ www.acidh.org
Contacte ❙ Isabel Campins

i

i

Premis i beques

Fundació Catalana Tutelar
ASPANIAS
Tasques a realitzar: Recolzament afectiu a
persones amb discapacitat intel·lectual, que
en la majoria dels casos no tenen família,
mitjançant la realització d’activitats en el seu
temps lliure.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada, mínim una vegada
al mes.
Perfil: Major de 21 anys, motivat per a tenir
contacte amb persones amb discapacitat psí-
quica. Es demana continuïtat en la tasca de
voluntari.

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

Internet ❙ www.fundaspanias.org 

Associació Educativa Integral
del Raval
Tasques a realitzar: Oferir recolzament
acadèmic a adolescents en matèries pròpies
de l’ESO i Batxillerat, en matemàtiques, físi-
ca, química i biologia.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada, mínim una tarda a
la setmana, de 17.30 a 19.00h.
Perfil: Major d’edat amb coneixements a ni-
vell de batxillerat de matemàtiques, física,
química i biologia.

Associació Educativa Integral del Raval
Te l ❙ 93 / 442.65.34
a/e ❙ aeiraval@yahoo.es 

IRES (Institut de Reinserció
Social)
Tasques a realitzar: Donar suport a l’enti-
tat per a la realització de diverses tasques
administratives com fotocopiar, arxivar i tra-
mitar documents.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persona major de 18 anys, ordenada
i motivada.

IRES
Te l ❙ 93 / 486.47.50
a/e ❙ barcelona@iresweb.org

Internet ❙ www.iresweb.org

i

i

i

i

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Premis Acció 21 - Iniciatives
de sostenibilitat
Es concediran deu premis a les millors inici-
atives d’acció realitzades a Barcelona en fun-
ció dels deu objectius del Compromís Ciuta-
dà per a la Sostenibilitat.
Convoca: Ajuntament de Barcelona - Con-
sell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
Termini: 30 de setembre de 2005

Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat
Te l ❙ 93 / 237.47.43

Internet ❙ www.bcn.es/agenda21/accio21/
                   premis.htm

Premi a la recerca i a la
innovació educatives
Angeleta Ferrer i Sensat
Es convoca la sisena edició d’aquest premi
per incentivar la recerca i la innovació educa-
tives d’aquells/es professionals que treballen
a partir d’una anàlisi de la seva experiència
en els diferents àmbits educatius.
Convoca: Ajuntament de Reus
Termini: 16 d’octubre de 2005

Ajuntament de Reus
Te l ❙ 901.11.21.13

Internet ❙ www.reus.net

Premi M. Àngels Rivas Ureña
per a la igualtat de les Corts
La seva finalitat és reforçar les polítiques
d’igualtat d’oportunitats, la sensibilització de
gènere, la creació d’un espai de debat, la par-
ticipació ciutadana, el lligam entre dones,
agents socials, associacions i la comunitat
educativa i universitària i la identitat del dis-
tricte de les Corts.
Convoca: Ajuntament de Barcelona - Dis-
tricte de les Corts
Termini: 31 d’octubre de 2005

Ajuntament de Barcelona - Districte
de les Corts
Te l ❙ 93 / 291.64.56

Internet ❙ w3.bcn.es/fitxers/lescorts/
                    premiigualtatoriginal.397.pdf

i

i

http://www.aiv.voluntariat.org
http://www.acidh.org
http://www.iresweb.org
http://www.fundaspanias.org
http://www.reus.net
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://w3.bcn.es/fitxers/lescorts/premiigualtatoriginal.397.pdf
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Música
Actuació de Yamila Cafrune
Organitza: Regidoria de Drets Civils, Coo-
peració i Immigració de l’Ajuntament de
Lleida
Lloc: Lleida
Data: 18 de setembre de 2005

Ajuntament de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.04.57

Participació
Els nous reptes de l’associacionisme: el
compromís ètic amb la societat
Organitza: Centre per a la Participació Ciu-
tadana
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Data: 20 de setembre de 2005

Centre per a la Participació Ciutadana
Te l ❙ 93 / 402.07.14
a/e ❙ ofm.participacio@diba.es

4a Marxa popular del xuixo a benefici de
la Fundació Oncolliga
Organitza: Fundació Oncolliga Girona - Lliga
Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer
Lloc: Girona
Data: 25 de setembre de 2005

Fundació Oncolliga Girona
Te l ❙ 972 / 22.49.63

Internet ❙ www.oncolligagirona.org

Més de 120 cursos
Forma’t per millorar la gestió de la teva entitat de cara el nou curs!
Totes les entitats, grans, mitjanes o petites, necessiten estar preparades per oferir uns estàndards òptims de qualitat quan presten els
seus serveis. Formar-se adequadament és un pas necessari per millorar l’estructura de la pròpia organització i, per tant, del servei que
ofereix al seu entorn.

Aquest mes de setembre, ONGs, universitats i institucions ofereixen una gran varietat
d’oferta formativa sobre els més diversos temes del món de l’associacionisme, el voluntariat
i el Tercer sector en general.
A xarxanet.org hi podeu consultar una completa agenda de formació amb més de 120 tallers,
monogràfics, cursos i màsters que us poden interessar i que poden ajudar a millorar el
funcionament de la vostra entitat. Des de tallers de 3 hores per aprendre a elaborar pàgines
web accessibles fins a màsters en desenvolupament de projectes individuals, passant per
cursos d’iniciació a la cooperació internacional, aspectes jurídics de la intervenció social
amb estrangers, màrqueting social, cursos ‘on-line’ sobre ajuts i subvencions públiques o
postgraus en gestió de residències i serveis per a la gent gran.

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

Cultura Popular
Festa major de Santa Tecla
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 16 al 25 de setembre de 2005

Ajuntament de Tarragona
Te l ❙ 977 / 29.61.00

Internet ❙ www.ajtarragona.es

Mercè Dansa
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 24 de setembre de 2005

Esbart Català de Dansaires
Te l ❙ 93 / 318.82.59

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Programari lliure
1a Jornada de programari lliure a
Ripoll
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Fun-
dació Televall
Lloc: Ripoll (Ripollès)
Data: 17 de setembre de 2005

Fundació Televall
a/e ❙ vine@televall.com

Internet ❙ www.xarxa-omnia.org/
                   ripoll/mambo/

i

i

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

i

i

Taula rodona
La cultura com a eina per a la inte-
gració de la població immigrada
Organitza: Gabinet d’Estudis Socials
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 21 de setembre de 2005

GES
Te l ❙ 93 / 215.39.87

Internet ❙ www.acisi.org

Diada
Dia Mundial de la malaltia d’Alzheimer
Organitza : Associació de Familiars
d’Alzheimer de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 21 de setembre de 2005

A F A B
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Exposició
Art contemporani africà
Organitza: Fundació Ser.Gi i Centre Cí-
vic Sant Narcís
Lloc: Girona
Data: fins al 25 de setembre de 2005

Centre Cívic Sant Narcís
Te l ❙ 972 / 23.70.63

http://www.ajtarragona.es
http://www.esbartcatala.org
http://www.xarxa-omnia.org/ripoll/mambo
http://www.xarxanet.org
http://www.oncolligagirona.org
http://www.acisi.org
http://www.afab-bcn.org
http://breu.bulma.net/?l5418
http://www.xarxanet.org
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Reglament sobre drets i
llibertats dels nouvinguts a
Espanya
A principis de gener es va aprovar el Reial
Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament sobre drets i lli-
bertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social. La finalitat és adaptar el seu
contingut per tal que s’aprovin les normes
mínimes per a l’acollida dels sol·licitants d’asil
als Estats membres de la Comunitat Euro-
pea. El Reglament consta de 13 títols distri-
buïts en 165 articles i 18 disposicions addici-
onals. L’objectiu d’aquesta estructura es fer-
la més accessible als seus destinataris.
Publicat al: BOE núm. 6, de 7 de gener de
2005

Modificació del Reglament
de Facturació
El passat mes de febrer es va publicar el Reial
Decret 87/2005, de 31 de gener, pel qual es
modifiquen, entre d’altres, el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, apro-
vat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de no-
vembre. La modificació afecta l’article 13 de
l’esmentat Reglament perquè s’han consta-
tat les complexitats que implica el seu acom-
pliment. Així, s’ha cregut convenient l’aclari-
ment del seu contingut. L’article regula l’ex-
pedició de factures rectificatives.
Publicat: BOE núm. 27, d’1 de febrer de
2005

Publicat el Conveni laboral
del sector del lleure
Dos mesos desprès de la seva signatura, s’ha
publicat en el DOGC el primer conveni col·-
lectiu de treball del sector del lleure educa-
tiu i sociocultural a Catalunya per als anys
2005-2007. Aquest regula les condicions la-
borals mínimes del sector del lleure educa-
tiu i sociocultural.
Publicat al: DOGC núm. 4396, d’1 de juny
de 2005

Legalització de llibres
En data 15 de juliol de 2005 s’ha publicat la
Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i
derogació parcial de diverses lleis relatives a
entitats públiques i privades en matèria de
personal. En virtut d’aquesta llei s’han modi-
ficat, entre d’altres, la Llei 5/2001, de 12 de
maig, de fundacions i la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d’associacions.
Per tant, aquelles entitats que decideixin, de
forma voluntària, legalitzar els seus llibres
de comptabilitat i d’actes, hauran de dirigir-
se al Registre Mercantil (Gran Via, 184 08004
Barcelona, telèfon 93 / 508.14.44).
Publicat al: DOGC núm. 4427, de 15 de
juliol de 2005

Agenda

Sortida
Excursió al Taga
Organitza: ADENC
Lloc: Taga (Ripollès)
Data: 25 de setembre de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87

Internet ❙ www.adenc.org

Xerrada
Ser avis i fer de cangurs: gelosia i co-
municació familiar
Organitza: AREC-Assessorament Peda-
gògic Familiar
Lloc: Barcelona
Data: 28 de setembre 2005

AREC
Tel ❙ 93 / 237.29.40

Presentació
Llibre Noviolencia y transformación
social
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 29 de setembre de 2005

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Legislació

i

i

i

http://www.adenc.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2005-01-07/
http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2005-02-01/
http://www.gencat.net/diari/4396s.htm
http://www.gencat.net/diari/4427s.htm
http://www.peretarres.org

