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

Més informació a:
DOGC núm. 4496
www.voluntariat.org

La novetat d’enguany és la celebració de la pri-
mera edició del Premi Popular. Els ciutadans
podran votar on-line, a la pàgina web del Ser-
vei Català del Voluntariat, un dels deu projec-
tes prèviament seleccionats pel jurat del Pre-
mi Voluntariat, entre els que s’hagin presen-
tat a les convocatòries nacional i local/comar-
cal.

La quantitat màxima destinada, segons les mo-
dalitats del Premi Voluntariat, és de:

a) Projectes d’àmbit nacional:
10.000 euros.
b) Projectes d’àmbit local/comarcal:
5.000 euros.
c) Premi de votació popular. Projectes
d’àmbit nacional/local/comarcal: 5.000 euros.
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El termini de presentació dels

projectes serà el

23 de novembre de 2005,

per a totes les modalitats.

http://www.gencat.es:8000/diari/4496/05291057.htm
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://www.voluntariat.org
http://www.voluntariat.org
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Formació

Cursos

i

i

i

i

El web com a eina de
comunicació amb els
donants i stakeholders
Organitza: Fundació Iwith
Lloc: en línia
Dates: Inici 8 de novembre de 2005

Fundació Iwith
a/e ❙ info@iwith.org

Internet ❙ www. iwith .org

Violència en el si de la familia
Organitza: Associació Benestar i Desen-
volupament
Lloc: Barcelona
Dates: 4 i 5 de novembre de 2005

A B D
Tel ❙ 93 / 325.68.35
a/e ❙ abd@abd-ong.org

Internet ❙ www.abd-ong.org
Contacte ❙ Mónica Plana

Dinàmiques per a la gent
gran
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 12 al 26 de novembre del 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

Expressió corporal
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: 19 i 26 de novembre de 2005

Intervenció amb infants i
joves amb risc social
Organitza: Escola de l’Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: del 19 de novembre al 3 de desem-
bre de 2005

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

Internet ❙ www.vergeblanca.org

Altres

Grups de trobada per a
familiars de persones amb
discapacitat física
Organitza : Associació Minusvàlids de
Castelldefels – AMIC i altres entitats
Lloc: Castelldefels (Baix Llobregat)
Dates: del 3 de novembre a l’1 de desembre
de 2005

Creu Roja Castelldefels
Te l ❙ 93 / 665.82.51

Monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: Escola d’Educadors de Creu Roja
Joventut
Lloc: Cambrils (Baix Camp)
Dates: del 4 de novembre de 2005 al 26 de
maig de 2006

Centre Cultural i Ocupacional
Te l ❙ 902 / 35.50.50
a/e ❙ oac@cambrils.org

Salut i medi ambient
Organitza: ADENC
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 9 al 23 de novembre de 2005

ADENC
Tel ❙ 93 / 717.18.87
a/e ❙ correu@adenc.org

Internet ❙ www.adenc.org

Seminari sobre planificació
estratègica
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 10 i 11 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Resolució de conflictes
Organitza: Escola d’Educadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Sant Cugat (Vallès Occidental)
Dates: del 10 al 25 de novembre de 2005

Creu Roja Sant Cugat del Vallès-Rubí
Te l ❙ 93 / 674.23.83
a/e ❙ formacio08190@

                  creuroja.suport.org

Introducció al GNU/Linux
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 de novembre al 17 de desem-
bre de 2005

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

Internet ❙ www.pangea.org/pangea/
                   curs12.shtml

Curs de geriatria
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment de Catalunya
Lloc: Vic (Osona)
Dates: del 14 al 18 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.envel l int.org

Alcohol i conducció: idees
per a prevenir riscos des de
l’àmbit educatiu
Organitza: Escola d’Educadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Lleida
Data: 19 de novembre de 2005

Creu Roja Lleida
Te l ❙ 973 / 27.99.00
a/e ❙ miriamf@creuroja.org

Postgrau en mediació per a
la integració social, 3a ed.
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Vallès Occidental)
Data: del 14 de novembre de 2005 al 30 de
juny de 2006

Fundació Autònoma Solidària
Te l ❙ 93 / 581.24.85
a/e ❙ fas.socials@uab.es

Internet ❙ www.uab.es/fas/
Contacte ❙ Montse Zahonero

Viure en positiu
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la Federació Catalana de Voluntariat
Social
Lloc: Barcelona
Data: 26 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
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http://www.iwith.org
http://www.abd-ong.org
http://www.elcae.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.federacio.net
http://www.peretarres.org
http://www.pangea.org/pangea/curs12.shtml
http://www.envellint.org
http://www.uab.es/fas
http://www.adenc.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

Novetats editorialsFormació

i

i

Taller per aprendre a esti-
mar i a dir adéu a les perso-
nes i a les coses
Organitza: Societat d’Etnopsicologia Apli-
cada i Estudis Cognitius
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 6 de desembre de 2005

SEAEC
Tel ❙ 93 / 424.45.40
a/e ❙ info@etnopsico.org

Jornades

1es Jornades de colon irrita-
ble de Catalunya
Organitza: Associació d’Afectats de Colon
Irritable de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 20 de novembre de 2005

AAC IC
Te l ❙ 620.03.07.18
a/e ❙ aacicat@yahoo.es

Internet ❙ www.aacicat.org
Contacte ❙ Esther Martí

Jornades sobre intervenció
amb adolescència en el medi
obert
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: 25 i 26 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.aacicat.org

Informe sobre
Desenvolupament Humà
2005
Durant el mes passat es va presentar  l’Infor-
me. Les xifres continuen sent esglaiadores.
Àfrica, com no, té la pitjor part amb 460 mi-
lions de persones que han empitjorat la seva
situació en els últims deu anys. Les poques
notes positives de l’informe són que més de
130 milions de persones han aconseguit sor-
tir de la pobresa i l’esperança de vida va aug-
mentar fins a dos anys en els països en des-
envolupament.

Kevin Watkins, dir.
PNUD, Ediciones MundiPrensa

Disponible ❙ on-line
Internet   ❙ hdr.undp.org/reports/global/
                     2005

La responsabilitat social de
les ONL: aproximació con-
ceptual i desenvolupament
del model RSO
Aquest estudi neix amb l’objectiu de desen-
volupar un model que ajudi a reflexionar so-
bre els aspectes rellevants de la responsabi-
litat social d’una organització no lucrativa,
identificar la informació, ordenar-la i analit-
zar-la per poder extreure conclusions.
Aquest model ha estat validat mitjançant un
treball de camp realitzat amb 35 organitzaci-
ons rellevants del sector.

Pau Vidal, Domingo Torres
Observatori del Tercer Sector

Disponible ❙ on-line
Internet   ❙ www.tercer-sector.org/
                     publicacions/docspublicacions/
                     articles/articles_pdf/
                     paper_rso_def_es.pdf

i

i

i

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

i

Campanyes

Espanya / Marroc: centenars
de migrants en perill
Cada any, milers de migrants, molts d’ells
vinguts de l’Àfrica subsahariana, proven d’en-
trar a Ceuta i Melilla. Però el nombre de
morts o greument lesionats, presumptament
a conseqüència de mals tractes o ús excessiu
de la força per part de les forces de segure-
tat espanyoles o marroquines, ha augmentat
marcadament els últims mesos.
Es tem que tant Espanya com el Marroc pu-
guin estar enviant a la zona funcionaris de
l’ordre insuficientment formats per a afron-
tar situacions de control d’ordre públic que
puguin posar en perill la vida de més migrants.
Participa a la campanya enviant un correu en
el teu nom al President del Govern d’Espa-
nya i al Primer Ministre del Marroc.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org/actua/
                   migrantes_oct05/

Foment de l’etiquetatge en
català
S’ha iniciat una campanya que farà difusió les
empreses de les nostres comarques que eti-
queten els seus productes en català. Aquesta
campanya, que es farà a través de la seva web,
pretén que els mateixos consumidors hi par-
ticipin activament.
A poc a poc, l’entitat cultural vol anar incor-
porant el nom de noves empreses que enca-
ra no es troben a la llista. Per això, fan una
crida a empreses i consumidors perquè in-
formin de quines marques etiqueten en cata-
là.

Òmnium Cultural Baix Camp
Internet ❙ www.omniumcultural.org/
                  specialViewPage.php?spe_ID=51

i

http://www.aacicat.org
http://www.xarxanet.org
http://www.es.amnesty.org/actua/migrantes_oct05
http://www.omniumcultural.org/specialViewPage.php?spe_ID=51
http://hdr.undp.org/reports/global/2005
http://breu.bulma.net/?l5624
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html


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

Crides de voluntariat

i

Banc dels Aliments
Tasques a realitzar: Recollir donacions
d’aliments a diferents empreses de Barcelona
i rodalies amb una furgoneta.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Preferiblement dimarts o dijous
de 9 a 12 h.
Perfil: Persona amb el carnet B1

Banc dels aliments
Te l ❙ 93 / 346.44.04
a/e ❙ logistica@bancdelsaliments.org

Internet ❙ www.bancdelsaliments.org
Contacte ❙ Borja Goñi

Fundació Maria Raventós
Tasques a realitzar: Classes de suport i/o
de reforç a les noies que fan cursos de for-
mació fora del centre, de perruqueria i alfa-
betització. El nivell és elemental.
Lloc: Barcelona
Dedicació: De 17 a 20h. tots els dies de la
setmana.
Perfil: Preferentment noies amb un mínim
d’estudis: batxillerat, formació professional
o equivalent.

Fundació Maria Raventós
Te l ❙ 679.59.53.21
a/e ❙ rlaguarda@

                  residenciasantaeulalia.org
Internet ❙ www.residenciasantaeulalia.org
Contacte ❙ Remei Laguarda

Cultura Viva Santboiana
Tasques a realitzar: Recolzament en acti-
vitats culturals i educatives destinades a la
població adulta al barri de Camps blancs.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Perfil: Major de 18 anys, dinàmica i amb ga-
nes de compartir i aprendre a partir del dià-
leg amb els del altres.

Cultura Viva Santboiana
Te l ❙ 93 / 661.73.86
a/e ❙ culturaviva2@hotmail.com

Contacte ❙ Montse, Miriam o Tam

i

i

Els Petits Gegants
Tasques a realitzar: Actuar de secretari/a
de l’entitat, amb les tasques de redactar el
programa d’actuacions i passar-lo a ordena-
dor, actes de reunions, correspondència, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dilluns a la tarda de 17 a 19h.
Perfil: Preferentment persones jubilades,
residents al barri de Gràcia o a prop.

Els Petits Gegants
Te l ❙ 93 / 213.45.11
a/e ❙ obs_gracia.benestar@

                   gencat.net
Contacte ❙ Joseph A Requena

ASTRADE
Tasques a realitzar: Donar suport a la in-
tegració de nens amb autisme i altres
sindromes en escoles bressol de l’Hospitalet
i Sant Joan Despí.
Lloc: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

ASTRADE
Tel ❙ 639.31.32.83

Contacte ❙ Ferran Pasalamar

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el
Punt Òmnia, la xarxa d’accés a les noves tec-
nologies de l’Àrea Tria.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Disponibilitat d’una tarda a la
setmana de 19.30 a 21h.
Perfil: A partir de 18 anys, motivat per tre-
ballar amb infants i joves amb problemes
socials.

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

Contacte ❙ Maria Serra

Institució Cultural de la
Franja de Ponent
Tasques a realitzar: Col·laborar amb el
muntatge d’una exposició sobre el català a la
Franja de Ponent, a nivell de correcció i re-
dacció de textos, aportant fotografies de
pobles de la Franja, festes, actes diversos.
Lloc: Calaceit (Matarranya)

Institució Cultural de la Franja de
Ponent
Te l ❙ 609.41.03.34
a/e ❙ guillem@franjadeponent.net

Internet ❙ www.franjadeponent.net
Contacte ❙ Guillem Chacón

.

i

i

i

i

Reforç del teixit associatiu i
voluntariat
Es convoquen ajudes per a accions de reforç
del teixit associatiu, com el suport a activi-
tats dirigides a la professionalització del sec-
tor; accions dirigides a la formació i foment
del voluntariat, així com, el foment de crea-
ció de xarxes institucionals i millora de me-
canismes de comunicació, investigació, for-
mació i informació entre entitats. S’inclouen
accions d’introducció de gestió de qualitat i
noves tecnologies.
Convoca: Fundación Luis Vives
Termini: 3 de novembre de 2005

Fundación Luis Vives
Te l ❙ 91 / 540.08.78

Internet ❙ www.fundacionluisvives.org

Activitats culturals
Ajudes per a activitats dirigides a la recupe-
ració del patrimoni musical o la difusió i la
divulgació de la cultura musical. Projectes de
preservació del patrimoni cultural, difusió i
recerca artística, monumental, arquitectòni-
ca, arqueològica i historicodocumental.
Convoca: Fundació Caixa Catalunya
Termini: 21 de novembre de 2005

Fundació Caixa Catalunya
Te l ❙ 902.40.09.73

Internet ❙ obrasocial.caixacatalunya.es

Inserció laboral
S’obre una convocatòria per a iniciatives que
fomentin la creació de llocs de treball per a
aquelles persones amb discapacitat que te-
nen dificultats per accedir al mercat laboral
en bones condicions.
Convoca: Fundació Un Sol Món
Termini: 15 de novembre de 2005

Fundació Un Sol Món
Te l ❙ 902.40.09.73

Internet ❙ www.unsolmon.org

i

i

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

Medi ambient
S’obre la convocatòria d’ajudes per a accions
de conservació, ordenació, restauració i cus-
tòdia del territori, el paisatge, la flora, la fau-
na i el patrimoni natural en general, així com
de difusió i educació ambiental.
Convoca: Fundació Territori i Paisatge
Termini: 25 de novembre de 2005

Fundació Territori i Paisatge
Te l ❙ 93 / 484.73.67

Internet ❙ obrasocial.caixacatalunya.es

i
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Factors que promouen l’autonomia i la
vida independent
Organitza: Minusvàlids Físics Associats, Fun-
dació Institut Guttmann
Lloc: Girona
Data: 9 de novembre de 2005

Minusvàlids Físics Associats
Te l ❙ 972 / 23.45.02

Conferències
Ser avis i fer de cangurs, una relació privi-
legiada
Organitza: AREC - Assessorament Pedagò-
gic Familiar
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 24 de novembre de 2005

AREC
a/e ❙ arec.familia@wanadoo.es

Internet ❙ es.geocities.com/webarec/

Islam a Catalunya
Organitza: Fundació Caixa de Sabadell i Ajun-
tament de Lleida.
Lloc: Lleida
Dates: fins al 24 de novembre de 2005

Ajuntament de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.04.57
a/e ❙ dci@paeria.es

Servei Internacional
L’espai de referència d’activitats internacionals del Tercer Sector

El servei Internacional de xarxanet.org, gestionat per l’associació Barcelona Voluntària, infor-
ma setmanalment sobre multitud d’oportunitats de voluntariat europeu i internacional.

A banda d’un conjunt de notícies actualitzades setmanalment, també hi podeu trobar una
nodrida agenda d’activitats relacionades amb el voluntariat internacional. Així mateix, també hi
trobareu una relació de cursos de formació d’allò més útils per afrontar amb garanties d’èxit
el voluntariat fora de Catalunya.

A més a més, si teniu algun dubte sobre com fer-vos voluntaris internacionals o participar en
algun camp de treball a l’estranger, també podeu fer ús del servei d’assessorament del portal,
on es vehicularà puntualment la vostra demanda.

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

Exposicions
No és un joc
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat -
CCOO i altres entitats
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 2 al 16 de novembre de 2005

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
Tel ❙ 93 / 873.00.00

Internet ❙ www.conc.es/pauisoli/

Pintura i dibuix – usuaris de Rauxa
Organitza: Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 26 de novembre de 2005

Rauxa
Te l ❙ 93 / 415.62.98

Internet ❙ www.rauxa.org

Debats
La nova cultura de l’energia
Organitza: Eco-Concern Innovació
Social
Lloc: Barcelona
Data: 8 de novembre de 2005

Eco-Concern Innovació Social
Te l ❙ 93 / 319.03.51

Internet  ❙ www.pangea.org/ecoconcern

i

i

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

i

i

Trobades
Són inevitables les armes?
Organitza: Fundació per la Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 12 de novembre de 2005

Fundació per la Pau
Te l ❙ 93 / 302.51.29

Internet ❙ www.fundacioperlapau.org

4a Reunió de la XCT
Organitza: Xarxa de Custòdia del Terri-
t o r i
Lloc: Cassà de la Selva (Gironès)
Dates: del 17 al 20 de novembre de 2005

XCT
Tel ❙ 93 / 886.61.35

Internet ❙ www.custodiaterritori.org/
                   ivreunio

Sortida
Artesania del Marquesat
Organitza: Terres del Marquesat
Lloc: Artesa de Segre (Noguera)
Data: 12 de novembre de 2005

Terres del Marquesat
Te l ❙ 616.44.07.93

Internet ❙ www.marquesat.net

http://www.conc.es/pauisoli
http://www.rauxa.org
http://www.pangea.org/ecoconcern
http://es.geocities.com/webarec/
http://www.marquesat.net
http://www.custodiaterritori.org/ivreunio
http://www.fundacioperlapau.org
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://breu.bulma.net/?l5625
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Recursos

Club social per a persones
amb malaltia mental
La Fundació Marianao de Sant Boi de
Llobregat i la Federació d’Associacions de
Familiars amb Malaltia Mental (FECAFAMM)
presenten públicament el conveni de col·-
laboració signat entre ambdues entitats. Ar-
ran d’això s’ha creat el Club Social amb
l´objectiu de realizar activitats associatives i
culturals en el temps lliure i d’oci d’aquestes
persones, així com l’atenció a familiars de
les persones participants.  Es realitzaran sor-
tides culturals, tallers de ràdio, cuina, infor-
màtica, reparació de bicicletes, activitats ar-
tístiques, esportives, assemblees, excursions
a la natura, etc.

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

                  marianao.net
Internet ❙ www.marianao.net/fundacio

Catàleg de formació en
atenció a la infància
Nexe Fundació ha editat un Catàleg de Forma-
ció, fruit de la basta experiència que té
l’entitat en l’atenció als infants amb
plurideficiència. Cada activitat formativa es fa
“a mida” de la institució que fa la demanda,
tot i que en el catàleg es proposen uns
temaris base dirigits a professionals i estudi-
ants de l’àmbit de la discapacitat i l’atenció a
l’altre. Si voleu conèixer més detalls poseu-
vos en contacte amb l’Àrea de Formació de
Nexe Fundació.

Nexe Fundació
Te l ❙ 93 / 285.32.40
a/e ❙ formacio@nexefundacio.org

Contacte ❙ Pere Torras

Properes dates del procés electoral del
Consell de Voluntariat

organitzat per la Subdirecció general
d’Associacionisme i Voluntariat

Del 14 al 28 de novembre

❙ Inici de la campanya electoral amb ambdues dates incloses. Les entitats
podran fer els actes electorals que considerin oportuns

28 de novembre

❙  Eleccions: de 10.00 a 21.00h
Totes les entitats disposaran de dos vots o més:

- 1 vot corresponent a l’àmbit geogràfic electoral (Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l’Ebre), al qual pertanyen o tenen representació. El vot
geogràfic determinarà l’elecció de les entitats representants territorials.
- 1 vot corresponent a l’àmbit temàtic electoral (social, comunitari, cultural,
cooperació internacional i ambiental). El vot temàtic determinarà l’elecció de
les entitats segons les diverses temàtiques associatives.

Més informació a:
consell.voluntariat.org

Consell del voluntariat
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http://www.marianao.net/fundacio
consell.voluntariat.org
http://www.peretarres.org

