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Eleccions
del Consell de Voluntariat

El proper 28 de novembre les associacions, les fundacions i les
entitats de voluntariat catalanes inscrites triaran la configuració
del Consell de Voluntariat. Aquest òrgan, creat per la Genera-
litat de Catalunya, és únic a Europa i, per aquest motiu, aquest
procés electoral han despertat l’interès de les entitats i les insti-
tucions europees.

Dia i horari de la jornada electoral: 28 de novembre, de
10.00 a 21.00 h.

Seus electorals: Serveis centrals del Departament de Ben-
estar i Família per a Barcelona i delegacions territorials per a la
resta de demarcacions.

Votació: 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 perta-
nyen o tenen representació. El vot geogràfic determinarà
l’elecció de les entitats representants territorials.

1 vot corresponent a l’àmbit temàtic electoral (social, co-
munitari, cultural, cooperació internacional i ambiental). El
vot temàtic determinarà l’elecció de les entitats segons les
diverses temàtiques associatives.

2005

http://consell.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://consell.voluntariat.org
http://www.voluntariat.org


2 15 novembre 2005
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

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 18 de novembre de 2005

Fundació Iwith
a/e ❙ info@iwith.org

Internet ❙ www. iwith .org
Contacte ❙ Tomeu Riera

Emocions i sentiments,
maduresa i autonomia
Organitza: Centre Passatge
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 al 26 de novembre de 2005

Centre Passatge
Te l ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ direccio@centrepassatge.com

Sexualitat per a educadors
d’adolescents i joves
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 19 de novembre al 17 de desem-
bre de 2005

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

Internet ❙ www.suport .org

Monogràfic: músico-terapia
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Data: 26 de novembre de 2005

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 93 / 300.65.65
a/e ❙ miriamf@creuroja.org

Voluntariat nen malalt i
família
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Data: 24 de gener de 2006

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

Internet ❙ www.afanoc.org

Altres

Taller pràctic de recuperació
visual
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Dates: 19 i 20 de novembre de 2005

Centre d’Estudis Naturistes
Te l ❙ 93 / 487.73.49
a/e ❙ mjoseoriol@yahoo.es

                   centrocool@mixmail.com

Com fer projectes i
memòries
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: 19 i 26 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.elcae.org

L’economia política del món
contemporani vista per la
Monthly Review
Organitza: Fundació Món-3
Lloc: Barcelona
Dates: del 21 de novembre al 14 de desem-
bre de 2005

Fundació Món-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@ub.edu

Contacte ❙ Maite Sirera

Seminari energia, edificació i
canvi climàtic
Organitza: Eco-union
Lloc: Barcelona
Dates: 28 i 29 de novembre de 2005

Eco-union
Te l ❙ 93 / 319.16.80
a/e ❙ info@eco-union.org

Internet ❙ www.eco-union.org
Contacte ❙ Idoia Arauzo

Taller el llenguatge dels
sentits
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la Federació Catalana de Voluntariat
Social
Lloc: Barcelona
Data: 3 de desembre 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

Relaxació i reducció d’estrès
Organitza: Servei de Suport al Dol
Lloc: Salt (Gironès)
Dates: del 13 al 15 de desembre de 2005

Servei de Suport al Dol
Te l ❙ 972 / 24.44.41
a/e ❙ serveidol@grn.es

Contacte ❙ Montse Olaria

La resolució de conflictes a
les ONG
Organitza: Ponts de Mediació
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 15 de desembre de 2005

Ponts de Mediació
Te l ❙ 93 / 269.00.35
a/e ❙ pontsdemediacio@

                   pontsdemediacio.com
Contacte ❙ Sheila Vilaseca

Bastoners
Organitza: Esbart Sant Cugat
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal)
Dates: desembre de 2005

Esbart Sant Cugat
Te l ❙ 93 / 675.26.52
a/e ❙ esbartsantcugat@

                  esbartsantcugat.org

Alcohol i conducció: idees
per a prevenir riscos des de
l’àmbit educatiu
Organitza: Escola d’Educadors de Creu
Roja Joventut
Lloc: Sant Cugat (Vallès Occidental)
Data: per determinar

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

                  creuroja.suport.org
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http://www.iwith.org
http://www.suport.org
http://www.elcae.org
http://www.afanoc.org
http://www.federacio.net
http://www.eco-union.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

Recursos a internetFormació

i

i

Jornades

Jornada d’inserció laboral per
a persones amb síndrome x
fràgil
Organitza: Associació Catalana de la Sín-
drome X Fràgil
Lloc: Barcelona
Data: 19 de novembre del 2005

Associació Catalana SXF
Te l ❙ 93 / 217.09.39
a/e ❙ XFRAGIL@teleline.es

Internet ❙ www.xfragilcatalunya.org

Jornada mobilitat, transport i
canvi climàtic: un repte de
futur per Catalunya
Organitza: ADENC
Lloc: Barcelona
Data: 25 i 26 de novembre de 2005

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

Internet ❙ www.adenc.org

13es Jornades de cultura
gitana a Catalunya
Organitza: Federació d’Associacions Gita-
nes de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 28 i 29 de novembre de 2005

F A G C
Tel ❙ 93 / 278.02.94

Tinet fa 10 anys
L’any 1995, TINET (acrònim de Tarragona
Internet) va posar Internet  a l’abast dels ciu-
tadans de les comarques de Tarragona, en
una experiència que resultava ser pionera a
Europa. TINET va posar a disposició dels ciu-
tadans la pròpia tecnologia per tal que es
dotessin dels seus propis continguts i ser-
veis. Actualment Tinet ofereix una àmplia
gamma de serveis i recursos, entre els que
destaquen aquestes webs sectorials:
Tinetdigital, Tinetagenda, Tinetbiblioteca i
Tinetmapes.

 Internet   ❙  www.tinet.org

Butlletí informatiu Sed-
Catalunya
Es tracta d’una eina informativa de caràcter
periòdic adreçada a les contraparts locals del
sud, a socis, voluntaris i altres col·laboradors
vinculats a l’entitat. Els objectius d’aquesta
són treballar la solidaritat nord-sud, educar
per una globalització justa i promoure pro-
jectes de desenvolupament amb els més des-
afavorits.

 Internet   ❙  www.maristes-cat.es/sed/

Biblioteques del Col·legi
d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya
Els fons de les biblioteques són de lliure ac-
cés i estan constituïts per una secció de lli-
bres, que inclouen obres de referència, re-
vistes, documents i videoteca. Es pot consul-
tar el catàleg bibliogràfic en línia i accedir als
serveis de consulta, informació i préstec.

 Internet   ❙  www.ceesc.es/CATALA/
                     serveis/biblio.htm

i

i

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

i

Premis i beques

Premi solidaritat
Es tracta de guardonar persones o instituci-
ons que hagin destacat per la seva lluita en
defensa dels drets humans a l’àmbit de
Catalunya i el seu objectiu és reconèixer
aquells ciutadans o entitats que hagin desta-
cat per la lluita en la defensa dels Drets Hu-
mans.
Convoca: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Termini: 2 de desembre de 2005.

IDHC
Tel ❙ 93 / 301.77.10

Internet ❙ www.idhc.org

Premis d’Educació en el
Lleure
Es convoca la 2a edició dels premis destinats
a promoure projectes de nova creació i a
reconèixer i difondre experiències de caràc-
ter educatiu dins l’àmbit de l’educació social
i del lleure.
Convoca: Fundació Lluís Carulla 
Termini: 15 de desembre de 2005

Fundació Lluís Carulla
Te l ❙ 93 / 209.09.48

Internet ❙ www.fundaciolluiscarulla.org

http://www.xfragilcatalunya.org
http://www.adenc.org
http://www.xarxanet.org
http://www.fundaciolluiscarulla.org
http://www.ceesc.es/CATALA/serveis/biblio.htm
http://www.maristes-cat.es/sed/
http://www.tinet.org
http://www.idhc.org
http://www.peretarres.org/alabast/butlleti.html
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Crides

i

Associació Punt de
Referència 
Tasques a realitzar: Acompanyar un jove
extutelat en les seves activitats del dia a dia,
gestions diverses, suport emocional, activi-
tats de lleure, etc., per als programes de
Referents i Acull.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2h. setmanals.
Perfil: Referents a partir de 25 anys que
vulguin dedicar part del seu temps lliure a
ajudar un jove extutelat. Els voluntaris han
de comprometre’s durant un any, i han de
participar en les sessions de formació i se-
guiment de l’entitat, un cop cada 15 dies.

Associació Punt de Referència
Te l ❙ 93 / 270.07.21
            607.49.25.66
a/e ❙ puntref@pangea.org

Contacte ❙ Marta Bàrbara

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: Reforç escolar indivi-
dualitzat a escala molt bàsica amb nois i no-
ies fins a 16 anys, de la Unitat d’Escolaritza-
ció Compartida.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Una hora a la setmana al matí.
Perfil del voluntari: A partir de 18 anys,
motivat per treballar amb infants i joves amb
problemes socials.

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

Contacte ❙ Maria Serra

Banc dels Aliments
Tasques a realitzar: Col·laboració mitjan-
çant la càrrega de caixes d’aliments en furgo-
netes d’entitats benèfiques.
Lloc: Barcelona
Dedicació: D’un a tres dies per setmana:
dilluns, dimarts i/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

i

i

Fundació Maria Raventós
Tasques a realitzar: Ocupar-se de nens
i nenes de 0 a 3 anys mentre les seves
mares estudien.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Tardes de 17 a 20h., tots els
dies de la setmana.
Perfil: Preferentment noies amb un mí-
nim d’estudis: batxillerat, formació pro-
fessional o equivalent.

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

                 residenciasantaeulalia.org
Internet ❙

www.residenciasantaeulalia.org
Contacte ❙ Remei Laguarda

Fundació Centre Obert
Joan Salvador Gavina
Tasques a realitzar: Suport a l’educador
en les activitats socioeducatives i de lleu-
re: reforç escolar, tallers, ludoteca, sorti-
des a parcs, poliesportiu, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Una tarda a la setmana, a es-
collir, de dilluns a divendres, de 16.15 a
20h.
Perfil: Persones dinàmiques, amb ganes
de treballar en equip i amb sensibilitat
social.

CO Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ secretariagavina@pangea.org

Contacte ❙ Àngels Carbonell

Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà
Tasques a realitzar: Suport a l’aula dins
l’Escola d’adults, al grup d’alumnes que ne-
cessitin atenció individualitzada per a les
activitats d’aprenentatge.
Lloc: Barcelona
Perfil: 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

i

Programes socials
És la 3a edició d’aquesta convocatòria que
promou accions dirigides a prevenir l’exclu-
sió social i fomentar l’autonomia de perso-
nes de qualsevol edat, en risc o situació de
marginació.
Els projectes presentats tindran com a fina-
litat la millora de la qualitat de vida de col·-
lectius que pateixen de necessitat social que
dificulten el seu ple desenvolupament per-
sonal, la seva formació o la seva inserció so-
cial o laboral.
Convoca: Obra Social de Caixa Terrassa
Termini: 30 de novembre de 2005

Obra Social de Caixa Terrassa
Te l ❙ 900.33.11.11

Internet ❙ www.caixaterrassa.es

Joves immigrants
Convocatòria d’ajuts com a reconeixement
a les iniciatives dirigides a la integració social
del col·lectiu de joves i menors immigrants
no acompanyats. Podran participar-hi funda-
cions, associacions, cooperatives, federaci-
ons o altres entitats socials.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 30 de novembre de 2005

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Cooperació al
desenvolupament
Es convoquen subvencions per a projectes
de cooperació que fomentin la promoció i el
desenvolupament integral de les persones i
comunitats dels països perifèrics.
Convoca: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Termini: 31 de desembre de 2005

FCCD
Tel ❙ 93 / 412.26.02

Internet ❙ www.fonscatala.org

Atenció a la dependència
Es convoquen ajudes per a entitats sense ànim
de lucre que la seva activitat se centri en l’aten-
ció a persones dependents en grau sever o
de gran dependència i que desenvolupin pro-
jectes adreçats a impulsar activitats o a la
construcció i/o adequació d’infrastructures.
Organitza: Obra Social y Cultural de Ibercaja
Termini: 31 de desembre de 2005

Obra Social y Cultural de Ibercaja
Te l ❙ 976 / 76.79.04

Internet ❙ www.ibercaja.es/obrasocial/

i

i

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

http://www.residenciasantaeulalia.org
http://www.caixaterrassa.es
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.bancdelsaliments.org
http://www.acidh.org
http://www.fonscatala.org
http://www.ibercaja.es/obrasocial/
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Srebrenica/Mestres per Bòsnia: 10 anys
Organitza: Mestres per Bòsnia
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 26 de novembre de 2005

Mestres per Bòsnia
Te l ❙ 93 / 436.28.13

Internet ❙ www.mestresxbosnia.org

Sortides
Cabanelles: un recorregut pel seu patri-
moni
Organitza: APNAE i Associació de Munici-
pis Salines Bassegoda
Lloc: Cabanelles (Alt Empordà)
Data: 20 de novembre de 2005

Associació de Municipis Salines
Bassegoda
Te l ❙ 600.05.62.10

3a Caminada Popular, Cornellà amb les
persones amb discapacitat
Organitza: Asociación Pro-Disminuidos de
Cornellà
Lloc: Cornellà (Baix Llobregat)
Data: 27 de novembre de 2005

APRODICO
Tel ❙ 93 / 376.03.82
a/e ❙ aprodico@yahoo.es

Més de 300 càpsules de coneixement!
Xarxanet.org ha sobrepassat la xifra de 300 càpsules de coneixement. Les càpsules –elaborades directament per les entitats del país, amb
la intenció d’aportar coneixement de qualitat, de tipus pràctic i formatiu per a l’usuari– analitzen mensualment un tema d’interès per al
món de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.
Hi podeu trobar informació de qualitat i coneixements pràctics sobre diferents aspectes relacionats amb el Tercer Sector. Algunes de
les darreres càpsules publicades a xarxanet.org tracten temes com:

· El model 115 d’Hisenda
· Que la natura no ens noti... a les excursions
· Programa de treballs en benefici de la comunitat
· La gestió de la qualitat a Internet
· Com fer realitat un Servei de Voluntariat Europeu?
· El voluntariat ambiental universitari
· Biblioteca digital europea

Podeu accedir-hi des de cada una de les àrees i serveis de xarxanet.org. Així mateix, si les
voleu consultar directament, també hi podeu accedir des de la cerca avançada.

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

Trobada
2a Trobada d’entitats juvenils i de coo-
peració euromediterrànies
Organitza: REDS i Consell de la Joventut
de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 16 al 19 de novembre de 2005

REDS
Tel ❙ 93 / 319.47.52

Internet ❙ www.redeuropea.org

Exposicions
Imatges del Delta
Organitza: Fundació Caixa Tarragona
Lloc: l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Dates: fins al 20 de novembre de 2005

Fundació Caixa Tarragona
Te l ❙ 902.24.44.42

Internet ❙ www.caixatarragona.es

Els nens treballadors de Mèxic
Organitza: Acció Solidària-Igman
Lloc: Torredembarra (Tarragonès)
Dates: fins al 25 de novembre de 2005

Acció Solidària-Igman
Tel   ❙  93 / 533.42.38

Internet  ❙ www.acciosolidaria.
                  lesrevistes.com

i

ii

i

Cinema
Cicle dona i immigració
Organitza: GRAMC i Museu del Cinema
Lloc: Girona
Dates: fins a l’1 de desembre de 2005

GRAMC
Tel ❙ 972 / 21.96.00

Internet ❙ www.gramc.org

Xerrades
Llei d’estrangeria: situació actual
Organitza: Probens
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 2005

Probens
Te l ❙ 93 / 441.41.05
a/e ❙ probens@probens.org

La Lluita indígena a Oaxaca (Mèxic)
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat -
CCOO i altres entitats
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 25 de novembre de 2005

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
Tel ❙ 93 / 873.00.00
a/e ❙ www.conc.es/pauisoli/

http://www.redeuropea.org
http://www.caixatarragona.es
http://www.mestresxbosnia.org
http://www.gramc.org
http://www.acciosolidaria.lesrevistes.com
http://www.conc.es/pauisoli/
http://www.xarxanet.org
http://breu.bulma.net/?l5712
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Les mines de Bellmunt: de la industrialit-
zació a la col·lectivitat d’indústries del
plom
Organitza: GEPEC i Carrutxa
Lloc: Reus (Baix Camp)
Data: 25 de novembre de 2005

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04

Internet ❙ www.gepec.org

Festa
Dóna corda al català
Organitza: Secretaria de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya amb la col·-
laboració de Plataforma per la Llengua
Lloc: Barcelona
Data: 26 de novembre de 2005

Gencat
Te l ❙ 93 / 567.35.67
a/e ❙ campanya.presidencia@

                   gencat.net

Lliurament de premis
Nit de la cultura de la Franja de Ponent
Organitza: Institució Cultural de la Franja
de Ponent
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca)
Data: 26 de novembre de 2005

ICFP
Te l ❙ 978 / 85.14.68

Internet ❙ www.franjadeponent.net

Properes dates del procés electoral del
Consell de Voluntariat

organitzat per la Subdirecció general
d’Associacionisme i Voluntariat

Més informació a:
consell.voluntariat.org

Consell del voluntariat

i

i

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

i

Del 14 al 28 de novembre

❙ Inici de la campanya electoral amb les dues dates incloses. Les entitats po-
dran fer els actes electorals que considerin oportuns

28 de novembre

❙ De 10.00 a 21.00, eleccions.

❙ Totes les entitats disposaran de dos vots o més:
- 1 vot corresponent a l’àmbit geogràfic electoral
- 1 vot corresponent a l’àmbit temàtic electoral

29 de novembre

❙ Publicació dels resultats generals a les pàgines webs del Servei Català del
Voluntariat (www.voluntariat.org) i per mitjà d’un accés al portal xarxanet.org
(www.xarxanet.org)

Del 29 de novembre al 2 de desembre

❙ ❙ ❙ ❙ ❙ Presentació d’al·legacions dels resultats electorals.

http://www.gepec.org
http://www.franjadeponent.net
http://www.xarxanet.org
http://consell.voluntariat.org
http://www.peretarres.org

