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Formació

Cursos
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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@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Intervenció en centres
penitenciaris des del
voluntariat
Organitza: Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 21, 28 de gener i 4 de febrer de
2006

FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Intervenció amb infants amb
“trastorns de salut”
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 21 de gener a l’11 de febrer de
2006

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

Internet ❙ www.elcae.org

Altres

VI Jornades Interculturals
“Àfrica de bat a bat”
Organitza: Fundació Akwaba i ETANE amb
la col·laboració del Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament
Lloc : L’Hospitalet de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dates: 15, 16 i 17 de desembre de 2005

Fundació Akwaba
Te l ❙ 93 / 440.76.96
a/e ❙ akwaba@pangea.org

Contacte ❙ Maite Vila o Alícia Gili

Trobades sobre
Responsabilitat Social de les
Empreses (RSE)
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat -
CCOO de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 16 de desembre de 2005

Fundació Pau i Solidaritat
Te l ❙ 93 / 481.29.12
a/e ❙ malbarello@conc.es

Contacte ❙ Michela Albarello

Directors i directores
d’activitats de lleure infantil i
juvenil
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Dates: del 17 de desembre de 2005 al 5 de
febrer de 2006

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

Internet ❙ www.suport .org

Primeres jornades de
l’associacionisme d’origen
immigrat a Catalunya.
Passat, present i futur
Organitza: Secretaria per la Immigració de
la Generalitat de Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de desembre de 2005

Secretaria per la Immigració
Te l ❙ 93 / 270.12.30
a/e ❙ benestar.secretaria.

                   immigracio@gencat.net
Internet ❙ www.gencat.net/benestar

Seminari sobre règim fiscal i
legal de les fundacions
Organitza : Col· legi d’Economistes de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 19 de desembre de 2005

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Te l ❙ 93 / 416.16.04
a/e ❙ cec@coleconomistes.com

Internet ❙ www.coleconomistes.com

Postgrau en Agents de
Desenvolupament Interna-
cional
Organitza: SETEM i Fundació Politècnica de
Catalunya (UPC).
Lloc: Barcelona
Dates: Dissabtes del 14 de gener  fins  al 8
de juliol de 2006

SETEM
Tel ❙ 93 / 4415335 ext. 122
a/e ❙ postgrau.master@setem.org

Internet ❙ www.setem.org/catalunya/
                   fformaci.htm i www.fpc.upc.es

Curs pràctic de captació de
fons
Organitza: Associació Arsis
Modalitat: on-line
Dates: a partir del 16 de gener de 2006

Associació Arsis
Te l ❙ 902 / 88.86.07
a/e ❙ montse@arsis.org

Internet ❙ http://formacion.arsis.org/
                    lstContinguts.asp?id_cat=52

Màster en Desenvolupament
Humà Sostenible,
Globalització i
Desenvolupament Local
Organitza: Universitat de Girona - Escola
de postgrau
Lloc: Girona
Dates: del 17 de gener de 2006 al 22 de juny
de 2007

Escola de Postgrau (UdG)
Te l ❙ 972 / 41.80.06
a/e ❙ postgrau@udg.es

Internet ❙ http://gigs.udg.edu/cat/Masters/
                    05-06/master%20
                   desenvolupament.pdf

El paper de la societat en el
marc de la globalització
Organitza: SETEM i Ajuntament de Manresa
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 25 de gener al 15 de març del
2006

SETEM Manresa
Te l ❙ 93 /  872. 44. 96
a/e ❙ manresa@setem.org

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

i

i
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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

i
i

Premis i beques

III Premis Gent Gran de
Caixa de Sabadell
Concurs d’ajudes a projectes que treballin
en benefici de les persones grans. Es valora-
rà que els programes que afavoreixin la par-
ticipació activa dels ancians, que facilitin l’au-
tonomia de les persones que vulguin viure a
casa seva o que contribueixin a acompanyar i
alleugerir el fet humà de la mort. La dotació
global per als projectes premiats és de
150.000 euros.
Convoca: Fundació Caixa de Sabadell
Termini: 31 de gener de 2006

Fundació Caixa de Sabadell
Te l ❙ 93 / 735.95.22
a/e ❙ fundacio@caixasabadell.es

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org/

II Premi de Recerca en Acció
Social
Premi per a Projectes d’investigació d’alum-
nes de Batxillerat de Catalunya sobre exclu-
sió social, pobresa, discapacitats, immigrants
o gent gran. Hi haurà un primer premi de 200
• i un segon de 150 •. Els treballs podran ser
elaborats individualment o en grup.
Convoca: Escoles Universitàries de Treball
Social i Educació Social de la Fundació Pere
Tarrés / Universitat Ramon Llull
Termini: 2 de maig de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 415.25.51
a/e ❙ secretaria.eutses@

                  peretarres.org
Internet ❙ http://www.peretarres.org/
                  eutses/premi.pdf

Ajudes a Projectes
Assistencials
Ibercaja convoca ajudes orientades a col·-
laborar amb ENLs la tasca de les quals se
centri en l’atenció de persones dependents
en grau ‘sever’ o de ‘gran dependència’, des-
envolupant la seva tasca mitjançant el desen-
volupament de projectes de construcció o
adequació d’infrastructures, o bé de desen-
volupament d’activitats.
Convoca: Ibercaja
Termini: 31 de desembre de 2005

Ibercaja Obra Social y Cultural
Te l ❙ 976 / 76.79.04

Internet ❙ www.ibercaja.es/obrasocial

II Concurs d’Ajuts a
Projectes Socials 0’7 Claror
S’obre una convocatòria d’ajuts a entitats
sense ànim de lucre que presentin iniciatives
que treballin els eixos d’ajuda a la infància en
risc i de desenvolupament comunitari. La
contribució de la Fundació a un o més pro-
jectes no superarà els 20.000 euros.
Convoca: Fundació Claror
Termini: 31 de gener de 2006

Fundació Claror
Te l ❙ 93 / 476.13.90

Internet ❙ www.claror .org

FinançamentRecursos

i

i

Servei d’Informació sobre
Àfrica
El Centre d’Estudis Africans de Barcelona
edita, de forma trimestral, un resum de prem-
sa sobre esdeveniments que tenen lloc a
l’Àfrica, una fulla d’anàlisi d’Actualitat Africa-
na elaborada per un especialista, una Agenda
Africanista i les revistes especialitzades Studia
Africana i Nova Africa. El preu d’aquest servei
és de 45 euros anuals.

Centre d’Estudis Africans
Te l ❙ 93 / 319.40.08
a/e ❙ cea@pangea.org

Contacte ❙ Anna Moya

Dones! És l’hora de la
bicicleta
El BACC - Bicicleta Club de Catalunya té en-
tre els seus objectius el foment de l’ús de la
bicicleta per a la millora de la qualitat de vida
de les persones.
BACC busca associacions de dones de
Barcelona que vulguin beneficiar-se del pro-
jecte Biciescola (escola dirigida a adults que
no saben anar amb bicicleta o circular per la
ciutat), per tal que les seves integrants es
puguin beneficiar d’una reducció notable de
l’import del curs o, fins i tot, la gratuïtat.

B A C C
Tel ❙ 93 / 307.71.00
a/e ❙ biciescola@bacc.info

Internet ❙ www.bacc.info

http://www.bacc.info
http://www.ibercaja.es/obrasocial
http://www.claror.org
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.peretarres.org/eutses/premi.pdf
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Crides de voluntariat

i

Fundació Ajuda i Esperança
Tasques a realitzar: atendre les trucades
del servei Telèfon de l’Esperança de
Barcelona.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 4 hores quinzenals en horari di-
ürn, o 10 hores mensuals en horari nocturn.
Perfil: entre 27 i 70 anys, que entenguin el
català i el castellà.

Fundació Ajuda i Esperança
Te l ❙ 93 / 202.02.60 (matins)

Raval, Associació educativa
integral
Tasques a realitzar: suport acadèmic a ado-
lescents en matèries pròpies del cicle supe-
rior d’ESO i batxillerat, sobretot en els camps
de les matemàtiques, la física, la química i la
biologia.
Lloc: Barcelona
Dedicació: mínim d’una tarda setmanal, en-
tre 2/4 de 6 i les 7.
Perfil: majors d’edat, amb coneixements
iguals o superiors al nivell de batxillerat en
les matèries de: matemàtiques, física, quími-
ca i biologia.

Raval, Associació educativa integral
Te l ❙ 93 / 442.65.34
a/e ❙ aeiraval@yahoo.es

Centre Assistencial Sant
Joan de Déu
Tasques a realitzar: acompanyar els usua-
ris de l’hospital durant les festes nadalen-
ques. També hi ha interès en què algun col·-
lectiu hi vagi a realitzar alguna activitat: tea-
tre, cant, recitacions poètiques....
Lloc: Almacelles (Segrià)

Centre Assistencial Sant Joan de Déu
Te l ❙ 973 / 74.00.10 
a/e ❙ caminosm@ohsjd.es 

Ajuda en acció
Tasques a realitzar: col·laborar en l’àrea
de premsa i publicitat (recull de premsa, no-
tes de premsa, contacte amb mitjans i tas-
ques de publicitat, entre d’altres treballs).
Lloc: Barcelona
Dedicació: preferentment als matins, entre
dilluns i divendres
Perfil: bon tracte i capacitat de comunica-
ció, català i castellà parlats i escrits, i coneixe-
ments d’informàtica.

Ajuda en acció
Te l ❙ 93 / 488.33.77
a/e ❙ barcelona@

                   barna.ayudaenaccion.org
Internet ❙ www.ayudaenaccion.org

i

i

Setem-Catalunya
Tasques a realitzar: atenció al públic, aten-
dre les demandes d’informació sobre les ac-
tivitats de l’entitat; rebre, distribuir i enviar
el correu postal diari; vendre productes de
Comerç Just a la seu a les persones interes-
sades; tasques de suport administratiu: foto-
còpies, inscripcions a cursos...
Lloc: Barcelona
Dedicació: 6 hores setmanals, repartides en
dos matins o dues tardes, entre dilluns i di-
vendres
Perfil: bon tracte i capacitat de comunicació,
coneixements d’informàtica a escala d’usua-
ri, i català i castellà parlats i escrits.

Setem-Catalunya
Te l ❙ 93 / 441.53.35
a/e ❙ catalunya@setem.org

Fundació Akwaba
Tasques a realitzar: recolzar l’elaboració
de material per a campanyes de sensibilitza-
ció als instituts, que fomentin la convivència
intercultural i la participació juvenil (exposi-
ció, documentals, eines per a tallers…).
Lloc: Barcelona
Dedicació: matins

Fundació Akwaba
Te l ❙ 93 / 440.76.96
a/e ❙ akwaba@pangea.org

Internet ❙ www.fundacioakwaba.org
Contacte ❙  David Rodrigo o Maite Vila.

Fundació Save the Children
Tasques a realitzar: atenció educativa a in-
fants amb dificultats escolars, concretament
al col·lectiu d’infants malalts, al col·lectiu de
nens i nenes immigrants i als qui pateixen
situació de risc social.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 4 hores setmanals durant tot el
curs escolar
Perfil: persona diplomada , llicenciada o es-
tudiant d’últims cursos de qualsevol carrera
universitària

Fundació Save the Children
Te l ❙ 93 / 310.52.00
a/e ❙ voluntaris@savethechildren.es

Internet ❙ www.savethechildren.es
Contacte ❙  Rosa Guillén

.

i

i

Avantprojecte de la nova Llei
de Serveis socials
Ja es pot consultar l’Avantprojecte de la nova
Llei de Serveis Socials de Catalunya. Aquest
text és una versió provisional de l’avantpro-
jecte de llei de serveis socials, que està pen-
dent de revisió tècnica, terminològica i lin-
güística i de ser completat amb les disposici-
ons transitòries, finals i derogatòria neces-
sàries per a l’aplicació del nou marc legal.

Internet ❙ cv.uoc.edu/DBS/a/materials/
                  newsletter/nwlet_n/
                  avantprojecte.pdf

Centre de Documentació
Nunca Máis de Catalunya 
Nunca Mais celebra el 3r aniversari del
Prestige i amb motiu del tercer aniversari
inauguren el Centre de Documentació Nunca
Máis de Catalunya, que aplega documents
sobre aquesta catàstrofe ecològica en for-
mat digital classificats en 11 categories temà-
tiques.

Internet ❙ www.documentacion.
                   nuncamaisdecatalunya.org/
                   CDOC/index.html

Jocs.org
Portal català dedicat als jocs en general. Hi
podreu trobar articles especialitzats, notíci-
es sobre jocs, ressenyes de llibres, jocs de
taula, jocs d’ordinador, descripcions visuals,
etc. També permet utilitzar un cercador i un
directori d’enllaços seleccionats de la xarxa.

Internet ❙ www. jocs .org

Recursos internet

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i 3333318 desembre
2005

TRUCA!

     905 11 12 13

cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_n/avantprojecte.pdf
www.documentacion.nuncamaisdecatalunya.org/CDOC/index.html
www.fundacioakwaba.org
http://www.savethechildren.es
http://www.jocs.org
http://www.ayudaenaccion.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Xerrades
Tertúlia i berenar fotogràfic al Cortalet
Organitza: APNAE (Associació d’Amics del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà)
Lloc: Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Data: 17 de desembre de 2005

APNAE
Tel ❙ 972 / 45.46.72

Internet ❙ www.apnae.org

Xerrem DEbat a bat... sobre la població
subsahariana (senegambians)
Organitza: Esplais Catalans, Esplac
Lloc: Barcelona
Data: 17 de desembre de 2005

Esplac
Te l ❙ 93 / 302.61.03

Internet ❙ www.esplac.org

Reflexió sobre l’actualitat cultural i religi-
osa
Organitza: Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona
Dates: 19 de desembre de 2005

Fundació Joan Maragall
Te l ❙ 93 / 488.08.88

Internet ❙ www.fundaciojoanmaragall.org

Nadal amb consciència 2005

Les festes de Nadal són la principal època de l’any en què ens fem regals. Abans d’entrar de ple en el
consumisme d’aquestes dates, proposem el recull Nadal amb consciència, on hi trobareu enllaços amb
diverses campanyes de sensibilització endegades per les múltiples entitats del país.

En primer lloc, hi podreu trobar enllaços referits a botigues on-line de productes de comerç just. Així
mateix, també us podreu informar sobre on podeu comprar paneres nadalenques amb productes que
tinguin en compte el desenvolupament econòmic del Sud.
Si el que us interessa és felicitar el Nadal i l’arribada de l’any 2006 amb postals digitals, penseu
a fer-ho amb aquelles que continguin missatges solidaris. A xarxanet.org hi trobareu els
recursos que us hi guiaran!

Si us interessen les tradicions catalanes, des dels passebres als calendaris d’Advent, passant pels tions, les neules i els torrons, els pastorets..., també hi
trobareu el vostre enllaç.

Abans de començar el cicle nadalenc, ja ho sabeu. Endinseu-vos a xarxanet.org i hi trobareu tota la informació necessària per a sobreviure amb èxit
en aquest període de l’any!

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

Premis
Commemoració del Dia Internacional
del Voluntariat i Entrega dels Premis

del Voluntariat 2005
Organitza: Departament de Benestar i
Família
Lloc: Barcelona
Data: 16 de desembre de 2005

Benestar i Família
Tel ❙ 93 / 483.10.00

Internet ❙ www.voluntariat.org

Jornades
Campanya de sensibilització ‘Posa’t la
gorra!’
Organitza : AFANOC - Associació de
Nens amb Càncer
Lloc: Barcelona i Tarragona
Dates: 17 i 18 de desembre de 2005

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79

Internet ❙ www.afanoc.org

En català, jugues? Festa per la Joguina
en Català 2005
Organitza: Plataforma per la Llengua
Lloc: Barcelona
Data: 17 de desembre de 2005

Plataforma per la Llengua
Tel   ❙  93 / 321.18.03

Internet  ❙ www.plataforma-llengua.org

i

i

i

“Sigui vostè un globalitzador i escampi
el terror» - Taula rodona sobre la po-
bresa al món
Organitza: Consell de Solidaritat
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 20 de desembre de 2005

Consell de Solidaritat
Te l ❙ 93 / 872.44.93

Internet ❙ solidari@lasequia.org

La tortura: causes i conseqüències
Organitza: Unescocat
Lloc: Igualada (Anoia)
Data: 29 de desembre de 2005

Unescocat
Te l ❙ 93 / 458.95.95

Internet ❙  www.unescocat.org
                  www.calble.com

Esport
X Jornades de futbol solidari
Organitza: Grup d’Esplai L’Erol
Lloc: Mataró (Maresme)
Dates: 17 i 18 de desembre de 2005

Grup d’Esplai L’Erol
Te l ❙ 686.607.158

Internet ❙ www.escolapia.net/
                  futbolsolidari

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

i
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Entitats electes
       al Consell de Voluntariat

Consell del voluntariat

ÀMBIT TEMÀTIC
Medi Ambiental
Mediterrània Centre d’ Iniciatives Ecològiques de Tarragona

Cooperació Internacional
Creu Roja Catalunya

Cultural
ÒMNIUM CULTURAL
Banda i Majorettes Triangle de Sants

Comunitari
Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
Fundació Autònoma Solidària
Federació d’ Ateneus de Catalunya

Social
Associació Catalana de Familiars, Usuaris i Col·laboradors de
Centres Geriàtrics Assistits (ACFUC)
Bona Voluntat en Acció
Federació Catalana del Voluntariat Social

ÀMBIT TERRITORIAL
Barcelona
Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)
Casal dels Infants del Raval
Foro para la Defensa de la Tercera Edad (FDTE)
Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)

Girona
Associació Catalunya Contra el Càncer (AECC)

Lleida
Càritas Diocesana d’Urgell
Lleida Solidària MPDL

Tarragona
Fundació Amics de la Gent Gran

Terres de l’Ebre
BIDA Associació de Dones per la Igualtat de Gènere i Benestar

Entitats electes
       al Consell de Voluntariat




