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El Departament de Benestar i Família està impul-
sant l’enfortiment de les relacions entre les enti-
tats dels dos cantons dels Pirineus mitjançant les
següents actuacions:

❙ Invitació a diverses entitats sud-catalanes a participar al
Fòrum de les Entitats de Perpinyà 2005 i 2006
❙ Incorporació del Consell General, d’ajuntaments, entitats
i alumnes de Catalunya Nord a l’Escola d’Estiu del
Voluntariat 2005, a Puigcerdà
❙ Presentació de xarxanet.org a l’Exposició de serveis a les
entitats 2005
❙ Intercanvi cultural entre la Coral Canta-Canta (Cors de Clavé)
de Perpinyà i la Banda d’Ulldecona

Per continuar aprofundint en aquesta millora de
les relacions entre les entitats nord i sud-catalanes,
Benestar i Família té previst per aquest 2006:

❙ Inici del portal territorial de Catalunya Nord a
xarxanet.org
❙ Primeres jornades d’entitats nord i sud-catalanes
❙ Organització de l’Escola d’Estiu del Voluntariat 2006
conjuntament amb administracions, entitats i voluntaris de
la Catalunya Nord

La Generalitat promou

la confluència amb l’associacionisme de la

                         
     Catalunya Nord

http://www.xarxanet.org/
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Formació

Cursos

i

i

i

Curs d’intervenció en cen-
tres penitenciaris des del
voluntariat
Organitza: Escola de Formació de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de
2006

FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ fcvs_bcn@suport.org

Internet ❙ http://www.federacio.net

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

Altres

Viu la dinàmica de grups
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Cabrils (Maresme)
Dates: 3, 4 i 5 de febrer de 2006

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Coneixements bàsics sobre
alcoholisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: 17, 18 i 24 de gener de 2005

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

Internet ❙ www.rauxa.org

Curs pràctic de captació de
fons
Organitza: ARSIS
Lloc: online
Dates: del 16 al 31 de gener de 2006

ARSIS
a/e ❙ montse@arsis.org

Internet ❙ www.arsis .org

Organitza’t i gestiona les
teves reunions
Organitza: Iwith
Lloc: online
Data: 20 de gener de 2006 (inici)

Iwith
a/e ❙ formacio@iwith.org

Internet ❙ http://www.iwith.org

Seminari «Per un consum
responsable»
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: 6, 8, 13, 20 i 22 de febrer de 2006

Justícia i Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ premsa@justiciaipau.org

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Tècniques i recursos per a
monitors de lleure
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Lleida
Data: 25 de febrer de 2006

Creu Roja Joventut
Te l ❙ 973/27.99.00

Internet ❙ www.creuroja.org

Programa de formació
contínua i supervisió en
mediació intercultural 2006
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 25 de gener de 2006

ACISI
Te l ❙ 93/ 487.38.16
a/e ❙ acisi@gabinet.com

Internet ❙ http://www.acisi.org/

Els processos participatius
en la selecció de personal a
les entitats
Organitza: Suport Associatiu – Centre d’Es-
tudis
Lloc: Barcelona
Dates: 6,13, 20 i 27 de febrer de 2006

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

Contacte ❙ www.esplai.org

Nova edició del curs de
gestió associativa
Organitza: Torre Jussana – Serveis Associ-
atius
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 16, 18, 21, 23 i 25 de febrer de
2006

Torre Jussana – Serveis Associatius
Te l ❙ 93 / 291.88.88
a/e ❙ tjussana@mail.bcn.es

Internet ❙ http://www.bcn.es/tjussana/
                  cursgestio1004.html

Estructura y diseño de pro-
yectos sociales
Organitza: Ádeo Conexia
Lloc: online
Dates: del 31 de gener al 7 de març de 2006

Ádeo Conexia
Te l ❙ 91 / 571.58.59
a/e ❙ contacto@adeoconexia.com

Internet ❙ http://www.adeoconexia.com/
                  boletin/proyectos/
                   proyectos.htm

Màster en Economia Social i
Direcció d’Entitats sense
Ànim de Lucre
Organitza: Universitat de Barcelona.
Lloc: on-line
Dates: febrer 2006 (inici)

UB VIRTUAL
Te l ❙ 902 / 15.45.75
a/e ❙ info@mes-d.net

Internet ❙ www.ubvirtual.com
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio

i

i

i

i

http://www.federacio.net
http://www.afanoc.org
http://www.peretarres.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

i

i

Campanyes

L’Arquitectura de les
paraules
Proposta d’Arquitectes Sense Fronteres que
promou la reflexió i la participació social a
partir de les paraules, la seva lectura i escrip-
tura. L’Arquitectura de les paraules és, alho-
ra, un llibre, una revista i un web interactiu, ja
que també es vol nodrir de les aportacions
de qui vulgui. El llibre, que conforma el gruix
del web, és obra de Jesús Barcos, periodista
vinculat des de sempre a ONGDs i ara res-
ponsable de comunicació d’Arquitectes sen-
se Fronteres. La revista es pot descarregar,
en PDF, des del web.

Arquitectes Sense Fronteres
Internet ❙ www.arquitecturadelas
                   palabras.com

Bicia’t cada dia!
Campanya per a fomentar l’ús quotidià de la
bicicleta. Es tracta d’una iniciativa del Bicicle-
ta Club de Catalunya, amb el suport del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge. Bicia’t
cada dia informa de deu raons per a fer servir
la bicicleta diàriament i explica què s’ha de
portar per incrementar la seguretat i com
iniciar-se a la circulació. A més, la seva pàgina
web amplia tota la informació sobre carrils
bici, aparcaments, assegurances i molts altres
temes d’interès per als ciclistes.

Bicicleta Club de Catalunya
Internet ❙ www.bacc.info

Tota una vida per a millorar
Poden optar a aquest premi les associacions,
institucions o entitats que, durant l’any 2005,
hagin posat en marxa projectes innovadors
per aconseguir una major funcionalitat i inte-
gració a la societat de persones amb esqui-
zofrènia, trastorn bipolar o altres malalties
mentals.
Convoca: Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES) i Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP)
Termini: 31 de maig de 2006

FEAFES
Te l ❙ 91 / 507.92.48
a/e ❙ feafes@feafes.com

Internet ❙ www.feafes.com

VI Premi Ajuntament de
Manlleu
Premi adreçat a projectes inèdits de recerca
d’abast local o comarcal, referits a estudis
científ ics, tecnològics, històrics,
mediambientals, geogràfics, econòmics, lite-
raris, polítics, sociològics o d’especial inte-
rès per a la població de Manlleu o la comarca
d’Osona. Dotat amb 3.000 € .
Convoca: Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Manlleu
Termini: 27 de gener de 2006

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Manlleu
Te l ❙ 93 / 850.66.66

Internet ❙ www.manlleu.org

Premis i bequesNovetats editorials

L’estat del món 2006
Unescocat ha presentat la traducció de l’in-
forme anual del Worldwatch Institute, que
enguany és especialment dedicat als efectes
del creixement demogràfic de la Xina i l’Índia
i a les repercussions que això tindrà al medi
ambient, l’economia, la política i la salut pú-
blica mundials.

Unescocat
    Internet ❙  www.unescocat.org

Worldwatch Institute
    Internet ❙  www.worldwatch.org

La Realitad de la Ayuda
2005-2006
El nou informe d’Intermón Oxfam –que ana-
litza la situació de la cooperació espanyola
des de juliol del 2004 a juliol del 2005– man-
té el seu tradicional repàs a les últimes dades
de la cooperació espanyola, acompanyat d’una
anàlisi política de l’exercici.

Segons l’estudi, aquest any la cooperació ha
experimentat canvis transcendentals en la
seva orientació política. Un altre aspecte a
destacar d’aquests dotze mesos ha estat l’àm-
plia mobilització social ciutadana emmarcada
en la campanya nacional Pobresa Zero i la
Crida Mundial per a actuar contra la Pobresa.

Diversos autors
Intermón Oxfam

ISBN ❙ 84-8452-376-4
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Finançament

Projectes de Solidaritat i
Cooperació
Ajuts per a entitats gironines que presentin
projectes que afavoreixin la cooperació al
desenvolupament, la vertebració associativa
dels col·lectius d’immigrats estrangers i el
foment de la solidaritat ciutadana amb els
països empobrits.
Convoca: Ajuntament de Girona
Termini: 28 de febrer de 2006

Ajuntament de Girona
Te l ❙ 972 / 22.25.65

Internet ❙ www.ajuntament.gi/solidaritat
  http://www.ajuntament.gi/

                  solidaritat/cat/ajuts.htm

Projectes d’actuació social
Es financien projectes de foment de la inte-
gració social i la igualtat d’oportunitats. Es
prioritzarà els projectes dirigits a la creació
d’ocupació i els projectes assistencials de
gent gran, infància amb problemes,
discapacitat i risc sanitari.
Convoca: El Monte Caja de Ahorros
Termini: 20 de gener de 2006

Fundación El Monte
Te l ❙ 954 / 50.82.00

Internet ❙ www.fundelmonte.es

Activitats ambientals
Poden presentar sol·licituds les entitats per
a la realització d’activitats que promoguin
l’educació ambiental i per a la promoció i
organització de conferències, col·loquis, ex-
posicions, congressos i debats relacionats
amb la biodiversitat.
Convoca: Fundación Biodiversidad
Termini: 31 de gener de 2006.

Fundación Biodiversidad
Te l ❙ 91 / 121.09.20

Internet ❙ www.fundacion-
                  biodiversidad.es

Projectes mediambientals
Es convoquen ajudes per a projectes d’enti-
tats sense afany de lucre dirigits a la protec-
ció de la biodiversidat, la difusió i la divulga-
ció ambiental i a l’ús sostenible dels recur-
sos naturals.
Convoca: Obra Social de CajaMadrid
Termini: 10 de febrer de 2006

Obra social de CajaMadrid
Te l ❙ 902 / 50.03.74

Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es

i

i

i

Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia
Tasques a realitzar: atendre casos de gent
jove que els han fet fora de la feina per sol fet
de patir la malaltia i necessiten assessora-
ment laboral
Lloc: Girona
Dedicació: dues hores setmanals
Perfil: advocat laboralista o estudiant de
Dret

Associació Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia
Te l ❙ 696.946.158 / 639.007.013

Internet ❙  www.fibromialgia-cat.org
a/e ❙ fibro_gi@yahoo.es

Contacte ❙ Montse

Medicus Mundi
Tasques a realitzar: traduir documentació
del català/castellà a l’anglès, francès i portu-
guès per les jornades “Contribucions de les
ciències socials a la salut pública i als progra-
mes d’UVH/sida per a l’Àfrica Subsahariana”.
Lloc: Barcelona
Dedicació: entre 4 i 20 hores setmanals, o
virtualment a través de correu electrònic.
Perfil: coneixements elevats de les llengües
catalana i castellana, i de traducció a l’anglès
i/o francès i/o portuguès.

Medicus Mundi
Internet ❙ www.medicusmundi.es

a/e ❙ secretaria@medicusmundi.es
Contacte ❙ Felicidad Noval

Associació de Bipolars de
Catalunya
Tasques a realitzar: suport telefònic i in-
formàtic –nivell d’usuari– a secretaria
Lloc: Girona

Associació de Bipolars de Catalunya
Te l ❙ 972 / 20.11.27 (tardes)

Internet ❙ www.bipolars.org
Contacte ❙ Conxita

Càritas Interparroquial de
Banyoles
Tasques a realitzar: suport escolar a im-
migrants
Lloc: Banyoles (Pla de l’Estany)
Dedicació: dues tardes a la setmana

Càritas Interparroquial de Banyoles
Te l ❙ 972 / 41.04.16
a/e ❙ saimigra@grn.es

Internet ❙ www.bisbatgirona.es/caritas

Crides de voluntariat

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Mans Unides
Tasques a realitzar: col·laborar amb el de-
partament de tresoreria
Lloc: Barcelona
Perfil: persona prejubilada o jubilada entesa
en comptabilitat i amb coneixements infor-
màtics a escala d’usuari

Mans Unides
Te l ❙ 93 / 487.78.78

Internet ❙ www.mansunides.org
a/e ❙  voluntaris@mansunides.org

Grup de Recerca i Actuació
sobre Minories Ètniques i
Treballadors Estrangers
Tasques a realitzar: secretaria i adminis-
tració
Lloc: Girona
Perfil: persona jubilada recentment

GRAMC
Tel ❙ 972 / 21.96.00 (matins)

Internet ❙ www.gramc.org
Contacte ❙ Tita

Associació Amisi
Tasques a realitzar: dinamització d’un grup
de joves (activitats esportives i dinamització
comunitària intercultural)
Lloc: Barcelona
Dedicació: divendres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8
del vespre

Associació Amisi
Adreça ❙ Luz Casanova 8-10

            08042 Barcelona
a/e ❙ amisi@amisi.org

Contacte ❙ Nacho

Plataforma Poble-Sec per a
tothom
Tasques a realitzar: impartir classes de cas-
tellà a persones immigrades
Lloc: Barcelona

Plataforma Poble-Sec per a tothom
Tel ❙ 93 / 324.85.38

Contacte ❙ Alèxia
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Com puc apuntar-me als camps de soli-
daritat
Organitza: Setem
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Data: 20 de gener de 2006

Setem
Tel ❙ 93 / 441.53.35

Internet ❙ www.setem.org/catalunya

Festes
Festa Solidària Pro-Projecte Maringà
Organitza: Girona Percussió!
Lloc: Celrà (Gironès)
Data: 21 de gener de 2006

Girona Percussió!
Internet ❙ www.blocqui lombo.org

a/e ❙ info@blocquilombo.org

Tres Tombs
Organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada
Lloc: Igualada (Anoia)
Data: 22 de gener de 2006

Antic Gremi de Traginers d’Igualada
Te l ❙ 93 / 804.40.64
a/e ❙ www.anticgremitraginers

                   igualada.org

Xarxanet.org es renova!

Els Reis Mags han portat alguna novetat interessant a xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les
organitzacions no lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en llengua catalana.

A partir d’ara, podreu accedir directament a cada un dels múltiples portals de xarxanet gràcies a les adreces curtes www.xarxanet.org/
xarxanet/social, www.xarxanet.org/xarxanet/projectes o www.xarxanet.org/xarxanet/juridic, per exemple. Així, podreu accedir direc-
tament als continguts del vostre interès, sense haver de realitzar passos innecessaris que us facin perdre temps.

Així mateix, també podreu comprovar que la velocitat de connexió a xarxanet.org ha millorat sensiblement. A més, des de navegadors
com el Firefox, podreu regular al vostre gust el cos de la lletra dels continguts de xarxanet, complint una de les normes bàsiques dels
estàndards mundials d’accessibilitat.
D’aquí a poc temps, també us podreu comunicar amb cada un dels portals directament, a partir de les adreces
xarxanetuniversitari@xarxanet.org o xarxanetqualitat@xarxanet.org, per exemple. Així, podreu fer arribar els vostres comunicats,
actes o cursos de formació amb més precisió, per tal que xarxanet.org en faci una correcta difusió.

Connecteu-vos-hi!
www.xarxanet.org

Conferències
Turisme solidari i sostenible: un repte
per al desenvolupament
Organitza: Red Europea de Diálogo So-
cial (REDS)
Lloc: Barcelona
Data: 17 de gener de 2006

REDS
Tel ❙ 93 / 268.41.08

Internet ❙ www.redeuropea.org

Conferència inaugural de l’Any de l’Ate-
neu Barcelonès
Organitza: Ateneu Barcelonès
Lloc: Barcelona
Data: 18 de gener de 2006

Ateneu Barcelonès
Te l ❙ 93 / 343.61.21

Internet ❙ www.ateneubcn.org

El país on viuen els llibres
Organitza: Òmnium Cultural
Lloc: Barcelona
Data: 19 de gener de 2006

Òmnium Cultural
Tel   ❙ 93 / 319.80.50

Internet  ❙ www.omniumcultural.org

i

i

i

La gran festa de la calçotada
Organitza: Cambra de Comerç de Valls
Lloc: Valls (Alt Camp)
Data: 29 de gener de 2006

Cambra de Comerç de Valls
Te l ❙ 977 / 60.09.09

Internet ❙ www.cambravalls.com/
                   calçotada

Presentacions
Presentació del llibre «Moviments So-
cials, una alternativa al conflicte co-
lombià»
Organitza: Maloka-Colòmbia
Lloc: Barcelona
Data: 19 de gener de 2006

Maloka-Colòmbia
Internet ❙ www.colectivomaloka.org

Trobades
Primera trobada d’entitats, Amposta
2006
Organitza: Ajuntament d’Amposta
Lloc: Amposta (Montsià)
Data: 28 de gener de 2006

Ajuntament d’Amposta
Te l ❙ 977 / 70.00.57

Internet ❙ www.amposta.es

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
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Consell del voluntariat

El Fòrum de les
Associacions de Perpinyà,
punt de trobada entre les
entitats nord i sud-catalanes

La capital de la Catalunya Nord va acollir, aquest cap de setmana, la 14a edició del
Fòrum de les Associacions, amb la participació de més de 350 entitats culturals,
socials, ecologistes, esportives...

L’alcalde de Perpinyà, Jean-Paul Alduy, per presentar el Fòrum, va explicar: “les associ-
acions tenen un paper fonamental en el marc de la cohesió social d’una ciutat. Són la clau de
la dignitat individual i juguen la carta de la solidaritat urbana per donar una oportunitat als
territoris amb dificultats i lluitar contra l’exclusió”.

Entre la multitud d’estands que va acollir el Parc de les Exposicions perpinyanès cal
destacar la presència del Departament de Benestar i Família, encapçalat pel Secretari
General. En l’estand es va presentar el balanç del primer any de treball en comú de la SDG
d’Associacionisme i Voluntariat amb la Catalunya Nord i també xarxanet.org, que properament
obrirà un subportal territorial específic per a la Catalunya Nord.

Repetint l’experiència de l’any passat, enguany també hi van participar, amb el suport
de la Generalitat de Catalunya, 13 entitats sud-catalanes (l’any anterior 10), fet que va
contribuir a enfortir les relacions entre les associacions d’una i altra banda dels
Pirineus, ampliar-ne els seus camps d’acció i afavorir nous contactes. En destaca
l’intercanvi cultural entre la Banda Musical d’Ulldecona i la coral Canta-Canta de
Perpinyà, promogut per la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques
del Departament de Benestar i Família.


