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La finalitat de l’aplicació de qualsevol mesura penal és el
de facil itar la reincorporació a la societat de les
persones que han comès actes il·l ícits. Una de les
estratègies que s’ha demostrat més eficaç és que aquesta
execució incorpori un contacte freqüent amb la
comunitat, fins i tot, si és possible, que s’executi en el
seu propi si.

Per tal que aquesta intervenció sigui un èxit, cal
compaginar l’exercici de la responsabilitat pública de
totes les administracions amb la feina que porten a
terme les entitats col·laboradores i de voluntariat,
elements significatius del teixit associatiu del nostre país.

Organitza
Departament de Justícia i Departament de Benestar i Família

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

     (c/. Ausiàs March, 40 – Barcelona)

Data
4 de febrer de 2006

Més informació
www.gencat.net/dji/cejfe

Un cop realitzades les jornades, les conclusions es
recolliran a xarxanet.org.

www.xarxanet.org

L’execució de mesures penals en la
comunitat: el paper de les entitats

col·laboradores i de voluntariat

Jornades
de voluntariat
penitenciari

Jornades
de voluntariat
penitenciari

http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
http://www.gencat.net/dji/cejfe
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Formació

Cursos

i

i

i

Curs de voluntariat
penitenciari (PFVC)
Organitza: Centre d’Estudis Joan Vallès
Lloc: Barcelona
Dates: 4,11,18,25 de febrer i 4 de març de
2006

Centre d’Estudis Joan Vallès
Te l ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ eve@ce-catalunya.org

Internet ❙ www.ce-catalunya.org/eve.htm

Captació de voluntaris
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Data: 11 de febrer de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458 .99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Altres cursos

Curs de GNU/Linux nivell
intermig
Organitza: Pangea
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 25 de febrer i 4,11 i 18 de març
de 2006

Pangea
a/e ❙ suport@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/pangea/
                   curs13.shtml

Drogues: informació i
propostes d’intervenció en
espais d’educació no formal
Organitza: Agència de Salut Pública de
Barcelona
Lloc: online
Dates: del 1 de febrer al 28 d’abril de 2006

Agència de Salut Pública de Barcelona
Te l ❙ 93 / 430.71.70
a/e ❙ mcasado@pdsweb.org

Internet ❙ www.pdsweb.org

Jornada: El moviment per la
pau a Catalunya
Organitza: Fundació per la Pau
Lloc: Barcelona
Dates: Del 10 al 12 de febrer de 2006

Fundació per la Pau
Te l ❙ 93 / 552.60.17
a/e ❙ info@fundacioperlapau.org

Internet ❙ www.fundacioperlapau.org

Violència vers les dones:
experiències d’intervenció i
autocura de la professional
Organitza: Centre Francesca Bonnemaison
Lloc: Barcelona
Dates: Del 22 de febrer al 29 de març del
2006

Centre Francesca Bonneimaison
Te l ❙ 93 / 402.27.62
a/e ❙ cfbonnemaison@diba.es

Internet ❙ http://www.diba.es/
                  francescabonnemaison/

Intervenció amb persones
amb discapacitat intel·lectual
Organitza: Fundació Formació i Empresa
Mas Carandell
Lloc: Reus
Dates: Del 13 de febrer al 22 de febrer de
2006

Fundació Formació i Empresa Mas
Carandell
Te l ❙ 97 / 733.18.37
a/e ❙ correu@imfe.org

Internet ❙ www.imfe.org/oferta/
  i-oferta.html

El poble saharià...
Un conflicte pendent
Organitza: Creu Roja – Oficina Provincial
Lleida
Lloc: Lleida
Data: 18 de febrer de 2006

Creu Roja – Oficina Provincial Lleida
Te l ❙ 97 / 326.00.90
a/e ❙ voluntariat_lleida@cruzroja.es

Internet ❙ www.creuroja.org

Educar en la sostenibilitat
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 10 i 17 de febrer i 3,10 i 17 de març
de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org/CURSOS/
                   main.asp

Curs de monitors i
monitores d’activitats de
lleure infantil i juvenil
Organitza: el CAE
Lloc: Manresa
Dates: Dissabtes de l’11 de febrer del 2006
al 21 de maig del 2006

CAE, formació i serveis socioculturals
Te l ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Contacte ❙ www.elcae.org

Conceptes bàsics d’ecologia
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 14 de febrer del 2006

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Implantació i seguiment de
sistemes de control de la
gestió
Organitza: Aposta - Escola de cooperati-
visme
Lloc: Barcelona
Dates: 15 de febrer de 2006

Aposta - Escola de cooperativisme
Te l ❙ 93 / 318.81.62
a/e ❙ aposta@aposta.coop

Internet ❙ www.aposta.coop

Pallasso Hospitalari
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Data: 6 de març de 2006

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

Internet ❙ www.afanoc.org

i

i

i

i

i

i

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

i

i

i

i

http://www.ce-catalunya.org/eve.htm
http://www.federacio.net
http://www.pangea.org/pangea/curs13.shtml
http://www.pdsweb.org
http://www.fundacioperlapau.org
http://www.diba.es/francescabonnemaison/
http://www.imfe.org/oferta/i-oferta.html
http://www.creuroja.org
http://www.esplai.org/CURSOS/main.asp
http://www.elcae.org
http://www.peretarres.org
http://www.aposta.coop
http://www.afanoc.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
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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

Campanyes

XXII Premi Valeri Serra i
Boldú de cultura popular
Les obres aspirants hauran de ser inèdites i
escrites en català. Podran constar d’un o més
treballs de recerca o alta divulgació sobre
qualsevol tema relacionat amb la cultura po-
pular de les terres de parla catalana. El premi
està dotat amb 3.000 € , i posterior publica-
ció a la col·lecció Biblioteca Popular de Cul-
tura Valeri Serra i Boldú en coedició amb
l’Ajuntament de Bellpuig i Publicacions de
l’Abadia de Montserrat.
Convoca: Ajuntament de Bellpuig.
Termini: 28 de febrer de 2006

Ajuntament de Bellpuig
Te l ❙ 973 320 408
a/e ❙ ajuntament@bellpuig.ddl.net

Internet ❙ http://bellpuig.ddl.net/
                  index3.php

14a edició dels Premis Reina
Sofía contra les drogues
El premi, impulsat per la Fundación para la
Atención a las Toxicomanías de Creu Roja Es-
panyola, està dividit en diverses modalitats:
tasca social, mitjans de comunicació social i
prevenció en l’àmbit educatiu i comunitari.
L’objectiu és el d’abordar qüestions relacio-
nades amb les drogoaddiccions, encara que
en aquesta edició el premi convida a prestar
especial atenció al consum abusiu de l’alco-
hol i a les conseqüències que això suposa
per a l’entorn familiar del malalt.
Convoca: Creu Roja Espanyola
Termini: 28 de febrer de 2006

Creu Roja Espanyola
Te l ❙ 91 / 535.35.45
a/e ❙ fundaciones@cruzroja.es

Internet ❙ www.cruzroja.es

Premis i bequesNovetats editorials

i

i

i

Los hermanos opinan...
APPS (la Federació Catalana Pro Persones
amb Retard Mental) i FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones en Favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual) han edi-
tat el primer llibre dedicat als germans de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
El document és el resultat del treball realit-
zar en diverses sessions dels grups formats
per germans i germanes de persones amb
discapacitat intel·lectual, dintre del Progra-
ma de Recolzament Familiar, de quatre asso-
ciacions d’APPS. El trobem en dues versions,
en català i castellà.

APPS
Disponible en PDF

Internet ❙ www.feaps.org/
biblioteca/documentos/
hermanos_opinan.pdf

DIT: Diccionario Temático
de Legislación sobre ONG y
voluntariado
La Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat
de la Comunitat Valenciana (FSVCV) ha finan-
çat la realització del Diccionario Temático de
Legislación sobre entidades no lucrativas y
voluntariado (DIT)  realitzat per un equip d’in-
vestigadors de la Universitat Jaume I i la Uni-
versitat de Barcelona.
El DIT aglutina més de 1.500 disposicions
legals sobre voluntariat vigents a escala esta-
tal i autonòmica. El llibre s’acompanya d’un
CD-ROM pensat per fer més àgil la consulta
del seu contingut.

Diversos autors
Editorial Comares
ISBN 84-8444-920-3

Tanquem Guantánamo!
Acabem amb la tortura a tot
el món
Amnistia Internacional va mobilitzant l’opi-
nió pública en una campanya que denuncia
l’ús de la tortura i altres tractes cruels, inhu-
mans o degradants al centre penitenciari de
Guantánamo. A part d’informar sobre qui-
nes són les condicions actuals a Guantánamo
i quines són les accions de la seva campanya,
a través de la seva pàgina web recullen signa-
tures per enviar una carta al President dels
EEUU exigint el compliment de les normes
internacionals dels drets humans.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org

Exigeix l’etiquetatge de
productes procedents
d’animals alimentats per
transgènics
Els reglaments europeus sobre etiquetatge
d’aliments transgènics no s’apliquen a pro-
ductes com ous, llet o carn i derivats d’ani-
mals alimentats amb organismes modificats
genèticament (OMG). La utilització d’OMG
implica un augment d’ús de pesticides, l’apa-
rició de “males herbes” molt resistents i la
disminució de la biodiversitat. Greenpeace
ha iniciat una recollida de signatures, a escala
europea, per exigir un etiquetatge obligatori
dels productes alimentaris que procedeixen
d’animals alimentats amb transgènics. A la seva
pàgina web podeu descarregar, en PDF, els
fulls de signatura.

Greenpeace
Internet ❙ www.greenpeace.org/
                   espana/campaigns/transgenicos

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/hermanos_opinan.pdf
http://bellpuig.ddl.net/index3.php
http://www.cruzroja.es
http://www.es.amnesty.org
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
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Finançament

Subvencions per a la
realització d’activitats de
foment de la pau i de la cultu-
ra de la pau
La finalitat d’aquesta convocatòria és refor-
çar i impulsar les actuacions que des de fa
molts anys la societat organitzada, ja siguin les
entitats, els ajuntaments o altres institucions,
van duent a terme a favor del foment de la
pau i de la cultura de la pau a Catalunya. 
Convoca: Departament de Relacions Insti-
tucionals i Participació
Termini: 18 de febrer de 2006

Ajuts a projectes per a la
recuperació de la memòria
històrica democràtica
S’hi poden presentar les entitats que realit-
zin algun projecte amb l’objectiu de recupe-
rar i conservar la memòria democràtica
antifranquista o de fomentar els valors de-
mocràtics de la societat catalana. Es
prioritzaran els projectes que incorporin la
recopiliació de testimonis vius en suport
sonor, digital i audiovisual.
Convoca : Departament de Relacions
Instutucionals i Participació
Termini: 18 de febrer de 2006

Departament de Relacions
Institucionals i Participació –
Generalitat de Catalunya
Te l ❙ 93 / 552.60.00

Internet ❙ www10.gencat.net/drep/
                    AppJava/cat/index.jsp

Subvencions per a
col·laborar en actuacions
pròpies de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil
Destinada a entitats sense ànim de lucre que
realizin programes i actuacions en el marc
de les activitats pròpies del Departament de
Justícia. El seu objectiu ha de ser la consecu-
ció de polítiques de reinserció social i, amb
aquesta finalitat, dóna suport a programes
específics d’intervenció en matèria de com-
pliment de mesures i resolucions judicials
dictades per la jurisdicció penal i la jurisdic-
ció de menors, de reinserció social.
Convoca: Departament de Justícia
Termini: 18 de febrer de 2006

Departament de Justícia
Te l ❙ 93 / 316.41.00

Internet ❙ www.gencat.net/justicia/
                   serveis/subvencions/spjj/
                   subplur/conv2006/index.htm

i

Aldees Infantils SOS de
Catalunya
Tasques a realitzar: acompanyar un invident
els matins de divendres des del seu domicili
de Sant Adrià de Besòs al Centre Joan Ama-
des de Barcelona.
Lloc: Barcelona
Dedicació: divendres al matí
Perfil: voluntari amb vehicle propi i que es
pugui entendre amb joves

Aldees Infantils SOS de Catalunya
Te l ❙ 902 / 33.22.22
a/e ❙ aldeasinfantiles@

                   aldeasinfantiles.es
Internet ❙ www.aldeasinfantiles.es

TRANS-Formas
Tasques a realitzar: mantenir i actualitzar
la pàgina web de l’entitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: indiferent

TRANS-Formas
Te l ❙ 93 / 268.38.50
a/e ❙ trans-formas@

                   trans-formas.com
Internet ❙ www.trans-formas.com

Fundació Comtal
Tasques a realitzar: suport a l’atenció te-
lefònica i presencial del Punt d’Informació
TRIA.
Lloc: Barcelona
Dedicació: una tarda a la setmana

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

Internet ❙ www.comtal.org
Contacte ❙ Anna Bel

Associació Sociocultural Ibn
Batuta
Tasques a realitzar: encarregar-se de la se-
cretaria del Banc del Temps del Raval.
Lloc: Barcelona
Perfil: nocions d’informàtica i disposició per
assistir a un curs previ per a conèixer el fun-
cionament de la secretaria

Associació Sociocultural Ibn Batuta
Te l ❙ 93 / 329.30.54
a/e ❙ coordinacio@ascib.net

Internet ❙ www.ascib.net

Crides de voluntariat

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Associació de Pares de Per-
sones amb Retard Mental
(ASPANIAS)
Tasques a realitzar: suport a pares i famili-
ars per a cobrir aquelles necessitats que la
xarxa de suport natural no pot assumir (in-
compatibilitat laboral, malaltia, edat avança-
da, situacions d’estrès familiar...), o simple-
ment aquelles famílies que necessiten de l’aju-
da d’una tercera persona per a facilitar o mi-
llorar l’atenció als seus fills
Lloc: Barcelona
Perfil: persones majors de 20 anys, actives,
responsables, amb capacitat de resolució de
conflictes i amb coneixements sobre les per-
sones amb discapacitat.

Associació de Pares de Persones amb
Retard Mental (ASPANIAS)
Te l ❙ 93 / 487.22.77
a/e ❙ aspanias@aspanias.com

Internet ❙  www.aspanias.com

Creu Roja - Terrassa
Tasques a realitzar: dissenyar la pàgina web
de la secció local de Creu Roja
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Perfil: estudiant o professional de disseny
gràfic

Creu Roja - Terrassa
Te l ❙ 93 / 733.12.44
a/e ❙ terrassa@creuroja.org

Internet ❙ http://creuroja.terrassa.net/

Associació Geriàtrica Fami-
liar a Catalunya (ASGER)
Tasques a realitzar: difondre entre els mit-
jans de comunicació els actes que realitza l’en-
titat. Realització d’entrevistes i redacció de
les revistes de l’entitat
Lloc: Barcelona
Perfil: tècnics en comunicació amb experi-
ència en premsa, ràdio o televisió

Associació Geriàtrica Familiar a
Catalunya (ASGER)
Te l ❙ 93 / 465.63.89
a/e ❙ asger@asger.org 

Internet ❙ www.asger.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Jornades
Barcelona contra la tortura
Organitza: Coordinadora per la Prevenció
de la Tortura
Lloc: Barcelona
Dates: 3 i 4 de febrer de 2006

Coordinadora per la Prevenció de la
Tortura

Internet ❙ www.prevenciontortura.org

Per un consum responsable
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 22 de febrer de 2006

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

Internet ❙ www.justiciaipau.org

Llibres
Presentació del “Bones pràctiques d’in-
corporació del paisatge en el planejament
urbanístic de Catalunya”
Organitza: Fund. d’Estudis Superiors d’Olot
Lloc: Olot (Garrotxa)
Data: 3 de febrer de 2006

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Te l ❙ 972 / 26.21.28
a/e ❙ fes@olot.org

Internet ❙ http://fes.olot.org

Resol les teves Preguntes Més Freqüents (PMFs)

Setmanalment, les àrees i els serveis de xarxanet.org publiquen diverses respostes a Preguntes Més Freqüents
(PMFs, o FAQ, en anglès) que et poden donar pistes per a resoldre aquells dubtes que afecten la teva entitat.

A tall d’exemple, aquí pots veure algunes de les PMFs publicades a xarxanet.org:
❙  Quina diferència hi ha entre programa i projecte?
❙  A quins llocs hi ha agrupaments i/o esplais?
❙  Anem renovant la pòlissa anual d’assegurances de la nostra entitat, i ens han dit que hem d’assegurar també als voluntaris. És així?
❙  Haurem de presentar el model 347 si som entitat de caràcter social?
❙  Com garantir la vida d’una entitat?
❙  Què són les Eines de Gestió?
❙  Com funciona un ratolí òptic?
❙  Quants premis hi ha a Catalunya que fomentin la Cultura de Pau?
❙  Els membres de la Junta poden rebre remuneració pel càrrec que ocupen?

Resol els dubtes de la teva entitat a xarxanet.org!

Connecteu-vos-hi! - www.xarxanet.org

Xerrades
Mirades que maten. Taller audiovisual
sobre estereotips socials.
Organitza: Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya (CEESC)
Lloc: Barcelona
Data: 2 de febrer de 2006

CEESC
Tel ❙ 93 / 452.10.08
a/e ❙ ceesc@ceesc.es

Internet ❙ www.ceesc.es

Sessió informativa sobre subvencions
Organitza: Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona (CJB)
Lloc: Barcelona
Data: 2 de febrer de 2006

CJB
Te l ❙ 901 / 51.52.53
a/e ❙ subvencions@casalbcn.info

Internet ❙ www.casalbcn.info

Segon cicle “Imatges del món”. Pro-
jecció del vídeo ‘Sri-Lanka’
Organitza: CERAP
Lloc: Riudoms (Baix Camp)
Data: 4 de febrer de 2006

CERAP
Te l ❙ 977 / 76.80.60

Internet ❙ www.cerap.net

i

i

i

Exposicions
Qui és qui en el comerç internacional
Organitza: Cooperacció
Lloc: Barcelona
Data: del 13 al 17 de febrer de 2006

Cooperacció
Te l ❙ 93 / 318.34.25

Internet ❙ marta@cooperaccio.org
a/e ❙ www.cooperaccio.org

Festes
Festes de Santa Eulàlia
Organitza: Ajuntament de Barcelona, en
coordinació amb diverses entitats muni-
cipals
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 13 de febrer de 2006

Ajuntament de Barcelona
Te l ❙ 010

Internet ❙ www.bcn.es/cultura/
                   santaeulalia

Commemoracions
Acte inaugural del 300 aniversari de la
Guerra de Successió
Organitza: Acció Cultural del País Va-
lencià (ACPV)
Lloc: Dénia (Marina Alta)
Data: 11 de febrer de 2006

ACPV
Te l ❙ 96 / 351.17.27
a/e ❙ info@acpv.net

Internet ❙ www.acpv.net

i

Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
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http://www.xarxanet.org
http://www.cooperaccio.org
http://www.bcn.es/cultura/santaeulalia
http://www.acpv.net
http://www.xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=8942&xnt_portal=16
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http://www.xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=8920&xnt_portal=14
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http://www.xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=3860&xnt_portal=13
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 l ’abastA

Intercanvis

Any rere any, milers de persones
del Nord decideixen passar les se-
ves vacances –ja siguin les d’estiu o
les de Setmana Santa– als països del
Sud per a conèixer de prop la rea-
litat dels països empobrits.
Vàries organitzacions de Catalunya
i de l’Estat organitzen estades soli-
dàries arreu del món per a com-
prendre millor les causes i conse-
qüències de les desigualtats exis-
tents.
A tall d’exemple, us oferim algunes
informacions d’utilitat per si teniu
interès en conèixer de prop els pa-
ïsos en vies de desenvolupament
durant les vostres vacances.

Camps de Solidaritat
Setem ofereix la possibilitat d’apropar-nos
a la realitat del Tercer Món amb senzillesa i
responsabilitat. Com? Convivint, compartint
i col·laborant amb les organitzacions que llui-
ten des d’aquests països per un món més
just i solidari.
Organitza: Setem
Lloc: Argentina, Bolívia, Brasil, República
Dominicana, El Salvador, Fi l ipines,
Guatemala, Hondures, Índia, Marroc, Mèxic,
Moçambic, Nicaragua i Perú.
Termini d’inscripció: febrer/març

Setem
Tel ❙ 93 / 441.53.35
a/e ❙ catalunya@setem.org

Internet ❙ www.setem.org/catalunya/
                   fcampsde.htm

Comunitats berebers de
l’Atles. Fes i Marràqueix
Sodepau presenta el seu programa per a l’es-
tiu 2006.
Organitza: Sodepau
Lloc: Marroc
Dates: de l’1 al 15 de juliol, del 30 de juliol
al 13 d’agost, i del 19 d’agost al 2 de setem-
bre de 2006

Sodepau
Te l ❙ 93 / 301.01.71
a/e ❙ sodepau@sodepau.org

Internet ❙ www.sodepau.org

Camps de Treball-Missió
Experiència de formació i creixement per-
sonal, així com d’acostament a les realitats
dels països i de les contraparts locals amb
què es col·labora. Experiència organitzada,
viscuda i compartida en grup.
Organitza: SED
Lloc: Paraguai, Tanzània i Hongria
Dates: participació de 45-60 dies durant els
mesos de juliol i agost

SED
Tel ❙ 93 / 490.20.05
a/e ❙ sedcatalunya@sed-ongd.org

Internet ❙ www.maristes-cat.es/sed

Curs-taller de voluntariat
internacional
El curs s’imparteix amb l’objectiu d’afavorir
una experiència que capaciti per a actuar en
el món a favor de la justícia i els Drets Hu-
mans. I posteriorment  ofereix la possibili-
tat de participar en projectes de desenvolu-
pament en països del Sud.
Organitza: InteRed
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 de febrer al 18 de març de
2006

InteRed
Te l ❙ 93 / 487.50.77
a/e ❙ catalunya@intered.org

Internet ❙ www.intered.org

Coneix
de primera mà
la realitat del
Tercer Món!

També pots consultar aquestes notícies
amb informació d’utilitat abans d’empren-
dre qualsevol viatge als països del Tercer
Món

❙ Els viatges a països del Sud organitzats
per ONGD: un espai per al turisme res-
ponsable?
❙ Turisme responsable

Per qualsevol altre dubte,
posa’t en contacte amb

la Federació Catalana d’ONG
per al Desenvolupament!
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http://www.setem.org/catalunya/fcampsde.htm
http://www.sodepau.org
http://www.maristes-cat.es/sed
http://www.intered.org
http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=5482
http://cat.oneworld.net/article/archive/5696/
http://www.pangea.org/fcongd/

