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191 NOTA SOBRE EL
SERVEI
D’ASSESSORAMENTEN FORMACIÓ

El Servei d’Assessorament en Formació (SAF) és un servei gratuït gestionat
des de la Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat que pretén
recolzar el pla de formació del voluntariat de les entitats, resoldre els inter-
rogants que aquestes puguin tenir en l’elaboració inicial, establiment o
reorientació d’aquest pla i intervenir-hi en la millora qualitativa en aquells
casos en què les entitats ho desitgin.

Aquest servei ofereix:
❙ Informació i orientació en l’elaboració i establiment del Pla de

formació del voluntariat de les entitats que s’inicien en aquest
àmbit i d’altres que no el tenen establert.

❙ Revisió del pla de formació existent i elaboració d’informes tècnics i/o
millora per a aquelles entitats que ja en tenen.

El sistema de consultes amb el SAF es pot fer:
❙ Per telèfon al 93 483 18 16, de dilluns a divendres de 9h a 14h i el

dilluns a la tarda de 16h a 18h (Eva Ribera).
❙ Per internet entrant a www.xarxanet.org/xarxanet/formacio

L’atenció que es fa des del SAF pot ser:
❙ Telefònicament
❙ Per correu electrònic
❙ Presencialment (prèvia concreció del dia i l’hora) si el procés

d’assessorament ho requereix.

El SAF dóna resposta inicial a les consultes rebudes en un termini
màxim de 48 hores.

SAFSAF

http://www.xarxanet.org/xarxanet/formacio
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Formació

Cursos

i

i
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Formació de Formadors
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de març i 1 d’abril de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Esdevenim voluntaris...i ara
què?
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Lleida
Dates: 25 de març de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 973 / 24.68.58
a/e ❙ lleida@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

17è curs de voluntariat –
Voluntaris per ajudar els
familiars de malalts
d’Alzheimer
Organitza: AFAB, Associació Familiars de
Malalts d’Alzheimer
Lloc: Barcelona
Dates: 9, 11, 16, 18 i 23 de maig de 2006

AFAB, Associació Familiars de Malalts
d’Alzheimer
Te l ❙ 93 / 412.57.46
a/e ❙ alzheimer-bcn@teleline.es

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Curs per a l’atenció de
persones amb disminució
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Girona
Dates: 20 de març de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 972 / 22.79.11
a/e ❙ girona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Captació de Voluntaris
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Tarragona
Dates: abril i maig de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 972 / 22.79.11
a/e ❙ tarragona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Captació de Recursos
Econòmics
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 31 de març i 1,7 i 8 d’abril de 2006

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

Internet ❙ www.peretarres.org

Altres

La mediació intercultural des
del punt de vista del
professional sanitari
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 22  de març de 2006

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

Internet ❙ www.acisi .org

Com construir-nos com a
associació
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 4 i 6 d’abril de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org/cursos

L’atenció a la persona gran:
model biopsicosocial
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 22 de març de 2006

Amics de la Gent Gran
Tel ❙ 93 / 207.67.73

 Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Curs de Notícies a la Web
Organitza: Iwith.org
Lloc: online
Dates: 27 de març de 2006

Iwith.org
a/e ❙ formacio@iwith.org

Internet ❙ www.iwith.org

Formació sobre la mort, el
dol i la vida
Organitza: AVES - Grups d’Ajuda
Lloc: Barcelona
Dates: 18 i 19 de març de 2006

AVES - Grups d’Ajuda
Te l ❙ 93 / 217.11.50

Internet ❙ http://grupdedol.
                  homestead.com/Cursos.html

Habilitats directives: com
gestionar equips de treball
Organitza: Aposta
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 de març al 24 d’abril de 2006

Aposta
Te l ❙ 93 / 318.81.62
a/e ❙ coordinacio@aposta.coop
Te l ❙ www.aposta.coop/

                   curso.php?Id=16

Cooperació i drets humans
Organitza: Educació Sense Fronteres
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 24 de març de 2006

Educación Sin Fronteras
Tel ❙ 93 / 412.72.17
a/e ❙ neusgarriga@

                  educacionsinfronteras.org
Internet ❙ www.educacionsin
                  fronteras.org

Disseny, seguiment i
avaluació de projectes
Organitza: Agència Municipal de Suport a l’As-
sociacionisme de Mataró
Lloc: Mataró
Data: 21 de març de 2006

Agència Municipal de Suport a
l’Associacionisme de Mataró
Tel ❙ 010
a/e ❙ ppujol@ajmataro.es

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

RecursosNovetats editorialsFormació

i

i

i

Quadern 1: Què és la
Síndrome X Fràgil?
El quadern 1 de la nova col·lecció editada per
l’Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil
aprofundeix en diferents temes relacionats amb
la Síndrome X Fràgil. Aquest quaderns són
realitzats per un equip de professionals
especialitzats. La col·lecció va dirigida tant a
familiars com a professionals.
Podeu aconseguir els quaderns posant-vos
en contacte directament amb l’Associació
Catalana de la Síndrome X Fràgil.

Associació Catalana de la Síndrome
Te l ❙ 93 / 217.09.39
a/e ❙ Xfragil@teleline.es

Internet ❙ www.xfragilcatalunya.org

Guia de les ONG dels Països
Catalans
La Guia de les ONG dels Països Catalans ha estat
editada per ONGC i Acció Solidària Igman,
amb el suport de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament (ACCD) com a
suplement del número 24 de la revista
O N G C .
La guia recull les dades d’un miler d’entitats
que es dediquen sobretot a la cooperació
per al desenvolupament -o que combinen
aquesta tasca amb projectes de caràcter més
locals- i que tenen les seves seus a Catalunya,
la zona de la Franja, Andorra, el País Valen-
cià, les Illes Balears i la Catalunya nord.

IGMAN-Acció Solidària
O N G C
Barcelona

Local per compartir
Una entitat de Tarragona busca associacions
per compartir local. Per a més informació poseu-
vos en contacte amb Federació Catalana de
Voluntariat Social. Unitat Territorial de Tarragona.

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 977 / 23.31.04
a/e ❙ tarragona@federacio.net

Exposició “Mira i Informa’t”
El Projecte Mira i Informa’t pretén treballar
la prevenció de l’HIV/Sida. Una de les accions
que contempla aquest projecte és una expo-
sició itinerant de 6 plafons de 70x100 que se
cedeix a les entitats que ho vulguin gratuïta-
ment. El transport de l’exposició va a càrrec del
destinatari.  La idea és apropar la informació als
joves per tal d’informar, formar, assessorar i
orientar-los sobre aquest tema; instaurar hàbits
saludables així com evitar conductes de risc. El
Projecte Mira i Informa’t és subvencionat pel
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

JIS, Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Te l ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ sandra@joves.org

WEBfàcil, eina gratuïta i
senzilla per a fer pàgines web
El WEBfàcil és una aplicació creada per OASI
amb l’objectiu de facilitar als ciutadans, i tam-
bé a les entitats i associacions, la creació, de
manera senzilla, de les seves pròpies pàgines web.

OASI,  Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació
a/e ❙ webmaster@oasi.org

Internet ❙ http://webfacil.tinet.org

i

L’IVA a les entitats sense
afany de lucre
Organitza: Fundación Luis Vives i Escuela de
Voluntariado de Madrid
Lloc: Madrid
Dates: 23 de març de 2006

Fundación Luis Vives
Te l ❙ 91 / 540.08.78
a/e ❙ luisvives@

                  fundacionluisvives.org
Internet ❙ www.fundacionluisvives.org

Jornada de formació sobre la
metodologia “Aprenentatge-
Servei”
Organitza: Fundació Marianao
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Dates: 24 de març de 2006

Fundació Marianao
Te l ❙ 93 / 630.30.62
a/e ❙ silvialombarte@marianao.net

Internet ❙ www.marianao.net/fundacio

“Cal regular el civisme?” i
“Singles: per obligació o per
convicció?”
Organitza: Associació Joves amb Empenta
Lloc: Barcelona
Dates: 25 de març de 2006

Associació Joves amb Empenta
Tel ❙ 676 / 75.26.47
a/e ❙ somjae@yahoo.com

Internet ❙ www.grupempenta.org

i
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Finançament
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Crides de voluntariat
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Avantprojectes de
sensibilització per a la
concertació, 2006-2007
Projectes de cooperació entre Diputació de
Barcelona i les entitats privades sense afany
de lucre inscrites en el registre públic cor-
responent, amb seu social o delegació per-
manent a la província de Barcelona, que tin-
guin per finalitat la cooperació al desenvolu-
pament i/o la promoció dels Drets Humans i
de la Pau, i així consti en els seus estatuts.
Convoca: Direcció de Serveis de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona
Termini: 28 d’abril de 2006

Direcció de Serveis de Relacions
Internacionals de la Diputació de
Barcelona

Internet ❙ www.diba.cat/solidaritat/
                   indice.html?cont=10

Educació, democràcia i
inclusió social
Convocatòria general d’ajuts a iniciatives de
recerca i/o acció relacionades amb les línies
d’actuació prioritàries per al quadrienni 2005-
2008. Projectes que tinguin per objectiu mi-
llorar el sistema educatiu, promoure l’edu-
cació cívica i en valors, perfeccionar la de-
mocràcia i afavorir la inclusió social
Convoca: Fundació Jaume Bofill.
Termini: obert durant tot l’any, però és pre-
ferible presentar les sol·licituds durant el
primer trimestre.

Fundació Jaume Bofill
Te l ❙ 93 / 458.87.00

Internet ❙ www.fbofi l l .org

Premis Caixa Sabadell 2006.
Programes Socials
Premis als quals poden participar projectes
d’actuació social o assistencial, presentats per
una entitat legalment constituïda, que puguin
ser aplicats en un medi social concret per
millorar-ne la condició.
Convoca: Obra Social Caixa Sabadell
Termini:  31 de maig de 2006

Obra Social Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22
a/e ❙ obrasocial@caixasabadell.es

Internet ❙ www.obrasocial
                   caixasabadell.org

Federació d’Associacions en
favor de les Persones amb
Discapacitat Intel·lectual de
la Comunitat Valenciana
(FEAPS CV)
Tasques a realitzar: acompanyament de
persones  amb discapacitat intel·lectual du-
rant les vacances de Setmana Santa.
Lloc: País Valencià
Dedicació: Setmana Santa

FEAPS CV
Te l ❙ 96 / 392.37.33
a/e ❙ ocio@feapscv.org

Internet ❙ www.feapscv.org

Intermón Oxfam
Tasques a realitzar: difondre les campa-
nyes d’Intermón Oxfam i fer accions de sen-
sibilització.
Lloc: Terrassa i Mataró
Perfil: voluntaris d’edats i procedències di-
verses

Intermón Oxfam
Tel ❙ 93 / 343.55.99
a/e ❙ ecuyas@IntermonOxfam.org

Fundació Akwaba
Tasques a realitzar: recolzar l’elaboració
de material per a campanyes de sensibilitza-
ció als instituts que fomenten la convivència
intercultural i la participació juvenil (exposi-
ció, documentals, eines per a tallers…). Re-
colzar en la formulació i seguiment de pro-
jectes de cooperació internacional al desen-
volupament.
Lloc: Barcelona
Dedicació: matins

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

Internet ❙ www.fundacioakwaba.org

Associació Lectura Fàcil
Tasques a realitzar: actualització i millora
de la base de dades de contactes.
Lloc: Barcelona
Perfil: bons coneixements d’Access, experiència
en el tractament de dades
Dedicació: 3-5 hores per setmana

Associació Lectura Fàcil
Te l ❙ 93 / 319.76.75
a/e ❙ lecturafacil@cobdc.org

Internet ❙ www.lecturafacil.net

Voluntaris Terrassa
Tasques a realitzar: promoció de l’associ-
ació.
Lloc: Terrassa
Perfil: persona amb experiència en el sec-
tor de la publicitat i comunicació

Voluntaris Terrassa
Te l ❙ 93 / 784.83.90
a/e ❙ voluntaris@terrassa.net

Internet ❙ www.voluntaristerrassa.org

Dit i Fet
Tasques a realitzar: recollida amb cotxe
d’aliments al mercat Esclat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: màxim dimecres, divendres i diu-
menge de 11 a 12 del matí

Dit i Fet
Te l ❙ 93 / 310.77.14

Associació de Veïns Font de
la Guatlla-Magòria
Tasques a realitzar: crear la pàgina web de
l’entitat i fer-ne el seguiment.
Lloc: Barcelona

Associació de Veïns Font de la
Guatlla-Magòria
Te l ❙ 93 / 424.85.06
a/e ❙ avvfgm@suport.org

Associació de separats i
suport a gent amb soledat
Tasques a realitzar: organitzar tertúlies i
debats i preparar jocs d’implicació social.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 tarda setmanal
Perfil: persona sensibilitzada i amb coneixe-
ments dels problemes de la societat actual

Associació de separats i suport a gent
amb soledat
Te l ❙ 93 / 319.53.51
a/e ❙ assges@hotmail.com

ONG Naissus
Tasques a realitzar: donar recolzament al
departament d’administració de l’entitat.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones majors de 18 anys amb dis-
ponibilitat els matins,  i llicenciats en dret o
estudiants d’últim curs.

ONG Naissus
Te l ❙ 667 / 88.70.05
a/e ❙ ong.naissus@gmail.com

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:
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Gent gran mediadora
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 24 de març de 2006

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.
                   voluntariat.org

La pràctica solidària com a pedagogia de
la ciutadania activa
Organitza: Fundació Jaume Bofill i Universi-
tat Oberta de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 28 de març de 2006

Fundació Jaume Bofill
Te l ❙ 93 / 458.87.00

Internet ❙ www.fbofi l l .org

Cooperació i cooperativisme avui, per què?
Organitza: Cooperativa Rocaguinarda
Lloc: Barcelona
Data: 18 de març de 2006

Cooperativa Rocaguinarda
Te l ❙ 93 / 436.99.56
a/e ❙ coop@rocaguinarda.org

Internet ❙ www.rocaguinarda.org

Totes les notícies d’interès per al tercer sector,
al servei de Premsa de xarxanet.org

Consultar el servei de Premsa de xarxanet.org és la millor manera d’estar al dia respecte les notícies del tercer
sector català. Hi podreu trobar la informació més actualitzada i pertinent sobre temes associatius i de voluntariat
que es publiquen als diaris d’arreu dels Països Catalans.

La secció s’actualitza diàriament, tot fent un repàs exhaustiu dels mitjans de comunicació catalans, valencians i balears, buidant-ne totes aquelles
notícies d’interès sobre el tercer sector.

El servei és de caràcter obert i gratuït per a tots els visitants de xarxanet.org. Només cal clicar la secció “Premsa” de la barra superior
de la pàgina o bé teclejar l’adreça www.xarxanet.org/xarxanet/inici/premsa i us podreu assabentar de les notícies més fresques sobre el voluntariat i
l’associacionisme dels Països Catalans.

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

Xerrades
Un ascensor social per a Catalunya
Organitza: Fundació Pere Tarrés i El País
Lloc: Barcelona
Data: 24 de març de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06

Internet ❙ wwww.peretarres.org/
                   forumsocial

Les noves tecnologies al servei de la de-
mocràcia
Organitza: Ecoconcern
Lloc: Barcelona
Data: 21 de març de 2006

Microsoft-Windows. GNU/Linux i el
món del programari lliure
Organitza: Ecoconcern
Lloc: Barcelona
Data: 28 de març de 2006

Ecoconcern
Te l ❙ 93 / 319.03.51
a/e ❙ ecoconcern@pangea.org

Internet ❙ www.pangea.org/ecoconcern

i

i

Festes
Espectacle de màgia clown
Organitza: Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comar-
ca
Lloc: Tàrrega
Data: 26 de març de 2006

Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca
Te l ❙ 973 / 50.14.78

Bicicletada
Organitza: Mil i Una Veus i Mou-te en
Bici
Lloc: Girona
Data: 19 de març de  2006

Mil i Una Veus i Mou-te en Bici
Te l ❙ 650 / 64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

VIII Aplec del Voluntariat
Organitza: Fundació de la Solidaritat i el
Voluntariat del País Valencià
Lloc: València
Dates: del 30 de març al 2 d’abril de 2006

Fundació de la Solidaritat i el
Voluntariat del País Valencià
Te l ❙ 901 / 11.16.66

Internet ❙ www.solidaridady
                  voluntariado.org

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

i

http://www.pangea.org/ecoconcern
http://www.peretarres.org/forumsocial
http://www.fbofill.org
http://www.rocaguinarda.org
http://www.moutenbici.org
http://www.solidaridadyvoluntariado.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/premsa
http://www.xarxanet.org
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org/


6 15 març 2006
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Coordinació: Institut de Formació de la
Fundació Pere Tarrés
Director: Roger Buch
Documentació: Daniel Gessé
Redacció: Monts Romagosa i Bernat Ferrer
Correcció: Xavier Vilaró
Disseny: Mercè Jou
Composició: Sílvia Armengol
Dipòsit Legal: B- 27631- 1997
ISSN  1138-4352

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
Institut de Formació

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Direcció General
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques

 l ’abastA

Agenda

i

i

i

i

Firmes contra el tràfic de
dones en el Mundial de futbol
d’Alemanya
La Coalició Internacional contra el Tràfic de
Dones i entitats com Afesip-Espanya han ini-
ciat aquest campanya de recollida de signatu-
res online perquè no es realitzi el transport a
Alemanya de 40.000 dones procedents de països
d’Europa de l’Est per exercir la prostitució durant
el futur Mundial de Futbol d’Alemanya.
Segons un informe del Parlament Europeu, cada
any mig milió de dones víctimes de la tràfic de
persones i de l’explotació sexual arriben a la Unió
Europea. Durant els mesos de juny i juliol d’aquest
any, a més, les xifres podrien augmentar a causa
de la celebració de la Copa del Món de Futbol a
Alemanya.
La carta que les organitzacions de dones ani-
men a signar es dirigeix als 32 països partici-
pants en el Mundial i també als equips de
futbol que participaran en la Copa del Món,
al Comitè de la FIFA i al Govern alemany,
perquè es manifestin públicament contra el
tràfic de dones i l’explotació sexual.

Coalició Internacional contra el Tràfic
de Dones

Internet ❙ http://catwepetition.
                  ouvaton.org

Fem el primer pas! Entitats
catalanes per a la Reducció
de Residus
La Plataforma Cívica per a la Reducció de
Residus i C.E.P.A. (Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius) ha iniciat la campanya “Fem
el primer pas! Entitats catalanes per a la Re-
ducció de Residus” que vol ser una campanya
pedagògica i alhora reivindicativa que impli-
qui totes les entitats cíviques de Catalunya.
La campanya vol aconseguir les següents fi-
tes:
❙ L’adhesió d’un nombre significatiu d’enti-

tats a la campanya, mitjançant la signatura
del manifest de reducció de residus.

❙ Que les entitats i la ciutadania donin una
resposta exemplificadora aplicant a la seva
entitat les mesures proposades com a sor-
tida al problema de l’augment dels resi-
dus.

❙ Crear una xarxa d’entitats per a la reduc-
ció de residus i fer-ne difusió a través dels
mitjans de comunicació.

❙ La participació activa de les entitats en re-
ivindicar una gestió sostenible dels resi-
dus municipals per part de les administra-
cions catalanes.

❙ Engegar una campanya d’informació i de-
núncia dirigida al conjunt dels consumidors
i comerciants amb accions demostratives
de consum responsables.

Plataforma Cívica per a la Reducció de
Residus
Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius

Internet ❙ http://cepa.pangea.org
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Més informació sobre campanyes a
www.xarxanet.org/xarxanet/a_l_abast/campanyes

Exposicions
Exposició Nens Soldats
Organitza: Fundació Akwaba
Lloc: Cornellà del Llobregat
Data: 18 de març de 2006

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

Internet ❙ http://akwaba.pangea.org

Al vent del món. Camins i llocs de
l’antifranquisme a les Terres de l’Ebre
Organitza: Associació Museu del Vent
Lloc: Aldea
Dates: del 4 de febrer al 30 d’abril

Associació Museu del Vent
Te l ❙ 656 / 32.72.90
a/e ❙ edmon@museudelvent.net

Internet ❙ www.museudelvent.com

Omple la teva vida de sentit.
Fes-te voluntari
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: La Garriga
Dates: del 13 al 20 de març de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Projecccions
Cambodja, la crua realitat
Organitza: Voluntariat de Bordils
Lloc: Bordils
Dates: 24 de març de 2006

Voluntariat de Bordils
Internet ❙ http://pobles.ddgi.es/Bordils

Campanyes
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