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ORDRE BEF/230/2006, de 9 de maig,
per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2006 i s’aproven les bases per a la
concessió de subvencions anuals i
plurianuals a entitats per a programes
d’actuacions comunitàries, cíviques i de
foment del voluntariat.

Data límit de presentació:
15 de juny de 2006

Més informació a la contraportada i a:
Departament de Benestar i Família
www.gencat.net/benestar/societat/entitats/subvencions/actuacions

Portal Projectes de Xarxanet.org
www.xarxanet.org/xarxanet/projectes

S’ha obert la
convocatòria

de subvencions
per a entitats

http://www.gencat.net/benestar/societat/entitats/subvencions/actuacions
http://www.xarxanet.org/xarxanet/projectes


2 1 juny 2006
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Formació

Cursos

i

i

i

Curs sobre demències
Organitza: Amics de la Gent Gran
Lloc: Barcelona
Dates: 7 i 9 de juny de 2006

Amics de la Gent Gran
Te l ❙ 93 / 207.67.73
a/e ❙ voluntaris@

                  amicsdelagentgran.org
Internet ❙ www.amicsdelagentgran.org

Seminari de creixement
personal
Organitza : Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 10 i 17 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.federacio.net
Contacte ❙ Maite

Altres

Monitors estiu I
Organitza: Escola Lliure el Sol
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de juny al 8 de juliol de 2006

Escola Lliure el Sol
Te l ❙ 93 / 601.16.46

Internet ❙ www.escolaelsol .org

Directors i directores
d’activitats de lleure infantil i
juvenil
Organitza: Suport Associatiu – Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de juny al 14 de juliol de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org

Programa informàtic:
facturació
Organitza: Suport Associatiu – Centre
d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Dates: del 7 al 28 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org

Inserció laboral en les
entitats de voluntariat
social II
Organitza: Federació Catalana del Voluntariat
Social
Lloc: Tarragona
Data: 6, 8, 13, 15 i 20 de juny de 2006

La FCVS
Te l ❙ 977 / 23.31.04
a/e ❙ tarragona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Formació bàsica en
manipulació d’aliments per a
monitors de lleure
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 3 de juny del 2006

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

Internet ❙ www.elcae.org

Formació social bàsica
Organitza: Creu Roja Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 13 al 21 de juny de 2006

Creu Roja Barcelona
Te l ❙ 93 / 300.65.65
a/e ❙ jjuan@creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Fem campaments i rutes
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 17 i 18 de juny de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 410.16.02
a/e ❙ coordinaciocursos@

                  peretarres.org
Internet ❙ www.peretarres.org/ambiental

Seminari mort perinatal
(dol perinatal)
Organitza: Servei de Dol de Girona
Lloc: Girona
Data: 7 de juliol de 2006

El SDG
Tel ❙ 972 / 24.44.41
a/e ❙ serveidol@grn.es

Contacte ❙ Montse Olaria

Voluntariat: present i futur.
Quin voluntariat per a quina
societat del segle XXI
Organitza: Universitat de Lleida
Lloc: La Seu d’Urgell
Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2006

Universitat de Lleida
Te l ❙ 973 / 70.33.90
a/e ❙ estiu@culturals.udl.es

Internet ❙ http://estiu.udl.es

Finances per a no financers
Organitza: Aposta
Lloc: Barcelona
Dates: del 12 al 28 de juny de 2006

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

Internet ❙ www.aposta.coop

Jornades

1a diada de tècniques per a la
custòdia del territori, el
paisatge i el patrimoni cultu-
ral i natural
Organitza: Xarxa de Custòdia del
Terr i tor i
Lloc: Vic (Osona)
Data: 17 de juny de 2006

Xarxa de Custòdia del Territori
Te l ❙ 93 / 886.61.35
a/e ❙ info@custodiaterritori.org

Internet ❙ www.custodiaterritori .org

IIes Jornades de Voluntariat
Hospitalari “Voluntariat a
l’hospital”
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Data: 16 i 17 de juny de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 314.19.00
a/e ❙ hospitalari@federacio.net

i

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.amicsdelagentgran.org
http://www.federacio.net
http://www.escolaelsol.org
http://www.esplai.org
http://www.esplai.org
http://www.federacio.net
http://www.elcae.org
http://www.creuroja.org
http://www.peretarres.org/ambiental
http://estiu.udl.es
http://www.aposta.coop
http://www.custodiaterritori.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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

Oferta d’espai
Altercultura ofereix un espai de 200 m² dià-
fans (antiga nau industrial) amb instal·lació
elèctrica nova, sanitaris renovats, etc. ubicat
al centre de Barcelona, al costat del MACBA.
Es lloga l’espai en horari de matí (fins a les 16
h si cal) de manera estable. Altercultura faria
ús de l’espai la resta del dia i els caps de
setmana.

Altercultura
Te l ❙ 93 / 443.71.32
          666.59.40.02
a/e ❙ altercultura@altercultura.org

Internet ❙ www.altercultura.org
Contacte ❙ Elisabeth Pertegas

Soliloquis
Artixoc, Aescena i el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona. Han obert les inscrip-
cions per a l’edició d’enguany de Soliloquis.
Es tracta d’una mostra-concurs que pretén
esdevenir una plataforma de promoció per-
què els i les joves intèrprets puguin donar-
se a conèixer mitjançant la tècnica teatral del
monòleg.

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Te l ❙ 901 / 51.52.53
a/e ❙ transformadors@casalbcn.info

Internet ❙ www.casalbcn.info

i

L’aigua, un recurs escàs,
natural i imprescindible
Eroski, en col·laboració amb l’organització
mundial de conservació WWF/Adena, posa
en marxa una campanya per promoure entre
la societat hàbits de consum responsable de
l’aigua a fi de fomentar l’estalvi d’aquest ele-
ment vital per al manteniment i el desenvolu-
pament de la humanitat, la flora i la fauna del
planeta. Així, amb el nom ‘L’aigua, un recurs
escàs, natural i imprescindible’, Eroski des-
envolupa una sèrie d’activitats amb l’objectiu
de conscienciar 65.500 clients i Amics de la
Fundació de la importància d’adoptar una sè-
rie d’hàbits d’estalvi d’aigua.

Eroski; WWF/Adena
Internet ❙ www.fundacioneroski.es/web/
                  ca/medio_ambiente/2006/04/19/
                  665.php

‘Sense dubte, sense deute’
debaten propostes sobre la
Llei del Deute Extern
Els integrants d’aquesta campanya demanen
més transparència en totes les operacions
relacionades amb el deute extern.
Membres de la campanya “Sense dubte, sen-
se deute” s’han trobat amb els diputats mem-
bres de la ponència parlamentària de la Llei
del Deute Extern per exposar la posició de
les ONG pel que fa a la redacció de la futura
l lei .

Sense dubte, sense deute
Internet ❙ www.sindudasindeuda.org

i

i

RecursosCampanyesPremis i beques

IV Concurs de fotografia
diversitat i convivència
La Fundació Ser.gi convoca el IV Concurs de
Fotografia Diversitat i Convivència que té
com a objectiu destacar la realitat de la immi-
gració i la convivència entre cultures als bar-
ris, pobles i ciutats de Catalunya.
Convoca: Fundació Ser.gi
Termini: 10 de juliol de 2006

Fundació Ser.gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50

Internet ❙ www.fundaciosergi.org/
                  concursfotografia2006

Premi Internacional Jaime
Brunet a la promoció dels
Drets Humans 2006
La convocatòria de la Fundación Brunet cer-
ca promoure i difondre la defensa dels drets
humans i contribuir a l’eradicació de les situ-
acions degradants i el tracte inhumà.
Convoca: Fundación Brunet
Termini: 30 de setembre  de 2006

Fundación Brunet
Te l ❙ 948 / 16.91.93

Internet ❙ www.unavarra.es/
                  fundacion_brunet/premio06.htm

Premis de Comunicació de la
Diputació de Barcelona
Enguany destaca l’increment en la dotació
econòmica que passa dels 64.000 als 90.000
euros, que els treballs es podran presentar fins a
finals d’octubre i que la festa de la Comunicació
Local se celebrarà el mes de març.
Convoca: Diputació de Barcelona
Termini: 31 d’octubre de 2006

Diputació de Barcelona
Internet ❙ www.diba.cat

i

http://www.fundaciosergi.org/concursfotografia2006
http://www.unavarra.es/fundacion_brunet/premio06.htm
http://www.diba.cat
http://www.fundacioneroski.es/web/ca/medio_ambiente/2006/04/19/665.php
http://www.sindudasindeuda.org
http://www.altercultura.org
http://www.casalbcn.info
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Crides de voluntariat

i

ii

i

i

Amics
Tasques a realitzar: Monitors a les colòni-
es d’estiu amb persones discapacitades
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dedicació: del 31 de juliol al 6 d’agost de
2006.
Perfil: les persones interessades haurien
d’anar un dia a l’associació per tal de partici-
par amb alguna entitat i conèixer els usuaris.

Punt de Voluntariat – Sabadell
Te l ❙ 93 / 727.41.22

Contacte ❙ Auxi Gil

Fundació Escó
Tasques a realitzar: En funció de l’equip amb
el que es vulgui col·laborar:
a) Monitor de tot el dia: activitats adreçades
als infants de 3 a 14 anys, per a grups de dife-
rents edats.
b) Monitor de migdia: servei al menjador, ac-
tivitats no dirigides al pati.
c) Equip de reforç: reforç escolar.
d) Equip mèdic: atenció de petits accidents
(cops, rescates, mals de panxa…) i derivació
al CAP de les qüestions importants.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Depenent de l’equip amb el qual
es vulgui col·laborar:
a) Monitor de dia:   de 9.30 a 18.30
b) Monitor de migdia: de 12 a 15.30
c) Monitor de reforç: de 8.45 a 10.30
d) Monitor mèdic: de 10 a 12.30 i/o de 12.30 a
17
Perfil: A partir dels 18 anys, amb ganes de
compartir el seu temps i la seva il·lusió amb
els infants, amb ganes de participar en un pro-
jecte seriós. Els monitors de l’equip mèdic
han de tenir coneixements de primers auxilis
(ATS, infermeres, metges, etc.).

Fundació Escó
Te l ❙ 93 / 443.13.32
a/e ❙ jasone.latorre@fnesco.org

Internet ❙ www.fnesco.org
Contacte ❙ Jasone Latorre

Fundació Social del Raval
Tasques a realitzar: Casal d’estiu. Suport a
un educador referent en activitats de lleure
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 9 a 17 hores

Fundació Social del Raval
Te l ❙ 93 / 443.34.64
a/e ❙ e.sociopeda@fsraval.org

Contacte ❙ Anna Gómez

i

i

i

i

Bicicleta Club de Catalunya -
BACC
Tasques a realitzar: Ajudar en les activi-
tats que es duran a terme al llarg de la setma-
na de la Bicicleta. Principalment es tractaria
d’atendre el punt d’informació i distribuir l’es-
morzar per a ciclistes. Tots els i les voluntà-
ries rebran una samarreta com a regal.
Lloc: Barcelona
Dedicació: torns de dues hores

Bicicleta Club de Catalunya - BACC
Tel ❙ 93 / 307.71.00
a/e ❙ clara.foz@bacc.info

Contacte ❙ Clara Foz

Xarxa Consum Solidari
(XCS)
Tasques a realitzar: Voluntaris/es per a bo-
tigues de comerç just i cooperatives de con-
sum.
Lloc: Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat
Perfil: gestió diària de botigues-cooperati-
ves

La XCS
Te l ❙ 93 / 410.83.98

Contacte ❙ www.xarxaconsum.net

Moviment per la Pau
Tasques a realitzar: Voluntaris i/o col·-
laboradors per incorporar-se a la secció jove
i al programa de sensibilització amb desple-
gament de diverses funcions.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones menors de 30 anys interes-
sades per realitzar tasques de solidaritat i de
pau amb grups de joves, i motivades per tal
d’introduir-se en l’àmbit de la sensibilització
i la cooperació internacional amb la finalitat
de pal·liar les conseqüències per a la pobla-
ció dels conflictes armats.

Moviment per la Pau
Te l ❙ 93/ 219.33.71
a/e ❙ movpau@pangea.org

Internet ❙ www.movimentperlapau.org

Fundació Natura
Tasques a realitzar: Redacció de contin-
guts web.
Lloc: Barcelona
Dedicació: matins
Perfil: Sensibilitat pel medi ambient. Es valo-
raran estudis en biologia, ciències ambien-
tals i periodisme.

Fundació Natura
Te l ❙ 93 / 237.38.02
a/e ❙ info@fundacionatura.org

Internet ❙ www.fundacionatura.org

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

Finançament

Programes d’actuacions
comunitàries, cíviques i de
foment del voluntariat
S’obre la convocatòria per a l’any 2006 per a
la concessió de subvencions anuals i plurien-
nals per un termini màxim de 3 anys a enti-
tats per a programes d’actuacions comunità-
ries, cíviques i de foment del voluntariat.
Convoca: Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques
Termini: 16 de juny de 2006

Direcció General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques

Internet ❙ www.gencat.net

Manifestacions culturals
Aquesta convocatòria té com a objecte
contribuir al finançament de manifestacions
culturals relacionades amb la cultura popular
i/o tradicional i d’activitats artístiques de ca-
ràcter no professional que es portin a terme
durant l’any 2006.
Convoca: Departament de Cultura
Termini: fins al 31 de juliol de 2006

Departament de Cultura
Internet ❙ http://cultura.gencat.net

Projectes de cooperació al
desenvolupament
Ajudes a projectes de cooperació en el des-
envolupament realitzat per entitats sense
afany de lucre. Destinat a les ONG de desen-
volupament i altres organitzacions socials que
realitzin accions de solidaritat i cooperació i
que tinguin seu social a Catalunya.
Convoca: Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament
Termini: 31 de desembre de 2006

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

Internet ❙ www.fonscatala.org

Barraca solidària
Convocatòria adreçada a entitats que desen-
volupin projectes de solidaritat, cooperació
i foment de la cultura de la pau. Cessió gratu-
ïta de la instal·lació d’una parada per a la ven-
da de begudes i entrepans durant les Fires i
Festes de Sant Narcís 2006 a projectes de
solidaritat, cooperació i foment de la cultura
de la pau. Aquesta convocatòria va adreçada
a les entitats de solidaritat i cooperació de
Girona.
Convoca: Ajuntament de Girona
Termini: 15 de juny de 2006

Ajuntament de Girona
Internet ❙ www.ajuntament.gi

http://www.fnesco.org
http://www.voluntariat.org
http://www.xarxaconsum.net
http://www.movimentperlapau.org
http://www.movimentperlapau.org
http://www.gencat.net
http://cultura.gencat.net
http://www.fonscatala.org
http://www.ajuntament.gi
http://www.fundacionatura.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Exposició
Gabinet Gaudí: una experiència
didàctica
Organitza: Fundació Caixa de Catalunya
Lloc: El Vendrell (Baix Penedès)
Dates: fins al 4 de juny de 2006

Fundació Caixa de Catalunya
Te l ❙ 902 / 40.09.73

Internet ❙ http://obrasocial.
                   caixacatalunya.es

Diàleg
Parlament universal de la joventut
Organitza: Joventut Idente
Lloc: Barcelona
Data: 9 de juny de 2006

Joventut Idente
Te l ❙ 93 / 246.98.74

Internet ❙ www.juventudidente.net

Rutes culturals
Mostra d’art de dones, Fem art 06, 12a ed.
Organitza: Caladona
Lloc: Barcelona
Dates: fins al 10 de juny de 2006

Caladona
Te l ❙ 93 / 412.71.61

Internet ❙ www.caladona.org

Renovem l’àrea Gent Gran!
L’àrea Gent Gran de xarxanet.org, després d’un temps d’inactivitat, torna a obrir les seves portes a
tots els interessats en conèixer més coses d’aquest col·lectiu i tinguin ganes de participar en una
sèrie d’activitats de voluntariat que en millorin la qualitat de vida.

Aquesta àrea de xarxanet.org, gestionada per la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
(FATEC), pretén ser un punt de trobada de les persones grans, però modernes. Hi trobareu adreces
d’interès, càpsules de coneixement i reportatges, agenda d’activitats, cursos de formació, etc.

Us recomanem que exploreu la renovada àrea Gent Gran, així com els articles de la publicació ‘La Gent Gran, activa en la societat d’avui’,
i que envieu les vostres apreciacions i suggeriments a xarxanetgentgran@xarxanet.org.

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/xarxanet/gentgran

Xerrades
L’Estat del Benestar, avui, a
Escandinàvia. A càrrec de Jordi Pujol.
Organitza: Fòrum Social Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 2 de juny de 2006

Fòrum Social Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06

Internet ❙ www.peretarres.org/
                  forumsocial

Solidaritat
2n. Sopar benèfic
Organitza: Fundació Estany
Lloc: Banyoles (Pla de l’Estany)
Data: 2 de juny de 2006

Fundació Estany
Te l ❙ 972 / 57.66.30
a/e ❙ fundacioestany@

                  fundacioestany.org

Festa del comerç just
Organitza: SETEM-Catalunya en col·-
laboració amb altres entitats
Lloc: a 60 poblacions catalanes
Dates: 3 i 4 de juny de 2006

SETEM-Catalunya
Te l ❙ 93 / 441.53.35

Internet ❙ www.festacj.org

i

i

Trobades
11a Trobada de Gegants del Hábeas
Organitza: Foment de Cultura popular
de Cornellà de Llobregat (FCPCL)
Lloc: Cornellà (Baix Llobregat)
Data: 11 de juny de 2006

El FCPCL
Te l ❙ 93 / 377.54.18
a/e ❙ ffortun@wanadoo.es

50è Aplec d’esbarts
Organitza: Esbart Català de Dansaires
(ECD)
Lloc: Montserrat (Bages)
Data: 11 de juny de 2006

L’ECD
a/e ❙ info@esbartcatala.org

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Conferència
El tractament de la depressió bipolar
Organitza: Associació de Bipolars de
Catalunya (ABC)
Lloc: Barcelona
Data: 15 de juny de 2006

L ’ABC
Te l ❙ 93 / 274.14.60
a/e ❙ www.bipolars.org

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

i
i
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http://www.xarxanet.org
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http://www.gentgran.org/
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 l ’abastA

Especial subvenció de la Direcció General d’actuacions Comunitàries i Cíviques (DGACiC)

Subvenció anual i plurianual a entitats per a programes d’actuacions comunitàries, cíviques i de
foment del voluntariat
S’ha obert la convocatòria per a l’any 2006 de subvencions anuals i plurianuals, per un termini màxim de 3 anys, a entitats per a programes
d’actuacions comunitàries, cíviques i de foment del voluntariat.
S’hi poden presentar fins al 15 de juny de 2006 les entitats privades sense ànim de lucre, els casals catalans reconeguts pel Decret 118/
1998, de 26 de maig, i les entitats de caràcter cooperatiu que desenvolupin programes objecte d’aquesta convocatòria.
La sol·licitud i els projectes cal presentar-los de manera presencial a qualsevol Oficina o Serveis Territorials de Benestar i Família.
Aquesta convocatòria subvenciona quatre tipus de programes. La presentació a una de les categories de la convocatòria, no exclou la
presentació a una altra categoria. Es poden presentar, doncs, més d’un projecte o programa.

Quins programes o projectes són
objecte de la subvenció de la
DGACiC?

Els programes objecte d’aquesta subven-
ció són:
A) Programes d’intervenció i inclusió

social d’aplicació a comunitats, barris,
minories i col·lectius socials.

B) Programes d’actuacions cíviques
d’àmbit veïnal o sectorial i també les ac-
tuacions que tinguin com a finalitat el
foment del teixit associatiu, la solidari-
tat, el civisme, la participació ciutadana i
la promoció dels valors democràtics en
el conjunt de la societat.

C) Programes de promoció de l’acció
del voluntariat, la seva formació o del
foment de la millora qualitativa de les
seves experiències.

D) Jornades, Congressos, Seminaris i
similars.

Tots els programes d’actuació són de ca-
ràcter anual a excepció dels programes B i
C, que poden ser de caràcter anual i
plurianual. Per presentar un projecte a l’op-
ció C “programes de foment del
voluntariat” cal ser inscrit al Cens d’Enti-
tats de Voluntariat.

Quins són els criteris de valoració dels
programes per a l’ajut de la DGACiC?

La Direcció General d’actuacions Comunitàri-
es i Cíviques (DGACiC) ha fet públics els cri-
teris de valoració de projectes, juntament amb
la seva puntuació. Aquests es poden resumir
en: coherència, voluntariat i participació.
Els programes A), B) i C) tenen uns criteris de
valoració d’acord amb l’escala de puntuació
que s’especifica a la convocatòria en el Capítol
2 Apartat 16.1.

Pel que fa al Programa D), de Jornades,
Congressós, Seminaris i similars es tindran en
compte uns criteris de valoració diferents als
altres programes els quals s’especifiquen a la
convocatòria en el Capítol 2 Apartat 16.2.

Per a tots els programes és requisit necessari per
poder atorgar-se la subvenció, l’obtenció d’un mí-
nim de 50 punts d’acord amb els criteris de valora-
ció establerts.

Per més informació consulteu la convocatòria
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4633 del 15 de maig de 2006:
www.gencat.net/diari/4633/06128225.htm

Com us pot ajudar el Servei d’As-
sessorament en Projectes en la pre-
sentació dels vostres projectes a la
convocatòria de la DGACiC?

Teniu algun dubte pel que fa a la convocatò-
ria? No sabeu si compliu els criteris? Voleu
saber si el vostre projecte s’adiu a la convo-
catòria? Us agradaria saber si el vostre pro-
jecte és coherent? Per aquestes i altres qües-
tions no ho dubteu, contacteu amb el Servei
d’Assessorament en Projectes.
 Per què hauríeu de contactar amb el Servei
d’Assessorament en Projectes?
- Perquè som experts en Projectes
- Perquè quatre ulls hi veuen més que dos
- Perquè som un Servei gratuït
- Perquè no hi ha motiu per no fer-ho millor
- Perquè per saber si un projecte està ben
escrit, cal que el llegeixi algú de fora de l’en-
titat
- Perquè ...

Contacteu amb el Servei
d’Assessorament en Projectes
mitjançant :

  Tel ❙❙❙❙❙ 902 415 000
   a/e ❙❙❙❙❙ assessor@peretarres.org

mailto:assessor@peretarres.org
http://www.gencat.net/diari/4633/06128225.htm



