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Per a més informació:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

Del 29 de juny al 2 de juliol
s’ha celebrat a la

Universitat de Lleida,
l’11a Edició de l’Escola
d’Estiu del Voluntariat.

Amb l’assistència de més de 500
persones provinents d’associacions
de voluntariat d’arreu de Catalunya.
Aquesta edició ha estat la de major
participació de gent jove.

Un èxit pedagògic,

de participació i

de convivència!

S’han impartit
19 cursos i 19 tallers

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

Cursos

i

i

i

Altres

Nous apartheids: la societat i
l’exclusió
Organitza: Universitat de Lleida
Lloc: La Seu d’Urgell (Lleida)
Dates: de l’11 al 14 de juliol de 2006

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

Internet ❙ http://estiu.udl.es

Formació Bàsica
Institucional
Organitza: Creu Roja Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 4 de juliol de 2006

Creu Roja Barcelona
Tel ❙ 902 / 22.22.93
a/e ❙ jjuan@creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org

Curs de monitor de lleure
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 31 d’agost al 10 de setembre de
2006

Escola de l’Esplai de Girona
Tel ❙ 972 / 24.93.25
a/e ❙ fundacio@

                 fundacioesplaigirona.org
Internet ❙ www.fundacioesplaigirona.org

Disseny de projectes de
mediació comunitària i
resolució de conflictes
Organitza: FUdGIF i GREC-resolució de
conflictes
Lloc: Girona
Dates: del 17 al 21 de juliol de 2006

FUdGIF i GREC-resolució de
conflictes

Internet ❙ www.fundacioudg.org

Els processos participatius en
la selecció de personal a les
entitats
Organitza: Centre d’Estudis Suport
Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 11, 13, 18 i 20 de juliol de 2006

Centre d’Estudis Suport Associatiu
Tel ❙ 93 / 474.45.53

Internet ❙ www.esplai.org/cursos

Curs coeducació.
Replantejament de
conceptes. Reflexions i
propostes
Organitza: Associació de Mestres Rosa
Sensat
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 al 14 de juliol de 2006

Associació de Mestres Rosa Sensat
Tel ❙ 93 / 481.73.73
a/e ❙ associacio@rosasensat.org

Internet ❙ www.rosasensat.org

Ètica aplicada a la intervenció
social
Organitza: Fundació Universitat de Girona
i Observatori d’ètica aplicada a la interven-
ció social
Lloc: Girona
Dates: del 6 al 14 de juliol de 2006

Fundació Universitat de Girona
Tel ❙ 972 / 21.02.99

Internet ❙ www.solidaries.org/agenda/
                  etica.pdf

Escola d’estiu de política
Internacional
Organitza: Centre Català d’Anàlisi
Internacional (CCAII)
Lloc: Llançà (Alt Empordà)
Dates: del 10 al 26 de juliol de 2006

CCAII
Internet ❙ www.ccaii.net/epi

Trastorns alimentaris
Organitza: Educa. Escola de Professions
Educatives, Socials i Culturals
Lloc: Barcelona
Dates: 8, 15 i 16 de juliol de 2006

Educa
Tel ❙ 93 / 163.47.47
a/e ❙ info@escolaeduca.org

Internet ❙ www.escolaeduca.org/
                   especifica.htm

Curs immigració i universitat
Organitza: Fundació Autònoma Solidaria
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 al 5 de juliol de 2006

Fundació Autònoma Solidaria
Tel ❙ 93 / 581.45.07 
a/e ❙ fas.immigracio@uab.es

Internet ❙ http://magno.uab.es/fas/
                   immigracio/formacio.htm

Jornades

Organitzacions socials per a
la inclusió i la cohesió social
Organitza: Taula del Tercer Sector Social
Lloc: Barcelona
Dates: 6 i 7 de juliol de 2006

Taula del Tercer Sector Social
a/e ❙ taula@taulasocial.org

Internet ❙ www.taulasocial.org

Apropament a l’Islam
Europeu: el repte de la
convivència en una societat
plural
Organitza: Fundació Migra Studium
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 al 7 de juliol de 2006

Fundació Migra Studium
Tel ❙ 93 / 412.25.85
a/e ❙ info@migrastudium.org

Internet ❙ www.migrastudium.org

La Mediterrània. Dues ribes,
una responsabilitat
compartida
Organitza: Universitat Internacional de la
Pau
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Dates: del 13 al 19 de juliol de 2006

Universitat Internacional de la Pau
Tel ❙ 93 / 675.43.67
a/e ❙ secretaria@

                  universitatdelapau.org
Internet ❙ www.universitatdelapau.org

i

i

i

i

i

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

i

i

i

i

i

http://estiu.udl.es
http://www.creuroja.org
http://www.fundacioesplaigirona.org
http://www.fundacioudg.org
http://www.esplai.org/cursos
http://www.rosasensat.org
http://www.ccaii.net/epi
http://www.escolaeduca.org/especifica.htm
http://magno.uab.es/fas/immigracio/formacio.htm
http://www.taulasocial.org
http://www.migrastudium.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.solidaries.org/agenda/etica.pdf
http://www.universitatdelapau.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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

Assistència Psicològica per a
malalts i familiars d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica
L’Associació Catalana d’Esclerosi Lateral
Amiotròfica (ACELA) ens informa d’un nou
servei amb el que poden comptar els socis
de l’associació; un servei d’assistència psico-
lògica per a malalts i familiars que siguin so-
cis, coordinat per una psicòloga.

ACELA
Tel ❙ 93 / 284.91.92

Tallers de formació: Vers la
Cultura de Pau
GATS ofereix tallers de formació en media-
ció comunitària per a alumnes de secundària,
professorat i altres tècnics que treballen amb
joves i tallers d’educació en matèria
d’interculturalitat per als alumnes de secun-
dària.

GATS
Tel ❙ 93 / 379.56.37
a/e ❙ mediacio@gatsbaix.org

Contacte ❙ Raquel Martínez

Taulajusta, inserció
sociolaboral amb el respecte
al medi ambient
L’associació Taulajusta té un projecte per a
la inclusió sociolaboral des del respecte al
medi ambient que consisteix en recollir i
recuperar residus, recolzar persones en risc
d’exclusió i promoure la venda d’objectes
de segona mà i de comerç just a la zona de
l’Alt Maresme i Selva-Mar.

Taulajusta
Tel ❙ 93 / 763.18.40

Internet ❙ www.rejust.com

i

Premis CERMI
Premis a la participació i a la plena ciutadania
de les persones amb discapacitat. S’han creat
diferents categories de premis: inclusió la-
boral, investigació social i científica, acció
social i cultural, acció en benefici de les do-
nes amb discapacitat, mitjans de comunica-
ció, millor acció autonòmica i institucional.
Convoca: Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI)
Termini: 1 de novembre de 2006

CERMI
Internet ❙ www.cermi.es

1r concurs de Projectes per a
una Vida Saludable
Projectes que promouen estils de vida salu-
dables i que versen sobre alguns d’aquests
temes: sexualitat i afectivitat; tabaquisme, al-
coholisme i drogoaddiccions; activitats es-
portives i de lleure; envelliment amb qualitat
i promoció activa de la salut en general, en-
tre altres.
Convoca: Obra Social Caixa de Catalunya
Termini: 21 de juliol de 2006

Obra Social Caixa de Catalunya
Internet ❙ www.caixacatalunya.es/
                  viureiconviure

Voluntariado estival 2006: ¡Tu
experiencia cuenta!
Hacesfalta.org convoca un concurs d’experi-
ències de voluntariat. L’experiència de
voluntariat s’haurà d’haver desenvolupat du-
rant el període de vacances de l’any 2006 i en
el marc d’un projecte d’alguna organització.
Convoca: Hacesfalta.org
Termini: 15 d’octubre  de 2006

Hacesfalta.org
Internet ❙ www.hacesfalta.org

i

RecursosPremis i bequesCampanyes

Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple
El Mulla’t és una acció de sensibilització soci-
al i de solidaritat amb les 30.000 persones
que pateixen aquesta malaltia a tot l’Estat. És
un acte de participació ciutadana i de capta-
ció de fons, amb l’objectiu de crear serveis
per a les persones afectades i donar suport a
la investigació de l’esclerosi múltiple al nos-
tre país.
Per participar-hi cal dirigir-se el dia 9 de juli-
ol a una de les entitats adherides al progra-
ma, i col·laborar comprant material del Mu-
lla’t (samarretes, tovalloles...) o bé fent un
donatiu.

Internet ❙ www.fem.es/cat/mullat

Campanya perquè cap infant
es quedi sense colònies
Fidel al seu compromís social i educatiu, la
Fundació Pere Tarrés treballa perquè tots
els nens i nenes tinguin accés a l’oferta edu-
cativa i d’activitats de lleure a l’estiu. Amb
aquest objectiu, ha tornat a posar en marxa
Cap infant sense colònies una campanya de cap-
tació de fons per ajudar famílies que no dis-
posen de recursos per tal que els seus fills i
filles puguin gaudir de l’experiència única de
les colònies. Enguany, 518 infants i joves de
famílies amb pocs ingressos i que viuen en
situacions de risc social han sol·licitat aquests
ajuts al Moviment de Centres d’Esplais Cris-
tians (MCEC).

Internet ❙ www.peretarres.org/estiu/
                   infant.asp

i

http://www.fem.es/cat/mullat
http://www.peretarres.org/estiu/infant.asp
http://www.cermi.es
http://www.caixacatalunya.es/viureiconviure
http://www.hacesfalta.org
http://www.rejust.com
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Crides de voluntariat

i

i
i

Agrupament Escolta
Jungfrau
Tasques a realitzar: vetllar per l’educació
del nen/a, acompanyant-lo en el seu creixe-
ment personal mitjançant la realització d’ac-
tivitats i sortides de cap de setmana. Les edats
dels nens/es oscil·len entre els 6 i 17 anys.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dissabtes (a partir de setembre)
de 16 a 19h i un dia a la setmana a escollir
Perfil: persona jove, amb o sense experièn-
cia, amb ganes de dur a terme una tasca edu-
cativa i de contribució social mitjançant la
realització d’activitats de lleure (jocs, tallers,
sortides), tot desenvolupant una metodolo-
gia basada en  l’educació en valors, la partici-
pació i l’adquisició d’autonomia dels nens/
es.

Agrupament Escolta Jungfrau
a/e ❙ pipioleta@hotmail.com

Internet ❙ http://personales.com/espana/
                    barcelona/jungfrauonline/
                    eduquem.html

Centre Internacional Escarré
per a les Minories Ètniques i
les Nacions (CIEMEN)
Tasques a realitzar: classificar i arxivar  do-
cumentació bibliogràfica del Centre de Do-
cumentació.
Lloc: Barcelona
Dedicació: segons disponibilitat
Perfil: llicenciat o estudiant de Ciències So-
cials, Documentació, Arxivística, Biblioteco-
nomia. Coneixements de bases de dades i
interès en les minories ètniques i les naci-
ons sense Estat.

CIEMEN
Tel ❙ 93 / 444.38.00
a/e ❙ secretaria@ciemen.org

Fundació Codespa
Tasques a realitzar: donar suport a l’àrea
d’administració de l’oficina, en concret la
comptabilitat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: un matí a la setmana
Perfil: experiència en comptabilitat, tan te-
òrica com pràctica (entrada de dades en el
programa comptable A3 o similar).

Fundació Codespa
a/e ❙ barcelona@

                    fundaciocodespa.org
Internet ❙ www.codespa.org

i

i

i

Creu Roja a Girona
Tasques a realitzar: portar a terme tallers
de llengua catalana i/o castellana, tallers de
coneixement de l’entorn, i per assistir els i
les participants a l’aula d’informàtica i a l’es-
pai de recerca de feina.
Lloc: Girona
Dedicació: 4 h setmanals mínim
Perfil: persones interessades en el fenomen
de la immigració i en la diversitat cultural.

Creu Roja a Girona
Tel ❙ 972 / 21.64.00

Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat
Tasques a realitzar: persones encarrega-
des de recollir precisament i sintèticament
les diverses propostes que surtin dels de-
bats a l’entorn del projecte Consens Social de
les Migracions.
Lloc: tot Catalunya
Perfil: llicenciats/ades o estudiants d’antro-
pologia, sociologia, ciències de la comunica-
ció i altres disciplines afins.

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Tel ❙ 93 / 301.25.39
a/e ❙ csmcata@cear.es

ACTUA
Tasques a realitzar: donar un servei d’acom-
panyament integral a les persones afectades
pel Vih/Sida i al seu entorn afectiu (en domi-
cilis, residències i pisos d’acollida), per a diluir
la sensació d’aïllament i col·laborar en el
manteniment i control de la vida pròpia.
Lloc: Barcelona.
Dedicació: mínim de 4 hores per setmana.
Perfil: persones que disposin de temps lliu-
re, tinguin capacitat d’acompanyament i de
suport i se sentin motivades en la lluita con-
tra el Vih/Sida.

Actua, associació de persones que
vivim amb Vih/Sida
Tel ❙ 93 / 418.50.00

Internet ❙ www.actua.org.es

Comissió de Joves
d’ACAPPS
Tasques a realitzar: donar classes de català
bàsic a persones sordes que es comuniquen
en llengua oral. Ofereixen suport tècnic, pe-
dagògic i materials adaptats.
Lloc: Barcelona

Comissió de Joves d’ACAPPS
Tel ❙ 93 / 210.55.30

Internet ❙ www.acapps.org
Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

Finançament

Finançament de
manifestacions culturals
Concessió d’ajuts a entitats privades sense
ànim de lucre que programin activitats cultu-
rals relacionades amb la cultura popular i tra-
dicional durant l’any 2006.
Convoca: Departament de Cultura
Termini: 31 de juliol de 2006

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

Inclusió social i recolzament
del moviment associatiu i
fundacional del poble gitano i
voluntariat
Aquestes subvencions tenen per objecte el
finançament d’actuacions socials adreçades a
afavorir la inclusió social i a recolzar del
moviment associatiu i fundacional del poble
gitano i voluntariat.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers
Socials
Termini: 15 de juliol de 2006

Ministeri de Treball i Afers Socials
Internet ❙ www.mtas.es

Integració sociolaboral de
persones immigrants,
sol·licitants d’asil o refugiats
Convocatòria de subvencions dirigida a pro-
grames que fomentin la integració
sociolaboral del col·lectiu d’immigrants. Són
objecte d’aquesta subvenció: programes
d’acollida; programes educatius
extracurriculars; programes d’ocupació; pro-
grames de salut; programes a favor de la dona,
etc.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers
Socials
Termini: 9 de juliol de 2006

Ministeri de Treball i Afers Socials
Internet ❙ www.mtas.es

Defensa del medi ambient i
la biodiversitat
La convocatòria concedeix subvencions a
organitzacions no governamentals en defen-
sa del medi ambient i la biodiversitat per a
les despeses de funcionament de l’organitza-
ció.
Convoca: Ministeri de Medi Ambient
Termini: 10 de juliol de 2006

Ministeri de Medi Ambient
Internet ❙ www.mma.es

i

i

i

i

http://personales.com/espana/barcelona/jungfrauonline/eduquem.html
http://cultura.gencat.net
http://www.mtas.es
http://www.mtas.es
http://www.mma.es
http://www.codespa.org
http://www.voluntariat.org
http://www.actua.org.es
http://www.acapps.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

15/15 Film Festival
Organitza: 15/15 Film Festival i Casal d’As-
sociacions Juvenils de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 13 al 14 de juliol de 2006

15/15 Film Festival
Internet ❙ www.filmfestival15.com

23ena Mostra de Turisme Juvenil de
Barcelona
Organitza: Centre d’Informació i Assesso-
rament per a Joves
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 de juny al 28 de juliol de 2006

Centre d’Informació i Assessorament
per a Joves
Tel ❙ 93 / 442.29.39

Excursions
Bicicletada nocturna
Organitza: Plataforma Mou-te amb bici
Lloc: de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols
Data: 7 de juliol de 2006

Plataforma Mou-te amb bici
a/e ❙ info@moutenbici.org

Internet ❙ www.moutenbici.org

2003-2006
Tres anys a la Xarxa!
Xarxanet.org complirà, el 10 de juliol, el seu tercer aniversari a la Xarxa. Durant tots aquests anys, dia a dia,
xarxanet.org s’ha convertit en un referent per al món de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la
solidaritat a la Internet catalana.

Promogut pel Departament de Benestar i Família, compta amb més de 20 àrees i serveis temàtics que donen resposta a la gran majoria
d’inquietuds del món associatiu català.
La xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya ha tingut, durant els seus tres anys d’existència, una audiència mitjana de 3.743 sessions
mensuals (més de 131.000 vistes totals) i més de 21.000 pàgines vistes al mes. Al llarg d’aquest 2006, a més, Xarxanet.org ha crescut
exponencialment, arribant a una mitjana de 8.494 sessions mensuals i 55.512 pàgines vistes al mes.
Durant el seu tercer any d’existència, s’ha dotat d’un nou sistema tècnic, que ha permès l’existència d’adreces curtes i correus (a l’estil
de www.xarxanet.org/xarxanet/juridic o xarxanetuniversitari@xarxanet.org) per accedir a cadascun dels seus subportals, alhora que
s’ha ampliat amb una nova àrea d’Educació en el lleure, gestionada per Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, i un nou servei
d’Estratègies de Gestió, gestionat per Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (Secot).

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
Què és el Treball Social? Què és l’Edu-
cació Social? Què fa un Educador So-
cial?, i un Treballador Social?
Organitza: Escoles Universitàries de
Treball Social i Educació Social Pere Tarrés
(EUTSES - URL)
Lloc: Barcelona
Data: 11 de juliol de 2006

EUTSES -  URL
Internet ❙ www.peretarres.org/eutses

L’ús de les plantes medicinals
Organitza: Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer de Barcelona  (AFAB)
Lloc: Barcelona
Data: 13 de juliol de 2006

L’AFAB
Tel ❙ 93 / 412.57.46

Internet ❙ www.afab-bcn.org

Jornades
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple
Lloc: tot Catalunya
Data: 9 de juliol de 2006

Fundació Esclerosi Múltiple
Tel ❙ 902 / 11.30.24

Internet ❙ www.fem.es/cat/mullat

i

i

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

i

Descoberta del pantà del Siurana
Organitza: GEPEC
Lloc: Siurana (Tarragona)
Data: 9 de juliol de 2006

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04
a/e ❙ secretaria@gepec.cat

Internet ❙ www.gepec.cat

Cultura popular
TransSegre, descens d’embarcacions
pel riu Segre
Organitza: Ajuntament de Balaguer
Lloc: Lleida
Dates: 8 i 9 de juliol de 2006

TransSegre
Tel ❙ 973 / 45.01.93
a/e ❙ transsegre@transsegre.org

Internet ❙ www.compsaonline.com/
                   transsegre

http://www.peretarres.org/eutses
http://www.afab-bcn.org
http://www.fem.es/cat/mullat
http://www.filmfestival15.com
http://www.moutenbici.org
http://www.gepec.cat
http://www.compsaonline.com/transsegre
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/juridic
mailto: xarxanetuniversitari@xarxanet.org
http://www.xarxanet.org
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Intercanvis

Intercanvi internacional
Projecte d’Intercanvis Internacionals per a
joves nacionals i estrangers afectats de pa-
ràlisi cerebral i joves nacionals i estrangers
sense cap tipus de discapacitat.
Es podrà obtenir un certificat d’aprofita-
ment equivalent al curs de voluntariat ofert
per l’entitat així com assistència gratuïta al
curs que es realitzarà d’octubre a desem-
bre 2006.
Organitza: Fundació Catalana per a la Pa-
ràlisi Cerebral
Lloc: Vilanova de Sau i Sant Carles de La
Ràpita.
Dates:
1r Torn. Sau. Del 26 de juliol al 4 d’agost de
2006.
2n Torn. Sant Carles. Del 5 al 14 d’agost de
2006.
3r Torn. Sant Carles. Del 15 al 24 d’agost de
2006.

Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral
Tel ❙ 630.95.95.08 / 93.313.36.66
a/e ❙ info@fcpconline.com
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Camp de treball a Larache
Camp de treball a Larache (Marroc)
Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Lloc: Larache (Marroc)
Dates: del 28 de juliol al 14 d’agost

Estada d’Intercanvi
Estada d’intercanvi a la Universitat Catòlica de
Xile per compartir amb els universitaris xi-
lens les maneres de fer possible una organit-
zació de joves cristians.
Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Lloc: Xile
Dates: del 13 de juliol al 13 d’agost de 2006

CCU
Tel ❙ 93 / 323.33.68

Intercanvis Europeus
L’associació ArtiXoc té la intenció d’enfortir
les relacions culturals entre els joves euro-
peus a partir de l’art com a mitjà de comuni-
cació més enllà de l’idioma.  Per això organit-
zen cada estiu un conjunt d’intercanvis a es-
cala europea.
Intercanvi per a joves entre 15 a 19 anys a
Eslovènia per fer  teatre de carrer, titelles,
màscara, música, etc., juntament amb 40 jo-
ves de 7 països diferents. I també, intercanvi
per a joves entre 18 a 25 anys a França per fer
teatre medieval o teatre sobre el medi ambi-
ent.
Organitza: Associació ArtiXoc
Llocs: Eslovènia, Carcassone i La Rochelle
Dates:
Eslovènia: del 4 al 13 d’agost de 2006
Carcassone: del 3 al 18 de setembre
La Rochelle: del 4 al 17 de setembre

ArtiXoc
Tel ❙ 93 / 296.41.00
a/e ❙ artixoc@menta.net

Internet ❙ www.artixoc.org
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http://www.fcponline.com
http://www.artixoc.org

