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Aviat se celebrarà la

14a edició del Premi Voluntariat,
i ja podeu anar preparant les vostres propostes.
En el proper mes de setembre sortirà publicat
al DOGC on podreu consultar les bases
d�enguany.

En aquesta edició es premiaran les següents
modalitats:

Projectes d�àmbit nacional: 10.000 €

Projectes d�àmbit local/comarcal: 5.000 €

Projectes d�àmbit popular: 5.000 €
 

el Premi
Voluntariat

2006

ArribaArriba
el Premi
Voluntariat

Animeu-vos a
participar!

2006

Més informació a:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

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

Cursos

i

i

i

Animació per a gent gran
Organitza: Amics de la gent gran
Lloc: Barcelona
Dates: 26 i 82 de setembre de 2006

Amics de la gent gran
Tel 93 / 207.67.73
a/e voluntaris@

                  amicsdelagentgran.org
Internet www.amicsdelagentgran.org

Altres

Monitors de lleure
Organitza: Escola de l�Esplai de Lleida
Lloc: Lleida
Dates: de l�1 al 18 de setembre de 2006

Escola de l�Esplai de Lleida
Tel 973 / 26.93.07
a/e fundacio@vergeblanca.org

Internet www.vergeblanca.org
                  

Seminari d�estudi sobre
Palestina
Organitza: Servei Civil Internacional
Lloc: Natzaret (Israel)
Dates: del 10 al 20 de setembre  de 2006

Servei Civil Internacional
a/e  projectes@sci-cat.org

El joc com a instrument
socialitzador
Organitza: Escola Forca
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 al 28 de juliol de 2006

Escola Forca
Tel 93 / 268.91.11

Internet www.josepcarol.org

Formació de formadors per
a l�ensenyament de les
llengües d�acollida a
persones immigrades adultes
Organitza: Associació Sociocultural La
Formiga
Lloc: Barcelona
Dates: del 17 al 27 de juliol de 2006

Associació Sociocultural La Formiga
Tel 93 / 443.82.07
a/e info@laformiga.org

Internet www.laformiga.org

Curs de treball familiar
Organitza : Femarec, S.Coop, C.L.
d�iniciativa Social
Lloc: Barcelona
Dates: A partir del 19 de juliol de 2006

Femarec, S.Coop, C.L. d�iniciativa
Social
Tel 93 / 415.94.17
a/e saraja@femarec.es

Internet www.femarec.es

Conflicte i violència social. La
mediació en la resolució de
conflictes
Organitza: Universitat de Barcelona i Escola
Universitària d�Infermeria de l�Hospital de
Sant Joan de Déu
Lloc: Barcelona
Dates: de l�octubre de 2006 al juny de 2007

EUI Sant Joan de Déu
Tel 93 / 280 09 49
a/e mlopera@eui.hsjdbcn.org

Internet http://eui.hsjdbcn.org

Mediació Intercultural en
l�Àmbit Educatiu i Sanitari
Organitza: Universitat de Lleida
Lloc: La Seu d�Urgell (Lleida)
Dates: del 17 al 20 de juliol de 2006

Universitat de Lleida
Tel 973 / 70.20.00

Internet www.udl.cat

Associacionisme i
voluntariat: introducció a les
formes de participació social
Organitza: Espai de Formació La Nau dels
Estudiants. Universitat de València
Lloc: València
Dates: del 18 al 21 de setembre de 2006

Universitat de València
Tel 96 / 386.47.71
a/e cade@uv.es

Curs de directors d�educació
en el lleure
Organitza: OSJ de l�Alt Empordà
Lloc: Figueres (Girona)
Dates: del 18 al 30 de setembre de 2006

OSJ de l�Alt Empordà
Tel 972 / 67.37.28
a/e osjaem@ddgi.es

Ofimàtica: començar a
treballar amb word
Organitza: Suport Associatiu � Centre
d�Estudis de l�Esplai
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Dates: del 19 de setembre al 9 d�octubre de
2006

Suport Associatiu � Centre d�Estudis
de l�Esplai
Tel 93 / 474.45.53
a/e cee@esplai.org

Internet www.esplai.org

Jornades

Escola d�estiu sobre
Interculturalitat
Organitza: Fundació Ser.gi
Lloc: Girona
Dates: del 5 al 8 de setembre de 2006

Fundació Ser.gi
Tel 972 / 21.30.50
a/e info@fundaciosergi.org

Internet www.fundaciosergi.org

Escola d�Estiu de Formació
Político-Social
Organitza: Sodepau, Enginyeria Sense
Fronteres i Fundació La Plana
Lloc: Manresa (Barcelona)
Dates: del 21 al 23 de juliol de 2006

Sodepau
Tel 93 / 838.58.20
a/e sodepau@sodepau.org

Internet http://www.sodepau.org

i

i

i

i

i

i i
i

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

i

i

http://www.amicsdelagentgran.org
http://www.vergeblanca.org
http://www.josepcarol.org
http://www.laformiga.org
http://www.femarec.es
http://eui.hsjdbcn.org
http://www.udl.cat
http://www.esplai.org
http://www.fundaciosergi.org
http://www.sodepau.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

Novetats editorialsPremis i bequesCampanyes

i

i

Concurs de fotografia
SOS Racisme-Catalunya organitza un concurs
de fotografia sobre immigració.
Amb el lema �Murs: trenquem tòpics per la
convivència�, el certamen vol combatre la
visió negativa que es té de la immigració.
Convoca: SOS Racisme-Catalunya
Termini: 15 de novembre de 2006

SOS Racisme-Catalunya
Internet www.sosracisme.org

Premi Josep Parera
Caixa Penedès convoca  el Premi Josep Parera
en la seva segona edició per tal de fer un
reconeixement públic a la trajectòria de
persones o organitzacions socials que hagin
excel·lit en la seva vocació i dedicació al servei
del desenvolupament comunitari en les
dimensions socials, humanitària i/o solidària.
Convoca: Caixa Penedès Obra Social
Termini: 8 de setembre de 2006

Caixa Penedès Obra Social
Internet www.premijosepparera.com

Premi Bartolomé de las
Casas 2006
Premi a  les persones, organitzacions o
institucions que hagin destacat en la defensa
de l�entesa i la concòrdia entre els pobles
indígenes d�Amèrica, en la protecció dels
seus drets i en el respecte als seus valors.
Convoca: Ministeri d�Afers Exteriors i de
Cooperació
Termini: 4 d�octubre de 2006

Ministeri d�Afers Exteriors i de
Cooperació

Internet www.mae.es

Guia de No discriminació en
l�ocupació
La guia de No discriminació en l�ocupació
elaborada per  l�Associació Espanyola del
Pacte Mundial de Nacions Unides (ASEPAM)
i dirigida a empreses té per objectiu
sensibilitzar en igualtat d�oportunitats i tracte
a persones immigrants i amb discapacitat.
Aquesta nova publicació pretén posar a
disposició de les empreses claus i pràctiques
per detectar i evitar discriminació en els
processos de selecció, contractació i
promoció de les persones immigrants i amb
discapacitat.
Podeu sol·licitar una còpia del document a
l�ASEPAM, per telèfon al 91 / 745.24.14 o via
correu electrònic a
asociacion@pactomundial.org

ASEPAM
Internet www.pactomundial.org

Quadern sobre el model
alimentari actual
Dins la seva col·lecció �Quaderns per a la
Solidaritat�, Justícia i Pau ha publicat el
quadern El model alimentari actual, escrit per
Ignasi Dies.
La publicació analitza els efectes insostenibles
mediambientals que avui dia suposa la
producció d�aliments: l�abús de pesticides,
els fertilitzants químics, l�ús desmesurat
d�aigua o els transgènics són algunes de les
causes que propicien l�actual desastre
ecològic.
Per a més informació del quadern, per telèfon
al 93 / 317.61.77 o  via correu electrònic a
premsa@justiciaipau.org

Justícia i Pau
Internet www.justiciaipau.org

i

Contra l�explotació sexual
infantil
Anesvad inicia una nova campanya informativa
als mitjans contra l�explotació sexual infantil.
La campanya pretén ser una iniciativa de
denúncia, a través dels mitjans de
comunicació, de la situació d�explotació
sexual infantil i tràfic transfronterer de
menors que pateixen milers de nens a Àsia.
L�associació d�acció sanitària i
desenvolupament social posa a la disposició
dels mitjans de comunicació falques
radiofòniques, anuncis televisius i altres en
paper destinats a diaris i publicacions.
També ha editat un informe, disponible a
internet, amb el qual l�entitat vol �denunciar
davant la societat espanyola l�esclavitud
sexual que es produeix al sud-est asiàtic�.

Anesvad
Internet www.anesvad.org

Por ser niñas
Plan España presenta Por ser niñas, una
campanya dedicada a l�equitat entre nens i
nenes en els països en via de
desenvolupament.
Aquesta campanya realitzarà diferents
activitats dedicades a conèixer millor la
desigualtat entre nens i nenes, abordant de
manera específica els seus diferents vessants.
L�avortament selectiu de fetus femenins, la
mutilació genital, el tràfic de nens i nenes, el
matrimoni infantil i l�abús són el temes que
desenvoluparà la campanya de gènere.

Plan España
Internet www.plan-espana.org

i

http://www.anesvad.org
http://www.plan-espana.org
http://www.sosracisme.org
http://www.premijosepparera.com
http://www.mae.es
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http://www.justiciaipau.org
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Finançament Crides de voluntariat

i

i

i

i

Acollida i integració de
persones estrangeres
immigrades
Convocatòria per a l�any 2006 de subvencions
adreçades a ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de programes i accions
d�acollida i d�integració de persones
estrangeres immigrades.
Convoca: Departament de Benestar i
Família
Termini: 27 de juliol de 2006

Sistemes de resposta urgent
per a les dones en situacions
de violència i per als seus fills
i filles
Subvencions a ens locals per al manteniment
de sistemes de resposta urgent fora dels
horaris habituals per a les dones en
situacions de violència i per als seus fills i
filles per a l�any 2006.
Convoca: Departament de Benestar i
Família
Termini: 27 d�agost de 2006

Departament de Benestar i Família
Internet www.gencat.net/benestar

Activitats d�estudi i
investigació en l�àmbit de la
protecció social
Concessió de subvencions públiques
destinades a finançar, total o parcialment, les
activitats especificades, relacionades amb
l�estudi, investigació i divulgació en l�àmbit
de la protecció social promogut pel Comitè
pel Foment de la Investigació de la Protecció
Social.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Termini: 24 de juliol de 2006

Per al manteniment,
funcionament i activitats
habituals d�entitats
d�implantació estatal de Gent
Gran
Concessió de subvencions  per al
manteniment, funcionament i activitats
habituals d�entitats d�implantació estatal de
Gent Gran.
Aquestes actuacions tenen per objectiu
col·laborar amb el moviment associatiu
facilitant la disponibilitat de mitjans bàsics
precisos per a l�acompliment dels seus
objectius.
Convoca: Ministeri de Treball i Afers Socials
Termini: 21 de juliol de 2006

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

Associació Nou Horitzó
Tasques a realitzar: necessiten diferents
perfils de voluntaris/es: visites a domicili,
gestions de metges,  ajudar en la realització
de la pagina web , tasques d�oficina i
administració, suport a monitors d�activitats
d�Animació, monitor de maquetisme,
monitor  de francès.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dues hores a la setmana (a
escollir número d�hores i dies). Dependrà
de quan es realitza l�activitat o es reuneix
l�equip.
Perfil : persones majors de 18 anys,
responsables i que els agradi la gent gran.

Associació Nou Horitzó
a/e nouhoritzo@

                  correu.voluntariat.org
Contacte   Eva Aguilar Moreno.
                  voluntariat.org
Co

Rauxa
Tasques a realitzar: ajudar en la seu
d�aquesta entitat, que s�ocupa de la
rehabilitació de persones ex-alcohòliques,
sense sostre, pel que fa a aspectes
informàtics.
Lloc: Barcelona
Perfil : voluntari/a amb coneixements
d�informàtica.

Rauxa
Tel 93 / 415.62.98
a/e asrauxa@rauxa.org

Internet www.rauxa.org

Fundació Casa del Tibet
Tasques a realitzar: atenció al públic el 25
i 26 de juliol de 2006 durant la visita del Dalai
Lama.
Lloc: Barcelona
Dedicació: dia 25 i 26 de juliol de les 9 fins
a les 17 hores (amb descans de 12 a 15 h per
dinar)

Fundació Casa del Tibet
Tel 93 / 207.59.66
a/e projectes@casadeltibetbcn.org

Internet www.casadeltibetbcn.org

Fundació Privada Escó
Tasques a realitzar: classes de català de
nivell inicial a dones neolectores.
Lloc: Barcelona

Fundació Privada Escó
Tel 93 / 443.06.35

Internet www.fnesco.org

Associació Catalana per al
Parkinson
Tasques a realitzar: acompanyar a passeig
un afectat de Parkinson.
Lloc: Barcelona
Dedicació: una hora diària de dilluns a
divendres

Associació Catalana per al Parkinson
Tel 93 / 245.43.96
a/e social@catparkinson.org

Contacte Laura

Moviment per la Pau
Tasques a realitzar: realitzar xerrades de
sensibilització contra les mines antipersona.
Lloc: tot Catalunya
Perfil: persones amb capacitat comunicativa,
formació social o inquietuds per temes de
Drets Humans i cultura de pau.

Moviment per la Pau
Tel 93 / 219.33.71
a/e movpau@suport.org

Internet www.pangea.org/movpau/

Avismón Catalunya
Tasques a realitzar: fer companyia, portar
a passeig, anar al metge, anar a comprar, etc.,
a gent gran.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones de caràcter solidari que
vulguin col·laborar en un projecte dirigit a la
tercera edat.

Avismón Catalunya
Tel 93 / 332.58.58
a/e voluntariat@avismon.org

Internet www.avismon.org

Associació Ciutadana Anti-
Sida de Catalunya (ACASC)
Tasques a realitzar: suport als diferents
programes de l�entitat.
Lloc: Barcelona

L� ACASC
Tel 93 / 317.05.05
a/e administracio@acasc.info

Internet www.acasc.info

i

i

i

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

i

i
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Agenda

L�espai de:

i

i

i

i

i

Festes
20è aniversari de l�agermanament entre
Arbúcies i Palacagüina
Organitza : SOARPAL i l�Ajuntament
d�Arbúcies
Lloc: Arbúcies
Data: 22 de juliol de 2006

SOARPAL i l�Ajuntament d�Arbúcies
Tel 972 / 86 .00.01
a/e arbucies@ddgi.es

6a edició del Festival Pyrene
Organitza: Revista El Mundo de los Pirineos,
Diputació de Lleida, Ajuntament de Naut
Aran, Conselh Generau d�Aran i la Generalitat
de Catalunya.
Lloc: Salardú (Lleida)
Dates: 21, 22 i 23 de juliol de 2006

Revista El Mundo de los Pirineos
Tel 902 / 18.14.71

Internet www.festivalpyrene.com

Tallers
Taller d�anàlisi de la personalitat
Organitza: Centre d�Estudis Joan Bardina
Lloc: Barcelona
Data: 28 de setembre de 2006

Centre d�Estudis Joan Bardina
Tel 93 / 531.88.10

Internet www.bardina.org

Lectures per a l�estiu

Ara que ha arribat l�estiu i per a molts comencen les vacances, us recomanem que passeu per
Xarxanet.org i visiteu la secció de Publicacions, on hi podreu trobar articles molt interessants.

La secció de Publicacions compta amb la col·laboració de reconeguts experts que analitzen i reflexionen
sobre el tercer sector. Medi ambient, gent gran o participació ciutadana són alguns dels nou àmbits en
que està dividida la secció.

Des de Xarxanet.org hem fet una selecció que permet recuperar alguns dels millors articles de
temàtiques diverses com l�energia nuclear, els mitjans de comunicació, la cultura popular o el treball en
xarxa, que segur que us interessaran i us faran passar una bona estona.

Podeu veure el llistat d�articles aquí.

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! http://www.xarxanet.org/xarxanet/publicacions

Exposicions
Refugiats. Vides en trànsit
Organitza: Fundació �la Caixa�
Lloc: Tarragona
Dates: del 4 de juliol al 20 d�agost de
2006

Fundació �la Caixa�
Internet http://obrasocial.lacaixa.es

Aigua de tothom, un dret i no una
mercaderia
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres
Lloc: Rubí (Barcelona)
Dates: del 4 al 25 de juliol de 2006

Enginyeria Sense Fronteres
Tel 93 / 588.74.73
a/e contacta@isf-cat.org

Internet http://catalunya.
                  ingenieriasinfronteras.org

Excursions
Turisme sostenible i agricultura
ecològica
Organitza: GEPEC
Lloc: Vinyoles del Camp (Tarragona)
Data: 22 de juliol de 2006

GEPEC
Tel 93 / 588.74.73
a/e secretaria@gepec.cat

Internet www.gepec.cat

i

i

Taller de cuina fresca d�estiu
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 19 de juliol de 2006

Associació Nou Horitzó
Tel 93 / 243.28.55

Internet www.nouhoritzo.
                   voluntariat.org

Escoles d�estiu
Universitat Catalana d�Estiu
Organitza: Fundació Universitat Catalana

d�Estiu
Lloc: Prada (Conflent)
Dates: del 17 al 25 d�agost de 2006

Fundació Universitat Catalana
d�Estiu
Tel 93 / 317.24.11

Internet correu@ucestiu.com

Escola Occitana d�Estiu
Organitza: Cercle d�Agermanament
Occitano-Català
Lloc: Vilanova d�Òlt (Occitània)
Dates: del 13 al 19 d�agost de 2006

Cercle d�Agermanament Occitano-
Català
Tel 93 / 284.36.34
a/e caoc@caoc.cat

Internet www.caoc.cat

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

i
i

mromagosa
Rectángulo

mromagosa
Rectángulo


http://obrasocial.lacaixa.es
http://www.gepec.cat
http://www.festivalpyrene.com
http://www.bardina.org
http://www.caoc.cat
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?&nov_novetatId=59887
http://www.xarxanet.org/xarxanet/publicacions
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda


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

Coordinació: Institut de Formació de la
Fundació Pere Tarrés
Director: Roger Buch
Documentació: Monts Romagosa
Redacció: Monts Romagosa i Bernat Rotger
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

Recursos a Internet

Dones d�enllaç
Pàgina web del projecte de la Vocalia de Dones
de l�Associació de Veïns i Veïnes de
l�Esquerra de l�Eixample que pretén trencar
l�aïllament de les dones, i en particular les
que són més vulnerables (immigrants i amb
discapacitat), per tal de prevenir situacions
extremes.

Internet www.donesdenllac.org

OpenTrad
La Universitat Politècnica de Catalunya ha
presentat el projecte Opentrad, el primer
traductor de codi lliure que permet traduir a
les quatre llengües oficials de l�Estat espanyol:
castellà, català, gallec i euskera. Aquesta eina,
que encara es troba en fase de
desenvolupament, permet traduir textos,
documents sencers i pàgines web.

Internet www.opentrad.org

Guia jove per comprar pis
Guia online elaborada per l�Oficina de Serveis
a la Joventut i Habitatge del Consell Comarcal
del Barcelonès que té l�objectiu de servir
com a eina d�orientació en la tasca important,
i alhora no senzilla, de comprar un habitatge
en les ciutats del Barcelonès. Es tracta d�un
instrument d�ajuda que indiqui que s�ha de
tenir present quan s�ha decidit comprar un
habitatge, quin habitatge s�ha de comprar,
com finançar-la i tots els avantatges dels que
es pot gaudir tant abans com després de la
compra.

Internet www.barcelonesjove.net/
                    guiacompra

Fundación mujeres
Directori de recursos educatius per la
igualtat i la prevenció de la violència de
gènere.
Aquesta pàgina web parteix d�una programa
europeu i serveix per donar continuïtat a
l�experiència. En aquest lloc web podrem
trobar recursos en matèria d�educació per a
la igualtat entre els sexes i la prevenció de
les violències sexistes.

Internet www.educarenigualdad.org

Malaltia de Chagas
El Chagas, una malaltia parasitària endèmica
d�Amèrica Llatina, afecta aproximadament
entre 16 i 18 milions de persones i que cada
any moren al voltant de 50.000 persones.
Aquesta web realitzada per Metges Sense
Fronteres pretén sensibilitzar la població en
general i formar el personal sanitari.

Internet www.msf.es/visita%5Fterreno

Borsa de voluntariat, en línia
La Federació Catalana de Voluntariat Social
obre una Borsa de voluntariat, en línia. Es
poden trobar demandes de voluntariat a les
quals els voluntaris s�hi poden subscriure i
l�entitat que ha fet la demanda es posarà en
contacte amb ell.

Internet www.federacio.net

http://www.opentrad.org
http://www.donesdenllac.org
http://www.www.barcelonesjove.net/guiacompra
http://www.educarenigualdad.org
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http://www.peretarres.org/formacio/acciosocial/index.html
http://www.gencat.net/benestar/

