
 l ’abastA
butlletí quinzenal d’informació per a les associacions i les entitats de voluntariat

15 setembre
2006

201
Informació i inscripcions:Informació i inscripcions:Informació i inscripcions:Informació i inscripcions:Informació i inscripcions:
93 483 10 17
informacio@voluntariat.org

      Més informació a la contraportada

Jornada de

Barcelona, 6 d’octubre de 2006
Lloc: Escola d’Administració Pública

C/Girona, 20
Barcelona

voluntariat
sociosanitari
Anàlisi de la situació actual
i reptes de futur

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Departament de Salut



2 15 setembre 2006
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Projectes i memòries
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: 18 i 25 de novembre de 2006

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

Internet ❙  www.elcae.org

Prevenció i detecció de
conductes de risc en els
joves
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: 21 d’octubre a l’11 de novembre
de 2006

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

Internet ❙  www.elcae.org

L’empowerment
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 25 d’octubre de 2006

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

Internet ❙  www.acisi.org

Curs de llengua de signes
catalana
Organitza: Federació de Persones Sordes
de Catalunya (FESOCA)
Lloc: Barcelona
Dates: inici 20 d’octubre de 2006

La FESOCA
Tel ❙  93 / 228.98.04
a/e ❙ fundacio@casalsordsbcn.org

Internet ❙  www.casalsordsbcn.org

Globalització,
desenvolupament i
cooperació
Organitza: Món-3
Lloc: Barcelona
Dates: del gener de 2007 al juliol de 2008

        Món-3
        Tel ❙  93 / 402.43.25
         A/e ❙  msirera@ub.edu

Formació

Cursos

i

i

i

Curs de voluntariat en salut
mental
Organitza: Escola de Formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS)
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dates: 21 d’octubre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙  93 / 458.99.06
a/e ❙  formacio@federacio.net

Seminari de creixement
personal
Organitza: Escola de Formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 28 d’octubre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙  93 / 458.99.06
a/e ❙  formacio@federacio.net

Taller l’Aventura d’escoltar,
per a voluntaris
Organitza: Escola de Formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 7 d’octubre de 2006

Escola de Formació de la FCVS
Tel ❙  93 / 458.99.06
a/e ❙  formacio@federacio.net

 Altres

Voluntariat, Cooperació i
Tecnologia per al
Desenvolupament Humà
Organitza: Enginyeria sense fronteres
Lloc: Barcelona
Dates: del 16 d’octubre al 22 de desembre
de 2006

Enginyeria sense fronteres
Tel ❙  93 / 192.41.12

 a/e   ❙ formacion@isf.es
Internet ❙  www.isf.es

Jornada per entitats del
tercer sector de Ciutat Vella
Organitza: Fundació Comtal
Lloc: Barcelona
Data: 30 de setembre de2006

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

Internet ❙  www.drecera.org

Postgrau en Direcció i gestió
d’organitzacions no
lucratives i d’economia social
Organitza: EUTSES Pere Tarrés (URL)
Lloc: Barcelona
Dates: del 3 de novembre al 13 de juny de
2006

EUTSES Pere Tarrés (URL)
Tel ❙  93 / 415.25.51

Internet ❙  www.peretarres.org/eutses

La participació infantil com a
estratègia educativa
Organitza: Escola d’Educadors i
Educadores de Creu Roja
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Data: 11 de novembre de 2006

Punt d’Informació Juvenil Casa Baumann
Servei Jove
Tel ❙  93 / 784.83.90
a/e ❙  casa.baumann@terrassa.org

Creació i gestió d’ONLs:
eines bàsiques de gestió
associativa
Organitza: Institut de Formació – Fundació
Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre
de 2006

Institut de Formació – Fundació Pere Tarrés
Tel ❙  93 / 410.16.02
a/e ❙   coordinaciocursos@peretarres.org

Internet ❙ www.peretarres.org/formacio
   matricula

Què és la Responsabilitat
Social Corporativa?
Organitza: Institut de Formació –
Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Dates: 5 i 6 d’octubre de 2006

Institut de Formació – Fundació Pere
Tarrés
Tel ❙  93 / 410.16.02
a/e ❙   coordinaciocursos@peretarres.org
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio

i

http://www.isf.es
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.drecera.org
http://www.peretarres.org/eutses
http://www.peretarres.org/formacio/gestio/fitxa_curs.asp?CodiCurs=220993
http://www.elcae.org
http://www.elcae.org
http://www.acisi.org
http://www.casalsordsbcn.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

Recursos per a l’educació no
formal
Barcelona Voluntària ofereix molta informació
relacionada amb activitats d’educació no formal
i amb el voluntariat internacional de gran interès
per a joves dels 15 als 25 anys, així com per a
treballadors del món associatiu des de
monitors d’esplai fins a persones que treballin
amb nens, joves, gent amb discapacitats, etc.

Barcelona Voluntària
Internet ❙  www.barcelonavoluntaria.org

Taller: Eines de participació
En el marc del V Pla d’acció i desenvolupament
de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007,
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya
el passat 22 de març de 2005, l’Institut Català de
les Dones endega un seguit d’actuacions amb
l’objectiu d’oferir, d’una banda, eines formatives i
metodològiques que facilitin l’adequació del teixit
associatiu de dones a les necessitats de la societat
actual, i per l’altra, impulsar l’increment de la
participació social i política de les dones i de les
entitats de dones. Sota el títol Eines de participació,
aquests tallers s’adrecen a les associacions i entitats
de dones i consisteixen en diverses activitats.

Institut Català de les Dones
    Internet ❙  www.gencat.cat/icdones/

   indexeines.htm

Maleta pedagògica
Intermón Oxfam ha editat una nova maleta
pedagògica Pobresa Zero per als diferents cicles
d’infantil, primària, secundaria i batxillerat.

Intermón Oxfam
   Internet ❙  www.intermonoxfam.org/

        page.asp?id=2544

RecursosCampanyes

No em tiris la canya
La Fundació Natura (amb el suport de l’Obra
Social de la Caixa) ha impulsat aquesta
campanya de sensibilització adreçada a la
població de Sitges, amb els objectius de:
informar sobre el consum responsable de
peix respectant les talles reglamentàries,
donar a conèixer la situació de degradació
en què es troba el fons marí del Garraf i
donar a conèixer la proposta de creació d’una
Àrea Marina Protegida en el Garraf, impulsada
per l’entitat des de 2004.
S’han editat diversos materials (punts de llibre,
regles amb informació sobre les talles
reglamentàries per al consum de peixos i
adhesius), a més s’han distribuït cartells, posagots
i pissarres entre els restaurants, bars i botigues de
Sitges, i els Ports d’Aiguadolç i Ginesta.

Fundació Natura
Internet ❙ www.ampgarraf.org

All different – all equal

El Consell d’Europa i els seus Estats membres,
amb el suport de la UE, han posat en marxa, des
del passat mes de juny i fins a setembre de 2007,
una campanya per a la diversitat, els drets
humans i la participació dels joves. Aquesta, du
per nom “All different - all equal” (Tots diferents -
tots iguals).
La campanya pretén encoratjar els joves perquè
participin en la construcció de societats pacífiques
basades en els drets humans, la diversitat i la
inclusió, en el respecte i l’enteniment mutu.
Va adreçada a tots els joves europeus entre 12 i
30 anys, a les organitzacions socials, als centres
per a joves i a les escoles, a les ONG’s, etc.

Consell d’Europa
Internet ❙ http://alldifferent-allequal.info

i

i

i

Formació
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Premis i Beques

Premis Acció 21
Premis amb l’objectiu d’estimular iniciatives d’acció
dels diferents col·lectius ciutadans, que suposin
una contribució efectiva a l’assoliment dels
objectius del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona.
Convoca: Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat
Termini: 29 de setembre de 2006

Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat
Tel ❙  93 / 237.47.43

 Internet ❙ www.bcn.es/agenda21/accio21/
premis.htm

Concurs d’iniciatives: joves
amb valors
Premis que tenen la finalitat de difondre iniciatives
de compromís social dutes a terme per grups
d’adolescents i joves d’arreu del territori espanyol
i donar-los suport.
Convoca: Obra Social “La Caixa”
Termini: 31 d’octubre de 2006

Obra Social “La Caixa”
  Internet ❙ http://obrasocial.lacaixa.es/jovenes/

 concurs_ca.html

Concurs Internacional on-
line de curts per la Cultura de
la Sostenibilitat
Es premiaran aquells curts que pretenguin
difondre els valors de la sostenibilitat.
Convoca: Fundación Ecología y Desarrollo
i Fundación Norte
Termini: 31 d’octubre de 2006

Fundación Ecología y Desarrollo
Internet ❙  www.ecodes.org/

 concurso/bases.asp

i

http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://obrasocial.lacaixa.es/jovenes/concurs_ca.html
http://www.ecodes.org/concurso/bases.asp
http://www.ampgarraf.org
http://alldifferent-allequal.info
http://barcelonavoluntaria.org
http://www.gencat.cat/icdones/indexeines.htm
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2544
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Agrupament Escolta
Jungfrau
Tasques a realitzar: vetllar per l’educació del
nen/a, acompanyant-lo en el seu creixement
personal mitjançant la realització d’activitats 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 19 i un dia a la setmana a escollir
Perfil: Persona jove, amb o sense experiència,
amb ganes de dur a terme una tasca educativa
i de contribució social mitjançant la realització
d’activitats de lleure (jocs, tallers, sortides), tot
desenvolupant una metodologia basada en
l’educació en valors, la participació 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

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

Fundació Odontologia
Solidària
Tasques a realitzar: odontòlegs, higienistes o
auxiliars de clínica.
Lloc: Granollers (Barcelona)
Perfil:  Odontòlegs homologats, higienistes o
auxiliars de clínica dental
Dedicació: 1 dia cada dues setmanes

Fundació Odontologia Solidària
Tel ❙  93 / 879.24.79
a/e ❙   yolandabcn@odsolidaria.org

Internet ❙  www.odsolidaria.org

Fundació Privada Ficat
Tasques a realitzar: donar suport jurídic al
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona.
Lloc: Barcelona

Fundació Privada Ficat
Tel ❙  93 / 318.65.06

Internet ❙  www.ficat.net

Crides de voluntariat

Special Olympics 2006
Tasques a realitzar: ajudar en la realització
dels Jocs Special Olympics.
Lloc: Lloret de Mar (Girona)
Dedicació: de l’11 al 15 d’octubre de 2006

Casal de Joves de Lloret de Mar
Tel ❙  972 / 37.22.68
a/e ❙  puntet@lloret.org

ACAM
Tasques a realitzar: ajuda a la seu de l’entitat,
dedicada a la gestió de residències de persones
amb disminució psíquica i física.
Lloc: Barcelona
Perfil: persona voluntària que es pugui
responsabilitzar del mostrador d’entrada de les
oficines centrals.

Associació Internacional de Voluntariat
Tel ❙  636 / 70.38.38

Contacte ❙  Lluís Martí i Bosch

Professors universitaris
Tasques a realitzar: participar en
investigacions, amb diverses universitats, sobre
temes d’actualitat i la seva relació amb la població
civil activa. Actualment en marxa: pobresa, medi
ambient, i llengües minoritàries.
Lloc: Barcelona
Perfil: professors universitaris en actiu o jubilats.

Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM)
Tel ❙  93 / 487.14.41
a/e ❙  acamcat@acamcat.org

Internet ❙  www.acamcat.org

Classes de repàs
Tasques a realitzar: classes de repàs a un
infant de 13 anys sense recursos econòmics.
Lloc: Cardedeu (Barcelona)

Contacte Montse Clusellas
Tel ❙  610 / 85.33.39
a/e ❙   montseclusellas@hotmail.com

Servei Civil Internacional
Tasques a realitzar: participar en l’intercanvi
juvenil “Mira, estoy tomando la foto”
Lloc: Barcelona
Perfil: joves que pugin posar en comú diverses
experiències sobre la immigració per tal de
desenvolupar un recorregut fotogràfic i explicatiu
de la immigració ravalenca.

Servei Civil Internacional
Tel ❙  93 / 441.70.79
a/e ❙  projectes@sci-cat.org

Internet ❙  www.sci-cat.org

Finançament

Ajudes econòmiques per al
desenvolupament de
projectes d’investigació
sobre drogodependències
Destinat al desenvolupament de projectes
d’investigació sobre drogodependències realitzats
per entitats públiques o privades sense ànim de
lucre, en règim de concurrència competitiva, en
el marc del programa Nacional de Biomedicina.
Convoca: Ministeri de Sanitat i Consum
Termini: 30 de setembre de 2006

Ministeri de Sanitat i Consum
Internet ❙ www.pnsd.msc.es

Foment de la igualtat
d’oportunitats home-dona
Subvencions per a la realització de les accions
que preveuen els programes per al foment de la
igualtat d’oportunitats home-dona en el mercat
de treball. Ampliació del termini de realització
d’accions.
Convoca: Departament de Treball i Indústria
Termini: 30 de juny del 2007

Departament de Treball i Indústria
  Internet  ❙  www.gencat.net/treballiindustria/

ajuts_subvencions/
subvencions_2006/index.html

Ajudes a projectes d’atenció a
persones grans
Aquesta convocatòria és orientada a contribuir a
fer possible l’inici de projectes que presentin
alternatives innovadores i realistes de millora de
la qualitat de vida de les persones grans.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini: 31 d’octubre de 2006

Obra Social Caja Madrid
Tel ❙  902 021 621

Internet ❙  www.obrasocialcajamadrid.es

Ajudes per accions de
cooperació internacional al
desenvolupament sostenible
Les ajudes tenen com a objecte afavorir i fomentar
aquelles iniciatives o accions que contribueixin a
la reducció de la pobresa i al desenvolupament
sostenible als països de Desenvolupament Humà
Mitjà o Baix segons la classificació de l’Informe de
Desenvolupament Humà del Programa de les
Nacions Unides pel Desenvolupament de 2005.
Convoca: Fundació ICO
Termini: 21 de setembre de 2006

Fundació ICO
  Internet ❙ www.ico.es/web/pages/

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

http://www.pnsd.msc.es
http://www.gencat.net/treballiindustria/ajuts_subvencions/subvencions_2006/index.html
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.ico.es/web/pages/fund_economia
http://www.acamcat.org
http://www.sci-cat.org
http://personales.com/espana/barcelona/jungfrauonline/eduquem.html
http://www.acasc.info
http://www.odsolidaria.org
http://www.voluntariat.org
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L’espai de:

I si arriben els problemes de memòria
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Lloc: Barcelona
Data: 26 d’octubre de 2006

Fundació Viure i Conviure
Tel ❙   902 / 40.09.73

Internet ❙  www.caixacatalunya.es/
viureiconviure

Xerrades
El camins de l’aigua
Organitza: GEPEC
Lloc: Reus (Tarragona)
Data: 22 de setembre de 2006

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

Construcció de pau des de l’experiència
de “La Ruta Pacífica de Mujeres” de
Colòmbia
Organitza: Cooperació i Centre de Recursos i
Documentació per a la Solidaritat.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Data: 23 de setembre de 2006

Centre de Recursos i Documentació per a
la Solidaritat
Tel ❙  93 / 635.12.43
a/e ❙   crsolidaritat@santboi.cat

Tota la formació a Xarxanet.org
Si voleu formar-vos en l’àmbit associatiu i del voluntariat i millorar la gestió de la vostra entitat, posar-vos al dia, o
simplement satisfer la vostra curiositat, podeu consultar la informació dels més de 140 cursos, tallers, monogràfics i
màsters de tota mena que es troben a les pàgines de xarxanet.org per al curs 2006-2007, on de ben segur que en
trobareu algun que us interessi. Els cursos els ofereixen des d’ONG, fins a universitats, passant per tot tipus d’entitats
i institucions.

La totalitat dels cursos es pot consultar des d’aquí http://www.xarxanet.org/xarxanet/arees/formacio, però també es pot fer a
partir dels diferents portals de Xarxanet.org, seleccionant així les àrees o serveis que més us interessin. A més teniu la possibilitat
d’introduir els cursos que ofereix la vostra entitat a través d’un formulari, i que sigui visible per tothom.

Ara que comença el curs,
no perdeu l’oportunitat de formar-vos!

Connecteu-vos-hi!
www. xarxanet.org/xarxanet/arees/formacio

Excursions
Sortida de botànica fruits de tardor a
Vall Avencó
Organitza: ADENC
Lloc: Aiguafreda (Vallès Oriental)
Data: 30 de setembre de 2006

ADENC
a/e ❙  correu@adenc.org

Internet ❙ www.adenc.org

Festes
Festa de benvinguda de la tardor
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 30 de setembre 2006

Associació Nou Horitzó
Tel ❙  93 / 408.54.44
a/e ❙   nouhoritzo@correu.voluntariat.org

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

Tallers
Tallers sobre comerç just
Organitza: Setem
Lloc: Girona, Palamós, Figueres i Olot
Dates: del 23 de setembre al 12 de desembre
de 2006

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

Internet ❙  www.setem.cat

Trobades
Setmana de la mobilitat sostenible i
segura a Nou Barris
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: del 26 de setembre a l’1 d’octubre de
2006

Pla de Civisme de Nou Barris
Tel ❙  93 / 359.40.00
a/e ❙   lamasia.civisme@laic.org

VI Fira d’entitats de voluntariat a
Girona
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social
Lloc: Girona
Dates: 21 d’octubre de 2006

Federació Catalana del Voluntariat Social
Tel ❙  972 / 22.79.11
a/e ❙   girona@federacio.net

Jornada d’associacionisme català
transfronterer
Organitza: Generalitat de Catalunya i
Conseil General Pyrenées Orientales
Lloc: Perpinyà (Catalunya nord)
Data: 30 de setembre de 2006

Generalitat de Catalunya
Tel ❙  93 / 483.10.17

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

Agenda

http://www.adenc.org
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.setem.cat
http://www.caixacatalunya.es/viureiconviure
http://www.xarxanet.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.xarxanet.org/xarxanet/arees/formacio
http://www.xarxanet.org/xarxanet/arees/formacio
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Gestió de les subvencions
La gestió de les subvencions que reben les ONG
de l’administració pública es modifica amb
l’aprovació d’un nou Real Decret. La nova
norma que complementa la Llei 38/2003, de
17 de novembre General de Subvencions, marca
tot una sèrie de pautes sobre regles, tècniques,
procediments i sistemes de gestió d’aquestes
subvencions, pel que convé llegir el text
detingudament per poder-se presentar a les
futures convocatòries d’ajudes i subvencions.

Publicat a:  BOE núm. 176, de 25 de juliol de
2006

Serveis d’acolliment
residencial per a persones
amb discapacitat
Amb la modificació d’aquest decret es pretén
establir i regular el suport que es presta en els
serveis d’acolliment residencial per a persones
amb discapacitat dels habitatges amb serveis
comuns per a persones amb disminució i dels
serveis de centres residencials per a persones
amb disminució del Sistema Català de Serveis
Socials i de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública, així com determinar les
condicions d’aquesta prestació, dins el marc de
l’ordenament dels serveis socials.

Publicat a: DOGC núm. 4685, de 27 de juliol
de 2006

Legislació

sociosanitari
Programa:

16.00 a 16.10:
Benvinguda

16.10:
Què s’ha fet fins ara en l’àmbit
sociosanitari?
Sr. Antoni Serratosa, Coordinador de l’àmbit
de Voluntariat en el marc del
Pla Director Sociosanitari del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jaume Forés, Subdirector General
d’Associacionisme i Voluntariat del
Departament de Benestar i Família

16:30:
 Grups de treball
S’establiran quatre grups de treball

17:30:
Pausa-Cafè

18:00:
Grups de treball

19.00:
Plenari
Posada en comú i conclusions

20.00:
Cloenda

Organitza: Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Departament de Salut

Accés per rigorós
ordre d’inscripció:

Tel ❙  93 / 483 10 17
a/e ❙   informació@voluntariat.org

Jornada de voluntariat

Barcelona, 6 d’octubre de 2006


