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

205 Inverteix en

Qualitat
Amb la voluntat de donar eines que permetin
la millora de la qualitat de la gestió a les ONL,
es presenta, durant els mesos de novembre i
desembre una proposta formativa  interessant:

La gestió per processos a les ONG
Aquest curs va adreçat a responsables de gestió, directors i

responsables de qualitat, d’entitats no lucratives que s’estiguin

iniciant o s’hagin iniciat recentment en la implementació de

sistemes de gestió de la qualitat en les seves organitzacions.

Organitza: Intress

Dates: 30 de novembre i 1 de desembre de 2006

Durada:  12h.

Lloc: Intress. c/ Mallorca, núm. 270

Matrícula: 20 euros (places limitades)

Intress

Tel ❙  93 217.26.64

Internet ❙  tbernis@intress.org

Contacte ❙  Teresa Bernis

Amb la col·laboració de la Direcció General d’Actuacions

Comunitàries i Cíviques. Departament de Benestar i Família.

Generalitat de Catalunya.

I properament:

Estratègies per a la millora de la
qualitat a les ONLs. Millorem la
nostra feina.
Organitza: Institut de Formació – Fundació Pere Tarrés

Data: 14 de desembre de 2006

i

15 novembre
2006
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Formació

Cursos

Esdevenim voluntaris... i ara
què?
Organitza: Escola de Formació de la Federació
Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
Lloc: Barcelona
Data: 25 de novembre de 2006

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

Internet ❙   www.federacio.net

Comptabilitat avançada per
associacions
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai -Suport
Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre
de 2006

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

Internet ❙   www.esplai.org/cursos/main.asp

Curs d’agents socials
hospitalaris
Organitza: Centre d’Estudis Joan Vallès
Lloc: Barcelona
Dates: novembre de 2006

Centre d’Estudis Joan Vallès
Tel ❙  93 /424.10.20
a/e ❙  cejv@consellevangelic.cat

Internet ❙   www.consellevangelic.cat

  Altres

Elaboració i gestió de
projectes d’intervenció social
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Vallès Occidental)
Dates: 28, 29 i 30 de novembre de 2006

Fundació Autònoma Solidària
Tel ❙  93 / 581.27.57
a/e ❙  fas.solidaritat@uab.es

Internet ❙ http://magno.uab.es/fas/
formacio/calendari2.htm

i

Dinàmiques de supervisió i
avaluació
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 29 de novembre de 2006

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

Internet ❙  www.acisi.org

L’adopció internacional: una
realitat social
Organitza: Col·legi Oficial de Diplomats en Treball
Social i Assistents Socials de Catalunya (TSCAT)
Lloc: Barcelona
Dates: 16,20, 27 de novembre i 4 de desembre
de 2006

TSCAT
Tel ❙  93 / 318.55.93
a/e ❙  barcelona@tscat.org

Internet ❙  www.tscat.org

Curs de formació pràctica en
l’atenció de persones
afectades de paràlisi cerebral
Organitza: Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral
Lloc: Barcelona
Data: novembre de 2006

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
Tel ❙  93 / 313.36.66
a/e ❙  info@fcpconline.com

Internet ❙  www.fcpconline.com

Conflictes polítics i
moviments en la present
conjuntura global
Organitza: Món-3
Lloc: Barcelona
Dates: 28 de novembre al 21 de desembre de 2006

Món-3
Tel ❙  93 / 402.43.25
a/e ❙  mon-3@pangea.org

Internet ❙  www.ub.es/mon3

  Jornades

II Jornades formatives sobre
discapacitat intel·lectual,
educació sexual i abús sexual
Organitza: Fundació Vicki Bernadet i l’Associació
FADA
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 2006

Associació FADA
Tel ❙  93 / 318.97.69
a/e ❙  asfada@suport.org

Internet ❙  www.fada.voluntariat.org

Jornades de sostenibilitat
energètica
Organitza: Associació per la Defensa i l’Estudi
de la Natura (ADENC)
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: 1 i 2 de desembre de 2006

L’ADENC
Tel ❙  93 / 717.18.87

Internet ❙  www.adenc.org

Jornada per conèixer de
prop la Lectura Fàcil
Organitza: Associació Lectura Fàcil
Lloc: Barcelona
Data: 28 de novembre de 2006

Associació Lectura Fàcil
a/e ❙ lecturafacil@cobdc.org

Internet ❙  www.lecturafacil.net

II Seminari de la Carta dels
Drets Humans Emergents
Organitza: Institut de Drets Humans de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 20 al 24 de novembre de 2006

Institut de Drets Humans de Catalunya
Tel ❙  93 / 301.77.10
a/e ❙  dretsemergents@idhc.org

Internet ❙  www.idhc.org

II Jornada de Voluntariado
Empresarial
Organitza: Novia Salcedo Fundación
Lloc: Bilbao (País Basc)
Dates: 30 de novembre de 2006

Novia Salcedo Fundación
Tel ❙  94 / 425.59.59
a/e ❙  sergiosalas@noviasalcedo.es

Internet ❙  www.noviasalcedo.es

Empresa i territori
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori,
Associació Hàbitats i Projecte Rius
Lloc: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Data: 1 de desembre de 2006

Xarxa de Custòdia del Territori
Tel ❙  93 / 886.61.35

Internet ❙  www.custodiaterritori.org

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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

Guia Didàctica sobre els
Objectius del Mil·lenni
Un grup d’organitzacions del camp social i laboral
(UGT, FETE, ISCOD i IE) han elaborat la Guia
Didàctica sobre els Objectius del Mil·lenni, a partir
d’una sèrie d’entrevistes i documentació de camp
per homenatjar persones compromeses amb
cadascun dels 8 punts del projecte sobre el
Desenvolupament dels Objectius del Mil·lenni de
l’ONU.
En l’elaboració del material han participat la Unió
General de Treballadors (UGT), la Federació dels
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament
d’UGT (FETE), l’Institut Sindical de Cooperació al
Desenvolupament d’UGT (ISCOD), la
Internacional de l’Educació (IE) i l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), a
través de la Secretaria d’Estat de Cooperació
Internacional. Podeu descarregar-vos la guia en
pdf a través d’Internet.

Educació en valors
Internet ❙  www.miescuelayelmundo.org/

  IMG/pdf/10656-
   obje_del_milenio_cata.pdf

Enlloc com a casa
Llibre que pretén proporcionar als pares i
mares tots els recursos i orientacions per
jugar a casa amb els fills sense deixar
d’aprendre.
Un grup d’educadors i educadores de la
Fundació Pere Tarrésens mostren a Enlloc
com a casa diferents activitats per jugar en
família i és que el joc dóna plaer i desperta en
l’infant un gran ventall d’emocions cabdals en
el seu procés de creixement.

   Fundació Pere Tarrés
Editorial ❙   Ara llibres
Internet ❙  www.arallibres.com

Novetats editorialsBeques i Premis

VI Premio Voluntariado 2006
La Fundación ASHEKOR Internacional convoca
la concessió d’un premi al Voluntariat amb una
dotació de 30.000 euros per expressar
reconeixement als projectes de voluntariat a
Catalunya relacionades amb infància, tercera
edat o discapacitats físics.
Convoca: Fundación ASHEKOR Internacional
Termini: 31 de desembre de 2006

Fundación ASHEKOR Internacional
Internet ❙  www.ashekor.org/ca/bases.html

Premi de Foment de
l’Associacionisme Juvenil
Destinat a projectes d’innovació que contribueixen
a la captació de socis i sòcies per a les entitats
juvenils de la ciutat de Barcelona.
Convoca: CJB i l’Associació d’Amics i d’Amigues
del CJB
Termini: 1 de desembre de 2006-11-07

CJB i l’Associació d’Amics i d’Amigues del CJB
Tel ❙  93 / 265.47.36
a/e ❙  lcjb@cjb.org

Premi Nafent
Premi per a projectes d’intervenció en favor de la
convivència a l’entorn social dels joves. El premi
pretén fomentar el treball participatiu i la
convivència entre els diferents col·lectius
relacionats amb l’escola.
Convoca: GREC
Termini: 12 de desembre de 2006

GREC
Internet ❙ www.grecmail.cat/news/

?sec=none&lang=ca_ES&nav
=&id=2006/10/03/01

Estira el fil!
La moda espanyola presenta aquests dies les seves
propostes de tardor. Gairebé la meitat de les peces
s’han fabricat en països com el Marroc, Turquia
i Bangla Desh, on milers de dones treballen en
condicions de precarietat laboral.
Amb el títol d’Estira el fil! i en el marc de la
campanya Comerç amb justícia, Intermón Oxfam
posa a disposició a la seva pàgina web un formulari
per exigir a la Federació Espanyola d’Empresa de
la Confecció (FEDECON) que faciliti a les empreses
tèxtils espanyoles formació, criteris i procediments
que garanteixin que en la seva producció de roba
es respecten els drets laborals bàsics. Tot i així, la
patronal del tèxtil es desentén d’aquestes qüestions
i ignora el problema.

Intermón Oxfam
Internet ❙ www.intermonoxfam.orgç/

page.asp?id=2573&idioma=2

Diversitat, la nostra millor opció
 L’objectiu d’aquesta campanya és promoure les
relacions interculturals entre la població facilitant
una convivència basada en el respecte i l’equitat
entre les persones.
La campanya, que es desenvoluparà durant els
mesos d’octubre, novembre i desembre, va dirigida
a la població infantil i juvenil (d’entre 6 a 18
anys), tant d’origen immigrant com autòctona.
Les activitats previstes per aquesta campanya
són la publicació i distribució d’un Manual sobre
Immigració i Interculturalitat per Formadores i
Formadors, diverses accions de sensibilització sobre
els avantatges d’una societat intercultural,
cursos de formació del voluntariat sobre
educació intercultural.

Creu Roja Joventut
Internet ❙ www.cruzroja.es/crj/docs/

diversidad/menu.html

Campanyes
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Ajuts Euroregió a xarxes de
cooperació
Ajuts a la realització d’estudis econòmics i socials
de l’Euroregió i a iniciatives que impulsin l’espai
mediàtic euroregional en el marc del Programa
per a l’impuls de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
Convoca: Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
Termini: 23 de desembre  de 2006

Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya

Internet ❙   www.gencat.net/presidencia/

Programes de cooperació al
desenvolupament
Concurs restringit per a la concessió de subvencions
per a programes de cooperació al
desenvolupament per als exercicis de l’any 2006 i
l’any 2007. Les entitats beneficiàries són aquelles
que hagin obtingut una subvenció mitjançant la
resolució de 12 de desembre de 2005.
Convoca: Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
Termini: 24 de novembre  de 2006

Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya

Internet ❙   www.gencat.net/presidencia/

Ajuts a Programes Socials 2007
La convocatòria pretén promoure accions dirigides
a prevenir l’exclusió social i fomentar l’autonomia
de persones, de qualsevol edat, en risc o situació
de marginació.
Convoca: Obra Social Caixa Terrassa
Termini: 30 de novembre de 2006

Obra Social Caixa Terrassa
Internet ❙ www.caixaterrassa.es/

index.aspx?pag=715&idioma=1

Projectes d’inserció laboral per a
persones en risc d’exclusió
Convocatòria 2007 de projectes d’inserció laboral
per a persones en risc d’exclusió social a través
d’activitats generadores d’ingressos. La convocatòria
vol fomentar la inserció laboral de persones en
situació  o risc d’exclusió social, mitjançant el suport
tècnic i econòmic a projectes que promoguin la
incorporació al mercat laboral.
Convoca: Fundació Un Sol Món
Termini: 17 de novembre de 2006

Fundació Un Sol Món
Internet ❙  http://

obrasocial.caixacatalunya.es/
osocial/idiomes/1/fitxers/atsocial/
bases_fvic_cat.pdf

Finançament

Associació de Treballadors
Marroquins a Catalunya
(ATIMCA)
Tasques a realitzar: voluntariat per donar
classes de castellà a persones immigrades
Lloc: Barcelona
Dedicació: dimarts i dijous, de 9.30 a 11 hores.

Associació de Treballadors Marroquins a
Catalunya (ATIMCA)
Tel ❙  93 / 324.95.22
a/e ❙  social_atimca@yahoo.es

Contacte ❙  Imma

Ràdio Marianao
Tasques a realitzar: col·laborar en altres tasques
pròpies del mitjà radiofònic com són la producció i
realització de continguts, el suport tècnic de so o el
manteniment dels nostres espais on-line.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Fundació Marianao
Tel ❙  93 / 661.74.88
a/e ❙  radiomarianao@marianao.net

Fundació Sociosanitària de
Barcelona
Tasques a realitzar: atenció a pacients,
persones grans, amb tipologia de convalescència,
llarga estada i cures pal·liatives.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 hora com a mínim a la setmana
Perfil: majors de 18 anys. Persones amb
sensibilitat social i amb capacitat d’escolta.

Fundació Sociosanitària de Barcelona
Tel ❙  93 / 417.04.00

Contacte ❙  Alicia Casals i Arnau
a/e ❙  acasals@fssbcn.org

Esplai Olivera Rodona
Tasques a realitzar: educació en el lleure
dels infants.
Lloc: Barcelonès
Dedicació: divendres tarda i dissabte.

Esplai Olivera Rodona
a/e ❙  jrteo13@yahoo.es

CAP El Gorg
Tasca a realitzar: acompanyar al carrer
persona gran amb cadira de rodes.
Lloc: Badalona
Dedicació: dos dies a la setmana.

CAP El Gorg
Tel ❙  93 / 399.91.01

Contacte ❙  Belen Benito Badorrey
a/e ❙  bbenito.bnm.ics@gencat.net

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat

i

Fundación Altarriba
Tasques a realitzar: defensa i protecció dels
animals abandonats i maltractats. Gestionar 5
refugis a Catalunya (gossos, gats, cavalls, etc.).
Lloc: Barcelona
Dedicació del voluntari: 2 hores setmanals
per la tarda.
Perfil: atenció telefònica.

Fundación Altarriba
Tel ❙  93 / 318.55.07

Contacte ❙  Luis Luque
Internet ❙   info@altarriba.org

Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Sant Fost
de Campsentelles
Tasques a realitzar: voluntaris/as per a
situacions d’emergència (incendis, accidents,
inundacions, rescat i salvament, etc. ).
Lloc: Sant Fost de Campsentelles  (Vallès Oriental)
Dedicació: els caps de setmana.

Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Sant Fost de Campsentelles
Tel ❙  93 / 579.69.89

Contacte ❙  Jordi Gallego Ojeda
a/e ❙  protecciocivil@santfost.es

Fundació Mediterrània
Tasques a realitzar: el Patronat Logos treballa
per als invidents i edita dues revistes mensuals i
llibres en Cd.
Lloc: Barcelona
Perfil: busquen persones que els agradi el tema
d’àudio per a enregistraments i muntatges.
Dedicació: de dilluns a divendres al matí, hores
a convenir

Fundació Mediterrània
Tel ❙  93 / 414.42.21
a/e ❙  funmedit@pangea.org

Contacte ❙  Mariàngels Ruiz

Col·lectiu d’iniciatives
juvenils contra l’atur (CIJCA)
Tasques a realitzar: alfabetització per a nois
i noies.
Lloc: Lleida
Dedicació: dues o tres hores per setmana al
matí o a la tarda.

El CIJCA
a/e ❙   cijca@fundaciojovent.org

Internet ❙ www.fundaciojovent.org/cijca/
cijca.htm
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L’espai de:

Congressos
VIII Congrés de Persones Participants en
Alfabetització
Organitza: CONFAPEA i FACEPA
Lloc: Bellaterra (Vallès Occidental)
Data: 18 de novembre de 2006

FACEPA
Tel ❙  93 315 29 69
a/e ❙  facepa@facepa.org

Internet ❙  www.neskes.net/confapea/
congreso.htm

IX Congrés Estatal del Voluntariat
Toledo, en clave de solidaridad
Organitza: Junta de Castilla la Mancha i d’altres
Lloc: Toledo
Dates: del 28 al 30 de novembre de 2006

Junta de Castilla la Mancha i d’altres
Internet ❙   www.novenocongresovoluntariado.org

XVII Trobada de Barcelona: Preservant el
medi ambient, construint la pau
Organitza: Justícia i Pau i Fundació per la Pau
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 25 de novembre de 2006

Justícia i Pau
Tel ❙  93 / 317.61.77
a/e ❙  premsa@justiciaipau.org

Internet ❙   www.justiciaipau.org

Agenda

Connecteu-vos-hi!
www.xarxanet.org/xarxanet/a_l_abast/directori_de_links

Exposicions
Murs, trenquem tòpics per la
convivència
Organitza: SOS Racisme
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: del 6 al 23 de novembre de 2006

SOS Racisme
Tel ❙  93 / 301.05.97

Internet ❙   www.sosracisme.org

Mines-persones: conviure, sobreviure i
somriure
Organitza: Moviment per la Pau
Lloc: Barcelona
Dates: novembre de 2006

Moviment per la Pau
Tel ❙  93 / 219.33.71

Internet ❙   www.movimentperlapau.org

Cinema
Cicle d’Educació Social i Cinema
Organitza: Col·legi d’Educadors i
Educadores Socials de Catalunya (CEESC)
Lloc: Barcelona
Data: 30 de novembre de 2006

El CEESC
Internet ❙   www.ceesc.es

Xerrades
Col·loqui  sobre incapacitació i tutela a
Sant Boi de Llobregat
Organitza: Associació Tots Som Santboians
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Data: 22 de novembre de 2006

Associació Tots Som Santboians
Tel ❙  93 / 652.10.49

Trastorn bipolar i conducta alimentària
Organitza: Associació de Bipolars de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 2006

Associació de Bipolars de Catalunya
Tel ❙  93 / 274.14.60

Internet ❙   www.bipolars.org

Xerrada sobre projectes de cooperació:
Moçambic i El Salvador
Organitza: Xarxa Solidària de Sant Feliu de
Guíxols.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Dates: 25 de novembre de 2006

Cooperació Xarxa Solidària
Internet ❙  http://solidaries.org/agenda/

xarxa.pdf

i

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

Recursos a la xarxa per a les entitats
El Directori d’enllaços de xarxanet.org és una porta oberta que mira a l’exterior, al conjunt de la xarxa.
Dins l’apartat de Recursos a l’abast, el Directori d’enllaços ofereix vincles a pàgines web d’interès amb recursos
pràctics que poden ser d’utilitat per a les entitats.

Actualment aquest espai disposa de més de 320 enllaços classificats en 12 categories temàtiques: Agendes, Biblioteques i centres de documentació,
Jocs, Exposicions Virtuals, Mitjans de comunicació, Dossiers temàtics, Programari gratuït, Federacions d’entitats, Xarxes ciutadanes, Webs i serveis,
Butlletins electrònics i serveis de notícies i Obres de referència.

També es poden fer arribar propostes d’enllaços a través d’un formulari on-line que es troba al mateix directori d’enllaços.

Xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no lucratives i
les persones amb inquietuds cíviques en llengua catalana
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http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/
http://www.neskes.net/confapea/congreso.htm
http://www.novenocongresovoluntariado.org
http://www.justiciaipau.org
http://www.sosracisme.org
http://www.movimentperlapau.org
http://www.ceesc.es
http://www.xarxanet.org/xarxanet/a_l_abast/directori_de_links
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 l ’abastA

Recursos d’Internet

Continguts web accessibles
La Diputació de Barcelona disposa d’un portal, a-
diba.net, per tal de col·laborar en la difusió i
conscienciació social sobre la necessitat d’elaborar
continguts web accessibles per a tothom. Es
presenta com a via de participació, formació,
assessoria i informació.

Diputació de Barcelona
www.a-diba.net

BIV@
És la Biblioteca Digital del Voluntariat i les
Associacions a Espanya, iniciativa creada a Jaén
per l’ONG Lliga Espanyola de l’Educació amb
l’objectiu de reunir i sistematitzar el coneixement
sobre el moviment del voluntariat per posar-lo a
la disposició de totes aquelles entitats i associacions
interessades.

ONG Lliga Espanyola de l’Educació
www.biva.es

Ateneu Torrellenc
L’Ateneu Torrellenc estrena nova pàgina web. En
aquesta pàgina us explica què és l’entitat i què
fan les seves seccions. La web també recull
l’actualitat que genera l’ateneu.

Ateneu Torrellenc
www.ateneutorrellenc.cat

Traductors sense fronteres
Aquesta ONG compta a la vora de 200
membres, entre voluntaris i estudiants en
pràctiques a diferents universitats que
tradueixen documents i són intèrprets per a
ONG. L’objectiu és proporcionar assistència
lingüística a altres ONG i institucions d’ajuda
social i de cooperació al desenvolupament.

Traductors sense fronteres
www.traductoressinfronteras.net

Traductor en català
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya,
juntament amb la Secretaria de Política Lingüística,
han activat un traductor via internet per a tots els
usuaris. Aquest traductor permet treballar
diferents idiomes com el: Català-Castellà, Català-
Anglès, Català-Francés.

Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya
http://traductor.gencat.cat

Exprimidor de recursos
És una iniciativa asturiana que ofereix
recursos per estimular la participació. La
informació s’estructura amb poblacions, de
manera que cada municipi asturià disposa d’un
espai on penjar les seves eines participatives.

Exprimidor de recursos
www.exprimidor.net

eDemocracia
Pàgina web reconeguda a escala internacional
com a espai per reflexionar i aprofundir sobre
la democràcia.

EDemocracia
www.edemocracia.com

Píxels catalans
Aquesta iniciativa de fer un mosaic amb logotips
catalans té la intenció de promocionar Catalunya
en la seva producció artística, artesanal, institucional,
turística, cultural, etc.

Píxels catalans
www.pixelscatalans.cat

Web dels infants...i els seus drets
L’Ajuntament de Barcelona, des de la Regidoria de
Drets Civils i la Dona, ha publicar la nova Web
dels Infants, projecte que pretén que els infants
coneguin els seus drets i deures com a ciutadans, i
també permet ser un espai d’informació pels infants
sobre la ciutat de Barcelona i les activitats que s’hi
realitzen.

Web dels infants...i els seus drets
www.bcn.cat/infancia/catala/
index.html

http://www.a-diba.net
http://www.biva.es
http://www.ateneutorrellenc.cat
http://www.traductoressinfronteras.net
http://traductor.gencat.cat
http://www.exprimidor.net
http://www.edemocracia.com
http://www.pixelscatalans.cat
http://www.bcn.cat/infancia/catala/index.html

