
 l ’abastA
Més qualitat,

més formació
Estratègies per a la millora de la
qualitat a les onls.

Millorem la nostra feina.

Aquest curs s’adreça a responsables o membres d’en-
titats no lucratives que busquin iniciar de forma eficaç
l’aplicació de sistemes de qualitat a les seves organit-
zacions. El curs oferirà una visió molt pràctica i aplica-
ble de què significa millorar la qualitat en una ONL i
què cal fer per dur-ho a terme.

Organitza: Institut de Formació de la Fundació Pere
Tarrés
Data: 15 de desembre de 2006
Durada: 8 hores.
Lloc:  Fundació Pere Tarrés. c/ Carolines, núm.
10. Barcelona
Matrícula:  15 € (places limitades)

Amb la col·laboració de la Direcció General
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques.

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

1 desembre
2006
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Formació

Cursos

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

i

i

i

i

i

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de formació de la Fede-
ració Catalana de Voluntariat Social i Centre
Passatge
Lloc: Barcelona
Dates: 27 i 29 de desembre de 2006

Escola de formació de la FCVS
Tel ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ secretaria@centrepassatge.com

Curs bàsic d’Iniciació al
Voluntariat
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Lloc: Bellaterra (Vallès Occidental)
Dates: 16, 18, 23 i 25 de gener de 2007

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

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

  Altres

Atenció sanitària immediata
Organitza: Escola Educa
Lloc: Barcelona
Dates: 11, 13, 15, 18 i 20 de desembre de
2006

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

Internet ❙ www.escolaeduca.org

Com treballar la diversitat
en els centres educatius en
el lleure
Organitza: Fundació Escolta Josep Carol
Lloc: Barcelona
Dates: 24, 25 de febrer; 3,4 i 10 de març
de 2007

Fundació Escolta Josep Carol
Tel ❙  93 / 268.91.11
a/e ❙ comunicacio@josepcarol.org

Internet ❙ www.josepcarol.org

L'animació de joves a través
del Joc
Organitza:   El CAE
Lloc: Manresa (Bages)
Dates: de 27 de desembre de 2006 al 2 de
gener de 2007

El CAE
Tel ❙  93 / 872.57.89

Internet ❙ www.cae.cat

Fenòmens grupals: anàlisi i
canvi
Organitza: Col·legi Oficial de Diplomats
en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya (TSCAT)
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 al 22 de desembre de 2006

TSCAT
Tel ❙  93 / 318.55.93

Internet ❙ www.tscat.org

Curs d’intervenció en cen-
tres penitenciaris des del
voluntariat
Organitza: Escola de formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS)
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer
de 2006

Escola de formació de la FCVS
Tel ❙  93 / 314.19.00
a/e ❙ serveisgenerals@federacio.net

Programa informàtic:
facturació
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai –
Suport Associatiu
Lloc: Barcelona
Dates: 11, 14, 18 i 21 desembre de 2006

Centre d’Estudis de l’Esplai – Suport
Associatiu
Tel ❙  93 / 474.45.53

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

Quin és el marc fiscal de les ONL’s?
Organitza: Fundació Pere Tarrés –
Institut de Formació
Lloc: Barcelona
Dates: 15 i 16 de desembre de 2006

Fundació Pere Tarrés – Institut de
Formació
Tel ❙  93 / 410.16.02

Flors de bach i problemes de
la infància
Organitza: Centre d’Estudis Naturistes
Lloc: Barcelona
Dates: 16 i 17 de desembre de 2006

Centre d’Estudis Naturistes
Tel ❙  93 / 487.73.49
a/e ❙ mjoseoriol@mixmail.com

Internet ❙ www.lasguias.com/cen

  Jornades

Seminari: Consumim per la
justícia i la pau
Organitza: Justícia i Pau
Lloc: Lleida
Dates: 15 de desembre de 2006, 12, 19 i
26 de gener de 2006

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

Jornada Gent Gran Activa:
Eines per a la bona
convivència
Organitza: GREC
Lloc: Barcelona
Data: 13 de desembre de 2006

GREC
Tel ❙  659 / 92.89.33

Internet ❙ www.grecmail.cat

IV Seminario Inmigración y
Europa. Inmigración y Gobier-
no local: experiencias y retos
Organitza: Programa de Migraciones de la
Fundación CIDOB i per la Diputació de Barcelona
Lloc: Barcelona
Dates: 14 de desembre de 2006

Programa de Migraciones de la
Fundación CIDOB

Internet ❙ http://www.cidob.org/es/
actividades/migraciones
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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

Novetats editorialsBeques i Premis

Parem els residus!
Amics de la Terra ha iniciat una campanya
perquè els ciutadans europeus se sensibilit-
zin amb el problema associat a l’excessiva
producció de residus, i que siguin ells matei-
xos qui sol·licitin als parlamentaris dels seus
països un vot conseqüent amb el medi ambi-
ent.
L’ONG Amics de la Terra us convida a parti-
cipar en una protesta virtual en el marc de la
revisió de la Directiva Marc de Residus en el
Parlament Europeu i a escriure els parlamen-
taris per demanar-los un vot responsable.

Amics de la Terra
Internet ❙ www.foe.co.uk

Darfur: “Cascos blaus ja!”
Nova campanya on-line d’Amnistia Internaci-
onal creada davant la greu crisi que viu la
regió sudanesa de Darfur.
La campanya pretén pressionar el govern del
Sudan per tal que accepti l’actuació dels Cas-
cos Blaus de l’ONU i d’aquesta manera pro-
tegir la població civil.
A Darfur, la població civil s’emporta la pitjor
part del conflicte entre forces governamen-
tals, les milícies aliades i els grups armats.
El 31 d’agost de 2006 el Consell de Seguretat
de l’ONU va aprovar la Resolució 1706 que
estableix un mandat perquè les forces de
l’ONU (UNMIS) protegeixin als civils utilit-
zant tots els mitjans necessaris.
En la seva campanya on-line recullen les dades
dels qui volen participar per enviar un mis-
satge en el seu nom al govern de Sudan.

Amnistia Internacional
Internet ❙ www.es.amnesty.org/actua/

acciones/darfur-cascos-azules-
ya/

Campanyes

i

i

Premis Reina Sofia contra les
drogues
Dins de les quatre modalitats, destaca la
modalitat “premi a la Tasca Social” adreçada a
entitats que es distingeixin pel seu treball en
promoure la participació social en progra-
mes i projectes de prevenció, assistència i
integració social.
Convoca:  Fundació CREFAT
Termini: 31 de gener de 2007

Fundació CREFAT
a/e ❙

premioderechoshumanos@defensordelpueblo.es
Tel ❙  91 / 310.47.57

Internet ❙  www.cruzroja.es

Concurs de postals digitals
d’Iwith.org
Les postals hauran de versar sobre els
següents temes: l’acció de les ONG i entitats
del Tercer Sector, els resultats de l’acció
solidària, la solidaritat, el Nadal, les noves
tecnologies i els conflictes oblidats.
Convoca: Fundació Iwith.org
Termini: 10 de desembre de 2006

Fundació Iwith.org
Internet ❙  www.iwith.org/es/

concursopostales2006.html

Les àvies i els avis escriuen
contes, els infants dibuixen
XIV convocatòria del concurs on els avis i les àvies
escriuen contes i els infants els dibuixen.
Convoca: Associació Nou Horitzó
Termini: 15 de desembre de 2006

Associació Nou Horitzó
Tel ❙  93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

i

i

i

i

Guia práctica de los  derechos
humanos para las empresas
Aquesta guia és dissenyada com una eina àgil
perquè les empreses, iniciades ja en la gestió
de polítiques de drets humans o que preten-
guin incorporar-les a mig termini, activin el
seu perfil en matèria de drets humans i con-
tribueixin de manera positiva a la seva
promoció i protecció en la seva àrea d’influ-
ència.
Ens proposen la manera de preveure, disse-
nyar, implementar i avaluar operacions, pro-
cessos i relacions en clau de drets humans.

Maria Prandi  i Josep Maria Lozano
Llibre coeditat per Escola de Cultura
de Pau i ESADE.

internet ❙ www.pangea.org/unescopau/
img/programas/derecho/bedh/
bedh019.pdf

EDAMAT
Aquesta guia es presenta com una eina per
garantir que:
- les necessitats i els drets de les persones
amb discapacitat s’incloguin en el disseny de
les polítiques.
- les persones amb discapacitat participin en
la revisió del funcionament de les polítiques.
Aquesta eina pràctica ajudarà tant a polítics
com a tècnics, responsables de l’elaboració
de les polítiques generals, normatives i pro-
grames en sectors com el transport, la sani-
tat o l’educació, incloent les necessitats i drets
de les persones amb discapacitat durant el
seu desenvolupament.

Llars de l’Amistat Cheshire
Editat per Leonard Cheshire International

internet ❙ www.llarsamistat.org/cat/
estudiodetalle.php?id=2
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Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat

Ajuts a Projectes Socials
L’Àrea de Solidaritat i Cultura ’07 CLAROR
convoca la tercera edició del concurs d’Ajuts
a Projectes Socials amb una dotació econò-
mica prevista de 20.000 euros per un projec-
te o a repartir entre diversos projectes
Convoca: Fundació Claror
Termini: 31 de gener de 2007

Fundació Claror
Internet ❙ www.claror.org/noticies/

Cooperacio/
061114Concurs3.htm

Ajuts Socials Caixa Manresa
2007
L’Obra Social Caixa Manresa convoca aquests
ajuts amb la finalitat de recolzar projectes
d’entitats sense ànim de lucre que volen mi-
llorar la qualitat de vida de les persones i
col·lectius vulnerables, amb necessitats
d’atenció social especials.
Convoca: Obra Social Caixa Manresa
Termini: 12 de gener de 2007

Obra Social Caixa Manresa
Internet ❙ www.caixamanresa.es/

index_obra_social.
php?ubica=432

Ajuts a les iniciatives
impulsores de l’espai
mediàtic euroregional
Són ajudes destinades a les iniciatives que
impulsin l’espai mediàtic de l’Euroregió.
Convoca: Secretaria de Relacions Internaci-
onals
Termini: 23 de desembre de 2006

Secretaria de Relacions Internacionals
Internet ❙ www.euroregio.eu/

portalcultural/docs/
AjutsEuroregioCat06.pdf

Premis Gent Gran de Caixa
Sabadell
Premia aquelles entitats que fan possible una
presència activa de la gent gran a la nostra
societat i donen suport a les iniciatives diri-
gides a millorar les seves condicions de vida.
Convoca: Obra Social de Caixa Sabadell
Termini: 31 de gener de 2007

Obra Social de Caixa Sabadell
Internet ❙ www.obrasocialcaixasabadell.org/

web/html/cat/Oberta/premis/
pgentgran.htm

i
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i
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Associació Benestar i
Desenvolupament ABD
Tasques a realitzar: acompanyament en els
espais de joc, col·laboració en les dinàmiques,
programació d’activitats d’oci, suport als pro-
fessionals.
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dedicació: matins i/o tardes de dilluns a di-
vendres

L’ABD
Tel ❙  93 / 289.05.30
a/e ❙  voluntariat@abd-ong.org

Associació Taller
Ocupacional Ariadna
Tasques a realitzar: realització d’activitats
de tipus lúdic, amb els usuaris del centre
ocupacional
Lloc: Barcelona
Dedicació: els divendres a la tarda
Perfil: persona a qui li interessi treballar amb
persones amb disminució psíquica.

Associació Taller Ocupacional Ariadna
Tel ❙  93 / 162.95.72

Contacte ❙ Miquel Madrigal i Mir
a/e ❙  toariadna@auna.com

Voluntaris per a
l’Assessorament Empresarial
Tasques a realitzar: persones amb dispo-
sició per  ajudar-ne d’altres en l’assessora-
ment empresarial .
Lloc: Barcelona
Dedicació: tres dies a la setmana

Voluntaris per a l’Assessorament
Empresarial
Tel ❙  93 / 291.72.13

Contacte ❙ Sr. Josep Buisan
a/e ❙  vaecat@yahoo.com

Associació per a la
Rehabilitació del Malalt
Psíquic (AREP)
Tasques a realitzar: realitzar activitats de pin-
tura en el centre amb els pacients, contribuint
així a la seva rehabilitació.
Lloc: Barcelona
Perfil: persones majors de 18 anys, amb
coneixement de la malaltia mental, nivell d’em-
patia, oberta i comunicativa

L’AREP
Tel ❙  93 / 352.13.39
a/e ❙  arep@cconline.es

Fundació Sociosanitària de
Barcelona
Tasques a realitzar: persones interessades
a fer un voluntariat en el nou centre
sociosanitari a l’Hospital Duran i Reinalds,
tot acompanyant i donant suport a les perso-
nes ingressades.
Lloc: Barcelona

Fundació Sociosanitària de Barcelona
Tel ❙  93 / 417.0400

Contacte ❙ Alícia Casals
a/e ❙  acasals@fssbcn.org.

Fundació Privada Jubert
Figueras
Tasques a realitzar: acompanyament i
suport a les famílies i activitats puntuals de
l’entitat. És una entitat sense ànim de lucre
que ofereix allotjament i suport als familiars
de malalts i als mateixos malalts, amb pocs
recursos econòmics, quan han de viure lluny
de la seva llar com a conseqüència d’un ingrés
en un dels hospitals de Barcelona o rodalies.
Dedicació: a convenir amb els voluntaris en
funció de la tasca que vulguin realitzar
Perfil: persones majors de 18 anys, dinàmi-
ques, responsables i amb capacitat d’empa-
tia.

Fundació Privada Jubert Figueras
Tel ❙  93 / 314.19.00

Contacte ❙ Odila Pin
a/e ❙  odila@fjubertfigueras.org

Interculturalitat i convivència
Tasques a realitzar: col·laboracions volun-
tàries per confeccionar el butlletí. És una as-
sociació que es dedica a promoure activitats
orientades a la integració de persones nou-
vingudes a la nostra societat.
Lloc: Barcelona

Interculturalitat i convivència
Tel ❙  618 / 78.67.62

Contacte ❙ Martí Gascón
a/e ❙ interculturalitaticonvivencia@pangea.org
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L’espai de:

Agenda

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

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

Festes
Posa’t la gorra!
Organitza: Associació de Nens amb
Càncer (AFANOC)
Lloc: Barcelona
Data: 16 de desembre de 2006

AFANOC
Tel ❙  993 / 237.79.79
a/e ❙  comunicacio@afanoc.org

Internet ❙ www.afanoc.org

Concert d’Amnistia Internacional
Organitza: Amnistia Internacional
Lloc: Barcelona
Data: 12 de desembre de 2006

Amnistia Internacional
Tel ❙  902 / 10.10.26

   Internet ❙ www.amnistiacatalunya.org

Xerrades
Cura del pacient oncològic
Organitza: Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica
Lloc: Barcelona
Data: 11 de desembre de 2006-11-29

Obra Social de Caixa Catalunya
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙ www.caixacatalunya.es/

Esclavitud contemporània: el tràfic de per-
sones
Organitza: Justícia i Pau, Cristianisme i Jus-
tícia
Lloc: Barcelona
Data: 4 de desembre de 2006

Cristianisme i Justícia
Tel ❙  93 / 317.61.77

Modalitats de cooperació
Organitza: Fundació Món-2, Mans Unides,
Medicus Mundi i Setem
Lloc: Barcelona
Data: 4 de desembre de 2006

Fundació Solidaritat UB
Tel ❙  93 / 403.55.38
a/e ❙  solidaritatub@ub.edu

Internet ❙ www.ub.es/solidaritat/

És Nadal...i a casa hi ha una cadira buida
Organitza: Servei de Suport al Dol de Girona
Lloc: Girona
Data: 18 de desembre de 2006

Servei de Suport al Dol de Girona
Tel ❙  972 / 24.44.41
a/e ❙  serveidol@mailman.grn.es

Exposicions
Dona i pobresa, relació perpètua?
Organitza: Ajuda en Acció i Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament
Lloc: Barcelona
Dates: del 24 de novembre de 2006 al 7 de
gener de 2007

Palau Robert
Tel ❙  93 / 238.80.91

Internet ❙ www.gencat.cat/probert

Dia Internacional del
Voluntariat
I Nit del Voluntariat a la ciutat de Girona
Organitza: Federació Catalana del
Voluntariat Social i Coordinadora d’ONG de
Girona i comarques (CeDre)
Lloc: Girona
Data: 1 de desembre de 2006

CeDre
a/e ❙  solidaries@solidaries.org

Celebració del Dia Internacional del
Voluntariat
Organitza: Federació Catalana de
Voluntariat Social i Ajuntament de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 4 de desembre de 2006

Federació Catalana de Voluntariat Social
Tel ❙  93 / 458.99.06

Internet ❙ www.federacio.net

El Dia de la lluita contra la SIDA a xarxanet.org
Per commemorar l’1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, fem un recull de les càpsules de coneixement aparegudes a l’àrea
social de xarxanet.org relacionades amb aquesta malaltia:

Del VIH-SIDA, parlem-ne. El paper de les organitzacions socials i del voluntariat. Des de fa més
de 20 anys les organitzacions socials, moltes d’elles creades pels propis afectats, van promoure iniciatives de
suport i prevenció. En l’actualitat, les organitzacions han desenvolupat una xarxa més estructurada de
recursos per totes les persones afectades, procurant que les persones seropositives puguin viure en la nostra
societat sense perdre cap dels seus drets.

VIH-SIDA, en el segle XXI Quins són els errors comesos en els 25 anys de lluita i quines podrien ser les
vies a seguir per aconseguir, si no eradicar totalment la presència del VIH, sí, tot el que ha comportat i
comporta a la vida de qui viu amb VIH i qui l’acompanya.

VIH-SIDA, presons i Drets Humans. La discriminació positiva pels infectats de VIH en les presons, la
separació entre serveis penitenciaris i el Sistema de Salut, o l’educació per a la salut en presons, són alguns dels

temes tractats en aquesta càpsula.
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Conferència Mundial deVoluntariat de Nova Delhi

Les ponències i tallers han aportat noves vi-
sions i ha ratificat línies de treball en
voluntariat molt interessants. Els dos eixos
centrals de la Conferència han estat la incor-
poració als objectius del mil·leni de
Nacions Unides d’una banda i la
incorporació del Voluntariat corporatiu
derivat de les grans organitzacions de
l’altra.

A escala de relacions per part de la delegació
catalana, la Conferència també ha estat molt
positiva. S’ha aprofundit la relació amb de-
terminades organitzacions (ONU, CEV i IAVE)

Participació catalana a la
Conferència Mundial de
Voluntariat de Nova Delhi

La Conferència Mundial del Voluntariat 2006
s’ha celebrat entre el 10 i el 15 de novembre
a la ciutat de Nova Delhi, ha aplegat més de
700 representants vinguts de 64 països.

La representació catalana a la Conferència
Mundial de Voluntariat ha reunit, per prime-
ra vegada fora de Catalunya, tres represen-
tants: Jaume Forés (Departament de Benes-
tar i Família), Maria Vilà (Federació Catalana
de Voluntariat Social) i Lluc Martí (Barcelona
Voluntària).

Aquesta representació ha participat activa-
ment al llarg de la conferència, en les dife-
rents plenàries, tallers i reunions paral·leles,
i que han mantingut reunions o contactes amb
representants de 28 països.

Des de la perspectiva formal, cal destacar la
presentació per part del Departament de
Benestar i Família de tres cartells explicatius
de la situació del voluntariat a Catalunya en
xifres, estructura i funcions del Consell del
Voluntariat i l’estructura i aplicacions de
xarxanet.org. Aquesta va anar recolzada per
la distribució del llibret explicatiu de
xarxanet.org en la seva edició en anglès.

També cal mencionar la intervenció de Lluc
Martí de Barcelona Voluntària en el taller
destinat a les xarxes de voluntariat. Aquesta
tenia el títol de Youth Program European Union,
en el qual es presentaven possibles xarxes
de voluntariat juvenil d’intercanvis a escala
europea i llatinoamericana.

i països, com l’Equador o França, a més d’es-
tablir-ne de noves relacions d’una forma molt
positiva amb països com Panamà, Taiwan o
Brasil.

S’ha pogut confirmar que el nivell del
Voluntariat que desenvolupem a Catalunya
es troba en una mitjana alta a escala mundial,
i que en els propers anys, és necessari la
presència de Catalunya - tant en l’àmbit
de la seva administració com de les
entitats- en futures Conferències
Mundials del Voluntariat, per l’elevat
intercanvi d’informació i contactes que se’n
deriven.


