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Formació

Cursos

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

Invitació al voluntariat: tècniques
de captació
Organitza: Escola de formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 11 de febrer de 2007

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

Curs 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 ❙ fas.solidaritat@uab.es

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

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

Intervenció en centres
penitenciaris des del voluntariat
Organitza: Escola de formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de
2007

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

 Altres

Els processos participatius de
la selecció de personal a les
entitats
Organitza: Fundació Pere Tarrés –
Institut de Formació
Lloc: Barcelona
Dates: 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2007

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

Internet ❙  www.peretarres.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

Viu la dinàmica de grup
Organitza: Fundació Pere Tarrés –
Institut de Formació
Lloc: Terrassa (Vallès Oriental)
Dates: 19, 20 i 21 de gener de 2007

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

Cooperació pel
Desenvolupament i Medi
Ambient
Organitza: Centre d’Estudis
Amazònics (CEAM)
Lloc: Barcelona
Dates: del 8 de gener fins al 28 de
febrer de 2007

CEAM
Tel ❙ 93 / 451.40.68
a/e ❙  info@ceam-ong.org

Internet ❙ www.ceam-ong.org
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2n congrés perspectives de
l’educació en el lleure
Organitza: Fundació Pere Tarrés i Co-
ordinació Catalana
Lloc: Barcelona
Dates: 20 i 21 d’abril de 2007

Fundació Pere Tarrés
Internet ❙ www.peretarres.org/

congreslleure

1r congrés del Tercer
Sector Social de Catalunya
Organitza: Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dates: 23 i 24 de març de 2007

Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya

Internet ❙ www.taulasocial.org/
1ercongres/index.asp

Congrés internacional
sobre religions i diversitat
cultural
Organitza: Cosmocaixa i UNESCOCAT
Lloc: Barcelona
Dates: del 18 al 20 de desembre de 2006

UNESCOCAT
Tel ❙ 93 / 458.95.95
a/e ❙ centre@unescocat.org

Seminari sobre prevenció i
tractament de conductes
violentes en centres
educatius d’atenció a la
infància i a l’adolescència
Organitza: Fundació SER.GI
Lloc: Girona
Dates: 19, 20, 26 i 27 de gener de 2007

Fundació SER.GI
Tel ❙ 972 / 21.30.50

Internet ❙ www.fundaciosergi.org

Seminari Mort Perinatal
Organitza: CEAPP- Servei de Suport al
Dol
Lloc: Girona
Data: 1 de febrer de 2006

    CEAPP- Servei de Suport al Dol
Tel ❙ 972 / 24.44.41
a/e ❙ serveidol@grn.es
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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 d’internetBeques i PremisCampanyes

No esperis... tu pots canviar
el món
Aquest és el lema campanya de la Coordina-
dora d’ONG solidàries de la província de
Girona per encoratjar els joves i animar-los
a conèixer la feina de les entitats socials i
implicar-s’hi per promoure canvis.
L’objectiu de la campanya és donar a conèi-
xer el treball que organitzacions socials i de
desenvolupament porten a terme a la pro-
víncia de Girona en els àmbits de cultura de
pau, drets humans i multiculturalitat.
La campanya va acompanyada d’un portal web
www.participacio.com on els joves podran
buscar l’entitat que més s’adigui a les seves
inquietuds, conèixer la Coordinadora i les
entitats de comarques gironines i l’Alt Ma-
resme.

Coordinadora i les entitats de
comarques gironines i l’Alt Maresme.

Internet ❙ www.participacio.com

Ser jove no és una malaltia
El Consell de la Joventut de Barcelona inicia
aquesta campanya que, d’una forma fresca i
irònica, denuncia les dificultats que té la gent
jove de la ciutat de Barcelona per assolir la
plena ciutadania.
L’objectiu de CJB és denunciar les dificultats
que té la gent jove barcelonina per assolir la
plena ciutadania, especialment en àmbits com
ara: l’emancipació (alt preu de l’habitatge i
precarietat laboral), l’educació (fracàs esco-
lar) o la salut (creixement de les malalties
psicosocials).

Consell de la Joventut de Barcelona
Internet ❙ www.cjb.org

Premis Gent Gran
L’Obra Social de Caixa Sabadell convoca
aquest concurs amb l’objectiu de premiar
aquelles entitats que fan possible una pre-
sència activa de la gent gran a la nostra
societat.
Convoca: Obra Social de Caixa Sabadell
Termini: 31 de gener de 2006

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

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

Premi Tarragonès de Difusió
Amb l’objectiu d’assenyalar una personali-
tat, entitat o associació, reconeguda en el
seu sector professional, que hagi difós o
incentivat aspectes culturals, mediambientals
o patrimonials del Tarragonès.
Convoca: Consell Comarcal del Tarragonès
Termini: 27 de juliol de 2007

Consell Comarcal del Tarragonès
Tel ❙ 977 / 24.45.00

Internet ❙ www.tarragones.cat/serveis/
cultura.asp#

VII Premi Barcelona
Associacions
El Premi Barcelona Associacions vol
contribuir a donar visibilitat i reconeixement
al treball de les associacions.
Convoca: Consell Municipal d’Associacions
de Barcelona
Termini: 22 de desembre de 2006

Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona
Tel ❙ 93 / 291.84.59
a/e ❙ cmab@mail.bcn.es

Educació per la pau
L’Escola de Cultura de Pau ha posat a dispo-
sició a la seva web materials d’educació per la
pau, sobre el nivell macrosocial de la pau (con-
flictes armats, desarmament, drets humans,
etc.). Aquests materials formen part d’un
projecte que entre Escola de Cultura de Pau
amb moviments de lleure i els podreu des-
carregar a la seva pàgina web.

Escola de Cultura de Pau
Internet ❙   www.escolapau.org/lleure/

Ara-santacoloma.com
En aquesta web hi ha l’ideari de la xarxa d’en-
titats de diferents temàtiques del municipi de
Santa Coloma de Gramenet. Aquestes enti-
tats tenen com a denominador comú la rei-
vindicació d’un canvi social, també hi podreu
trobar que fa cadascuna, les campanyes enge-
gades i les publicacions editades, etc.

Ara-santacoloma.com
Internet ❙   www.ara-santacoloma.com

Com visc els meus conflictes
Joc online elaborat per GREC Resolució de con-
flictes destinat per a joves. El jugador es posa
en el paper d’un mediador que ha de resol-
dre diferents situacions conflictives que es
produeixen dins un institut d’educació se-
cundària.

GREC Resolució de conflictes
Internet ❙   http://www.grecmail.org/mm/

 File/jocgrec/grecjoc.html
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Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Crides de Voluntariat

Convocatòria d’ajuts Iwith.org
per a projectes Web
Iwith.org publica la Convocatòria Internaci-
onal d’ajuts per a Projectes Web, oberta a
les Organitzacions No Lucratives que
treballen en la millora de la societat.
Convoca: Iwith.org
Termini:  15 de gener de 2007

Iwith.org
Internet ❙ www.iwith.org/ca/

ayudasonl2006.html

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.
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

Convocatòria 2007 d’ajudes
a Projectes Mediambientals
Aquestes ajudes són amb l’objecte de
donar suport a projectes adreçats a la
protecció de la biodiversitat, el
mediambient natural i l’ús sostenible dels
recursos naturals.
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini:  9 de febrer de 2007

Obra Social Caja Madrid
Internet ❙ www.obrasocialcajamadrid.es/

ObraSocial/os_cruce/
0,0,70113_0_0_0,00.html

Convocatòria de propostes al
programa Cultura (2007-2013)
Disseny de propostes per facilitar una
ràpida execució del programa. L’objectiu
del programa Cultura (2007-2013) és
contribuir a posar de relleu un espai
cultural comú per tots els ciutadans
europeus.
Convoca: Unió Europea
Termini: 28 de febrer de 2007

Unió Europea
Internet ❙ http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/site/es/oj/2006/
c_270/
c_27020061107es00110014.pdf

ASPANIAS (Fundació
Catalana Tutelar)
Tasques a realitzar: ajudar i donar suport
afectiu a persones amb disminució psíquica,
tot realitzant activitats en el seu temps lliure.
Lloc: Girona
Perfil:  persones amb ganes d’ajudar els al-
tres i capaços de fer amistat amb una perso-
na amb disminució psíquica.

ASPANIAS (Fundació Catalana Tutelar)
Tel ❙  93 / 298.03.01

Internet ❙ www.fundaspanias.org

Coordinadora Pro Persones
amb Discapacitat Intel·lectual
de Les Corts
Tasques a realitzar:  acompanyaments a les
diferents activitats del centre, dins l’horari
de 9 a 17h. (sortides, piscina...) i possibles
acompanyaments a usuaris concrets fora de
l’horari del centre (a activitats de lleure o
esportives).
Lloc: Barcelona (barri de les Corts)
Dedicació: variable, almenys 2 hores a la
setmana, preferible divendres al matí per
acompanyament a piscina (10 a 13h) però en
qualsevol estona disponible dins la franja de
9 a 17h.
Perfil: preferentment persones vinculades a
l’àmbit social i a les discapacitats en concret,
però també qualsevol persona sensibilitzada
amb aquest col·lectiu i disposada a col·-
laborar-hi.

Centre Ocupacional Les Corts
Tel ❙  93 / 363.19.65

Contacte ❙ Esmeralda Miquel / Abigaïl García
a/e ❙  abi_co_lescorts@yahoo.es

Internet ❙ www.colescorts.com

Associació Metges del Món
(MdM)
Tasques a realitzar: reforç per a les per-
sones que treballen per a MdM a l’Fnac.
Lloc: Barcelona
Perfil:  es valorarà que els voluntaris parlin
català per a les tendes Fnac a Barcelona.

Associació Metges del Món
Tel ❙  91 / 543.60.33
a/e ❙  comunicacion@medicosdelmundo.org

Internet ❙ www.medicosdelmundo.org

Avismón Catalunya
Tasques a realitzar: voluntariat per ajudar
en la confecció de material divulgatiu de l’as-
sociació com memòries, tríptics, revista, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Flexible, d’unes quatre hores set-
manals, dins l’horari de l’entitat.

Avismón Catalunya
Tel ❙  93 / 332.58.58

Contacte ❙ Ester Pascual
a/e ❙  info@avismon.org

Moviment per la Pau
Tasques a realitzar: elaboració i redacció
del butlletí de moviment per la pau
Lloc: Barcelona
Perfil: periodistes voluntaris per a l’elabo-
ració dels butlletí trimestral.
Dedicació: puntual

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

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
Perfil: persones majors de 18 anys,
dinàmiques i responsables.

Associació Benestar i
Desenvolupament 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
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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

Xerrades
Es pot pal·liar el dolor en el càncer?
Organitza: Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica
Lloc: Barcelona
Data: 16 de gener de 2007

Obra Social de Caixa Catalunya
Tel ❙  902 / 40.09.73

Internet ❙ www.caixacatalunya.es/
obrasocial

Cristianisme evangèlic
Organitza: Centre Moral Instructiu de
Gràcia
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener de 2007

Centre Moral Instructiu de Gràcia
Tel ❙  93 / 237.50.31
a/e ❙  elcentre@telefonica.net

Drets Humans i llibertats individuals:
una panoràmica global
Organitza: Amnistia Internacional
Lloc: Granollers (Vallès Oriental)
Data: 20 de desembre de 2006

Amnistia Internacional
Tel ❙  93 / 209.35.36

Internet ❙  www.amnistiacatalunya.org

Internet y Capital Social
Organitza: Càtedra UNESCO de
Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG
Lloc: Girona
Data: 20 de desembre de 2006

Càtedra UNESCO
Tel ❙  618 / 72.39.68
a/e ❙  sec.cunescodhs@udg.es

Cinema
Cicle Cinema i Solidaritat
Organitza: Museu del cinema, Coordi-
nadora d’ONG Solidàries i Cinema
Truffaut
Lloc: Girona
Data: 19 de desembre de 2006

Coordinadora d’ONG Solidàries
Tel ❙  972 / 21.99.16
a/e ❙  solidaries@solidaries.org

Presentacions
Poètiques del cos
Organitza: Òmnium Cultural
Lloc: Barcelona
Data: 21 de desembre de 2006

Tel ❙  93 / 319.80.50
a/e ❙  rsebastia@omnium.cat

Internet ❙  www.omnium.cat

El soroll de la Milpa
Organitza: Red Europea de Diálogo
Social (REDS)
Lloc: Barcelona
Data: a partir del 15  de desembre de
2006

REDS
Tel ❙  93 / 268.41.08

Mercats
Mercat del Joc Solidari
Organitza: Associació per l’Educació
Solidària Per 1 Per Tots i Taula Palamós
Solidari
Lloc: Palamós (Baix Empordà)
Dates: 16 i 23 de desembre de 2006

Associació per l’Educació Solidària
Per 1 Per Tots

Exposicions
Mali
Organitza: Associació Cultural Africana
i àrea d’Acció Cívica de l’Ajuntament de
Figueres
Lloc: Figueres (Alt Empordà)
Dates: del 20 de novembre al 30 de
desembre de 2006

Centre Cívic Creu de la Mà
Internet ❙ http://solidaries.org/agenda/

africa.pdf

Recursos de Nadal
Per celebrar el Nadal, des de xarxanet.org hem volgut proporcionar-vos un recull d’enllaços organitzats en diferents temàtiques, que van des dels
elements més tradicionals a la innovació des de la xarxa, sense oblidar-nos de la solidaritat i la sostenibilitat.
Podeu anar a l’àmbit que més us interessi:

   Tradicions Nadalenques
Us oferim un seguit de pàgines on trobar lletres de cançons, dites i poemes, les fires nadalenques de tota la vida
i una secció de pessebres.

Nadal sostenible
En aquest apartat hi trobareu una sèrie de consells a l’hora de fer regals, de decorar la casa, dels àpats de les
festes per fer compatible celebrar les festes nadalenques i tenir en compte el medi ambient.

Nadal electrònic
En aquest recull s’hi pot trobar diversos enllaços en què el Nadal es fa interactiu a través de l’ordinador.

    Nadal solidari
A vegades resulta difícil poder separar el Nadal del consum, i potser per això és bo tenir idees per comprar regals
i menjar que aportin alguna cosa més, no únicament el benefici empresarial.
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Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya

1r Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya
23 i 24 de març de 2007

Aquest 1r Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya representa la primera gran trobada del tercer sector social del país i és una iniciativa
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Neix amb la voluntat d’esdevenir un moment clau per debatre i aprofundir en els reptes principals de la millora del sector tot enfortint la
cohesió entre les entitats i el reconeixement d’aquestes com a agents influents en les polítiques socials. Es vol crear un espai de debat i
d’intercanvi, un lloc de coneixement i projecció, de creació de contingut i de sensibilització cap a les persones i els col·lectius més dèbils.

Convocatòria de Ponències

El congrés és amb l’objectiu de treballar per la inclusió dels col·lectius més desafavorits de la societat i millorar la convivència.
És oberta la convocatòria per a l’enviament de ponències per part de les entitats.

Com han de ser les ponències?
Les ponències poden basar-se en diferents temes d’interès per a les entitats: experiències que hagin estat positives en la millora del funciona-
ment de les entitats, projectes innovadors de relació amb altres agents, programes que han estat rellevants, iniciatives d’incidència en polítiques
públiques, documents de reflexió sobre algun tema d’interès general per al sector...
Per organitzar els continguts s’han establert, a escala orientativa,  tres eixos temàtics:

❙ Les polítiques socials
❙ El funcionament de les entitats
❙ Les relacions amb els altres agents socials.

Com ho he de fer per presentar una ponència?
Només cal escriure un breu resum (màxim de 2.000 caràcters) del que es vol explicar i enviar-ho a l’organització amb el formulari de presentació
de ponències.

La data de presentació és fins al 14 de gener de 2007.

Posteriorment, es comunicarà l’acceptació i ja es podrà preparar una breu presentació de cinc transparències, per a la qual cosa tindreu
disponible un suport del Comitè Científic del Congrés, coordinat per l’Observatori del Tercer Sector.

Per a qualsevol dubte o comentari us podeu dirigir a:
cientificcongres@taulasocial.org

Més informació a:
www.taulasocial.org/1ercongres

http://www.taulasocial.org/1ercongres

