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Fira Gran és una fira participativa
que constitueix un aparador dels
serveis i tecnologies per millorar la
qualitat de vida de la gent gran i també un punt de trobada per a totes
les entitats i professionals que treballen en aquest àmbit.

Dates i horari:

del 15 al 19 de juny, de 10.00h a 20.00h

Lloc:

Moll de la Barceloneta – Port Vell de Barcelona

Amb la col·laboració del Departament
de Benestar i Família.

Per a més informació:

www.firagran.com
www.voluntariat.org
www.xarxanet.org

Formació
Cursos

Monitor/a de menjador II
Organitza: Creu Roja Joventut - Creu Roja
Tarragona
Lloc: Tarragona
Dates: del 23 de maig al 20 de juny de 2005

i

Creu Roja Tarragona
Tel ❙ 977 / 22.06.31
977 / 24.50.62

Agents pastorals
Organitza: Escola de Voluntariat Evangèlic
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental)
Dates: del 21 de maig al 4 de juny de 2005

i

EVE
Tel ❙ 93 / 424.10.20
a/e ❙ eve@ce-catalunya.org

Gestió i presentació de
l’impost de societats
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 13 i 14 de juny de 2005

i

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

Coneixements bàsics sobre
tabaquisme
Organitza: Associació Rauxa
Lloc: Barcelona
Dates: de l’1 al 9 de juliol de 2005

i

Rauxa
Tel ❙ 93 / 415.62.98
a/e ❙ asrauxa@comb.es

Altres
La coordinació del Casal
d’Estiu
Organitza: Educa, Escola de Professions
Educatives, Socials o Culturals
Lloc: Barcelona
Dates: 21 i 22 de maig de 2005

Monitors i monitores
d’activitats de lleure
Organitza: Educa, Escola de Professions
Educatives, Socials o Culturals
Lloc: Barcelona
Dates: del 30 de maig al 22 de juliol de 2005

i

Educa
Tel ❙ 93 / 163.47.47
Internet ❙ www.escolaeduca.org
Contacte ❙ Ignasi Delgado

Seminari resiliència i
resolució de conflictes
Organitza: Ponts de mediació
Lloc: Barcelona
Dates: 23 i 24 de maig de 2005

i

Ponts de mediació
Tel ❙ 93 / 269.00.35
a/e ❙ pontsdemediacio@pontsdemediacio.com

L’art de conviure
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: del 23 de maig al 20 de juny de 2005

i

Metàfora
Tel ❙ 93 / 330.00.89
a/e ❙ arteterapia@metafora.org
Internet ❙ www.metafora.org

Formació bàsica per a joves
agents de salut
Organitza: Creu Roja Joventut
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 a l’11 de juny de 2005

i

Creu Roja Tarragona
Tel ❙ 977 / 22.06.31
977 / 24.50.62

Seminari de participació
ciutadana, 3a ed.
Organitza: Fundació Jaume Bofill
Lloc: Barcelona
Dates: del 10 de juny al 16 de desembre de
2005

i

Fundació Jaume Bofill
Tel ❙ 93 / 458.87.00
a/e ❙ fbofill@fbofill.org

Jornades
4a Jornada d’estudi sobre el
ball de bastons
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Cambrils (Baix Camp)
Data: 21 de maig de 2005

i

Esbart
Tel ❙
a/e ❙
Internet ❙
Contacte ❙

Català de Dansaires
93 / 318.82.59
info@esbartcatala.org
www.esbartcatala.org
Anna Viñolas

5a Jornada mèdico informativa sobre l’atròfia muscular
espinal
Organitza: Associació Catalana de Malalties Neuromusculars – ASEM Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 21 de maig de 2005

i

ASEM Catalunya
Tel ❙ 93 / 274.49.83

Congrés mundial d’educació
i cultura de pau
Organitza: Seminario Galego de Educacion
para a Paz
Lloc: Santiago de Compostela (Galícia)
Dates: del 23 al 25 de maig de 2005

i

Seminario Galego de Educacion para a
Paz
Tel ❙ 98 / 156.19.56
a/e ❙ paz@sgep.org
Internet ❙ www.sgep.org

Gent Gran: Presents en la
societat aportant
coneixements
Organitza: Fundació Caixa Sabadell
Lloc: Barcelona
Data: 26 de maig de 2005

i

Fundació Caixa Sabadell
Tel ❙ 93 / 725.95.22
a/e ❙ fundacio@caixasabadell.es
Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org
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Finançament
Entitats veïnals
Es convoquen ajudes per a projectes d’entitats veïnals de la ciutat de Lleida encaminats
al foment de la participació ciutadana i a la
promoció de les persones d’un determinat
barri.
Convoca: Ajuntament de Lleida
Publicat al: BOPL núm. 58, de 30 d’abril de
2005
Termini: 30 de maig de 2005

Entitats de dones
S’estableix una convocatòria per al 2005 per
a finançar projectes i/o activitats d’entitats
de dones encaminats al foment de la participació ciutadana i a la promoció de les dones
de la capital del Segrià.
Convoca: Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona de l’Ajuntament
de Lleida
Termini: 30 de maig de 2005

i

Ajuntament de Lleida
Tel ❙ 973 / 70.04.53
973 / 70.04.54

Associacions d’alumnes
Es convoquen ajudes destinades al finançament d’activitats i per al funcionament d’associacions, federacions i confederacions d’associacions d’alumnes de centres docents no
universitaris de Catalunya.
Convoca: Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya
Publicat al: DOGC núm. 4375, de 2 de maig
de 2005
Termini: 2 de juny de 2005

Intercanvis

Legislació
Reglament sobre drets i
llibertats dels nouvinguts a
Espanya
A principis de gener es va aprovar el Reial
Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social. La finalitat és adaptar el seu
contingut per tal que s’aprovin les normes
mínimes per a l’acollida dels sol·licitants d’asil
als Estats membres de la Comunitat Europea. El Reglament consta de 13 títols distribuïts en 165 articles i 18 disposicions addicionals. L’objectiu d’aquesta estructura es ferla més accessible als seus destinataris.
Publicat al: BOE núm. 6, de 7 de gener de
2005

Modificació del Reglament
de Facturació
El passat mes de febrer es va publicar el Reial
Decret 87/2005, de 31 de gener, pel que es
modifiquen, entre d’altres, el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre. La modificació afecta l’article 13 de
l’esmentat Reglament perquè s’han constatat les complexitats que implica el seu acompliment. Així, s’ha cregut convenient l’aclariment del seu contingut. L’article regula l’expedició de factures rectificatives.
Publicat al: BOE núm. 27, d’1 de febrer de
2005

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

Joves a Romania!!
Aquesta activitat d’intercanvi s’adreça a joves d’entre 18 i 25 anys interessats en conèixer millor les polítiques europees en temes
de joventut. Es trobaran joves de diferents
països per a intercanviar experiències i aprendre sobre la creació de nous projectes a nivell europeu.
Otganitza: Barcelona Voluntària
Lloc: Bucarest (Romania)
Dates: del 21 al 28 de maig de 2005

i

Barcelona Voluntària
Tel ❙ 93 / 412.44.93
a/e ❙ eduardguti@hotmail.com
Internet ❙ www.barcelonavoluntaria.org

Intercanvi artístic
Artixoc és una entitat especialitzada en projectes artístics, dedicada a la mobilitat juvenil
europea. En aquest moment busquen grups
de joves, d’entre 15 i 25 anys, interessats pel
teatre, la música, la dansa, el circ i la pintura
per a viatjar per Europa. Els grups de persones amb discapacitat són prioritaris i en casos excepcionals es consideraran edats superiors o inferiors d’alguns membres del
grup.
Otganitza: Artixoc
Lloc: Europa
Dates: fins a finals de juny de 2005

i

Artixoc
Tel ❙ 93 / 296.41.00
a/e ❙ artixoc@menta.net
Internet ❙ www.geocities.com/
artixoc2003

Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

■

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

Correu:
Carolines, 10
08012 Barcelona

■

Econòmic 902.267.267 / economic@suport.org

Telèfon: 902.415.000

■

Informàtic 902.497.497 / informatic@suport.org

Fax: 93 / 439.45.15

■

Estratègia de Gestió 93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

E-mail:

alabast@voluntariat.org
alabast@peretarres.org

Subscripcions:
Informació:
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Crides
Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina
Tasques a realitzar: Suport a l’educador
en les activitats de lleure. Reforç escolar,
ludoteca, ginkanes, sortides a parcs, platges i
piscines, tallers, poliesportiu, per al Casal
d’estiu que es durà a terme al juliol.
Lloc: Barcelona
Dedicació: de 10.00 a 17.00h de dilluns a
divendres (dinar al centre).
Perfil: Persones amb ganes de treballar en
equip, dinàmiques i amb sensibilitat social.

i

CO Joan Salvador Gavina
Tel ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ gavinavoluntaris@yahoo.es
Contacte ❙ Àngels Carbonell

Fundació Catalana Tutelar
Aspanias
Tasques a realitzar: Recolzament a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant
la realització d’activitats en el seu temps lliure.
Lloc: Lleida
Dedicació: Continuada amb disponibilitat
mínima d’una vegada al mes.
Perfil: Major de 21 anys, motivat per a tenir
contacte amb persones discapacitades.

i

Aspanias
Tel ❙ 93 / 298.03.01
a/e ❙ voluntariat@telefonica.net
Internet ❙ www.fundaspanias.org

Institut de Reinserció Social
Tasques a realitzar: Gestió i dinamització
d’un banc d’excedents no alimentaris, que es
posarà en funcionament a finals de maig. Es
comptarà amb la participació de persones que
realitzaran un treball que beneficia la comunitat com a part d’una mesura penal alternativa.
Lloc: Barcelona
Dedicació: En funció de la disponibilitat
horària de cada voluntari.
Perfil: Major d’edat, motivat per a participar
en projectes d’ajuda social.

i

IRES
Tel ❙ 93 / 486.47.50
a/e ❙ barcelona@iresweb.org
Internet ❙ www.iresweb.org
Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

Premis i beques
Premis Fundació - Estudis
2005
Poden optar a aquests premis els treballs
que tinguin per objecte temes de caràcter
social, econòmic, cultural i científic dedicats,
preferentment, a les zones d’influència de la
mateixa Caixa. Es tenen en compte el caràcter innovador del treball i la rellevància de la
temàtica tractada.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 31 de maig de 2005

Premis Fundació – Programes Socials 2005
Poden optar a aquests premis els projectes
d’actuació cultural que, presentats per una
entitat legalment constituïda, fomentin la cultura en qualsevol dels seus aspectes i que es
concretin en un medi social concret.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 31 de maig de 2005

Premis Fundació - Programes Culturals 2005
Poden optar a aquests premis els projectes
d’actuació cultural que, presentats per una
entitat legalment constituïda, fomentin la cultura en qualsevol dels seus aspectes i que es
concretin en un medi social concret.
Convoca: Fundació Caixa Sabadell
Termini: 31 de maig de 2005

i

Fundació Caixa Sabadell
Tel ❙ 93 / 725.95.22
a/e ❙ fundacio@caixasabadell.es
Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Premis a la innovació
tecnològica i a la qualitat
2005
Premis de la Generalitat amb l’objectiu de
distingir les empreses i institucions de qualsevol sector i dimensió que hagin aconseguit
millores rellevants en la seva competitivitat,
gràcies a la gestió de la innovació de manera
sistemàtica i com a procés estratègic d’empresa (desenvolupament sistemàtic de nous
productes i serveis, de nous processos operatius i comercials, i gestió excel·lent del
coneixement i de la tecnologia).
Convoca: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial - CIDEM
Publicat al: DOGC núm. 4341, d’11 de març
de 2005
Termini: 31 de maig de 2005
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Investigació sobre bioètica
S’obre la 8a convocatòria del Premi d’investigació sobre bioètica (2004-2005) per a treballs finalitzats que tractin temes relacionats
amb els problemes de la bioètica.
Convoca: Fundació Víctor Grífols i Lucas
Termini: 31 de maig de 2005

Obra periodística sobre
bioètica
Es convoca un Premi a una obra periodística
sobre bioètica (2004-2005) per a qualsevol
obra difosa al llarg de l’any 2004 en qualsevol
mitjà de comunicació.
Convoca: Fundació Víctor Grífols i Lucas
Termini: 31 de maig de 2005

Projectes d’investigació en
bioètica
Es convoquen beques (2004-2005) per a realitzar quatre projectes d’investigació en el
camp de la bioètica en el termini d’un any
després de la concessió de la beca.
Convoca: Fundació Víctor Grífols i Lucas
Termini: 31 de maig de 2005

i

Fundació Víctor Grífols i Lucas
Tel ❙ 93 / 571.04.10
Internet ❙ www.fundaciogrifols.org

1r Certamen de còmic sobre
la Sida
L’objectiu d’aquest certamen és crear eines
de sensibilització per a la prevenció de la
Sida. Per tant, caldrà que els treballs presentats estiguin relacionats amb la prevenció del
VIH/Sida, la comunicació i relació amb la parella, la negociació del preservatiu, el respecte i la no discriminació cap a les persones
afectades, tenint en compte que aniran dirigits a una població adolescent i jove.
Convoca: Joves per la Igualtat i Solidaritat
Termini: 31 de juny del 2005

i

JIS
Tel ❙ 93 / 421.93.10
a/e ❙ irene@joves.org
Contacte ❙ Irene Tarres
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Agenda
Conferència

Exposició

Una mirada a la cultura catalana, avui
Organitza: Fundació Congrés de Cultura
Catalana
Lloc: Barcelona
Data: 18 de maig de 2005

Aus: Adaptacions al medi
Organitza: Museu Comarcal de la Garrotxa
i Fundació Caixa Sabadell
Lloc: Olot (La Garrotxa)
Dates: fins al 12 de juny de 2005

i

FCCC
Tel ❙ 93 / 410.68.66
a/e ❙ info@fundccc.org

i

Museu Comarcal de la Garrotxa
Tel ❙ 972 / 27.91.30
a/e ❙ museucomarcal@olot.org

Presentacions

Ruta

Col·lecció animació sociocultural
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Girona
Data: 18 de maig de 2005

Marxa Nocturna per Collserola
Organitza: Arxiu Històric de RoquetesNou Barris
Lloc: Barcelona
Data: 4 de juny de 2005

i

Fundació Pere Tarrés
Tel ❙ 93 / 430.16.06
Internet ❙ www.peretarres.org
Llibre El món en jocs
Organitza: El CAE i Club del Joc –IES
Guillem Catà
Lloc: Manresa (Bages)
Data: 26 de maig de 2005

i

El CAE
Tel ❙ 93 / 872.57.89
Internet ❙ www.elcae.org

i

19a Trobada ecologista i de plataformes de defensa del territori dels Països
Catalans
Organitza: Plataforma en defensa de
l’Ebre i GEPEC
Lloc: Tortosa (Baix Ebre)
Dates: del 27 al 29 de maig de 2005

i

GEPEC
Tel ❙ 977 / 34.26.04
Internet ❙ www.gepec.org

Esports d’aventura
Gorgs 2005 – descens de barrancs
Organitza: Comitè de Descens de Barrancs de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Dates: 27 i 29 de maig de 2005

Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris
Tel ❙ 93 / 353.95.16
Internet ❙ www.noubarris.net/arxiu

i

FEEC
Tel ❙ 93 / 412.07.77
a/e ❙ barrancs@feec.org

Trobades

Taula Rodona

17a Jornada de portes obertes
Organitza: Associació centre Pont del Dragó
Lloc: Barcelona
Data: 17 de maig de 2005

Quins són els professionals de l’educació?
Organitza: Fundació Pere Tarrés –
EUTSES, Unescocat i Rosa Sensat
Lloc: Barcelona
Data: 23 de maig de 2005

i

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

ACPD
Tel ❙ 93 / 243.09.83
a/e ❙ cmpontdeldrago@centres.xtec.es

i

Fundació Pere Tarrés - EUTSES
Tel ❙ 93 / 415.25.51

L’espai de:
Treball en Xarxa: millorar en eficàcia a partir de l’experiència comuna
Treballar en xarxa és un mètode clau per a les entitats per compartir els seus èxits i fracassos
i, així, esdevenir més eficaces a partir de l’experiència generada per elles mateixes.
El treball en xarxa és, com el seu nom indica, una forma de treballar -a l’interior de les pròpies organitzacions,
així com en les relacions i la cooperació entre elles- que s’ha de basar en l’horitzontalitat de les relacions,
la sinèrgia entre les entitats, l’autonomia i relació entre les parts, la pertinença participativa a la xarxa, el
compromís amb uns objectius comuns i la construcció i gestió col·lectiva del coneixement.
El treball en xarxa és, per tant, un repte i una necessitat del moviment associatiu, ja que integra, suma i facilita objectius comuns, reforçant-lo sense
perdre la identitat pròpia de cada entitat. La pluralitat i diversitat de les associacions és enriquidora, però una atomització excessiva es pot convertir
perfectament en una debilitat. Per continuar enriquint el moviment i combatre alguns dels seus punts febles, el treball en xarxa és el camí.
El portal de Treball en Xarxa de xarxanet.org, gestionat per la Fundació Catalana de l’Esplai, a més a més d’exposar setmanalment aquestes i d’altres
qüestions, també ofereix un seguit de projectes de treball en xarxa reeixits, així com un espai on proposar nous projectes i buscar col·laboradors.
Connecteu-vos-hi!
www.xarxanet.org
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Escola d’Estiu del Voluntariat

Recursos a Internet
Bones pràctiques en la gestió
del voluntariat a
HacesFalta.org
HacesFalta.org ha obert una nova secció,
adreçada a les més de 1.200 entitats socials
que formen part de la xarxa d’aquest portal
de Fundació Chandra, on presentarà les
experiències més reeixides portades a terme amb voluntaris que es poden reproduir
en altres àmbits i entitats.

i

Internet www.hacesfalta.org/buenas_practicas

S'amplia el termini d'inscripció a la 10a
Escola d'Estiu del Voluntariat!
A instàncies d’entitats i voluntaris, s’amplia el període d’inscripció de
l’Escola d’Estiu del Voluntariat a una setmana, fins al 20 de maig. Cal
esmentar que només queden places disponibles a l’Alberg Abrigall.

ACSAR estrena web
L’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda
als Refugiats ja té pàgina web. Hi podeu consultar la Memòria 2004 dels programes i activitats desenvolupades, que recull la feina
feta durant els 25 anys de la seva fundació
(1980-2005). L’objectiu de l’entitat és l’atenció jurídica i humanitària de les persones que
fugen dels seus països per raons polítiques,
ideològiques, ètniques o religioses.

i

No us la perdeu!
Presentacions realitzades per
la Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat:
❙ 6 d’abril: a Perpinyà (Catalunya Nord)
❙ 3 de maig: a Osseja (Catalunya Nord)
❙ 5 de maig: a Lleida (Segrià)
❙ 9 de maig: a Puigcerdà (La Cerdanya)

Internet www.acsar.net

Vallesnet
La xarxa ciutadana del Vallès Oriental és un
espai per potenciar la participació ciutadana
del territori a partir dels diferents fòrums i
teledebats d’àmbit local, comarcal i internacional. Vol fomentar i facilitar l’accés a les
noves formes de comunicació.

i

Internet www.vallesnet.org

Dates: 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol de 2005
Programa i inscripcions:
www.xarxanet.org
www.voluntariat.org

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
Institut de Formació
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