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1 d'abril de 2009 
Notícies

Subvencions a entitats per a programes d'actuacions 
cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat per a l'any 

2009 

Oberta la convocatòria de subvencions 2009 de la 
Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya per a entitats no lucratives per a 
programes d'actuacions cíviques, comunitàries i de 
foment del voluntariat.

El termini de presentació finalitza el 24 d'abril de 2009.

Més informació > 

Notícies

“El tercer sector és la societat civil organitzada preocupada 
per l'interès general i especialment pels més vulnerables” 

Entrevista a Carles Barba, el president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, 
organització que reuneix més de 3.000 ONL a Catalunya. Arran del 2n Congrés del Tercer 
Sector Social, Carles Barba, ens explica quins són els reptes i paranys amb què es troba 
el Tercer Sector Social a Catalunya.
 
Llegir més...

Agenda

Jornades – Desenvolupament 

sostenible a l’Amazònia  

Organitza: Centre d ’Estudis 

Amazònics (CEAM)  
Barcelona | 6 i 7 de maig de 2009

XIIa Marxa Torreforta - La Mussara 

Organitza: Agrupament Escola i Guia 

La Salle Torreforta

Baix Camp | 26 d ’abril de 2009 

I Jornada Unidiscat (Universitat i

Discapacitat a Catalunya) 

Organitza:Consell Interuniversitari de 

Catalunya  

Barcelona | 16 d ’abril de 2009 

Fira de la terra – lluita contra el 

canvi climàtic

Organitza: Associació Dia de la Terra 
Catalunya

Barcelona | 18 i 19 d ’abril de 2009 

Jornades de formació en solidaritat

Organitza: Fundació Claret  
Barcelona | 28 de març de 2009

Cicle de conferències –En clau de 

pau

Organitza: Fundació per la pau
Barcelona | del 28 d ’abril al 16 de 

juny de 2009

Crides 

Club d'Avis les Saleses

Tasques a realitzar: acompanyaments  

puntuals als avis i àvies de l'entitat, 
suport en  sortides/excursions  

mensuals, suport en activitats de 

lleure, etc.  

Lloc: Barcelona  

Dedicació: Matins (de 10h a 12.30h), 

tardes (de 17h a 18.30h), segons 

disponibilitat del voluntari.  

Perfil: major d'edat, responsable, 

empàtic, caràcter afable -sociable, 

experiència i/o contacte amb gent 
gran.  

Associació de Familiars de malalts
d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) 

Tasques a realitzar: acompanyament i 

suport a familiars de malalts 

d’Alzheimer.  

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Dedicació: 2 hores a la setmana, 

segons la disponibilitat de cada 

voluntari/a.

ACCIÓ GENT GRAN, Associació
d'Ajuda a la Vellesa

Tasques a realitzar: voluntari que es 

responsabilitzi a visitar 

setmanalment una persona  gran al 

seu domicili, per oferir -li companyia i 

suport emocional.  

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)  
Dedicació: segons la disponibilitat de 

cada voluntari/a.    

Premis

Concurs de contes il·lustrats per
la commemoració del 20è  
aniversari de la Convenció dels
Drets Humans

Convoca: Esplac. Esplais Catalans  

Termini: 26 d ’abril de 2009  

Premis Catalunya Social

Convoca: Departament d'Acció 
Social i Ciutadania (Generalitat 

de Catalunya)

Termini: 1 de maig de 2009  

  

Finançament
Subvencions a entitats per la
realització d'activitats cíviques i
d'interès comunitari

Convoca: Diputació de Lleida
Termini: 17 d'abril de 2009

Ajuts a projectes infantils 2009

Convoca: Fundación Solidaridad 
Carrefour 

Termini: 30 d ’abril de 2009 

Convocatoria oberta i permanent 
per activitats de cooperació i
ajuda al desenvolupament

Convoca: Ministeri d ’Afers 

Exteriors i Cooperació
Termini: 7 de setembre de 2009

Mesures penals i treball comunitari

Què pot fer la teva entitat per una justícia de 
qualitat?  

La  Direcció General d'Execució Penal i Justícia Juvenil del 
Departament de Justícia presentarà:  "L'execució en la comunitat: 
mesures penals alternatives", una  activitat adreçada a entitats de 
voluntariat i emmarcada en la  promoció de la Guia d'ús de
Treballs i Prestacions en Benefici de la Comunitat (TBC i PBC).

L'acte de presentació tindrà lloc el dimecres  15 d'abril de 2009 a la 
Casa del Mar (c/Albareda, 1-13) de Barcelona, entre les 18h i les 
20h del vespre. 

Més informació >
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Crides 

Club d'Avis les Saleses
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puntuals als avis i àvies de l'entitat, 
suport en  sortides/excursions  

mensuals, suport en activitats de 

lleure, etc.  

Lloc: Barcelona  

Dedicació: Matins (de 10h a 12.30h), 

tardes (de 17h a 18.30h), segons 
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Perfil: major d'edat, responsable, 

empàtic, caràcter afable -sociable, 
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gran.  
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Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Dedicació: 2 hores a la setmana, 

segons la disponibilitat de cada 

voluntari/a.

ACCIÓ GENT GRAN, Associació
d'Ajuda a la Vellesa

Tasques a realitzar: voluntari que es 

responsabilitzi a visitar 

setmanalment una persona  gran al 

seu domicili, per oferir -li companyia i 

suport emocional.  

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)  
Dedicació: segons la disponibilitat de 

cada voluntari/a.    

Premis

Concurs de contes il·lustrats per
la commemoració del 20è  
aniversari de la Convenció dels
Drets Humans

Convoca: Esplac. Esplais Catalans  

Termini: 26 d ’abril de 2009  

Premis Catalunya Social

Convoca: Departament d'Acció 
Social i Ciutadania (Generalitat 

de Catalunya)

Termini: 1 de maig de 2009  

  

Finançament
Subvencions a entitats per la
realització d'activitats cíviques i
d'interès comunitari

Convoca: Diputació de Lleida
Termini: 17 d'abril de 2009

Ajuts a projectes infantils 2009

Convoca: Fundación Solidaridad 
Carrefour 

Termini: 30 d ’abril de 2009 

Convocatoria oberta i permanent 
per activitats de cooperació i
ajuda al desenvolupament

Convoca: Ministeri d ’Afers 

Exteriors i Cooperació
Termini: 7 de setembre de 2009

Mesures penals i treball comunitari

Què pot fer la teva entitat per una justícia de 
qualitat?  

La  Direcció General d'Execució Penal i Justícia Juvenil del 
Departament de Justícia presentarà:  "L'execució en la comunitat: 
mesures penals alternatives", una  activitat adreçada a entitats de 
voluntariat i emmarcada en la  promoció de la Guia d'ús de
Treballs i Prestacions en Benefici de la Comunitat (TBC i PBC).

L'acte de presentació tindrà lloc el dimecres  15 d'abril de 2009 a la 
Casa del Mar (c/Albareda, 1-13) de Barcelona, entre les 18h i les 
20h del vespre. 

Més informació >
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