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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 > 

Agenda

Exposició de Global Humanitaria - Hi 

havia una vegada un nen

Organitza: Fotografies de Juan Díaz. 
Exposició de Global Humanitaria. 

Barcelona | del 22 d'abril al 23 de 

maig de 2009

Exposició - Apropa't a Moçambic  

Organitza: Xarxa Solidària de Sant 
Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols (Baix 
Empordà) | de l'1  al 24  d ’abril de 

2009

Jornada - En plena crisi: el sistema 

bancari i el capital financer 

Organitza: CTD 

Barcelona | 27 d ’abril de 2009 

Festa d'Esplac - Desconnecta! Surt 

al carrer

Organitza: Esplac. Esplais Catalans

Terrassa (Vallès Occidental) | 24, 25 
i 26 d ’abril  de 2009  

Sortida a Belver de Cinca - 

Experiències de custòdia del  territori

Organitza: Xarxa de Custòdia del 
Territori  

Belver de Cinca (Osca) | 18 d'abril 

de 2009

Exposició - La força del vent 

Organitza: EolicCat, associació eòlica 
de Catalunya

Terrassa (Vallès Occidental) | del 15 
d'abril al 31 de maig  de 2009

Crides 

Esplai Natzaret

Tasques a realitzar: monitor/a  de 

lleure per a colònies i campaments 
d'estiu.  Colònies amb  nens/es de 6 

a 10 anys. Campaments  amb nois i 
noies de 10 a  17  anys.       
Lloc: Vilada (Berguedà) i Meranges 
(Cerdanya)  

Perfil: monitor/a  de lleure 

responsable i amb iniciativa.  

Coordinadora d'Entitats del Poble-

Sec

Tasques a realitzar: acompanyar gent 
gran del barri del Poble -Sec de 

Barcelona que  per estructura de 

l'edifici o mobilitat reduïda fa més  

de sis  mesos que no poden sortir de 

casa a realitzar una activitat.

Lloc: Barcelona

Dedicació: matins o tardes 4 dies al 

mes.

Ampert  Associació contra el Càncer

Tasques a realitzar: acompanyament 

en el transport diari de malalts 

oncològics en  tractament de 

radioteràpia a l'Hospital ICO  - 
L'Hospitalet  de  Llobregat.  

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)  
Perfil: experiència en tractament 
amb malalts oncològics.    

Novetats editorials

"Alerta 2009!" i "Anuari de

processos de pau"

Anuaris  on s'exposen l'estat 

actual de l'escena internacional 

en  matèria  de pau i conflictes, i 

les diferents negociacions de pau 

obertes a  l'actualitat.  

Escola de Cultura de Pau 

Aliança de barbàries. Afganistan 
2001-2008 

Informe  número 4 del Centre 
Delàs on es donen 10 raons  per 

qüestionar i repensar la 
implicació dels  exèrcits  

estrangers en el conflicte.

Centre d'Estudis per a la Pau J.M. 

Delàs  

  
Finançament

Convocatòria a projectes
assistencials relacionats amb el
càncer infantil

Convoca: Fundación Inocente

Termini: 4 de maig de 2009

Convocatòria per a projectes que 
s'adrecin als àmbits d'actuació
de la Fundació Agrupació Mútua:
gent gran, infància i 
discapacitats

Convoca: Fundació Agrupació 
Mútua
Termini: 30 de maig de 2009

Subvencions per al foment
d'activitats a la Ribera d'Ebre

Convoca: Consell Comarcal de la 

Ribera d'Ebre

Termini: 30 de juny de 2009

Intercanvis

Camps de treball i cooperació internacionals  

Any rere any, vàries organitzacions de catalanes organitzen  
intercanvis, estades i camps de treball per a joves arreu del  món. 
A continuació, en trobareu un recull:

Camps de treball per la pau i la justícia social internacional
Organitza: Servei Civil Internacional - CAT 

Rutes solidàries 2009
Organitza: Setem i Tarannà. Club de Viatges

Brigada de Solidaritat amb Palestina
Organitza: Associació Catalana per la Pau

Camp de Treball Internacional a Bremen
Organitza: Esplac. Esplais Catalans

Camps de Solidaritat
Organitza: Setem

Estada solidària a Bòsnia
Organitza: Fundació Escolta Josep Carol. Escoltes Catalans
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Terrassa (Vallès Occidental) | 24, 25 
i 26 d ’abril  de 2009  

Sortida a Belver de Cinca - 

Experiències de custòdia del  territori

Organitza: Xarxa de Custòdia del 
Territori  

Belver de Cinca (Osca) | 18 d'abril 

de 2009

Exposició - La força del vent 

Organitza: EolicCat, associació eòlica 
de Catalunya

Terrassa (Vallès Occidental) | del 15 
d'abril al 31 de maig  de 2009

Crides 

Esplai Natzaret

Tasques a realitzar: monitor/a  de 

lleure per a colònies i campaments 
d'estiu.  Colònies amb  nens/es de 6 

a 10 anys. Campaments  amb nois i 
noies de 10 a  17  anys.       
Lloc: Vilada (Berguedà) i Meranges 
(Cerdanya)  

Perfil: monitor/a  de lleure 

responsable i amb iniciativa.  

Coordinadora d'Entitats del Poble-

Sec

Tasques a realitzar: acompanyar gent 
gran del barri del Poble -Sec de 

Barcelona que  per estructura de 

l'edifici o mobilitat reduïda fa més  

de sis  mesos que no poden sortir de 

casa a realitzar una activitat.

Lloc: Barcelona

Dedicació: matins o tardes 4 dies al 

mes.

Ampert  Associació contra el Càncer

Tasques a realitzar: acompanyament 

en el transport diari de malalts 

oncològics en  tractament de 

radioteràpia a l'Hospital ICO  - 
L'Hospitalet  de  Llobregat.  

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)  
Perfil: experiència en tractament 
amb malalts oncològics.    

Novetats editorials

"Alerta 2009!" i "Anuari de

processos de pau"

Anuaris  on s'exposen l'estat 

actual de l'escena internacional 

en  matèria  de pau i conflictes, i 

les diferents negociacions de pau 

obertes a  l'actualitat.  

Escola de Cultura de Pau 

Aliança de barbàries. Afganistan 
2001-2008 

Informe  número 4 del Centre 
Delàs on es donen 10 raons  per 

qüestionar i repensar la 
implicació dels  exèrcits  

estrangers en el conflicte.

Centre d'Estudis per a la Pau J.M. 

Delàs  

  
Finançament

Convocatòria a projectes
assistencials relacionats amb el
càncer infantil

Convoca: Fundación Inocente

Termini: 4 de maig de 2009

Convocatòria per a projectes que 
s'adrecin als àmbits d'actuació
de la Fundació Agrupació Mútua:
gent gran, infància i 
discapacitats

Convoca: Fundació Agrupació 
Mútua
Termini: 30 de maig de 2009

Subvencions per al foment
d'activitats a la Ribera d'Ebre

Convoca: Consell Comarcal de la 

Ribera d'Ebre

Termini: 30 de juny de 2009

Intercanvis

Camps de treball i cooperació internacionals  

Any rere any, vàries organitzacions de catalanes organitzen  
intercanvis, estades i camps de treball per a joves arreu del  món. 
A continuació, en trobareu un recull:

Camps de treball per la pau i la justícia social internacional
Organitza: Servei Civil Internacional - CAT 

Rutes solidàries 2009
Organitza: Setem i Tarannà. Club de Viatges

Brigada de Solidaritat amb Palestina
Organitza: Associació Catalana per la Pau

Camp de Treball Internacional a Bremen
Organitza: Esplac. Esplais Catalans

Camps de Solidaritat
Organitza: Setem

Estada solidària a Bòsnia
Organitza: Fundació Escolta Josep Carol. Escoltes Catalans

http://www.josepcarol.org/frontoffice/estiu_jove/pdf/activitat_info_pdf.php?Codemp=1&Coddel=1&Codori=A&CodServ=152&CodTanda=1
http://www.fundacioperetarres.org/
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?xnt_locale=ca&xnt_portal=1&nov_novetatId=94751
http://xarxanet.org/xarxanet/newsletter/jsp/users/alabastUnsubscribe.jsp
http://xarxanet.org/xarxanet/newsletter/jsp/users/alabastRecomanacio.jsp
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/img/imprimir259.pdf
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/credits.htm
mailto:alabast@peretarres.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/butlleti_a_l_abast

