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Formació

Curs bàsic de voluntariat | Federació Catalana de Voluntariat Social | 
Barcelona | 9, 13 i 23 de maig de 2009

Curs d'iniciació al voluntariat | Càritas Barcelona | Barcelona | de l'11 al 27 de 
maig de 2009

Recerca de finançament per a entitats de cooperació i desenvolupament | 

1 de maig de 2009

Notícies

Aquest estiu anem a Tortosa!

L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2009 ja té lloc i dates!

La 14a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat (EEV)
es realitzarà a l'Ebre, a la població de Tortosa els dies 4, 5 
i 6 de setembre.

Ja podeu reservar les vostres agendes!

Aneu preparant-vos, voluntàries i voluntaris de les entitats 
sense afany de lucre de Catalunya, perquè s’apropa l’estiu i 
l’Escola d’Estiu del Voluntariat ja escalfa motors!

Enguany l’EEV arriba amb novetats organitzatives, 
d’inscripcions i de formació.

Per mantenir-vos informats consulteu: 
www.xarxanet.org i a la web de la Secretaria d'Acció
Ciutadana



Avalon | Barcelona | 21, 22, 28 i 29 de maig de 2009 

Com elaborar un pla de màrqueting per a l'entitat | Institut de Formació de la 
Fundació Pere Tarrés | Barcelona | 15, 16, 22 i 23 de maig de 2009 

Programa de gestió d'associacions suport - socis bàsic virtual | Fundació 
Catalana de l'Esplai. Suport Associatiu | El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) | del 
15 de maig a l'1 de juny de 2009 

Jornada “Les claus de la captació de fons” | Coordinadora Catalana de 
Fundacions | Barcelona | 6 de maig de 2009

La sostenibilitat: una utopia o un repte? | El CAE | Manresa (Bages) | del 
9 al 30 de maig de 2009

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya

Més formació

Agenda

Tertúlia - Dificultats lligades al fet 
adoptiu

Organitza: ADDIF

Barcelona | 6 de maig de 2009

Festa Esplai

Organitza: Fundació Catalana de l'Esplai

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) |10 

de maig de 2009

XII Jornades de Psoriasi 2009

Organitza: Acció Psoriasi

Barcelona | 9 de maig de 2009

Jornades d'associacionisme, 
universitat i territori - Societat en 
xarxa

Organitza: URV, Moviment Laic i 

Progressista i Fundació en Xarxa

Tarragona | 8 i 9 de maig de 2009

Festa - Primavera Solidària a 
Banyoles

Organitza: Banyoles Solidària

Banyoles (Pla de l'Estany) | 9, 23, 29 i 31 

Crides

Amics de la Gent Gran

Tasques a realitzar: persones voluntàries 

que estiguin sensibilitzades amb la 

situació de solitud que pateixen moltes 

persones grans i vulguin visitar-les un cop 

per setmana al seu domicili per oferir-los 

suport emocional i afectiu.    

Lloc: Barcelona 

Dedicació: 2 - 3 hores setmanals a les

tardes.

AFAB

Tasques a realitzar: fer acompanyament i 

suport a cuidadors de persones amb la 

malaltia d'Alzheimer, per tal de fer-los 

sentir més recolzats i menys sols.

Lloc: Barcelona 

Dedicació: 2 hores a la setmana.

Perfil: capacitat d'escolta i empatia.

Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

Tasques a realitzar: persones voluntàries 

per cobrir la recepció i el primer contacte 

amb les persones que vénen a sol·licitar 

Recursos Internet
Bloc - Finestra jove

L'Associació Internacional de 

Voluntariat realitza aquest bloc que 

pretén ajudar en el creixement 

personal a joves i adolescents en 

relació amb el voluntariat.

Associació Internacional de 

Voluntariat

Nova web - GREC resolució de 
conflictes

L'entitat GREC resolució de conflictes

estrena nou website on podreu trobar 

tota la informació actualitzada dels 

seus projectes. 

GREC resolució de conflictes

Recurs - Biblioteca Digital Mundial

Nova biblioteca de caire mundial i 

intercultural que posa a l'abast de 

tothom de forma gratuïta i en format 

multilingüe documents històrics 

originals de nombrosos països i 

cultures del món.

UNESCO i la Biblioteca del Congrés 



Més agenda Més crides Més finançament

de maig de 2009

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

Organitza: Setem, Alternativa 3, Fets, 

Intermón Oxfam i Xarxa de Consum

Solidari

Diversos municipis de Catalunya | 9, 10, 

16, 17, 23 i 24 de maig de 2009

Conferències - En clau de pau

Organitza: Fundació per la Pau

Barcelona | del 28 d'abril al 16 de juny de

2009

XVè Fòrum La primavera de les 
Associacions - El joves. El relleu
generacional? El relleu generacional a 
les associacions

Organitza: Torre Jussana

Barcelona | 13 i 14 de maig de 2009

Taula rodona - Les claus de l'èxit de 
les campanyes i l'acció política de les 
ONG

Organitza: Obra Social La Caixa

Barcelona | 12 de maig de 2009

els seus serveis. Recepció i informació 

general de l’entitat, derivació als 

programes i serveis que oferim, control de

cites.

Lloc: Barcelona

Perfil: persones sensibilitzades en 

col·lectius immigrants i que senten un 

especial interès per la defensa dels drets 

de les persones refugiades.

Associació ECOIMA  

Tasques a realitzar: acompanyament de 

grups escolars en excursions a la natura, 

tallers de medi ambient. Ajuda en estudis i 

recerca de fauna i flora.

Lloc: Badalona (Barcelonès)

Dedicació: 2 hores a la setmana

Perfil: coneixements sobre natura i medi 

ambient.

dels Estats Units 

Finançament
Subvencions per a entitats 
juvenils que desenvolupin
projectes de cooperació

Convoca: Departament d'Acció Social i 

Ciutadania (Generalitat de Catalunya)

Termini: 15 de maig de 2009

Ajuts per a projectes de foment 
del voluntariat

Convoca: Obra Social La Caixa

Termini: 17 de maig de 2009

Subvencions per a associacions 
juvenils i entitats que ofereixin 
serveis a la joventut

Convoca: Departament d'Acció Social i 

Ciutadania (Generalitat de Catalunya)

Termini: 23 de maig de 2009

Fundació Pere Tarrés

Poden innovar les organitzacions socials?
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Adreça del nou portal: http://www.xarxanet.org/xarxanet/butlleti_a_l_abast

Jornada gratuïta el divendres 8 de maig, organitzada per l'Institut de 
Formació de la Fundació Pere Tarrés per acostar i desmitificar els 
conceptes d'innovació a les organitzacions que treballen en l'Acció Social.

Més informació >


