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15 de juny de 2009

Notícia

Teniu fins al 22 de juny per inscriure's a l'Escola d'Estiu de 
Voluntariat 20009!

Fins al proper dilluns 22 de juny teniu temps per inscriure's a 
l'Escola d'estiu de voluntariat que es realitzarà a Tortosa el 4, 5 i 
6 de setembre de 2009.

Si voleu conèixer els cursos que s'oferiran i com inscriure's no 
us perdeu aquesta novetat de xarxanet.org! 

Si voleu seguir informats, visiteu: www.voluntariat.org

Notícia

Mulla't per l'Esclerosi Múltiple...
 

...apunta't a fer de voluntari

Mulla’t per l’esclerosi múltiple és una campanya de sensibilització 
social i de captació de fons en la que participen 600 piscines de 
tot Catalunya i més de 70.000 persones que el dia 12 de juliol
es mullen nedant metres en solidaritat amb l’esclerosi múltiple.



Formació

Campus per la Pau | Justícia i Pau i l'Oficina de Solidaritat i Cooperació de la 
Universitat de Lleida | Lleida | 18 i 19 de juny de 2009 

Curs de com desenvolupar el sentit de l'humor | Escola de Formació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social | Barcelona | 20 de juny de 2009

Curs bàsic de voluntariat | Escola de Formació de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social | Barcelona | 27 de juny, 4 i 11 de juliol de 2009 

Curs sobre la comunicació: conèixer-nos millor per entendre'ns
| Escola de Formació de la Federació Catalana de Voluntariat Social | Girona | 

18 i 19 de juny de 2009 

Escola Virtual d'Estiu Espiral 2009 | Associació Espiral | en línia | de l'1 al 15 
de juliol de 2009 

Els serveis socials avui: propostes per enfortir la cohesió social | Servei 
d'Acció Social. Diputació de Barcelona | Barcelona | 29 de juny i 3 de juliol de 2009

Taller d'animació per a gent gran | Amics de la Gent Gran | Barcelona | 2 de 
juliol de 2009 

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya

Més formació

Com cada any la Fundació Esclerosi Múltiple organitza el Mulla't amb l'objectiu de recaptar 
fons per a projectes relacionats amb la malaltia, i cerca persones que vulguin fer de 
voluntaris que dinamitzin les diferents activitats programades.

Accés a la crida de voluntariat >

Agenda

Marxa nocturna - Rutes per Collserola

Organitza: Arxiu Històric de Roquetes -

Nou Barris

Barcelona | 20 de juny de 2009

Exposició - Indígenes aïllats

Organitza: Survival Internacional. Grup de 

suport de Barcelona

Barcelona | fins al 26 de juny de 2009

Crides

Aldees Infantils SOS de Catalunya  

Tasques a realitzar: calen 2 voluntaris/es 

per ajudar els educadors socials d'una 

residència de menors.   

Lloc: Sant Quirze del Vallès (Vallès

Occidental) 

Dedicació: 2 matins o 2 tardes mensuals 

en cap de setmana.

Perfil: experiència amb menors.

Recurs d'Internet
elmur.net

Projecte interactiu a la xarxa adreçat 

a joves artistes i creadors 

audiovisuals amb la voluntat de seguir 

amb l'objectiu de potenciar l'art al 

carrer com a eina didàctica i reflexiva.

Fundació Ferreruela Sanfeliu

Portal d'acollida per a persones 
immigrades

Nou web amb l'objectiu de facilitar la 



Més agenda Més crides Més finançament

Tertúlia a la fresca - Cap a una 
economia sense exclusions amb 
Arcadi Oliveres

Organitza: Fundació Ser.gi

Girona | 16 de juny de 2009

Exposició - Consum Responsable

Organitza: Càtedra UNESCO de 

Desenvolupament Humà Sostenible de la 

UdG i Coordinadora d'ONG Solidàries

Cadaqués (Alt Empordà) | del 26 al 28 de 

juny de 2009

Exposició - Recordar des del cor: les 
víctimes en la memòria

Organitza: Taula Catalana per la Pau i els 

Drets Humans a Colòmbia

Barcelona | 16, 17 i 18 de juny de 2009

Presentació de l'Anuari 2009 del 
Tercer Sector Social a Catalunya

Organitza: Taula d'entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya i Observatori 

del Tercer Sector

Barcelona | 9 de juliol de 2009

Jornada d'Innovació de serveis i 
continguts digitals en l'àmbit social

Organitza: Secretaria de 

Telecomunicacions i Societat de la 

Informació (Generalitat)

Barcelona | 22 de juny de 2009

Conferència - Present i futur. 
Relacions de parella i sexualitat. 
Internet i trastorn bipolar

Organitza: Associació de Bipolars de 

Catalunya (A.B.C.)

Barcelona | 18 de juny de 2009

Fundació Escó

Tasques a realitzar: voluntaris per al Casal 

Escó que va adreçat a infants de 3 a 13 

anys en situació de vulnerabilitat social. És 

ubicat al barri del Raval i té una durada de 

2 mesos, juliol i agost.

Lloc: Barcelona

Perfil: ser major de 18 anys i tenir

experiència en el món del lleure educatiu; 

també oferim el Casal com a centre, per 

realitzar les pràctiques de lleure.

Dedicació: període de temps mínim per 

realitzar el voluntariat és de 15 dies. Hi ha

tres torns horaris per fer de monitor 

voluntari.

Formació i Treball Fundació Privada

Tasques a realitzar: suport en la gestió de 

les donacions dins d'un programa concret 

(el programa PES).

Lloc: Barcelona

Dedicació: 4 hores pels matins de dimarts 

i dijous.

Perfil: amb habilitats socials i bon tracte 

amb la gent .

Òmnium Cultural. Flama del Canigó

Tasques a realitzar: 100 voluntaris per 

participar en una acció simbòlica per a 

l'espectacle de foc, dansa i música dels 

Països Catalans per a l'arribada i recollida 

de la Flama del Canigó per part de les 

entitats i associacions de la ciutat.

Lloc: Barcelona

Dedicació: tarda i vespre del 23 de juny 

de 2009. 

integració de persones immigrades

d'origen estranger a Catalunya. 

S'estructura en 10 àmbits  i es pot

consultar en 10 llengües diferents.

Secretaria per a la Immigració

Banyoles Solidària estrena bloc

Aquesta entitat ha creat un 

bloc pràctic i emotiu, ja que recull la

informació sobre els seus projectes i 

l'experiència narrada dels cooperants. 

També hi trobareu tota la informació 

sobre l'entitat i la seva activitat.

 Banyoles Solidària

Finançament
Ajuts a programes socials

Convoca: Obra Social i Cultural de 
Caixa de Terrassa 
Termini: 26 de juny de 2009

Subvencions destinades a 
associacions per promoure la
realització de plans de 
participació 

Convoca: Secretaria de Relacions 
Institucionals i Participació
(Generalitat de Catalunya) 
Termini: 29 de juny de 2009

Convocatòria de selecció de bones 
pràctiques d'inclusió

Convoca: Ministeri de Sanitat i 
Política Social 
Termini: 21 de juliol de 2009

Associacions i voluntaris



Subscriure's | Donar-se de baixa | Recomana | Imprimir | Crèdits

Tel 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | alabast@peretarres.org

Adreça del nou portal: http://www.xarxanet.org/xarxanet/butlleti_a_l_abast

Voleu aprendre durant aquest estiu?

Tot seguit us presentem un recull de nombroses activitats
formatives: Escoles d'estiu, Màsters i Postgraus, o camps de treball i 
cooperació internacional. Totes elles, relacionades amb el món de 
l'associacionisme i el voluntariat.

Més informació >


