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15 de juliol de 2009

Notícia

Subvencions a entitats del tercer sector i altres fundacions i 
entitats sense ànim de lucre per a inversions en el patrimoni 

propi

Oberta la convocatòria de subvencions per a inversions 
en el patrimoni propi de la Secretaria d'Acció 
Ciutadana del Departament de Governació i

Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya per a entitats del tercer sector i altres

fundacions o entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació finalitza l'1 d'agost de 2009.

Més informació >

Notícia

Xarxanet.org al twitter

Xarxanet.org ja forma part de la xarxa més gran de microblogging, 
el Twitter on podeu seguir a través dels diferents missatges de 
text l'actualitat de xarxanet.org.

La nostra adreça del sistema d'enviament de missatges instantani 
és: http://twitter.com/xarxanetorg.

Seguiu-nos i aprofiteu per estar al dia del món de l'associacionisme i 



Formació

Curs  d'iniciació al voluntariat | Fundació Catalana de l'Esplai | en línia | del 28 
de setembre al 23 d'octubre de 2009

Fonts de finançament europees. Projectes europeus per a ONL's | Avalon | 
Barcelona | 21, 22 i 23 de juliol de 2009 

Oficina virtual: gestió de voluntaris | Iwith.org | en línia | del 21 de 
setembre al 18 d'octubre de 2009 

Psicoteràpies de pensament i comunicació | Departament de Salut Mental de 
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | Barcelona | del 7 d'octubre de 2009 a l'1 de 
juliol de 2010

Teatre com a recurs d'intervenció socioeducativa | Associació Sociocultural La 
Formiga | Barcelona | del 20 al 23 de juliol de 2009

Escola d'estiu occitana | Cercle d'agermanament occitano-català | Vilanova d'Olt 
| del 16 al 22 d'agost de 2009 

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya

Més formació

el voluntariat a Catalunya!

Agenda

Festa multicultural

Tertúlia - Adopció i escola

Organitza: Addif

Barcelona | 2 de setembre de 2009

Cinemón 2009 - cicle de cinema 
solidari al carrer

Organitza: Ajuntament de Lleida i ACNUR 

(l'Agència de l'ONU per als refugiats)

Lleida | 17, 18 i 19 de juliol de 2009

Acció de voluntariat - Cens de lliri de 
mar

Organitza: Associació Xocolata per tots, 

GRAMC i l'Ajuntament de Cassà de la

Selva

Cassà de la Selva (La Selva) | 18 de 

 juliol de 2009

Crides

Fundació Marianao

Fundació Escó

Tasques a realitzar: ensenyament de 

lectoescriptura i formació instrumental

bàsica per a gent gran.   

Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix

Llobregat) 

Dedicació: 1 matí a la setmana.

Perfil: Sensibilitat i capacitat d'empatia, 

paciència, capacitat de comunicació amb 

la gent gran i capacitat de treball en 

equip.

Disponibilitat i interès per formar-se en el 

camp de l'educació de persones adultes.

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 

Recurs d'Internet
Connectats

Multiplataforma de dinamització 

juvenil a través de la comunicació 

audiovisual amb l'objectiu de cohesió 

social i dinamització intercultural.

Nova web de la Fundació per la 
Pau

La Fundació aposta en la seva 

web per les eines 2.0, disseny renovat 

i nous continguts.

Han introduït una columna que conté 
un seguit d’eines de la web 2.0, com 

el Youtube i el Facebook.

Nova web de Mans Unides

L'associació Mans Unides presenta el 

seu web renovat amb un nou disseny i 

millora dels seus continguts.



Més agenda Més crides Més finançament

Organitza: GEPEC / EdC

Platja Natural dels Salats i Muntanyes de 

Creixell, Torredembarra i Roda de Barà | 2 

d'agost de 2009

Exponatur09

El camí - ruta de senderisme cultural

Organitza: Associació PAS

Països Catalans | del 20 al 26 

d'agost de 2009

Creativity.cat - Trobada de joves

Organitza: Kids in Action i Neogenia 

Intercultural

Vilobí d'Onyar (La Selva) | del 6 al 15 

d'agost de 2009

Organitza: Associació Nereo i Fundació 

Mar. Centre d'Estudis del Mar

Begur (Baix Empordà) | del 6 de juliol al 

4 de setembre de 2009

ACAU - Associació Coordinadora 
d'Ajuda

Tasques a realitzar: necessiten persones 

per a tasques diverses al magatzem on es 

preparen els lots d'aliments que 

distribueixen a les persones en situació de 

pobresa.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)

Perfil: persones amb capacitat

per preparar lots d'aliments, ordre i 

manteniment del magatzem.

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.

Finançament
Subvencions a les associacions de 
veïns per a l'any 2009

Convoca: Ajuntament de Tortosa 
Termini: 31 de juliol de 2009

Ajuts a la recerca sobre gènere 
Francesca Bonnemaison

Convoca: Diputació de Barcelona
Termini: 4 d'agost de 2009

Programa per al desenvolupament 
socioeconòmic local a l'Àfrica, 
l'Àsia i l'Amèrica Llatina

Convoca: Obra Social "La Caixa"
Termini: 7 d'octubre de 2009

Associacions i voluntaris
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Educació en el lleure a l'Estiu de 2009

A continuació us oferim un seguit de propostes formatives, d'espectacles
i d'activitats socials perquè aprofiteu els mesos de vacances, tot dedicant 
el vostre temps lliure a aprendre, al compromís social, a l'educació en valors, 
a la solidaritat, a la pau, al treball en xarxa, etc.  

Més informació >


