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Formació

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

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

Programa informàtic suport - gestió de socis, bàsic | Fundació Catalana de 
l'Esplai | en línia | del 28 de setembre al 19 d'octubre de 2009 

Curs bàsic de voluntariat, cooperació i tecnologia pel desenvolupament 
humà | Enginyeria Sense Fronteres | en línia | del 5 d'octubre al 15 de desembre 
de 2009 

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

Iniciació al voluntariat: la persona | Federació Catalana de Voluntariat 
Social | Barcelona | 19 i 26 de setembre i 3 d'octubre de 2009

Màrqueting i comunicació de l'entitat | Institut de Formació. Fundació Pere 
Tarrés | Barcelona | 9, 10, 16 i 17 d’octubre de 2009

1 de setembre de 2009

Notícia

Tot a punt per una nova edició de l'Escola 
d'Estiu del Voluntariat

Aquest proper divendres 4 de setembre al matí començarà a Tortosa 
la 14a Escola d'Estiu del Voluntariat. 

Voluntaris pertanyents a entitats de tot Catalunya participaran en 
els 17 cursos que s'oferiran fins diumenge. 
 
Més informació a www.voluntariat.org 

Notícia

bloc.xarxanet.org

El nou bloc de xarxanet.org pretén posar al dia la reflexió sobre el món associatiu

El bloc de xarxanet.org vol continuar amb la tasca de reflexió que 
fins ara desenvolupava la secció d'articles d'opinió, que durant 6 
anys ha publicat més de 300 articles. 

La nova eina pretén posar al dia el format amb què es presenta 
l'opinió, apostant per la participació, la interactivitat i les noves 
eines que ofereix la xarxa.

Subscriviu-vos a través del Feedburner per rebre els articles a la vostra o bústia o seguiu-
nos a través de la sindicació de continguts (RSS).



Seminari - Dona i educació a la mediterrània: del dret i la política a la 
cooperació | Institut Europeu de la Mediterrània | Barcelona | 17 i 18 de setembre 
de 2009 

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya

Més formació

Més agenda Més crides Més finançament

Agenda

Festa per la llibertat - 11 de setembre

Jornades de Diàleg Intercultural

Organitza: Federació d'Ateneus de 

Catalunya

Barcelona | 19 de setembre de 2009

14a Mostra d'associacions de 
Barcelona de les Festes de la Mercè
2009

Organitza: Ajuntament de Barcelona

Barcelona | del 24 al 27 de setembre de

2009

Acció de voluntariat - Recuperació de 
senders

Organitza: GEPEC / EdC

Congost de Fraguerau al Montsant | 6 de 

setembre de 2009

Dia internacional per la pau -
Palestina claus per un procés de pau

Jornada de reflexió/debat de l'Agenda 
Llatinoamericana

Organitza: Comissió de l’Agenda de Salt i 

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

Salt (Girona) | 26 de setembre de 2009

Piràmide de Sabates contra les mines 
antipersona

Organitza: Òmnium Cultural 

Barcelona | 11 de setembre de 2009

Organitza: Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) | 

17 setembre de 2009

Organitza: Moviment per la pau

Barcelona | 26 setembre de 2009

Crides

Associació Catalana d'Afectats de 
Fibromiàlgia 

Fundación los Tres Arcángeles

Formació i Treball Fundació Privada

Tasques a realitzar: donar suport a les 

persones per a la recerca i informació 

d'una feina.

Lloc: Barcelona

Perfil: amb experiència en assessorament

ocupacional.

Associació Atzavara-Arrels

Tasques a realitzar: suport psicològic 

(GAM); monitoratge exercici suau (p.ex: 

tai-txi, txi-kung, microgimnàstica); 

monitoratge tallers de relaxació; treball 

social; fundraising; disseny web; disseny

gràfic (cartells, tríptics, revistes).

Lloc: a 40 municipis de Catalunya als

Centres i Casals Cívics.

Perfil: persones amb titulació i/o 

experiència demostrable.

Tasques a realitzar: Incorporació a la 

Comissió de Captació de Recursos per al 

finançament de diversos projectes socials, 

especialment adreçats als següents 

col·lectius: Tercera Edat, Discapacitats, 

Inclusió Social, Família i Medi Rural.

Lloc: Valls (Alt Camp)

Perfil: persona creativa i dinàmica.

Tasques a realitzar: voluntaris per 

col·laborar en el projecte de l’entitat per a 

la cooperació entre cultures i la inserció 

de persones amb risc d'exclusió social.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre)

Perfil: persona oberta, sense prejudicis i 

que li agradi el treball amb altres 

persones.

Novetats
editorials

Les responsabilitats legals en les 
activitats educatives realitzades 
més enllà del temps lectiu

Nou Informe Breu de la Fundació

Jaume Bofill sobre alguns aspectes 

legals sobre les activitats dins del

lleure educatiu.

Còmic sobre la sida

Els Joves per la Igualtat i la Solidaritat 

en presenten aquest material educatiu 

per a la prevenció del VIH/sida amb 

una selecció de còmics i eines per 

treballar-hi.

Poden les empreses contribuir als 
Objectius de Desenvolupament 
del Mil·leni ?

Publicació de l'Escola de Cultura de 

Pau sobre com respon i participa el

sector privat en l'eradicació de la fam 

i la pobresa al món.

Finançament
Convocatòria del règim general, 
àrea de serveis socials, de les 
famílies i de la infància

Convoca: Ministeri de Sanitat i 
Política Social 
Termini: 23 de setembre de 2009

5ª Convocatòria d'ajudes per a 
projectes assistencials i socials 

Convoca: Obra Social d'Ibercaja
Termini: 30 de setembre de 2009

7ª Convocatòria d'ajudes 
per projectes mediambientals

Convoca: Obra Social d'Ibercaja
Termini: 30 de setembre de 2009

Més notícies sobre associacionisme cultural
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Adreça del nou portal: http://www.xarxanet.org/xarxanet/butlleti_a_l_abast

Nou portal cultural a xarxanet.org

Xarxanet.org incorpora el nou portal amb l'objectiu d'informar i generar
coneixement a l'entorn del món associatiu relacionat amb la cultura
catalana, un àmbit amb gran empenta al nostre país. L'Ens de 
Comunicació Associativa serà l'encarregat de gestionar el nou espai.  

L'Ens és una confederació d'entitats que té per objectiu la difusió de 
l'activitat de les associacions culturals a través dels mitjans de comunicació. 

Visiteu-lo >


