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01 d'octubre de 2009 

Notícia

Nou xarxanet.org 

El projecte xarxanet.org inaugura una nova etapa després de més de 6 anys 
d’existència 

El nou xarxanet.org neix amb una nova plataforma tecnològica, un nou 
disseny i la incorporació d’eines 2.0 per garantir la participació dels seus 

usuaris. 

 

Les principals millores que trobareu en el nou portal estan pensades perquè la pàgina sigui més 
útil a entitats i voluntaris, en la seva tasca de fer un món millor. 

 
Millores en el contingut i la cerca d'aquest: des de la secció de recursos per a entitats, 
hereva de les antigues càpsules de coneixement, passant per l'agenda d'actes i cursos o pel 
cercador del contingut del web a través de tags o paraules clau. El contingut s'ha tornat més 

visual gràcies al Flickr i el You Tube . 
 

Millores en la difusió dels continguts: a través d'un únic butlletí electrònic setmanal 
personalitzable temàticament, al qual us convidem a subscriure-us. També a través del bloc 

d'opinió  i les xarxes socials com Facebook i Twitter. 
 

Millores en la participació dels usuaris: a través de la seva valoració dels recursos, els 
seus comentaris a les notícies, i com a entitats amb la possibilitat d'introduir actes i cursos a 

l'agenda.  
 

Visiteu-nos a: 

www.xarxanet.org 

 
Millors entitats i voluntaris per a un món millor 

 

Notícia

El Departament de Governació i Administracions Públiques 
signa 81 convenis pluriennals amb entitats sense ànim de 

lucre 

http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/267/img/butlleti.htm
http://www.xarxanet.org/recursos
http://www.xarxanet.org/agenda
http://www.flickr.com/photos/xarxanet
http://www.youtube.com/xarxanetorg
http://bloc.xarxanet.org/
http://bloc.xarxanet.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=67229571345
http://twitter.com/xarxanetorg
http://www.xarxanet.org/


Formació  

Iniciació al voluntariat | Federació Catalana de Voluntariat Social | 
Girona | 19, 21, 21 i 28 d'octubre de 2009 

El camí de les relacions | Federació Catalana de Voluntariat Social | 
Girona | 7, 14 i 21 de novembre de 2009  

Curs atenció a la dependència | Amics de la Gent Gran | Barcelona | 13 
de novembre de 2009  

Com captar i dinamitzar voluntaris | El CAE | Manresa | 17 d'octubre de 
2009  

Dissenya el teu butlletí. Freehand - Adobe In Design | Institut de 
Formació de la Fundació Pere Tarrés | Barcelona | 6, 7, 13 i 14 de 
novembre de 2009  

Escola de Formació Permanent. Cap a la construcció d'una ciutadania 
activa, d'un nou compromís cívic | Fundació Segle XXI | Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat) o Lleida | del 31 d'octubre al 27 de febrer de 
2009  

Postgrau en resolució de conflictes públics i mediació comunitària | 
Fundació UDG | Girona |  del 16 d'octubre de 2009 al 3 de juliol de 
2010  

Curs d'educadors ambientals i per a la sostenibilitat | GEPEC | Reus |  
17, 24 i 31 d'octubre de 2009  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

 

A la Casa del Mar de Barcelona, el passat 21 de setembre de 2009, 
es van presentar i lliurar els 81 convenis pluriennals signats amb 
entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions cíviques, 
comunitàries i de foment del voluntariat. 
 
Al Departament ha fet una inversió d'11.050.000€, per els anys 
2009, 2010 i 2011. 
 
Les  subvencions són per desenvolupar: 
 
- Actuacions cíviques d'àmbit veïnal o sectorial. 
- Fomentar el teixit associatiu, el civisme, la participació ciutadana i 
la promoció dels valors democràtics. 
- Programes d'intervenció i inclusió social aplicades a comunitats, 

barris i minories socials. 
 
Felicitats als programes i entitats seleccionades!!! 

Notícia

La Marató de TV3 - Edició 2009 

Obertes les inscripcions!!! 

 

Apunta’t a fer de voluntari a la 
Marató de TV3 
 
Vols formar part de la Marató de TV3 
d'enguany dedicat a les malalties 
minoritàries!? 

Si tens més de 18 anys i ets membre d'una associació o entitat de voluntariat posa't en 
contacte amb Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Obres Públiques. 
Fes un clic aquí! 

Per a més informació:  
 
www.voluntariat.org 

Agenda Crides Concursos i premis

http://www.federacio.net/ca/programes/fomentserveisxarxa/escola.html
http://www.federacio.net/ca/programes/fomentserveisxarxa/escola.html
http://www.amicsdelagentgran.org/src/documents/article1721-82-29.pdf
http://www.elcae.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=97
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/formacio_recerca_consultoria/cursos_accio_social_nou/tallers_gestio_associativa/veure_detall_curs?ruta=/peretarres_ca/peretarres/extres/cursos/222342
http://www.ciutadaniactiva.org/
http://www.ciutadaniactiva.org/
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5941&codigo_ini=
http://agendagepec.wordpress.com/
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/inici/formacio
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?xnt_locale=ca&xnt_portal=1&nov_novetatId=186047
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?nov_novetatId=32627
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetats.voluntariat?xnt_portal=103
http://www.xarxanet.org/xarxanet/fes_teVoluntariInici.voluntariat?xnt_portal=100
http://ca-es.facebook.com/group.php?gid=67229571345&virtagoraView=off
http://www.fundaciomaratotv3.cat/
http://www.marato09.voluntariat.org/
http://www.voluntariat.org/xarxanet/novetatsDetall.voluntariat?xnt_locale=ca&xnt_portal=100&nov_novetatId=5901
http://www.bancdelsaliments.org/ca/Gran_recapte_daliments_a_Catalunya_-_Campanyes/
http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/premios_dinamicos.cfm?id_premio=2


Més agenda Més crides Més finançament 

IX Fira d'entitats 

Jornades del Centre Delàs. 
Influència de Paquistan, Iran i 
Afganistan en la pau i l'estabilitat al 
món 

Organitza: Justícia i Pau 
Barcelona | 16 d'octubre de 2009 

Seminari sobre Drets Humans 2009 

Organitza: S.O.S. Racisme 
Barcelona | 28 d'octubre de 2009 

Xerrada - Gaza necessita justícia: la 
impunitat dels crims de guerra 

Organitza: Amnistia Internacional 
Lleida | 22 d'octubre de 2009 

Festa en suport als infants i joves 
amb problemes de cor al Tibidabo 

Organitza: AACIC 
Barcelona |24 d'octubre de 2009 

V Jornades formatives - Intervenció 
i prevenció: camins paral·lela 

 
Organitza:Fundació Vicki Bernadet 
Barcelona | 29 i 30 d'octubre de 
2009 

Jornada - La participació del Tercer 
Sector en els Plans locals d'Inclusió 
Social 

Organitza: Taula d'entitats del Tercer 
Sector Social 
Barcelona | 14 d'octubre de 2009 

Jornades sobre Bancs del temps 

 
Organitza: Associació Salut i Família 
Barcelona | 29 i 30 d'octubre de 
2009 

Organitza: Federació Catalana de 
Voluntariat Social. Delegació Girona 
Girona | 17 d'octubre de 2009

Banc dels aliments 

Coordinadora d’Entitats del Poble 
Sec 

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. 

SOS Gats 

Fundació Casc Antic 

Tasques a realitzar: voluntariat per  
donar suport al servei "Anem per 
feina". Aquest servei dóna ajuda i 
assessora en temes d'inserció 
laboral i dóna acollida a persones 
nouvingudes. 
Lloc: Barcelona  
Dedicació: un o dies a la setmana. 

Tasques a realitzar: campanya de 
recollida d'aliments a tot Catalunya 
coincidint amb el Dia Mundial de 
l'Alimentació i el Dia Internacional 
de l'Eradicació de la Pobresa.  
Lloc: Barcelona 
Dedicació:del 13 al 17 d'octubre de 
2009.

Tasques a realitzar: acompanyar i 
donar suport en el propi domicili a 
persones que tenen problemes de 
mobilitat i passen la major part del 
temps en soledat. 
Lloc: Barri del Poble Sec (Barcelona) 

Tasques a realitzar: voluntariat per  
donar suport en diverses colònies i 
a la gatera de Sant Andreu 
realitzant tasques de neteja i 
alimentació. 
Lloc: Barcelona 

 VI Premis d'educació en el 
lleure  

Convoca: Fundació Lluís Carulla  
Termini: 10 de desembre de 
2009 

Premis BCJ 2009 del Consell de 
la Joventut de Barcelona 

Convoca: Consell de la Joventut 
de Barcelona  
Termini: 27 de novembre de 
2009 

Premi Nafent a projectes 
d'intervenció per al foment de la 
participació i la millora de la 
convivència  

Convoca: GREC Resolució de 
conflictes  
Termini: 23 de novembre de 
2009 

3r Concurs d'animacions per la 
pau 

Convoca: Fundació per la pau  
Termini: 30 d'abril de 2010 

Finançament
Subvencions per a la realització 
de projectes de recerca sobre 
drets humans  

Convoca: Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació  
Termini: 28 d'octubre de 2009 

 

Ajuts econòmics  sobre 
drogodependències a l'any 2009 

Convoca: Ministeri de Sanitat i 
Política Social  
Termini: 21 d'octubre de 2009 

 

Premis Imserso "Infanta 
Cristina" 

Convoca: Institut de Gent Gran i 
Serveis Socials. Ministeri de 
Sanitat i Política Social  
Termini: 9 d'octubre de 2009 

Campanya de la Fundació Banc dels aliments 

 

 

 

http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/inici/agenda
http://www.xarxanet.org/xarxanet/fes_teVoluntariInici.voluntariat?xnt_portal=100
http://www.xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?xnt_locale=ca&xnt_portal=1&nov_novetatId=140267
http://www.federacio.net/news/2009/09/18/0001
http://www.centredelas.org/images/jornades_09.pdf
http://www.sosracisme.org/accions/iniciativa.php
http://www.amnistiacatalunya.org/grupos/lleida/paginas/agenda/cite/articulo/gaza-necessita-justicia-xerrada-sobre-la-impunitat-dels-crims-de-guerra/
http://www.aacic.org/noticies.jsp?articleId=313
http://www.fbernadet.org/cat/pdfs/resum.pdf
http://www.tercersector.cat/admin/repositori/File/jornada-inclusio/programa_jornada-inclusio-web.pdf
http://www.saludyfamilia.es/noticies/files/2009/Diptic%20Jornada%20Catala%20%20DEFINITIU%20AGOST%202009.pdf
http://www.bancdelsaliments.org/ca/Gran_recapte_daliments_a_Catalunya_-_Campanyes/
http://bastons.blogspot.com/2009/01/qui-som.html
http://www.voluntariat.org/xarxanet/fes_teVoluntariDetall.voluntariat?vol_cridaDetall_id=1929&xnt_portal=100
http://www.sosgats.com/asociacion_voluntario.html
http://www.sosicascantic.cat/fundaci-casc-antic-necessitem-voluntaris
http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/premios_dinamicos.cfm?id_premio=2
http://www.cjb.cat/download/tramesa/tramesa_31/bases_premis_bcj_2009.pdf
http://www.grecmail.org/mm/file/preminafent/CatalunyaCampTarragona.pdf
http://www.pangea.org/perlapau/fundacioperlapau/concurs/
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5472/09253092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/20/pdfs/A38439-38451.pdf
http://www.seg-social.es/nuevaweb/index.html
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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 

 

Gran recapte d'aliments a Catalunya 

del 13 al 17 d'octubre de 2009 

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació (16 d'octubre) i el 
Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa (17 d'octubre), la 
setmana del 13 al 17 d'octubre de 2009 l'entitat Banc dels Aliments 
ajudada per institucions, entitats i voluntaris recollirà per tot 
Catalunya aliments (arròs, pasta, llegums secs, oli; en definitiva, 
aliments secs o de llarga durada, com conserves). 

L’objectiu principal de la campanya és recaptar aliments des de 
qualsevol punt de Catalunya per tal de fer-los arribar a les persones 
més necessitades mitjançant la xarxa d’entitats receptores 
d’aliments. 

Més informació > 
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