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1 de gener 2010

Notícia

xarxanet.org
Un projecte al servei de les necessitats de les entitats i
voluntaris
El 16 de desembre de 2009, va tenir lloc la
presentació oficial del nou xarxanet.org amb
les intervencions de Xavier Garriga, Genís
Roca i Roger Buch.
Durant l'acte es va reflexionar sobre l'ús de
les noves tecnologies per part de les entitats i
sobre com aquestes poden aprofitar les
utilitats de xarxanet.org.
Aquest nou portal preten posar a l'abast de
les entitats la cerca de finançament, amb
voluntat d'estar informat, disposar
d'assessorament i coneixement, i estar al dia
de les reflexions i els reptes entorn el sector
associatiu.
Més informació >

Notícia

Envia'ns una foto de la teva iniciativa amb un diverdit!
Els "Diverdits" són unes titelles didàctiques que es
col·loquen als dits de les mans i que estan teixides
manualment per les dones de la comunitat de Chutahua
a l'altiplà de Bolívia. Són un projecte de comerç just
impulsat per la Fundació Equilibri.
Xarxanet.org va repartir "DiverDits" a tots i totes les
assistents a la presentació que es va dur a terme el
passat 16 de desembre de 2009.
Envia'ns la teva imatge i explica'ns la teva
iniciativa!
Més informació >

Formació
Aproximaci ó al codesenvolupament | UdL. Oficina de Cooperaci ó i
Solidaritat | Cervera | del 12 de gener al 2 de febrer de 2010
Curs d'introducció a l'ètica aplicada a la intervenci ó social i
psicoeducativa | Departament d'Acci ó Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya | Demarcacions territorials de Lleida,
Tarragona, Barcelona i Girona | durant el 2010
La responsabilitat de l'empresa en l'àmbit dels drets humans | Escola
de Cultura de Pau de la UAB | Cerdanyola del Vall è s (Vall è s Occidental)
| del 12 de gener al 9 de mar ç de 2010
Jornades d'Educació en Comunicació 2010: Educació, Televisió i Cinema
| Aulam è dia | Barcelona | 20, 21 i 22 de gener de 2010
Curs bàsic de voluntariat | Federaci ó Catalana de Voluntariat Social
| Tarragona| 9, 16 i 23 de gener de 2010
Curs monogràfic "Metodologies participatives per a la transformaci ó
social" | SETEM Catalunya i Àgora Nord Sud | Barcelona | 15 de gener

| del 12 de gener al 9 de mar ç de 2010
Jornades d'Educació en Comunicació 2010: Educació, Televisió i Cinema
| Aulam è dia | Barcelona | 20, 21 i 22 de gener de 2010
Curs bàsic de voluntariat | Federaci ó Catalana de Voluntariat Social
| Tarragona| 9, 16 i 23 de gener de 2010
Curs monogràfic "Metodologies participatives per a la transformaci ó
social" | SETEM Catalunya i Àgora Nord Sud | Barcelona | 15 de gener
al 13 de juny del 2010
Voluntari, nen malalt i família | AFANOC | Tarragona | 30 de gener
de 2010
Comptabilitat i fiscalitat al dia | Institut de Formaci ó de la Fundaci ó
Pere Tarr é s| Barcelona | 22, 23, 29, 30 gener 2010
El curs pertany al Pla de Formaci ó de Voluntariat de Catalunya
Més formació

Premis i beques

Crides

Agenda
Fòrum Social Pere Tarrés  El tercer
sector social estratègic en les
polítiques socials a càrrec de
Francisco Moza, secretari general de
Política Social i Consum del Ministeri
de Sanitat i Política Social
Organitza: Fundaci ó Pere Tarr é s
Barcelona| 22 de gener de 2010
Campanya Qui estima Pepe ? 
Captació de fons per a Alzheimer
Catalunya
Organitza: Alzheimer Catalunya
Barcelona | gener i febrer de 2010
Presentaci ó d'un llibre  Els Centres
d'Esplai, ara i aqu í. Les 10 qüestions
clau per impulsar l'educació en el
lleure

Programa de beques PNUD

Associaci ó ARTIXOC
Tasques a realitzar: assistir a classes
i tasques d'ensenyament de teatre i

Termini: 14 de gener de 2010

suport al professorat.
Lloc: Barcelona
Dedicació: curs 2009  2010
Escola d'Adults de l'Associaci ó de
Veïns del Casc Antic
Tasques a realitzar: voluntaris per al
proper trimestre per donar classes
de castell à per a immigrants.
Lloc: Barcelona
Dedicació: horari de tarda de 16 a
17:30 dos dies a la setmana.

Organitza: Fundaci ó Catalana de
l'Esplai
Barcelona | 21 de gener de 2010

l'entitat i recerca de captaci ó de
fons.

Organitza: ÀFRICA EduSa
Sta. Coloma de Gramanet
(Barcelona) | fins el 10 de gener de
2010

Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 hores setmanals.
Perfil: que escrigui en catal à i en
castell à i tingui coneixements del
m ón associatiu i del funcionament
de les entitats.

Més agenda

Més crides

Campanyes de recollida de joguines

Us oferim una mostra de diferents campanyes de recollides de
joguines per Reis. A m é s, en aquest enlla ç trobareu recomanacions
de com han de ser aquestes joguines:
12a Campanya “Reis per a tothom ”
R àdio Estel, el Centre Cristi à dels Universitaris (CCU) i amb el suport
de la Federaci ó Catalana de Voluntariat Social.
Es recullen especialment mantes, sabates i cal çat, tovalloles i pijames
per a gent gran o adulta i joguines noves per a infants. Fins al 5 de
gener pots fer la teva aportaci ó a R à dio Estel.
Creu Roja Catalunya
A partir del mes de novembre les oficines locals de la Creu Roja
situades a 68 localitats catalanes es van posar en marxa per
comen çar a recollir joguines per als infants de fam ílies amb
problemes socials o econ òmics, una tasca que realitzen amb
coordinaci ó dels serveis socials i que arriba a 218 poblacions de
Catalunya.

III Premi a les iniciatives de
custòdia del territori
Convoca: Obra Social Caixa
Manlleu
Termini: 15 de gener de 2010

Finançament
Subvencions per activitats sobre
mem òria històrica
Convoca: Departament d'Interior,

Saha Associaci ó
Tasques a realitzar: ajudar en la
redacci ó i elaboraci ó del projecte de

Exposició fotogr àfica  À FRICA 
EduSa

Convoca: Secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya

Relacions Institucionals i
Participaci ó de la Generalitat de
Catalunya
Termini: 22 de gener de 2010

Ajudes a projectes
mediambientals
Convoca: Obra Social Caja Madrid
Termini 8 de febrer de 2010

Més finançament

problemes socials o econ òmics, una tasca que realitzen amb
coordinaci ó dels serveis socials i que arriba a 218 poblacions de
Catalunya.
Barcelona solid ària
Us enllacem a un recull de llocs i entitats que fan campanyes de
recollida de joguines a la ciutat de Barcelona.

Subscriureus | Imprimir | Crèdits

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

