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1 de febrer 2010 

Notícia

Entitats i web 2.0  
Nou servei de pàgines web dinàmiques i gratuïtes per a 

entitats catalanes  

El divendres 5 de febrer, de 17.00 a 19.00 hores, a la 
Casa del Mar tindrà lloc un espai d'informació i taller de 
creació de pàgines web dinàmiques i amb eines web 2.0. 

Aquest nou servei gratuït per a les entitats catalanes és una 
nova eina que posa a disposició xarxanet.org per tal que les 
entitats  disposin d'una comunicació més eficient i un espai 
més ben posicionat a Internet. 

Cal que les entitats que vulguin participar al taller confirmin 
la seva assistència posant-se en contacte amb Entitats i 
web 2.0 a través del correu electrònic 
dospuntzero@xarxanet.org  o bé per telèfon al 902 102 
917. 

Més informació > 

Notícia

 
Campanya de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 

Una poma per la vida 
 
Campanya solidària envers les persones afectades 
d'esclerosi múltiple amb la col·laboració de la cadena de 
supermercats Condis. Sensibilització de la societat pel que fa 
a aquesta malaltia que afecta majoritàriament persones 
joves. 
 
La FEM fa una crida de voluntaris per a aquesta acció: 
 
Tasques a realitzar: demanar col·laboració als compradors del 
supermercat Condis tot oferint una poma que ha de col·locar 
dins d'una bossa de paper en la qual s'explica la tasca de la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 
Dedicació: 12 i 13 de març de 2010 
Lloc: hi ha punts de venda a tot Catalunya. 
 
Per actuar o demanar informació: 
 

Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 
Contacte: Mercè Sancho 

Tel: 902 11 30 24 
A/e: msancho@fem.es 

Més informació > 
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http://www.xarxanet.org/events/campanya-una-poma-la-vida-reservat-els-dies-12-io-13-de-marc


Formació  

Curs de voluntariat en l'àmbit de l'oncologia | Federació Catalana 

de Voluntariat Social | Barcelona | 19, 25 i 26 de febrer de 2010  

Els conflictes. Un món de solucions | Món 3. Fundació Solidaritat UB | 
Barcelona | del 9 al 25 de febrer de 2010  

Voluntariat, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà | 
Associació catalana d'enginyeria sense fronteres | en línia | del 8 de 
març al 24 de maig de 2010  

Coneixements bàsics sobre alcoholisme crònic | Associació Rauxa | 
Barcelona | 5, 6 i 13 de març de 2010  

Seminari sobre l'acompanyament en l'àmbit socioeducatiu | Fundació 
SER.GI | Girona | 19, 20, 26 i 27 de febrer de 2010  

La gestió de les persones a la nostra entitat | Torre Jussana - Centre 
de Serveis a les Associacions | Barcelona | 2, 4, 9, 11 i 16 de febrer de 
2010  

La relaxació | Fundació Verge Blanca. Escola de l'Esplai de Lleida | 
Lleida | 27 de febrer i 6 de març de 2010  

Curs d'introducció a la solidaritat per al desenvolupament | Setem 
| Barcelona | 20 i 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

  

 

 

Agenda

Jornades - Capacitant a les ONG/ 
sida: millorant la prevenció del VIH 

Cicle de cinema i drets humans - 
14km 

Organitza: Fundació per la Pau, Mans 
Unides i Associació Intercultural 
Samba Kubally 
Santa Coloma de Farners (La Selva) 
| 19 de febrer de 2010 

Tertúlia - Ètica i adopció 

Organitza: ADDIF 
Barcelona | 3 de febrer de 2010 

Exposició fotogràfica sobre inclusió 
social -  Vides  

Organitza: Sergio Xarrié i Fundació 
Comtal 
Barcelona | de l'1 al 20 de febrer de 
2010 

Fòrum Social Pere Tarrés - Sindicat i 
Tercer Sector per la cohesió social a 
càrrec de Josep Maria Álvarez 
secretari general del sindicat UGT de 
Catalunya 

Organitza: Fundació Pere Tarrés 
Barcelona |19 de febrer de 2010 

Xerrada - La importància de les 
abelles en el medi  

Organitza: GEPEC / EdC 
Salou (Tarragonès) | 17 de febrer de 
2010 

Organitza: SIDASTUDI 
Barcelona | 3, 4, 5 de març de 
2010

Crides 

AIV -  Associació Internacional de 
Voluntariat 

Fundació Comtal 

Saha Associació 

Tasques a realitzar: fer trucades 
telefòniques  per un itinerari 
(programa) de promoció de valors i 
voluntariat. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: tres hores a la setmana 
els dimarts a la tarda o divendres al 
matí. 
Perfil: que parlin en català i castellà.

Tasques a realitzar: voluntari/ària en 
el club de la feina. Les seves 
tasques serien ajudar en la recerca 
d'ofertes en els diaris, orientar els 
joves pel que fa a les ofertes, donar 
eines per a les trucades, ajudar-los 
en la programació de tasques. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: un dia a la setmana. 
Perfil: persona responsable, amb 
motivació. Coneixements 
informàtics. Coneixements en el 
món laboral, captació de fons, 
insertor/es. Habilitats comunicatives 
ja que hi ha atenció directa amb 
persones.

Tasques a realitzar: ajudar en la 
redacció i elaboració del projecte de 
l'entitat i recerca de captació de 
fons. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: 2 hores setmanals.  
Perfil: que escrigui en català 

Concursos

Concurs d'experiències de 
voluntariat 

Convoca: Associació Cultural Link 

Termini: 1 d'abril de 2010 

Concurs de relats curts - Per a 
un comerç just  

Convoca: SETEM Catalunya, 
Alternativa3, FETS Finançament 
ètic i Solidari, Intermón Oxfam i 
Xarxa de Consum Solidari 

Termini: 8 de març de 2010 

IV Concurs de Projectes 
Solidaris 

Convoca: FREMAP Mútua d'AT i EP 

Termini: 30 d'abril de 2010 

Finançament
Subvencions per a la realització 
d'activitats l'any 2010 

Convoca: Ajuntament de 
Barcelona 
Termini: 16 de febrer de 2010 

Convocatòria d'ajuts per al 
foment del voluntariat  

Convoca: Obra Social "La Caixa" 
Termini: 23 de maig de 2010 

Convocatòria d’Ajuda a Entitats 
d’Interès Públic i Social 2010 
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Tel 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | alabast@peretarres.org 

7a Conferència sobre responsabilitat 
corporativa - Fer el bé i fer-ho bé!?  

Organitza: estudiants de l’escola de 
negocis IESE (de la Universitat de 
Navarra) i Net Impact 
Barcelona |26 i 27 de febrer de 2010 

i castellà i tingui coneixements del 
món associatiu i del funcionament 
de les entitats.

Convoca: Fundació Bancaixa i la 
Fundació Caixa Castelló 
Termini: 15 de febrer de 2010 

Fundació per la pau 

Camins de pau: 
No violència i diàleg 

 
La Fundació per la Pau us convoca a conèixer i participar al 3r Concurs 
d'Animacions per la Pau. 
 
Els treballs presentats hauran de ser animacions realitzades amb 
qualsevol tècnica d'aquesta disciplina (dibuix, plastilina, flash, etc.). 
 
Per a aquesta 3a edició del Concurs, les animacions hauran de fer 
referència al tema que es resumeix amb la següent frase: “Camins 
de pau: no violència i diàleg”. 
 
Més informació > 
 

 

 

http://www.xarxanet.org/agenda
http://www.voluntariat.org/xarxanet/fes_teVoluntariInici.voluntariat?xnt_portal=100
http://www.xarxanet.org/financaments
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.00971aa23f92ec3f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=aa3ae4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aa3ae4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fundacioperetarres.org/
http://www.xarxanet.org/abast
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/img/imprimir276.pdf
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/credits.htm
mailto:alabast@peretarres.org
http://www.xarxanet.org/events/7a-conferencia-sobre-responsabilitat-corporativa-que-se-celebrara-barcelona-els-dies-26-i-27-
http://www.fundacioperlapau.org/concurs/

