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15 de febrer 2010 

Notícia

 
Registreu la vostra entitat al Cens d'Entitats de Voluntariat de 

Catalunya 

 

El cens d’entitats del voluntariat us ofereix la possibilitat de gaudir d’un seguit d’avantatges i 
facilitats per gestionar el voluntariat de la vostra entitat, a més d’un reconeixement 
públic com a organitzacions de voluntariat. 
 
Per què cal censar-se? 
 
Formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, depenent de la Subdirecció General de 
Cooperació Social i Voluntariat, dóna un seguit d'avantatges per a les entitats censades: 
accedir a informació relacionada amb el voluntariat, donar-se a conèixer com a entitat de 
voluntariat a dins la Xarxa d'Entitats de Voluntariat de Catalunya, accedir a ajuts i 
assessorament gratuït, entre d'altres. 
 
Què cal fer per censar-se? 
 
Per tal d’inscriure’s cal ser una entitat que actuï en l’àmbit social, comunitari, cultural, 
ambiental o internacional, disposar de voluntariat i d’un projecte i pla de formació adreçat a 
aquest i realitzar una tramitació senzilla.  

Consulteu el recurs de l'Assessorament en Projectes de xarxanet.org:  El Cens 
d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què? 

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.  
 
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 
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Formació  

Seminari sobre creixement  personal | Federació Catalana de 

Voluntariat Social | Barcelona | 20 i 27 de febrer de 2010  

Focusing: l'adonar-se a partir del propi cos | Escola de l'esplai de 
Girona | Girona | 26 i 27 de febrer de 2010  

Desenvolupament sostenible: el futur dels països empobrits | Oficina 
de Cooperació i Solidaritat. Universitat de Lleida | Lleida | del 15 de 
març al 28 d'abril de 2010  

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

Taller sobre eines digitals per a les associacions | Torre Jussana | 
Barcelona | 9, 10 i 11 de març de 2010  

El pallasso hospitalari. Riure per viure | AFANOC | Tarragona | 14 
de  març de 2010  

Curs d'iniciació al voluntariat | El CAE | Manresa (Bages) | del 14 al 
27 de març de 2010  

Finances ètiques i transformació social | Fundació Solidaritat UB. Món-3 
| Barcelona | del 2 al 18 de març de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

  

 

 

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 >  

Agenda

Exposició fotogràfica - El perímetre 
algerià 

Xerrada debat - Què ens espera 
després de la crisi? 

Organitza: Comissió Agenda 
Llatinoamericana  
Sant Feliu de Guíxols (La Selva) | 26 
de febrer de 2010 

Jornada sobre conciliació de la vida 
familiar i laboral 

Organitza: Servei d'Atenció d'Infants i 
Famílies "Quatre Vents" i Sant Pere 
Claver - Institut Docent 
Barcelona | 11 de març de 2010 

Exposició - Arpilleras, dones cosint 
històries  

Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc 
Barcelona | del 18 de febrer al 2 de 
 març de 2010 

Organitza: Centre de Cultures 
Transfronterer. Universitat de Lleida 
Lleida | 19 de febrer al 29 de març 
de 2010

Crides 

Fundació Privada d'Ajuda i 
Investigació TLP 

Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina 

Saha Associació 

Tasques a realitzar: suport als 
familiars d'afectats pel trastorn límit 
de la personalitat mitjançant 
seminaris, cursos, inserció laboral, 
etc. 
Lloc: Barcelona 
Perfil: informàtic.

Tasques a realitzar: voluntaris/àries 
per atenció a infants i adolescents 
socialment vulnerables. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: segons la disponibilitat 
del voluntari i la tasca a 
desenvolupar els mesos de maig, 
juny i juliol. 
Perfil: voluntaris majors d’edat que 
els agradi participar en activitats 
amb infants i joves. Capacitat de 

treball en equip .

 

Novetats editorials
Els immigrants i la punyetera 

crisi  
SOS Racisme ha publicat aquest 
còmic en marc de la campanya 
La crisi té uns altres culpables, 
per fer front als tòpics i prejudicis 
sobre la immigració.  
SOS Racisme - Catalunya  

 

Estudi de Cultura de Pau i 

Educació per la ciutadania  
Estudi comparatiu de diferents 
llibres de text de 3er d'ESO 
sobre el concepte de violència i 
sobre la cultura de pau  
FCONGP  

Just Impossible  
Recurs per a adults: pares i 
mares, professorat i educadors, 
per treballar els conceptes de 
just i injust amb infants i 
adolescents  
Jean-Luc Nancy. Editorial Proteus  

Finançament
Subvencions per promoure els 
usos de la llengua catalana a 
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Més agenda Més crides Més finançament 

 

Subscriure-us  | Imprimir | Crèdits 

Exposició i actes col·laterals - Taller 
d'imatge i creativitat a Quatre 
Camins 

Organitza: SEPAP, Secretariat Diocesà 
de Pastoral Penitenciària 
Barcelona |del 10 de febrer al 3 de 
març de 2010 

Cicle de Vaqueries - Veus de pau  

Organitza: SCI. Servei Civil 
Internacional 
Barcelona | del 16 de febrer al 30 de 
març de 2010 

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

Catalunya 

Convoca: Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
Termini: 19 de març de 2010 

Subvencions pel foment i la 
promoció dels camps de treball 
per a joves 

Convoca: Departament d'Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya 

Termini: 25 de febrer de 2010 

Ajuts per valorar l’impacte 
ambiental de plans, programes i 
projectes 

Convoca: Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de 
Catalunya 
Termini: 15 de juny de 2010 

Intercanvis estiu 2010 

Camps de treball i cooperació internacional 
 
Cada any més lluny de l'estiu les entitats que organitzen camps de 
treball comencen a realitzar les seves campanyes de promoció de 
les activitats que duran a terme aquest 2010; i també la cerca de 
voluntaris per poder formar i capacitar-los per tenir una experiència 
completa i de compromís social. A continuació, en trobareu un recull: 
 

Camps de treball per la pau i la justícia social internacional 
Organitza: Servei Civil Internacional - CAT 

Rutes solidàries 2010 
Organitza: Setem i Tarannà. Club de Viatges 

Brigada de Solidaritat 
Organitza: Associació Catalana per la Pau 

Estades solidàries 2010 
Organitza: Cooperacció 

Camps de Solidaritat 
Organitza: Setem 

Camps de treball internacionals de Catalunya 2010 
Organitza: COCAT. Coordinadora de camps de treball internacionals 
de Catalunya 
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