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Formació  

Eines i habilitats per coordinar un camp de treball de solidaritat en 

un país del sud | Setem | Valldoreix (Barcelonès) | 20 i 27 de febrer 
de 2010  

Curs de dinamització sociocomunitària | Confederació d'Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) | Barcelona | 15, 17 i 24 de març de 
2010  

Curs de drets socials | Observatori de Drets Socials DESC | Barcelona | 
del 14 d'abril al 31 de maig de 2010  

El camí de les relacions | Federació Catalana de Voluntariat Social | 
Granollers | 17, 18 i 19 de març de 2010  

  

1 de març 2010 
Notícia

 
Voluntariat.org es renova! 

 
La web d'informació del Servei Català de Voluntariat actualitza la seva estructura i 

continguts 

 

Coneix de primera mà les polítiques de suport en voluntariat i associacionisme de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
-    Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) 
-    Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) 
-    Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 
-    Serveis d’Assessorament per entitats 
-    Informació i assessorament entorn el voluntariat 
-    Crides de voluntariat 
-    Premis Voluntariat i Premi Eliseu Colomer 
-    Subvencions per entitats 
-    Escola d’Estiu del Voluntariat (EEV) 
-    Butlletí A l’Abast 
-    Xarxanet.org 
-    Voluntariat per la Marató TV3 
 
Visiteu www.voluntariat.org 
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Fonts de finançament europees i internacionals. Projectes europeus | 
Avalon | Barcelona | del 15 al 22 de juny de 2010  

Com posicionar millor el web de la nostra entitat. Eines professionals 
gratuïtes de comunicació web | Institut de Formació. Fundació Pere 
Tarrés | Barcelona | 6, 13, 20 i 27 d’abril de 2010  

La integració d'infants amb alguna discapacitat | El CAE | Manresa 
(Bages) | del 27 de març al 24 d'abril de 2010  

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

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

 

 

Més agenda Més crides Més finançament 

 

Agenda

Cafè associatiu - Comunicar per 
existir. Associacions i mitjans de 
comunicació 

Conferències - La pobresa i l'exclusió 
social, en temps de crisi: una anàlisi 
actual 

Organitza: Justícia i Pau i La Paeria  
Barcelona | 1, 8 i 15 de març de 
2010 

Jornades - Estudi i divulgació de les 
Terres del Gaià 

Organitza: Centre d'Estudis del Gaià i 
Hort de la Sínia, Gata i GEPEC-EdC 
Salomó (Tarragonès) | 19 i 20 de 
març de 2010 

Exposició - Horts urbans: cultivant 
Barcelona  

Organitza: Solidaritat, Decreixement i 
Acció 
Gavà (Baix Llobregat) | fins al 13 de 
març de 2010 

Exposició - Colors d'Àfrica 

Organitza: Yamuna 
Barcelona | del 18 de febrer al 9 
d'abril de 2010 

IV Diada de tècniques per a la 
custòdia del territori, el paisatge i el 
patrimoni cultural i natural  

Organitza: Xarxa de Custòdia del 
Territori 
Vic (Osona) | 11 de març de 2010 

Organitza: Punt del voluntariat 
Sabadell (Vallès Occidental) | 18 de 
març de 2010

Crides 

Fundació Privada d'Ajuda i 
Investigació TLP 

Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina 

Saha Associació. Associació de 
dones pakistaneses 

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 .

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.

Recursos web
www.yonoolvido.org  
Metges Sense Fronteres realitza 
per tercer any consecutiu una 
cibermarató per les malalties 
oblidades. Recapta fons i difon 
informació sobre diverses 
malalties que tenen cura.  
Metges Sense Fronteres  

InterCom - Agenda PDH  
Agenda d'activitats, formació i 
ofertes de treball i voluntariat, 
sobre la feina que fan les 
entitats catalanes dedicades a la 
pau, els drets humans i el  
desenvolupament.  
Confederació Catalana d'ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament   

Finançament
Ajuts per obres en equipaments 
cívics destinats a fomentar i 
divulgar el civisme 

Convoca: Departament de 
Governació i Administracions 
Públiques 
Termini: 11 de març de 2010 

Subvencions per activitats de 
foment de la pau i de la cultura 
de la pau i de promoció i defensa 
dels drets humans 

Convoca: Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació 

Termini: 11 de març de 2010 

Premis de la Caixa Sabadell per 
projectes d'atenció social  

Convoca: Obra Social Caixa 
Sabadell 
Termini: 16 d'abril de 2010 

Twitter a xarxanet.org 

Segueix tota la informació associativa minut 
a minut! 
 
Xarxanet.org ha estrenat un giny que permet seguir l’activitat de 
l’associacionisme i el voluntariat català minut a minut.  
 
Això és possible gràcies a l’agregació de la xarxa social de 
microbloging twitter d’una cinquantena d’entitats i mitjans de 
comunicació especialitzats en associacionisme, voluntariat i 
solidaritat. 
 
El giny, que s’actualitza automàticament, es pot consultar a la 
columna de la dreta de la portada de xarxanet.org.  
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Tel 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | alabast@peretarres.org 

 
Aquelles entitats que ja tingueu twitter, podeu seguir-nos 
http://twitter.com/xarxanetorg i d’aquesta manera podreu 
aparèixer en aquest espai! 
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