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Formació  

Curs monogràfic: gestió del cicle de projectes | Setem | Barcelona | del 
6 d'abril al 27 de maig de 2010  

Constel·lacions individuals i familiars | Servei de suport al dol de 
ponent | Lleida | 24 d'abril de 2010  

Curs introductori a l'adopció | ADDIF | Barcelona | 20 i 27 de març de 
2010  

Voluntariat en l'àmbit de la salut | Federació Catalana de 
Voluntariat Social | Barcelona | 18 i 25 de març de 2010  

Recerca de finançament. Fonts de finançament per al Tercer Sector | 
Avalon | Barcelona | 30 i 31 de març de 2010  

Màrqueting i comunicació | Fundació Catalana de l'Esplai | en línia | del 
19 d’abril al 10 de maig de 2010  

La comunicació. Conèixer-nos millor per entendre'ns | Federació 
Catalana de Voluntariat Social | Girona | 22 i 24 de març de 2010  

  

 

15 de març 2010 
Notícia

 
Subvencions per a programes d'actuacions cíviques, 

comunitàries i de foment del voluntariat per a l'any 2010 
 

La Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya obre convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a entitats sense ànim de lucre per a projectes d’actuacions cíviques, 
comunitàries i de foment del voluntariat. 

El termini de presentació de les sol·licituds és el 9 d'abril de 2010 (inclòs). 

Per a presentar-se a la modalitat de projectes de foment del voluntariat cal estar registrat 
al Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya. 

Per altra banda, si encara no heu elaborat el vostre projecte d'entitat o de voluntariat i voleu 
posar-ho en marxa us poden ser útils els següents recursos de coneixement de xarxanet.org:  

● Com dissenyar projectes  
● El projecte de voluntariat  
● Quina convocatòria és l'adequada pel nostre projecte?  

Si necessiteu ajuda a mida sobre l'elaboració del vostre projectes o sobre la presentació 
d'aquesta convocatòria podeu contactar amb el  servei d'assessorament gratuït en 
projectes de xarxanet.org: 

Telèfon: 902 415 000 
Correu electrònic: projectes@xarxanet.org 
Formulari d'assessorament en línia  

Més informació > 
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Conviure amb les emocions | Fundació Verge Blanca | Lleida | 10 i 
17 d'abril de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

 

 

Més agenda Més crides Més finançament 

Agenda

Presentació - Informe anual del 
Worldwatch Institute sobre La 
transformació de les cultures. El pas 
del consumisme a la sostenibilitat 

VII Jornades sobre Colòmbia. Drets 
Humans i tractats comercials 

Organitza: Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia  
Barcelona | del 15 al 17 d'abril de 
2010 

Exposició - III Mostra de Capacitats 
de Dones afectades de Paràlisi 
Cerebral i Dones Cuidadores 

Organitza: Fundació Privada Catalana 
per a la Paràlisi Cerebral 
Barcelona | del 3 al 20 de març de 
2010 

Sessions informatives sobre les 
subvencions de la Unió Europea per 
a joves i associacions juvenils  

Organitza: Centre d'Informació i 
Assessorament per a Joves (CRAJ) 
Barcelona |16 i 23 de març de 2010 

Xerrades sobre gènere i 
desenvolupament - L'estratègia de 
gènere de l'AECID i la xarxa GEDEA 

Organitza: FCONGD 
Barcelona | 24 de març de 2010 

Concert - Per la pau i el 
desarmament  

Organitza: Coral Primavera per la Pau 
i Fundació per la Pau 
Barcelona | 25 d'abril de 2010 

Fòrum Social Pere Tarrés - El retorn 
de la societat civil a càrrec de Dr. 
Víctor Pérez, president d'Analistas 
Socio-Políticos 

Organitza: Fundació Pere Tarrés 
Barcelona | 24 de març de 2010 

3r Seminari d'aplicació de la custòdia 
del territori en ambients aquàtics 
superficials  

Organitza: Xarxa de Custòdia del 
Territori (XCT) i Agència Catalana de 
l’Aigua 
Barcelona | 19 de març de 2010 

Organitza: Centre UNESCO de 
Catalunya i Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible 
Barcelona | 25 de març de 2010

Crides 

SIDA STUDI 

Fundació Privada d'Ajuda i 
Investigació TLP 

Saha Associació. Associació de 
dones pakistaneses 

Fundació Social del Raval 

Banc de Recursos 

Tasques a realitzar: traductors i 
correctors de català i castellà 
per oferir tota la documentació 
editada per l’entitat en català i 
castellà a través de la seva pàgina 
web. Aquest projecte necessita la 
col·laboració de voluntaris per 
traduir els textos i per corregir-los. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: virtual 
Perfil: filòleg/traductor/corrector

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: 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.

Tasques a realitzar: voluntaris/es per 
fer tallers de català. 
Lloc: Barcelona 
Perfil: tenir entre 18 i 60 anys i 
coneixements de llengua catalana.

Tasques a realitzar: Banc de 
Recursos, entitat sense ànim de 
lucre que recull excedents materials 
d'empreses i particulars i els envia 
a països i col·lectius necessitat, 
necessita voluntaris/es de captació 
de socis i patrocinis. 
Lloc: Barcelona 
Perfil: persona entusiasta, amb 
iniciativa, amb habilitat per a les 
relacions socials i orientada a 
resultats. Motivació per la solidaritat 
i la lluita contra la pobresa.

Premis  i beques
II Premi Nacional d'Educació per 
al Desenvolupament Vicente 
Ferrer  
Convoca: Ministeri d'Afers 
Exteriors i Cooperació, AECID i 
Ministeri d'Educació 
Termini: 18 de maig de 2010  

Concurs d'experiències de 

voluntariat  
Convoca: Associació Cultural Link  

Termini: 1 d'abril de 2010   
Premi Participa a l'Escola  
Convoca: Direcció General de 
Participació Ciutadana de la 
Generalitat de Catalunya 
Termini: 31 de juliol de 2010  

Premis Mediavall a la producció 
audiovisual i la producció 
multimèdia  
Convoca: Fundació Televall  

Termini: 31 de maig de 2010 

Premis Injuve per a la Creació 

Jove 2010  
Convoca: Ministeri d'Igualtat. 
Institut de la Joventut (Injuve) 
Termini: 8 d'abril de 2010  

Beques per ajudar a projectes 
adreçats a persones joves, 
realitzats per grups de joves  
Convoca: Departament d'Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya  

Termini: 12 d'abril de 2010 

Finançament
Subvencions per promoure el 
moviment associatiu i la igualtat 
d'oportunitats entre els joves 

Convoca:  Ministeri d'Igualtat. 
Institut de la Joventut (Injuve)  
Termini: 31 de març de 2010 

Subvencions per a l'elaboració de 
plans locals d'equipaments 
culturals 

Convoca: Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya 

Termini: 2 d'abril de 2010 

Ajudes socials per a col.lectius 
en risc d'exclusió social residents 
al territori espanyol 

Convoca: Fundació Iberdrola 
Termini: 8 d'abril de 2010 

Nova publicació sobre el Tercer Sector Social de Catalunya 

Presentació del llibre l'Ocupació al Tercer 
Sector Social de Catalunya 
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Subscriure-us  | Imprimir | Crèdits 

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

Dimecres 17 de març de 2010 a les 18.00 hores, es 
presentarà a l'Auditori de la Pedrera de Caixa 

Catalunya a Barcelona. 
 

 
 
 
La recerca ha estat realitzada per l'Observatori del Tercer Sector amb 
col·laboració de la Fundació Pere Tarrés, feta en el marc del Pla de 
Suport al Tercer Sector Social, cofinançada per l'ICASS i la Fundació 
Caixa Catalunya. 
 
Més informació > 
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