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Formació  

L'aventura d'escoltar | Federació Catalana de Voluntariat Social | 
Barcelona | 24 d'abril de 2010  

Jocs i gent gran | El CAE | Manresa (Bages) | del 2 de maig al 5 de 
juny de 2010  

  

1 d'abril 2010 
Notícia

 
Subvencions a entitats del tercer sector i altres entitats sense 

ànim de lucre per a inversions en el patrimoni propi 2010 
 

El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya obre 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector i altres 
fundacions i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats vinculades a l’àmbit del 
voluntariat, del civisme, culturals i/o socials, entre d’altres, per a la conservació, millora, 
adquisició i construcció de patrimoni propi. 

El termini de presentació de les sol·licituds és el 29 d'abril de 2010 (inclòs). 

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 > 

Notícia

 
Fes el teu xarxanet.org a la carta! 

 
Aprofita els nous canals RSS temàtics de xarxanet.org i  

rep la informació personalitzada 

 
Les RSS o sindicació de continguts és un sistema molt senzill per estar informat al moment del 
que es va publicant en una web. Ara xarxanet.org té canals RSS per les seves diferents 
seccions. 

Més informació > 
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Curs d'expressió corporal com eina de reflexió | Escola de l'Esplai de 
Girona | Sant Privat d'en Bas (Garrotxa) | 17 i 18 d'abril de 2010  

Gestió del temps i control de l'estrès | Fundació Catalana de l'Esplai | 
Barcelona | 30 d'abril; 7, 14, 21, 28 maig 2010  

Monogràfic sobre l'Escoltisme Marí | Servei de Formació Escolta Equip 
Marí d’Acció Escolta de Catalunya | Vilanova i la Geltrú i Canyelles 
(Garraf) | 29 i 30 de maig de 2010  

Taller de creació de documentals de Manlleu. Mirades 2010 | 

Ajuntament de Manlleu, Àrea de Joventut i Arkham Studio | Manlleu 
(Osona) | del 12 d’abril al 2 de juny de 2010  

Menors migrants sense referents familiars. Intervenció socioeducativa 
i intercultural | Grup d'investigació IDEO | Cabrera de Mar (Maresme) | 
9, 10 i 11 d'abril de 2010  

Prevenció de riscos associats a la sexualitat (VIH/sida, infeccions de 
transmissió sexual, embarassos no desitjats...) | Associació Ceps | 
Valls (Alt Camp) | del 19 al 25 de maig de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

 

 

Més agenda Més crides Més  

Agenda

Exposició - Veus de la Mediterrània 

METROPOL'HIS: Festival jove de 
curtmetratges de L'Hospitalet 

Organitza: Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat 
L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) | 17 d'abril de 2010 

Jornades - Dinamització de la Xarxa 
de Voluntariat del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu 

Organitza: Parc Natural de l’Alt Pirineu 
Farrera (Pallars Sobirà) | 10 i 11 
d’abril de 2010 

Converses d'ètica aplicada - Les 
formes de vestir a l'escola  

Organitza: DIXIT Girona 
Girona |8 d'abril i 6 de maig de 2010 

7è Concert de l'Escoltisme i el 
Guiatge i  presentació de xarxameg 

Organitza: Fundació Josep Sans, 
Fundació Música Simfònica i Minyons 
Escoltes Guies Sant Jordi de 
Catalunya (MEG) 
Barcelona | 11 d'abril 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 

Organitza: Museu de la Mediterrània 
i Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 
Torrella de Montgrí (Baix Empordà) 
| del 27 de març al 8 de desembre 
de 2010

 

Crides 

SIDA STUDI 

Fundació Privada d'Ajuda i 
Investigació TLP 

Saha Associació. Associació de 
dones pakistaneses 

Associació Internacional de 
Voluntariat  

 

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: un voluntari per 
fer trucades telefòniques. 
Lloc: Barcelona 
Perfil: que parli català. 
Dedicació: divendres al matí o 
dimarts a la tarda.

 

Novetats editorials
Introducció als processos de pau  
Novetat editorial de l'Escola de 
Cultura de Pau dins dels seus 
Quaderns de Construcció de Pau. 
Escola de Cultura de Pau  

Revista 4 idees  
Aquesta publicació, editada per 
diferents entitats, tracta temes 
de desenvolupament i 
cooperació. 
Lliga dels Drets dels Pobles, 
Fundació Akwaba i Cooperacció   

 

Aturem la crisi. Les perversions 
d'un sistema que és possible 
canviar  
Nova publicació on s'analitza les 
causes i els culpables de la crisi 
actual i on l'autor llança 
propostes per fer-li front.  
Arcadi Oliveras  

Finançament
Subvencions per a programes 
d'actuacions cíviques, 
comunitàries i de foment del 
voluntariat per a l'any 2010 

Convoca: Departament de 
Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya 
Termini: 9 d'abril del 2010 

Subvencions en matèria d'acció 
humanitària 

Convoca: Departament de la 
Vicepresidència de la Generalitat 
de Catalunya 

Termini: 12 d'abril de 2010 

Subvencions per a fomentar, 
promoure i divulgar les 
cooperatives i societats laborals 

Convoca: Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya 
Termini: 15 d'abril de 2010 
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Cicle Informatiu ACC1Ó 2010 

Presentació de línies d'ajut d'acció per 
entitats del Tercer Sector 

Dijous, 8 d'abril de 2010 de 9.15 a 11:30h, es 
presentaran a la sala d'actes del Museu Marítim de 

Barcelona 
 

 
 
 
La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social  conjuntament amb 
ACC1Ó, dins del marc del seu cicle informatiu, organitzen una sessió 
específica per entitats no lucratives amb l'objectiu de donar a conèixer 
les novetats en quant a programes i serveis destinats a afavorir els 
processos d'innovació a l'empresa catalana que ofereix ACC1Ó aquest 
2010. 
 
Més informació > 
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