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15 d'abril 2010 

Notícia

Especial Sant Jordi 2010 a xarxanet.org 
 

 

Com cada any xarxanet.org ens ofereix un recull d'activitats i novetats editorials 
relacionades amb el món de l'associacionisme i el voluntariat, i de caire solidari. 

En aquesta pàgina especial on trobareu aquest recull seleccionat per l'etiqueta Sant Jordi 
2010, també hi trobareu un giny del twitter amb totes aquelles piulades relacionades amb el 
proper Sant Jordi al minut. 

Més informació > 

Notícia

 
I Concurs de Relats de Voluntariat 

 

   

El voluntariat social Val la pena! Amb l'objectiu de promoure aquesta idea i tot aprofitant el 
llançament d'una nova web i un nou bloc per part de la Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS), es convoca el Primer Concurs de Relats de Voluntariat Social.  

Els millors relats seran publicats en un bloc i el guanyador rebrà un val de compra per a 
l'Abacus per valor de 100 euros.  

Més informació > 

Notícia

 
Festcat 2010 

Escoles d'Estiu de Cultura Popular de Catalunya 
 
 

Ja podeu apuntar-vos les dates i els llocs de les diferents escoles d'estiu de cultura popular 
que organitza el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC) per 
a aquest estiu 2010. 
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Formació  

Pallasso hospitalari: riure per viure | AFANOC | Barcelona | 3 i 4 de 
 maig de 2010  

Uni, dori, teri, coteri! Cançons i més cançons | Fundació Verge 
Blanca | Lleida | 24 d'abril de 2010  

Curs d'iniciació al voluntariat | Caritas | Barcelona | del 3 al 20 de 
maig de 2010  

Curs de focusing. Nivell II | Escola de l’Esplai de Girona | Girona | 28 i 
29 maig 2010  

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

Maltractament i abús de la gent gran | Amics de la Gent Gran | 
Barcelona | 7 i 14 de maig de 2010  

De la debacle de Wall Street a la fractura socioambiental global | Món 
3, Fundació Solidaritat UB i Universitat de Barcelona | Barcelona | del 20 
d'abril al 13 de maig de 2010  

Formació en drets humans per a cooperants | Institut de Drets Humans 
de Catalunya | Barcelona | del 7 al 17 de juny de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

  

 

 

 

 
 

Les dates de l'edició de Fescat 2010 són les següents: 
 
Escola de la Festa. 13è Campus de Cultura Popular i Tradicional 
Llívia (Cerdanya) 11 al 17 de juliol de 2010 
 
Escola de dansa Tradicional. 19è Dansàneu 
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) 
11 al 17 de juliol de 2010 
 
Escola de jocs tradicionals. 14è Curs de Jocs Tradicionals 
Horta de Sant Joan (Terra Alta) 
12 al 17 de juliol de 2010 
 
Escola de música tradicional. 14è Curs de Música Tradicional 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
18 al 24 de juliol de 2010 

Manteniu-vos informats a través de l'àmbit associatiu cultural de xarxanet.org > 

Agenda

V Jornades de formació en 
solidaritat 

Taller de projectes 2.0 per a 
institucions culturals 

Organitza: CCCB i Citilab 
Barcelona | 22 d'abril 2010 

Organitza: Centre de Cooperació 
Internacional UdL

Lleida | del 20 al 29 d'abril de 2010

Crides 

Amics de la Gent Gran 

Tasques a realitzar: persones que 
estiguin sensibilitzades amb la 
situació de solitud que pateixen 
moltes persones grans i vulguin 
visitar-les un cop per setmana al 
seu domicili per oferir-los suport 
emocional i afectiu.  
Lloc: Barcelona 
Dedicació: 2 o 3 hores setmanals. 

Recursos web
Programa de Voluntariat: 
Aplicació de gestió del 
voluntariat  
Nou programa informàtic gratuït 
de la Fundació La Caixa dirigit a 
les entitats que treballen amb 
persones voluntàries. 
Fundació La Caixa  

Renovació de la web d'ACCD  
Han introduït canvis en el web 
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Més agenda Més crides Més finançament 

 

Subscriure-us  | Imprimir | Crèdits 

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

XII Fòrum de l'energia sostenible 

Organitza: Barnagel i Ecoserveis 
Barcelona | 27 d’abril de 2010 

Cicle de conferències - Informació 
per fer voluntariat  

Organitza: Punt del voluntariat i 
Ajuntament de Sabadell 
Sabadell (Vallès Occidental) |20, 22, 
26 i 28 d'abril de 2010 

Setmana de la biodiversitat 

Organitza: Departament de Medi 
Ambient i habitatge i la Xarxa de 
Custòdia del Territori 
Catalunya | del 21 al 30 de maig de 
2010 

XVI Festa de la Solidaritat. Un dia 
per a l'esperança  

Organitza: Intermon Oxfam 
Països Catalans | abril de 2010 

Jornades - Vides amb IN-
dependència 

Organitza: ECOM 
Barcelona | 14 de març de 2010 

GEPEC 

Saha Associació. Associació de 
dones pakistaneses 

AFAB 

Tasques a realitzar: voluntaris per al I 
Fòrum d'accessibilitat a l'aire lliure. 
Lloc: Tarragona 
Dedicació:del 5 al 8 de juny 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.

Tasques a realitzar: fer 
acompanyament i suport a 
cuidadors de persones amb la 
malaltia d'Alzheimer, per tal de fer-
los sentir més recolzats i menys 
sols. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: 2 hores a la setmana.

la ciutadania. 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament  

Finançament
Subvencions per promoure la 
participació ciutadana 

Convoca: Departament d'Interior 
Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de 
Catalunya 
Termini: 1 de maig de 2010 

Subvencions dirigides a entitats  
en vàries modalitats: serveis 
socials, persones estrangeres 
immigrades, famílies i de lluita 
contra els maltractaments i 
contra la violència masclista, 
col·lectiu gai, lesbià i transsexual 
i en matèria d’infància i 
adolescència 

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

Termini: 7 de maig de 2010 

Subvencions per elaborar un Pla 
d'igualtat d'oportunitats en el 
treball 

Convoca: Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya 
Termini: 8 de maig de 2010 

Campanya de sensibilització d'AFANOC  

"Posa't la Gorra" a Tarragona 
 

Diumenge, 30 de maig de 2010 a Port Aventura se 
celebrarà la 8a edició d'aquesta megafesta infantil 

 

 
 
És una festa infantil organitzada per la delegació de Tarragona 
d'AFANOC on hi haurà una pila de tallers, activitats, obsequis i 
espectacles, dirigida a sensibilitzar la societat i donar-li a conèixer 
l'existència del càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia. 
 
Més informació > 
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