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Formació  

Curs de voluntariat en l’àmbit oncològic | Federació Catalana de 
Voluntariat Social i FECEC | Tortosa (Baix Ebre) | 8 i 9 de  maig de 

2010  

Jocs i gent gran | CAE | Manresa | del 22 de maig al 5 de juny de 
2010  

  

1 de maig 2010 
Notícia

Ja podeu preparar els projecte per als   
XVIII PREMIS VOLUNTARIAT i del PREMI ELISEU COLOMER 

2010 
  

En pocs dies es donaran a conèixer la 18a 
edició del Premis voluntariat i el Premi 
Eliseu Colomer 2010, convocats per la 
Secretaria d’Acció Ciutadana (SAC) del 
Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els projectes que podran ser presentades per 
les entitats de voluntariat a la convocatòria de 
2010, amb la finalitat de millorar i promocionar 
l’acció voluntària, podran optar a tres 
modalitats de premi: 

● Àmbit nacional  
● Àmbit local/comarcal  
● Votació popular 

El Premi Eliseu Colomer es convoca per a entitats que realitzin projectes de voluntariat 
portats a terme per majors de 60 anys.  
 
Edició de l’any 2009 i entitats guanyadores del premi voluntariat. 

Més informació >  

Notícia

 
Nova edició del curs de blocs per a entitats! 

  
El dia 10 de maig comença la nova edició del curs de creació de 
blocs per a entitats sense ànim de lucre. Aquest curs permetrà a 
les entitats que així ho desitgin crear una plana web i donar un pas 
més per fer-se conèixer al web 2.0.  
 
Aquest curs gratuït se segueix a distància fent servir una 
plataforma virtual que permet a les entitats seguir el curs 
adaptant-se al seus horaris.  

Més informació > 
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Curs d'iniciació al voluntariat | Federació Catalana de Voluntariat 
Social | Sant Cugat del Vallès | 8 i 9 de  maig de 2010  

Curs de diagnòstic participatiu per a entitats no lucratives en l'àmbit de 
la cultura | Avalon | Barcelona | 10 i 11 de maig 2010  

Curs de gestió integral de petites associacions | Consell Comarcal del 
Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 15, 22, 29 de maig i 5 de juny 
de 2010  

Curs de dinamitzadors juvenils | Fundació Marianao | Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat) | Inici 18 de maig de 2010  

Curs de gestió associativa per a joves  | Ajuntament de Lleida | Lleida | 
8 de maig de 2010  

Iniciació a la fotografia de natura | GEPEC - EdC | Reus i Muntanyes de 
Prades (Baix Camp)  | 20, 21 i 22 de maig de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

 

 

Més agenda Més crides Més finançament 

Agenda

Jornades Administració Local i 
Tercer Sector Social 

Presentació d'un llibre - Drets 
humans i justícia transicional: 
gestionant el passat 

Organitza: Escola de Cultura de Pau i 
l'Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans de la Generalitat de 
Catalunya 
Barcelona | 13 de maig de 2010 

Festa Esplai 

Organitza: Fundació Catalana de 
l'Esplai 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat) | 
9 de maig de 2010 

Fòrum Social Pere Tarrés  - L'aposta 
per un projecte comú i uns serveis 
socials de qualitat per part de 
Xavier Trias, President del Grup 
Municipal de CIU a l'Ajuntamet de 
Barcelona  

Organitza: Fundació Pere Tarrés 
Barcelona | 7 de maig de 2010 

Xerrades informatives sobre els 
camps de voluntariat del SCI-cat 

Organitza: Servei Civil Internacional 
de Catalunya  
Barcelona | 12 i 27 de maig de 2010 

Xerrades - XVI Fòrum La primavera 
de les associacions: les persones 
fem les asscociacions  

Organitza: Torre Jussana 
Barcelona | 29 d'abril, 20 i 27 de 
maig de 2010 

Organitza: Departament d'Acció 
Social i Ciutadania  i Obra Social 
Fundació "la Caixa"

Barcelona | 14 de maig de 2010

Crides 

Casal dels infants, acció social als 
barris 

GEPEC 

VAS - Voluntariat d'Acció 
Socioeducativa 

Enxarxa. Pla de Desenvolupament 
Comunitari del Besòs  

Tasques a realitzar: voluntaris/àries 
per tasques de suport escolar a 
infants i adolescents escolaritzats 
del Barri del Raval, durant el mes 
de juliol. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: la disponibilitat hauria de 
ser de matins: o bé de 10 a 12 o 
de 12 a 14 o de 10 a 14, com a 
mínim dos dies a la setmana de 
dilluns a divendres. 
Perfil: major d'edat.

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: ensenyar a fer 
petits arranjaments de roba com: 
cosir botons, vores de pantalons, 
faldilles, canvi de cremalleres, etc. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: matins.  
Perfil: nocions de costura.

Tasques a realitzar: persona 
voluntària per dur a terme un taller 
de cuina catalana i espanyola 
adreçat a dones immigrades del 
barri. 
Lloc: Sant Adrià del Besòs 

Campanyes
Campanya per marcar la casella 
del 0,7% de l’IRPF destinat a 
finalitats socials  
La Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social i el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania posen 
en marxa la campanya per 
informar la ciutadania que poden 
marcar la casella de finalitats 
socials a l’hora de fer la 
declaració de la renda.  

Campanya solidària a benefici 

del Banc dels Aliments  
L’associació STIC.CAT organitza 
la I Campanya Solidària 2.0, 
amb l’objectiu de recollir fons per 
a la Fundació Banc dels 
Aliments.  

Finançament
Subvencions per promoure la 
realització de plans de 
participació per a associacions 
no lucratives 

Convoca: Departament d'Interior 
Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de 
Catalunya 
Termini: 30 de maig de 2010 

Subvencions en l'àmbit de l'àrea 
de benestar social 

Convoca: Oficina de Suport Tècnic 
als Serveis Socials de la 
Diputació de Barcelona 

Termini: 28 de maig de 2010 

Convocatòria 2010 de 
subvencions a entitats 
ambientals per avaluar l'impacte 
ambiental de projectes, plans i 
programes 

Convoca: Direcció General de 
Participació Ciutadana de la 
Generalitat de Catalunya 
Termini: 15 de juny de 2010 

Campanya de Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) 

Mulla't i corre per l'esclerosi múltiple 
 

El diumenge 16 de maig de 2010 se celebra la X edició de 
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la campanya “Mulla’t i Corre per l’esclerosi múltiple” 
 

 
 
És un acte esportiu que dóna suport a la lluita contra l’esclerosi 
múltiple. Aquesta competició popular d’atletisme utilitza com a pista 
el Circuit de Montmeló i col·labora amb la Fundació Esclerosi Múltiple 
tot cedint l’import de les inscripcions que realitzen les persones 
participants. 
 
L’acte és organitzat per l’Associació Esportiva Mitja Marató de 
Terrassa i la Fundació Esclerosi Múltiple, i compta amb el suport del 
Circuit de Catalunya, la Federació Catalana d’Atletisme, 
l’Ajuntament de Montmeló i el Diari Sport. 
 
Més informació > 
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