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Els principals objectius de la Xarxa són
la promoció i realització de campanyes
i iniciatives que despertin l’interès social
pel voluntariat ambiental, el suport a les
entitats que impulsen activitats en
aquest camp d’actuació, i la participació
en projectes de docència i recerca a fi
de trobar noves formes de coordinació
i de treball per al voluntariat ambiental.

El grup motor d’aquesta Xarxa està
constituït per reconegudes organi-
tzacions amb programes de voluntariat
i compta amb la participació del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge i el de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.

Per adherir-se a la xarxa:
info@projecterius.org

Es constitueix la xarxa de
voluntariat ambiental
de catalunya

http://www.xarxanet.org
http://mediambient.gencat.net
http://www.gencat.net/benestar/
mailto:info@projecterius.org
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Formació

Cursos
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Per a més informació sobre els cursos
consulteu www.xarxanet.org

i

i
Fiscalitat de les entitats
sense afany de lucre
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates : de l’1 al 10 de març de 2005

Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Te l ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙ cee@esplai.org

Internet ❙ www.esplai.org

Habilitats socials i laborals
en el món de la discapacitat
psíquica
Organitza: Fundació Privada Tutelar ACIDH
Lloc: Barcelona
Dates:  del 4 al 12 de març de 2005

ACIDH
Tel ❙ 93 / 285.99.77
a/e ❙ languera@acidh.org

Monitor/a de Setmana Santa
Organitza: Escola de l’Esplai de Girona
Lloc: Girona
Dates: del 12 de març al 10 d’abril de 2005

Escola de l’Esplai de Girona
Te l ❙ 972 / 24.93.25
a/e ❙ escolaesplai@fundacioesplaigirona.org

Iniciació al voluntariat
Organitza: Escola de Formació de Volunta-
ris de la FCVS
Lloc: Barcelona
Dates: del 2 al 15 d’abril de 2005

Escola de Formació de Voluntaris de la
FCVS
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net/ca/progra
mes/pescola.html

El joc com a mitjà
d’expressió
Organitza: AFANOC
Lloc: Barcelona
Dates: del 6 al 27 d’abril de 2005
 

A F A N O C
Tel ❙ 93 / 237.79.79

Internet ❙ www.afanoc.org
Contacte ❙ Anna Garcia

Altres cursos

Taller pràctic de iogurt
Organitza: GEPEC
Lloc: Reus (Baix Camp)
Data: 19 de febrer de 2005
 

Tel 977 / 34.26.04
a/e ❙ secretaria@gepec.org

Internet ❙ www.gepec.org

Maneig de les úlceres
cutànies cròniques
Organitza: Centre d’Estudis de l’Envelli-
ment a Catalunya
Lloc: Vic (Osona)
Dates: del 23 al 25 de febrer de 2005

CEEC
Tel ❙ 93 / 881.44.88
a/e ❙ envellint@hsc.hgv.es

Microsoft Office specialist:
Microsoft Excel
Organitza: Suport Associatiu - Centre d’Es-
tudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates : del 4 al 18 de març de 2005

Suport Associatiu - Centre d’Estudis
de l’Esplai
Te l ❙ 93 / 474.45.53
a/e ❙ cee@esplai.org

Internet ❙ www.esplai.org

Seminari d’intervenció en
drogodependències (14a ed.)
Organitza: Ser.Gi
Lloc: Girona
Dates: del 4 al 19 de març de 2005

Ser.Gi
Te l ❙ 972 / 21.30.50 
a/e ❙ info@fundaciosergi.org

Taller d’integració vivencial
de la pròpia mort
Organitza: Societat d´Etnopsicologia Apli-
cada i EE.CC
Lloc: Barcelona
Dates: de l’11 al 13 de març de 2005
 

Societat d´Etnopsicologia Aplicada i
EE.CC
Te l ❙ 93 / 424.45.40
a/e ❙ info@etnopsico.org

Internet ❙ www.etnopsico.org

Conservant tot conreuant.
Bases per a la custòdia del
territori en finques agràries
productives.
Organitza: Institució Catalana d’Història
Natural i Xarxa de Custòdia del Territori
Lloc: Vic (Osona)
Dates: 12 i 13 de març de 2005

Xarxa de Custòdia del Territori
Te l ❙ 93 / 8 86.61.35
a/e ❙ info@custodiaterritori.org

Internet ❙ www.custodiaterritori .org

Els abusos sexuals infantils en
el món audiovisual
Organitza: FADA per a l’Assessorament i
la Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors
Lloc: Barcelona
Dates: del 14 al 18 de març de 2005

Associació FADA
Tel ❙ 93 / 318.97.69
a/e ❙ asfada@suport.org

Internet ❙ www.fada.voluntariat.org

Art teràpia a la pràctica
Organitza: Metàfora, Centre d’Estudis d’Art
Teràpia
Lloc: Barcelona
Dates: del 4 d’abril al 2 de maig de 2005

Metàfora
Te l ❙ 93 / 330.00.89
a/e ❙ arteterapia@metafora.org

Internet ❙ www.metafora.org

i

i

http://www.esplai.org
http://www.federacio.net/ca/programes/pescola.html
http://www.xarxanet.org
http://www.esplai.org
http://www.afanoc.org
http://www.gepec.org
http://www.etnopsico.org
http://www.custodiaterritori.org
http://www.fada.voluntariat.org
http://www.metafora.org
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Les entitats poden enviar
informació de les seves activitats
perquè sigui publicada al butlletí:

Correu:
Carolines, 10
08012 Barcelona

Telèfon: 902.415.000

Fax: 93 / 439.45.15

E-mail:
Subscripcions: alabast@voluntariat.org
Informació: alabast@peretarres.org

Serveis
d’Assessorament per a Associacions

✔✔✔✔✔ En Projectes d’Intervenció  902.415.000 / assessor@peretarres.org
de nou en marxa!

■■■■■ Creació i manteniment de webs  93.442.58.67 / webmaster@ravalnet.org

■■■■■ Jurídic  902.397.397 / juridic@suport.org

■■■■■ Econòmic  902.267.267 / economic@suport.org

■■■■■ Informàtic  902.497.497 / informatic@suport.org

■■■■■ Estratègia de Gestió  93.237.47.55 / secotbcn@cambrescat.es

i

i
i

i

i

i

Recursos

Viver d’Associacions Juvenils
de Barcelona
El Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona
té dues places lliures per poder gaudir de la
seva col·laboració. Per això, ha fet una con-
vocatòria per a què totes aquelles entitats
interessades (que compleixin els requisits
mínims) puguin accedir a una d’aquestes dues
places. Les entitats triades gaudiran dels equi-
paments i de l’assessorament que proporci-
ona el Viver, gestionat pel CAJB. La data límit
per a presentar les propostes és el 18 de
febrer.

Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona
Te l ❙ 901.51.52.53
a/e ❙ casal@casalbcn.info

Es busquen documentals
Gandhij i Cultural busca nous treballs
audiovisuals que tractin els temes següents:
infància, joventut, dones, minories lingüísti-
ques, polítiques socials i econòmiques i edu-
cació per la pau. Es tracta d’endegar un nou
projecte televisiu.

Gandhiji Cultural
Te l ❙ 93 / 202.32.64
a/e ❙ medios@elcinetienederechos.org

Internet ❙ www.elcinetedrets.org

Fira del Voluntariat a la
Garriga
La Joventut Socialista de La Garriga estan pre-
parant aquesta fira d’estiu on es conviden to-
tes les entitats i associacions que treballin els
temes socials a participar, exposant la feina
que realitzen i col·laborant en l’organització
de diferents actes dins d’aquest programa, per
a què tots els visitants la puguin veure.
Les entitats podeu participar-hi gratuïtament
posant-vos en contacte amb els organitzadors.

Agrupacio JSC La Garriga
Te l ❙ 677.40.41.57
a/e ❙ avaliente@ajlagarriga.es

Contacte ❙ Alex Valiente i Almazán

Fèlix Velasco ... [et al.]
Inserció sociolaboral,
voluntariat i empreses:
solucions per a tothom.
(Barcelona: FCVS, 2005)
Fruit del treball d’una vintena d’ONG, la Fe-
deració Catalana de Voluntariat Social ha edi-
tat una guia adreçada principalment a les em-
preses, sobre les entitats que treballen al
nostre país en el camp de l’orientació i l’en-
trada al mercat de treball de persones amb
risc d’exclusió social. La guia inclou fitxes
explicatives de les accions de les organitzaci-
ons per a la inserció laboral, com a bones
pràctiques exemples d’empreses amb aques-
tes accions de responsabilitat social corpo-
rativa (RSC) a les agendes, i un text de l’ex-
pert Fèlix Velasco sobre RSC.

FCVS
Te l ❙ 93 / 314.19.00

Internet ❙ www.federacio.net

Tres guies municipals
ofereixen tota la informació
per a la gent gran
Tot el que la gent gran de Reus (Baix Camp)
busqui i necessiti ara ho trobarà a tres guies
editades per la regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament. Es tracta de tres volums que
reuneixen tota la informació referent a aquest
col·lectiu: un està dedicat als serveis d’aten-
ció, un altre a les activitats dels Casals muni-
cipals i un tercer és un llistat dels telèfons
útils. Les guies es van presentar fa unes set-
manes i ja han estat distribuïdes en diferents
punts de la ciutat.

Regidoria de Serveis Socials de Reus
Te l ❙ 977 / 01.00.34
a/e ❙ rgarrido@reus.net

Oferta d’espai
Viarany – Centre Passatge ofereix una sala
d’actes per a les entitats que ho necessitin a
l’Eixample (Passatge Mercader, 13 – 08008
Barcelona). Compta amb una capacitat per a
80-100 persones, megafonia i multimèdia.

Viarany – Centre Passatge
Te l ❙ 93 / 215.15.99
a/e ❙ passatge@centrepassatge.com

Internet ❙ www.centrepassatge.com
Contacte ❙ Àlvaro

http://www.elcinetedrets.org
http://www.federacio.net
http://www.centrepassatge.com
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Crides

i
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i

Finançament

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

SOS Àfrica
Tasques a realitzar: Impartir classes de
català i castellà a nouvinguts, i col·laboració
en diferents activitats i projectes de l’entitat.
Lloc: Barcelona
Perfil: Qualsevol persona interessada.

SOS Àfrica
Te l ❙ 93 / 412.66.77
a/e ❙ info@sos-africa.org

Tots Som Santboians
Tasques a realitzar: Recolzament en acti-
vitats de lleure adreçades a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Lloc: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Perfil: Persona major de 18 anys, entusiasta,
dinàmica, responsable i disposada a gaudir
amb persones amb discapacitat intel·lectual.

Tots Som Santboians
Te l ❙ 93 / 265.26.840

Contacte ❙ Montse Carnota

Centre Obert Joan Salvador
Gavina
Tasques a realitzar:  Seguiment escolar,
activitats de suport a l’educador (tallers di-
versos) i suport a l’educador en tasques de
menjador escolar per als programes del Cen-
tre Obert Infantil i el Centre Obert Jove.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Segons la disponibilitat del vo-
luntari i la tasca a desenvolupar.
Perfil: Persones a partir de 18 anys amb in-
terès pel treball amb infants i joves en risc
social, motivades pel treball en equip amb
capacitat de compromís.

CO Joan Salvador Gavina
Te l ❙ 93 / 442.66.83
a/e ❙ gavinavoluntaris@yahoo.es

Contacte ❙ Àngels Carbonell

Asociació Juvenil Tronada
Tasques a realitzar: Col·laboració en les ac-
tivitats de lleure educatiu i reforç escolar amb
nens i nenes en situació de risc d’exclusió.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Continuada.
Perfil: Persones interessades en el treball
amb nens/es en situació de risc d’exclusió.

Asociació Juvenil Tronada
Te l ❙ 649.57.73.07
a/e ❙ nurial@wanadooo.es 

Internet ❙ www.tronada.com

Associació contra l’Anorèxia
la Bulímia
Tasques a realitzar: Atendre el servei d’in-
formació i atenció telefònica i presencial per
als afectats i familiars que pateixen transtorns
de la conducta alimentària.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Un torn a la setmana de matí o
tarda, de dilluns a divendres (matins de 10 a
13 h; tardes de 17 a 20 h).
Perfil del voluntari:  Estudiant o titulat en
psicologia, treball social, educació social o
pedagogia, amb bona predisposició per es-
coltar i parlar telefònicament.

A C A B
Tel ❙ 93 / 454.91.09
a/e ❙ acab@acab.suport.org

Contacte ❙ Maria Sindreu
  

Associació el Rusc
Tasques a realitzar: Col·laboració en les
activitats que es porten a terme a les llars
residència i al taller ocupacional que treballa
amb persones amb discapacitat psíquica.
Lloc: Tordera (Maresme)

Associació el Rusc
Te l ❙ 93 / 764.24.06

Contacte ❙ Pere Doménech

Associació Educativa Integral
del Raval
Tasques a realitzar: Entrenar els dos equips
de futbol amb nens/es de 7 a 13 anys del Ca-
sal Infantil.
Lloc: Barcelona
Dedicació: Dijous de 17.30 a 20.30 h, fins a
finals del curs escolar.
Perfil: Persona amb facilitat per a coordinar,
motivar i organitzar els dos equips del casal.

Associació Educativa Integral del Raval
Te l ❙ 93 / 442.65.34 
a/e ❙ aeiraval@yahoo.es 

Recerca social
Es convoquen ajudes per a projectes origi-
nals de recerca social aplicada sobre les trans-
formacions socials i polítiques del segle XXI.
Adreçades a persones llicenciades en alguna
àrea de les ciències socials.
Convoca: Centre d’Investigacions Sociològiques
Publicat al: BOE núm. 20, de 24 de gener de
2005
Termini: 25 de febrer de 2005

Projectes socioassistencials
Es convoquen ajudes per a projectes adre-
çats al col·lectiu de persones afectades per
malalties neurodegeneratives: alzheimer,
parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi la-
teral amiotròfica entre altres.
Convoca: Fundació la Caixa
Termini: 28 de febrer de 2005

Cooperació internacional
S’obre la convocatòria d’ajudes a projectes de
cooperació internacional. S’hi poden presen-
tar entitats sense ànim de lucre de l’Estat espa-
nyol amb tres anys d’experiència que tinguin
com a finalitat la realització d’activitats relacio-
nades amb la cooperació internacional.
Convoca: Fundació la Caixa
Termini: 18 d’abril de 2005

Fundació la Caixa
Te l ❙ 902 / 22.30.40

Internet ❙ www.lacaixa.es/solidaritat

Ajudes diverses
L’Ajuntament de Granollers obre convoca-
tòries de subvencions i ajuts municipals dels
Serveis de Cultura, de Joventut, d’Educació,
d’Esports, de Salut Pública i Consum, de Ser-
veis Socials, de Cooperació i Solidaritat i
Drets de la persona, de Relacions amb les
associacions de veïns, de la Taula d’acollida i
del Pla per a la igualtat d’oportunitats per a
l’any 2005.
Convoca: Ajuntament de Granollers
Publicat al: BOPB núm. 313, annex III, de 30
de desembre de 2004
Termini: 28 de febrer de 2005

i

i

http://www.tronada.com
http://www.voluntariat.org
http://www.lacaixa.es/solidaritat
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Agenda

L’espai de:
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Més actes a l’agenda de
www.xarxanet.org

Conferències
L’Antàrtida: un paradís?
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental)
Dates: 17 de febrer de 2005
 

MNACTEC
Tel ❙ 93 / 736.89.63

Internet ❙ www.mnactec.com

Nutrició i malalties reumàtiques
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Lloc: Barcelona
Dates: 24 de febrer de 2005

Lliga Reumatològica Catalana
Te l ❙ 93 / 207.77.78

Cultura popular
Cantada de cançons populars pel
Casalet
Organitza: Associació Nou Horitzó
Lloc: Barcelona
Data: 17 de febrer de 2005

Associació Nou Horitzó
Te l ❙ 93 / 408.54.44

Internet ❙ www.nouhoritzo.voluntariat.org

5a Trobada d’Esbarts al Poble Espanyol
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Barcelona
Data: 27 de febrer de 2005

Esbart Català de Dansaires
Te l ❙ 93 / 285.17.89

Internet ❙ www.esbartcatala.org

Excursions
Sortida del Capdemunt a la Vall de
Benasque.
Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat
Lloc: Benasque (Val d’Aran)
Dates: 19 i 20 de febrer de 2005

CMSC
Tel ❙ 93 / 674.53.96

Internet ❙ www.clubmuntanyenc.org

Bicicletada fins al santuari de Santa Afra
Organitza: Mou-te en Bici
Lloc: Girona
Data: 20 de febrer de 2005

Mou-te en Bici
Te l ❙ 650.64.05.57

Internet ❙ www.moutenbici .org

Parc natural del Corredor-Montnegre
Organitza: Jardí Botànic de Barcelona
Lloc: Corredor-Montnegre (Maresme)
Data: 26 de febrer de 2005

Jardí Botànic de Barcelona
Te l ❙ 93 / 426.49.35
a/e ❙ jardibotanic@mail.bcn.es

Exposició
Àfrica portes endins
Organitza: Fundació Caixa Sabadell
Lloc: Tarragona
Dates: fins al 28 de febrer de 2005

Fundació Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22

Internet ❙ www.fcaixasabadell.org

Ruta cultural
Ruta per la ribera del Sió – Pallargues,
Pelagalls i Sisteró
Organitza: Associació Cultural les Ter-
res del Marquesat
Lloc: Agramunt (Urgell)
Data: 5 de març de 2005

Terres del Marquesat
Te l ❙ 973 / 45.90.05

Internet ❙ www.marquesat.net

Euroconstitució: les entitats es posicionen

Les entitats i associacions catalanes exposen les seves raons de cara el referèndum
sobre el «Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a Europa» del 20 de febrer. La gran
majoria que fan pública la seva opinió a Internet aposten i argumenten el perquè de votar
«No».
La campanya «No Constitució Europea» aplega més de 130 entitats de tots els àmbits,
des de grups teatrals fins a ateneus populars, passant per portals web, assemblees de
joves o plataformes ecologistes, entre d’altres.  Així mateix, una altra campanya paral·-
lela, «Cap a Europa amb el no», compta amb l’adhesió de 25 entitats i diverses persones
a títol individual.

Entre les organitzacions que exposen a Internet els seus propis arguments, hi destaquen:
Òmnium Cultural, Fundació per la Pau, Plataforma per la Llengua, Associació Catalana de Professionals, Ecologistes en acció,
Cristianisme i Justícia, Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, Assemblea nord-catalana, Joves pel català a Europa, Institució
Cultural Franja de Ponent, Coordinadora d'ONG Solidàries, Coordinadora d'Associacions per la Llengua i ATTAC Catalunya.
La majoría d’elles, per uns motius o per altres, mostren el seu rebuig al model de Constitució europea que es presenta a referèn-
dum el 20 de febrer.

Informeu-vos-en! www.xarxanet.org

http://www.mnactec.com
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.xarxanet.org
http://www.marquesat.net
http://www.esbartcatala.org
http://www.clubmuntanyenc.org
http://www.moutenbici.org
http://www.fcaixasabadell.org
http://www.xarxanet.org
http://www.omniumcultural.org
http://www.fundacioperlapau.org
http://www.plataforma-llengua.org/pagina.php?id=225
http://nosaltres.vilaweb.com/jvilaweb/GetHTTP?p=126&f=1&pa=p_idcmp&va=941498
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/_article_PDF/article_988.pdf
http://www.fespinal.com/espinal/Constitucio.doc
http://www.coordinadora.net/cgi-bin/c/llegir.cgi?id=20050207015013
http://nosaltres.vilaweb.com/jvilaweb/GetHTTP?p=126&f=1&pa=p_idcmp&va=926455
http://sialallengua.org/menu.php
http://www.franjadeponent.net/?mod=noticias&sec=open&id=312
http://www.franjadeponent.net/?mod=noticias&sec=open&id=312
http://solidaries.org/monografic.php?Id=7
http://www.cal-llengua.org/europa.cfm
http://attac-catalunya.pangea.org/
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Recursos a Internet
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Web d’Accents
La revista Sociocultural Accents, d’Olesa de
Montserrat, Martorell, Abrera, Esparregue-
ra, El Bruc i Collbató, editada des del
voluntariat va rebre recentment el Premi
Tasis-Torrent 2004 a la millor iniciativa peri-
odística de premsa local i comarcal. Acaba
d’estrenar una nova pàgina web on us po-
dreu informar de tots els números publicats.

Internet www.accents21.com

Portal del Fòrum Barcelona
2004
El nou portal del Fòrum de les Cultures, ce-
lebrat el passat mes d’agost, està disponible
en català, castellà i anglès i ara incorpora un
nou apartat anomenat “Continguts” on po-
drem trobar informació sobre tot el que va
passar al Fòrum. Aquesta nova secció inclou
més de 800 resums de diàlegs, 500 ponènci-
es, acords, declaracions, manifests i conclu-
sions, biografies i més de 140 vídeos i foto-
grafies de tots els esdeveniments.

Internet www.barcelona2004.org

Trobada 2005 d’educació en
comunicació
La Trobada 2005 es va dedicar a l’educació
crítica davant la televisió. Ara Ja es pot consul-
tar el suplement especial, amb les comunica-
cions i les fotos, de la Trobada-2005 organit-
zada per AulaMèdia els passats 26 i 27 de ge-
ner al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Internet www.aulamedia.org/2005/

Premsa

Les entitats d’àmbit
autonòmic optaran a les
subvencions a càrrec del
0,52% de l’IRPF
Les entitats catalanes d’àmbit autonòmic i lo-
cal podran accedir, com fins ara, a la convoca-
tòria de subvencions del Ministeri de Treball
i Afers Socials amb càrrec al 0’52% de l’Impost
sobre la Renta de les Persones Físiques.

La Consellera Anna Simó ha anunciat que el
Govern central deixarà en suspens la reforma
prevista i que s’iniciarà una negociació entre el
Govern de l’Estat i el Govern Català per establir
en el termini de 3 mesos els criteris de futur.

El tema s’ha tractat per a la Conferencia Sec-
torial d’Afers Socials convocada per la Se-
cretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i
Discapacitats Amparo Valcarce, que reuneix
tots els consellers i conselleres d’afers
socials de tot l’Estat.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya valora molt positivament aquest
acord que respon plenament a les propostes
impulsades pel sector aquests dies.

La Taula formada per 20 organitzacions de
segon nivell que en total apleguen més de
2000 ONG socials catalanes- havia manifes-
tat el seu rebuig a la proposta de modificació
del Ministeri i havia demanat la seva retirada,

la garantia de la continuïtat dels programes
impulsats per les entitats amb càrrec a aquesta
subvenció i l’inici d’un procés de diàleg entre
el Govern de l’Estat, els Governs autonò-
mics i les entitats socials sobre la reforma
prevista a l’IRPF.

L’acord entre el Govern de l’Estat i el Go-
vern Català significa un pas endavant molt
important en les propostes fetes pel sector
i per l’enfortiment de les entitats que inter-
venen directament en programes dirigits a
col·lectius que es troben en situacions d’ex-
clusió social.

Finalment, la Taula emplaça el Govern de l’Es-
tat i el Govern Català a obrir el debat sobre
els nous criteris de gestió de l’IRPF a les
entitats, tant d’àmbit estatal com les d’àmbit
autonòmic, i a escoltar les propostes del sec-
tor per ampliar la quantitat de recursos des-
tinats a aquests fons, passant de l’actual 0’52%
al 0’7%, assegurant la continuïtat dels pro-
grames, comprometen les subvencions per
períodes superiors a l’any i millorant la par-
ticipació de les comunitats autònomes en la
gestió de l’IRPF”.

Nota de premsa publicada a
www.xarxanet.org el passat 28 de gener
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