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En sessió de 23 de març de 2006,

queda constituït
EL CONSELL DE
VOLUNTARIAT
després de la jornada electoral

democràtica duta a terme el 28 de
novembre.

EL CONSELL DE
VOLUNTARIAT

Més informació a la contraportada i a:
Subdirecció general d’Associacionisme i Voluntariat
Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques
Departament de Benestar i Família
T. 93 43 10 00 / F. 93 483 18 11
www.voluntariat.org
sgav.benestar@gencat.net

http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici
http://www.voluntariat.org
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Formació

Cursos

i

i

i

Curs de Formació de
Voluntariat en l’Atenció a les
Malalties Neurològiques
Cròniques
Organitza: Associació Vallés Amics de la
Neurologia (AVAN)
Lloc: Terrassa
Dates: 19 d’abril de 2006

A V A N
Tel ❙ 93 / 788.20.80
a/e ❙ avan@amicsdelaneurologia.org

Curs de Voluntariat
Penitenciari en l’àmbit de
presons
Organitza : Federació Catalana de
Voluntariat Social
Lloc: Barcelona
Dates: 6 de maig de 2006

Federació Catalana de Voluntariat
Social
Te l ❙ 93 / 458.99.06
a/e ❙ barcelona@federacio.net

Internet ❙ www.federacio.net

Voluntariat i immigració
Organitza: Món-3 i Fundació Solidaritat UB
Lloc: Barcelona
Dates: del 25 d’abril a l’11 de maig de 2006

Món-3
Te l ❙ 93 / 402.43.25
a/e ❙ msirera@ub.edu

Altres

Les associacions treballen en
xarxa
Organitza: Ajuntament de Vilafranca
Lloc: Vilafranca del Penedès
Data: 7 d’abril de 2006

Ajuntament de Vilafranca
Te l ❙ 93 / 890.04.59
a/e ❙ escorxador@vilafranca.org

Com elaborar un pla de
comunicació
Organitza: Ajuntament de Mataró
Lloc: Mataró
Dates: 4, 6, 25 i 27 d’abril de 2006

Ajuntament de Mataró
Te l ❙ 010
a/e ❙ ppujol@jmataro.es

Els reptes de la formació
contínua en l’acció social
Organitza: Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 6 d’abril de 2006

Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 430.16.06

Internet ❙ www.peretarres.org

Tècniques de treball en grup
Organitza: Centre d’Estudis de l’Esplai
Lloc: Barcelona
Dates: 18, 20, 25 i 27 d’abril de 2006

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

Internet ❙ www.esplai.org/cursos

Directors/es d’activitat de
lleure infantil i juvenil
Organitza: Escola d’educadors/es de Creu
Roja Joventut Catalunya
Lloc: Barcelona
Dates: del 28 d’abril al 17 de juny

Creu Roja Catalunya
Te l ❙ 902 / 22.22.93
a/e ❙ miriamf@creuroja.org

Internet ❙ www.creuroja.org/cat/
                   formacio/c20060106b.asp

I Jornada Catalana
Interdisciplinària d’Atenció
Domiciliària.
Organitza: Societat Catalana de Medicina Fa-
miliar i Comunitària
Lloc: Barcelona
Dates: 25 i 26 de maig de 2006

Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària
Te l ❙ 93 / 317.71.29
a/e ❙ atdom@semfyc.es

 Internet ❙ http://semfyccamficatdom06.
                  pulso.com/index.html

Curs d’Introducció a la
Gestió de Projectes de Base
Tecnològica
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres
Lloc: on-line
Dates: del 18 d’abril a 23 de juny 2006

Enginyeria Sense Fronteres
Te l ❙ 93 / 167.44.19
a/e ❙ contacta@esf-cat.org

Internet ❙ www.esf-cat.org

Tècnic en gestió de la
qualitat
Organitza: Asociación Española para la
Calidad
Lloc: on-line
Dates: del 12 d’abril al 14 de juny de 2006

Asociación Española para la Calidad
Te l ❙ 915 / 75.27.50
a/e ❙ for@aec.es

Gestió de recursos
professionals
Organitza: EUTSES-Fundació Pere Tarrés
Lloc: on-line
Dates: del 18 d’abril al 15 de maig de 2006

EUTSES-Fundació Pere Tarrés
Te l ❙ 93 / 415.25.51

Internet ❙ www.peretarres.org/eutses

Planificació i gestió de
projectes
Organitza: Col·legi de Doctors i Llicenci-
ats en Ciències Polítiques i Sociologia
Lloc: Barcelona
Dates: 24 d’abril de 2006

Col·legi de Doctors i Llicenciats en
Ciències Polítiques i Sociologia
Te l ❙ 93 / 241.41.22
a/e ❙ colcpis@colcpis.org

Internet ❙ www.colcpis .org

Obligacions legals de les
entitats
Organitza: El CAE
Lloc: Manresa
Dates: 6 i 13 de maig de 2006

El CAE
Te l ❙ 93 / 872.57.89
a/e ❙ cae@elcae.org

Internet ❙ www.elcae.org

i
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i
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Per a més informació sobre els cursos consulteu
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio

i

i

http://semfyccamficatdom06.pulso.com/index.html
http://www.federacio.net
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/formacio
http://www.peretarres.org
http://www.esplai.org/cursos
http://www.creuroja.org/cat/formacio/c20060106b.asp
http://www.esf-cat.org
http://www.peretarres.org/eutses
http://www.colcpis.org
http://www.elcae.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

■■■■■ Projectes d’Intervenció 902 .415.000 / assessor@peretarres.org

■■■■■ 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

■■■■■ Formació 93.483.18.16

i

i

i

CampanyesPremis i bequesNovetats editorials

i

i

Ciutat Blanca 2006
Concurs fotogràfic organitzat per Arquitec-
tes Sense Fronteres, pel Col·legi Territorial
d’Arquitectes d’Alacant i la Fundació Manuel
Peláez, que convida a reflexionar sobre les
urbs modernes i la seva relació amb els més
desfavorits.
Convoca : Arquitectes Sense Fronteres,
Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant i
Fundació Manuel Peláez
Termini: 15 de maig de 2006

Col·legi Territorial d’Arquitectes
Te l ❙ 96 / 521.84.00

Internet ❙ www.asfes.org

Premis Caixa Sabadell 2006:
Programes Socials
Poden optar a aquests premis els projectes
d’actuació social o assistencial, presentats per
una entitat legalment constituïda, que puguin
ser aplicats en un medi social concret per
millorar-ne la condició.
Convoca: Obra Social Caixa Sabadell
Termini: 31 de maig de 2006

Obra Social Caixa Sabadell
Te l ❙ 93 / 725.95.22
a/e ❙ obrasocial@caixasabadell.es

Internet ❙ www.obrasocial
                   caixasabadell.org

Campanya Golha
La campanya “Golha” és una iniciativa de l’As-
sociació per als Drets Humans a l’Afganistan
(ASDHA), amb la col· laboració de
Mapasonor, per donar a conèixer l’activisme
femení a l’Afganistan.
La campanya disposa de:

❙ Una guia amb informació bàsica de les
associacions de dones a l’Afganistan, així
com de la seva feina i projectes.

❙ Un documental “Golha (flors)”, rodat a
l’Afganistan l’agost de l’any 2004 per l’as-
sociació Mapasonor amb la col·laboració
d’ASDHA.

❙ Una exposició, “Golha”, instal·lació fruït
d’un exercici de participació que es va
proposar a un grup de 26 dones i noies
afganeses.

Internet ❙ www.afganeses.com

Corregir no és pegar
La campanya “Corregir no és pegar” és una
iniciativa de l’organització Save the Children i
el Ministeri de Treball i Assumptes Socials
amb l’objectiu de sensibilitzar i formar ma-
res i pares, professionals dels àmbits sanita-
ri, educatiu i social, mitjans de comunicació i
institucions amb competències en matèria
d’infància i família sobre la necessitat d’era-
dicar el càstig físic als infants i promoure les
alternatives de disciplina existents.
La campanya ha desenvolupat uns tríptics i
fullets informatius en els quals s’ofereixen
pautes per abordar el tema del càstig físic i es
presenten alternatives a aquest tipus de càs-
tig en l’educació dels infants en l’àmbit fami-
liar.

Internet ❙ www.savethechildren.es

i

100 anys de Colònies de
Vacances a Catalunya
Els tres volums del llibre 100 anys de colònies
de vacances a Catalunya (1893-1993) tenen la
pretensió d’omplir un buit en la historiogra-
fia general de casa nostra i de manera especi-
al en la historiografia educativa catalana. Es
tracta d’una obra col·lectiva, dirigida per En-
ric Puig Jofra i Josep Maria Vila Vicens, que té
el mèrit principal d’oferir una panoràmica
general sobre les colònies de vacances a
Catalunya. Fins ara no es disposava d’aquesta
visió del que foren i representaren les colò-
nies de vacances en l’àmbit de l’educació de
la infància.
Aquesta publicació és impulsada per la Fun-
dació Pere Tarrés i la Coordinació Catalana
de Colònies, Casals, i Clubs d’Esplai.

Enric Puig Jofra i Josep Maria Vila
Vicens
Fundació Pere Tarrés i la Coordinació
Catalana de Colònies, Casals, i Clubs
d’Esplai.

El desafío del foro social
mundial
Chico Whitaker, membre del Comitè Orga-
nitzador del Fòrum Social Mundial, és autor
del llibre El desafío del Foro Social Mundial, pu-
blicat recentment a Icaria. El Foro Social Mun-
dial permet l’experimentació d’una pràctica
política coherent amb el tipus de societat,
igualitària i democràtica, per la que lluiten
tots els qui avui s’oposen al neoliberalisme.
Va irrompre en l’escenari com un vent nou,
que assumeix l’horitzontalitat de les estruc-
tures en la xarxa i va afirmar la presència de
la societat civil en l’acció política.

Chico Whitaker
Editorial Icaria

http://www.asfes.org
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
http://www.afganeses.com
http://www.savethechildren.es
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Finançament

i

Crides de voluntariat

i

i

i

i

i

i

i
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Programa d’ajuts per a la
inserció laboral
Programa d’ajuts per a la inserció laboral de
les persones acollides a la renda mínima d’in-
serció mitjançant empreses d’inserció
sociolaboral, entitats col·laboradores d’in-
serció i projectes d’autoocupació.
Convoca: Departament de Treball i Indús-
tria
Termini: 30 de desembre de 2006

Departament de Treball i Indústria
Internet ❙ www.gencat.net/diari/4577/
                     06040124.htm

Convocatòria CAM INTE-
GRA 2006 - Atenció a perso-
nes dependents
Obras Sociales Caja de Ahorros del Mediterráneo
recolzarà i finançarà projectes d’Organitza-
cions No Lucratives (ONL) d’acció social que
treballin a favor de persones en risc d’exclu-
sió social i/o amb grans dificultats socials.
Convoca: Obras Sociales CAM
Termini: 28 d’abril de 2006

Obras Sociales CAM
Internet ❙ http://obrasocial.cam.es

Cooperació al
desenvolupament
Ajuts a ONGD per a la realització de Conve-
nis de cooperació al desenvolupament, en
col·laboració amb la política de cooperació
espanyola.
Convoca: AECI - Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
Termini: 14 d’abril de 2006

AECI - Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación

Internet ❙ www.boe.es/boe/dias/2006/03/
                     14/pdfs/A10209-10224.pdf

Construcció de la Pau
Projectes de construcció de pau que realit-
zen les ONG en l’àmbit de la prevenció i
gestió de conflictes violents i/o armats i la
rehabilitació i reconciliació postbèl·lica. Són
geogràficament prioritaris els projectes que
es desenvolupin a: Els Balcans, Colòmbia,
Territoris Autònoms Palestins i el Sàhara
Occidental.
Convoca: Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament - Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques
Termini: 14 d’abril de 2006

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

Internet ❙ www.cooperaciocatalana.net

Associació de separats i
suport a gent amb soledat
Tasques a realitzar: organitzar tertúlies i
debats i preparar jocs d’implicació social.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 1 tarda setmanal
Perfil: persona sensibilitzada i amb coneixe-
ments dels problemes de la societat actual

Associació de separats i suport a gent
amb soledat
Te l ❙ 93 / 319.53.51
a/e ❙ assges@hotmail.com

Avis Món Catalunya
Tasques a realitzar: gestions pel carrer i
suport al despatx.
Lloc: Barcelona
Dedicació: 2 o 3 matins de 10 a 14 hores.
Perfil: persona amb capacitat de desplaça-
ment de pesos

Avis Món Catalunya
Te l ❙ 93 / 332.58.58
a/e ❙ voluntariat@avismon.org

Internet ❙ www.avismon.org

Associació d’Ajuda als
Afectats de Cardiopaties
Infantils de Catalunya
(AACIC)
Tasques a realitzar: suport escolar i su-
port psicosocial a domicili a nens amb cardi-
opatia.
Lloc: Tarragona
Perfil: 2 voluntaris

L ’AACIC
Te l ❙ 93 / 458.66.53

Associació Catòlica Interna-
cional de Serveis a la
Joventut Femenina (ACISJF)
Tasques a realitzar: classes d’alfabetitza-
ció de català i castellà per adults.
Lloc: Barcelona
Dedicació: proposta horària: MATÍ: dime-
cres o dijous 9.30 a 11h. o 12.15 a 13.45h. i
TARDA: dimecres o dijous 16.30 a 17.45h. ó
17.45 a 19.30h.
Perfil: voluntari/a expert per impartir clas-
ses d’alfabetització de català i castellà per
adults

L’ACISJF
Te l ❙ 93 / 21.56.26
a/e ❙ administració@acisjf.es

Llar-residència de la
Fundació Finestrelles
Tasques a realitzar: col·laborar en activi-
tats lúdiques, donar suport als monitors en
excursions, visites a museus, cinema, anar a
la biblioteca, passejades, etc.
Lloc: Esplugues de Llobregat
Dedicació: tardes de 18 a 20h i/o caps de
setmana

Fundació Pro-disminuïts Psíquics
Finestrelles
Te l ❙ 679 / 96.97.85

Creu Roja Girona
Tasques a realitzar: portar a terme tallers
de llengua catalana i/o castellana, tallers de
coneixement de l’entorn, i per assistir els i
les participants a l’aula d’informàtica i a l’es-
pai de recerca de feina.
Lloc: Girona
Dedicació: dedicació mínima 4 h setmanals
Perfil: persones interessades en el fenomen
de la immigració i en la diversitat cultural

Creu Roja Girona
Te l ❙ 972 / 21.64.00
a/e ❙ spc007@cruzroja.es

La Tutela, Fundació Privada
Catalana Tutelar de
Discapacitats Psíquics
Tasques a realitzar: donar suport a la co-
ordinadora del departament de comunicació.
Difusió de les activitats i nous projectes de
l’entitat, des de la redacció de textos, inves-
tigació i recerca en diferents àrees, elabora-
ció de dossiers de premsa i contacte amb
mitjans de comunicació, fins a l’organització
d’esdeveniments.
Lloc: Barcelona

La Tutela
Te l ❙ 93 / 339.45.36

Internet ❙ www.latutela.org

Delegació Diocesana de
l’Apostolat del Mar
Tasques a realitzar: atenció de la gent de
mar al port de Barcelona. Guàrdies a la resi-
dència, informar sobre la ciutat i fer rutes
turístiques, etc.
Lloc: Barcelona
Dedicació: caps de setmana
Perfil: carnet de conduir i anglès bàsic.

Delegació Diocesana de l’Apostolat
del Mar
Te l ❙ 93 / 443.19.65
a/e ❙ apomar@icab.es

Més informació sobre les crides a
www.voluntariat.org

i

i

i

http://obrasocial.cam.es
http://www.gencat.net/diari/4577/06040124.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10209-10224.pdf
http://www.cooperaciocatalana.net
http://www.avismon.org
http://www.latutela.org
http://www.voluntariat.org
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Agenda

L’espai de:

i

i

i

i

i

Xerrades
Trastorn Bipolar en nens i adolescents
Organitza : Associació de Bipolars de
Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 6 d’abril de 2006

Associació de Bipolars de Catalunya
Te l ❙ 93 / 274.14.60

Internet ❙  www.bipolars.org

Entre dues cultures
Organitza: ACISI
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’abril de 2006

ACISI
Te l ❙ 93 / 215.39.87
a/e ❙ acisi@gabinet.com

Internet ❙ www.gabinet.org/acis i

L’adopció de nens ja grandets: la seva evo-
lució durant el primer any.
Organitza: Associació en Defensa del Dret
de la Infància a la Família (ADDIF  Adopció i
Acoll iment)
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’abril de 2006

ADDIF Adopció i Acolliment
Te l  ❙ 93 / 313.49.59

Internet ❙ http://addif.suport.org

Xarxanet.org: els més llegits del trimestre
De gener a març, Xarxanet s’ha fet ressò d’una gran quantitat d’esdeveniments que han afectat el tercer
sector català. Ara us presentem els continguts que han interessat més als lectors habituals del portal,
desglossat segons els diferents tipus de continguts:

Per consultar cada un d’aquests continguts, accediu a la novetat penjada a xarxanet.org.
Xarxanet.org, l’espai comunicatiu i d’interacció entre les organitzacions no lucratives i les persones amb inquietuds cíviques en llengua
catalana
Connecteu-vos-hi! http://www.xarxanet.org

Exposicions
Exposicions sobre el tsunami i l’hura-
cà Mitch
Organitza: Taula Municipal de Solidari-
tat i Cooperació de l’Ajuntament de
Palafrugell
Lloc: Palafrugell
Dates: del 7 al 21 d’abril de 2006

Taula Municipal de Solidaritat i
Cooperació de l’Ajuntament de
Palafrugell

Internet ❙ http://solidaries.org/agenda/
                   gracies.pdf

Turisme Solidari i Sostenible un Repte
per al Desenvolupament
Organitza: Red Europea de Diálogo So-
cial (REDS)
Lloc: El Prat del Llobregat
Dates: del 3 al 20 d’abril de 2006

REDS
Tel ❙ 93 / 268.41.08
a/e ❙ reds@redeuropea.org

Internet ❙  www.redeuropea.org

i

i

L’arribada a la presó
Organitza: Comissió de Presons de Jus-
tícia i Pau
Lloc: Barcelona
Data: 5 d’abril de 2006

Comissió de Presons de Justícia i
Pau
Te l ❙ 93 / 317.61.77
a/e ❙ justiciaipau@justiciaipau.org

Llibres
Radiografia de voluntariat social a les
associacions de Sabadell
Organitza: Punt del Voluntariat i l’Asso-
ciació GESDIC
Lloc: Sabadell
Data: 6 d’abril de 2006

Punt del Voluntariat i l’Associació
GESDIC
Te l ❙ 93 / 727.41.22
a/e ❙ puntvoluntariat@terra.es

Festes
Trenquem murs amb el Pare Jony i Fes-
tival de Sopes del Món
Organitza: Atlas, Fundació Sociocultural
Lloc: Igualada
Data: 8 d’abril de 2006

Atlas, Fundació Sociocultural
Te l ❙ 93 / 805.57.92

Internet ❙ www.atlasfundacio.orgMés actes a l’agenda de
www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda

i

Novetats:
❙ Ja ha començat la fase perquè les entitats registrin els seu .cat

(Portada)
❙ La Xarxa Europea d’Acció Social es presenta a Barcelona (Social)
❙ Planta la TEVA cara contra el racisme! (Social)

Càpsules:
❙ Postcasting (Informàtic)
❙ La desgravació dels donatius i donacions efectuats a entitats sense

afany de lucre (Econòmic)
❙ La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (Ambiental)

PMFs:
❙ Què són les Eines de Gestió? (Estratègies de gestió)
❙ Quina diferència hi ha entre programa i projecte? (Projectes)
❙ A quins llocs hi ha agrupaments i/o esplais? (Educació en el lleure)

Articles:
❙ Ajuda en Acció i TV3. I això només és el principi... (Els reptes del Tercer

Sector)
❙ Sota la capa de Sant Antoni Abat (Cultura popular i tradicional)
❙ La corresponsabilitat educativa: família i escola (Acció Social)

http://solidaries.org/agenda/gracies.pdf
http://addif.suport.org
http://www.xarxanet.org
http://www.redeuropea.org
http://www.bipolars.org
http://www.gabinet.com/acisi/
http://www.atlasfundacio.org
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici/agenda
http://www.xarxanet.org/xarxanet/inici
http://xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?nov_novetatId=33947
http://xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?xnt_portal=4&nov_novetatId=35187
http://xarxanet.org/xarxanet/novetatsDetall.xarxanet?xnt_portal=4&nov_novetatId=36547
http://xarxanet.org/xarxanet/capsulesDetall.xarxanet?xnt_portal=13&cap_capsulaId=8200
http://xarxanet.org/xarxanet/capsulesDetall.xarxanet?xnt_portal=14&cap_capsulaId=6040
http://xarxanet.org/xarxanet/capsulesDetall.xarxanet?xnt_portal=6&cap_capsulaId=8160
http://xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=9060&xnt_portal=1200
http://xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=8942&xnt_portal=16
http://xarxanet.org/xarxanet/pmf.xarxanet?pmfDetallId=8720&xnt_portal=1220
http://xarxanet.org/xarxanet/publicacionsArticle.xarxanet?pub_articleId=3800
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 l ’abastA

Consell de Voluntariat

Què és? L’òrgan d’assessorament, consulta i participació de les entitats, els col·lectius i les persones expertes que actuen en l’àmbit del voluntariat.

Com s’organitza? El Consell s’organitza en un plenari i una comissió executiva.

Qui en forma part?

PLENARI
Per àmbits temàtics:

Social : ACFUC; Bona Voluntat en Acció; Federació Catalana de
Voluntariat Social.

Cultural: Òmnium Cultural; Banda i Majorettes Triangle de Sants.
Mediambiental: Mediterrània - Centre d’Iniciatives Ecològiques de

Tarragona.
Comunitari: Coordinadora Catalana de Colònies, Casals i Clubs

d’Esplai; Federació d’Ateneus de Catalunya; Fundació Autònoma
Solidària.

Internacional: Creu Roja a Catalunya.

Per àmbits territorials:
Barcelona: Associació de Nens amb Càncer (AFANOC); Casal dels

Infants del Raval; Foro para la Defensa de la Tercera Edad (FDTE);
Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG).

Girona: Associació Catalunya contra el Càncer (AECC).
Lleida: Càritas Diocesana d’Urgell; Lleida Solidària MPDL.
Tarragona: Fundació Amics de la Gent Gran.
Terres de l’Ebre: BIDA - Associació de Dones per la Igualtat de

Gènere i Benestar.

En representació d’organitzacions sindicals:
CCOO Nacional de Catalunya; UGT de Catalunya.

En representació d’organitzacions empresarials:
PIMEC; Foment del Treball Nacional.

EL CONSELL DE VOLUNTARIAT

En representació de les entitats municipalistes:
Associació Catalana de Municipis; Federació de Municipis de Catalunya
; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

En representació de l’administració de la Generalitat
de Catalunya:

Secretaria  General de Joventut; Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament; Departament de Medi Ambient i Habitatge; Depar-
tament de Relacions Institucionals i Participació; Departament de Salut;
Departament de Justícia; Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació; Departament de Benestar i Família.

Presidència: Honorable Consellera de Benestar i Família.
Vicepresidència: Federació Catalana de Voluntariat Social.
Secretari: Subdirector General d’Associacionisme i Voluntariat.

 
COMISSIÓ EXECUTIVA

Presidència: Director General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques.
Vicepresidència: Federació Catalana de Voluntariat Social.
Vocalies: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; Asso-

ciació Catalunya contra el Càncer (AECC); Càritas Diocesana
d’Urgell; Casal dels Infants del Raval; Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Clubs d’Esplai; Creu Roja a Catalunya; Federació
d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG); Fundació
Amics de la Gent Gran; Fundació Autònoma Solidària; Secretaria
General de Joventut.

Secretari: Subdirector General d’Associacionisme i Voluntariat.

 
Què és el Plenari i quines són les seves funcions? El Plenari és l’òrgan directiu del Consell i està format per 41 membres.
Les seves funcions són:

❙ Informar sobre les línies d’impuls i promoció i coordinació interassociatives en matèries de voluntariat.
❙ Informar sobre els plans estratègics de subvencions i criteris de prioritat per a la concessió de subvencions.
❙ Informar sobre les línies formatives del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya.
❙ Promoure la participació de les persones voluntàries en el si de les entitats.
❙ Promoure la realització d’estudis i de campanyes de voluntariat.
 

Quina és la durada d’aquest Consell? Aquest Consell tindrà una durada de 4 anys.
 
Quin és el pes de les entitats al Consell? Les entitats, en el plenari són majoria.  I la Vicepresidència del Plenari i de la Comissió
Executiva l’ocuparà una persona representant d’una organització escollida per votació.  
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