
Fem créixer
l’associacionisme 
i el voluntariat

  Què s’hi pot trobar? 

1.  Informació de temes interessants per al dia a dia de 
les entitats i sobre els diferents àmbits associatius  
i de voluntariat, a través de: 

	 •	 	Notícies sobre el món associatiu i del voluntariat..

	 •	 	Agenda actualitzada diàriament amb els actes i 
cursos organitzats o adreçats a entitats i persones 
voluntàries.

	 •	  Butlletins setmanals i quinzenals. 

	 •	  Articles d’opinió al voltant del món associatiu i 
del voluntariat. 

	 •	 	Biblioteca: Documents relacionats amb el món de 
l’associacionisme i el voluntariat.

	 •	 	Crides de voluntariat: entitats que necessiten 
persones voluntàries.

2.  Recursos pràctics i d’interès per a la gestió del dia a 
dia de les entitats sense ànim de lucre:

	 •	  Convocatòries actualitzades de subvencions i 
premis. 

	 •	 	Recursos/informacions actualitzats i gratuïts, 
en temes econòmics, jurídics, informàtics, de 
formació i en projectes que afecten les entitats 
sense ànim de lucre. 

  Què és xarxanet.org?

Xarxanet.org és la pàgina web de les entitats i persones 
voluntàries que treballen dia a dia per un món millor.

És	un	projecte	impulsat	i	finançat	per	la	Generalitat	de	
Catalunya i gestionat per diverses entitats promotores 
expertes en diferents temàtiques i àmbits d’actuació.

La	seva	finalitat	és	potenciar	el	treball	en	xarxa	entre	les	
entitats, enfortir-les i contribuir a la millora de la seva 
tasca.

www.xarxanet.org



  voleu ser una entitat col·laboradora 
  de xarxanet? 

El projecte de xarxanet.org vol comptar amb la màxima 
participació de les entitats, grans i petites, d’un sector o 
d’un altre, perquè totes són importants i poden aportar 
continguts, idees, recursos i compartir coneixements, 
experiències i esdeveniments per crear xarxa.

Esdevenir entitat col·laboradora de xarxanet us permetrà 
publicar esdeveniments d’agenda i notícies a  
xarxanet.org de manera lliure.

Si voleu col·laborar- hi, heu d’emplenar un formulari. 
Podeu consultar les dades a 
 http://xarxanet.org/publica-continguts

Suma’t a les més 
de 300 entitats 
col·laboradores.

  Què us permet?

•	 	Donar a conèixer les activitats que feu, cursos, 
activitats, conferències, tallers o activitats.

•	 	Ser entitat col·laboradora i publicar notícies, 
agendes al portal web i donar compliment a la llei 
de transparència.

  com podeu conèixer la inFormació 
  més destacada?

Us podeu subscriure als butlletins electrònics 

•	 	Actualitat	 
http://xarxanet.org/alta_actualitat

•	 	Finançament 
http://xarxanet.org/alta_financament

  i també ens podeu seguir a través de:

  https://www.facebook.com/xarxanet

  https://twitter.com/xarxanetorg

  Instagram

  xarxanetorg

Sigues una més 
de les més de 

40.000 persones 
que mensualment 

visiten el portal 

www.xarxanet.org!
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