
Xaxanet.dg, el portal d'acc6s al mon associatiu i de Voluntariat

a pres€ncia del m6n
associatiu a internet
€s cada cop m€s im-
poltant, perd la xar-

xa de les xanes encaranohavia
obert un espai destinat al m6n
associatiu catali en lia seva glo-
balitat, m6s enlld de sectors i
territoris. Recerrtmerrt, flnstitut
Catah del Voluntariat de la Ge
neralitat de Catalunya, i amb la
participaci6 activa derrtitats re

dd sector associa-
tiu i de Voluntariat, com la ma-
teixa Federaci6 Catalana del
Voluntariat Social, ha posat ert
illaDfil una platafornra tecrrold
gtca a Intemet, pionera a Eure
pa, que posa a fabast dels ciu-
tadans i les ciutadanes, les en-
titats i les enrpreses,la informa-
ci6 i els rsflrrsos del m6n ass(>
ciatiu i de Voluntariat.

Fnnt d\m narg ptrocs de tehall,
en el2n Congl€s Catah de I'As
saiacionisnre i el Vohrrhiat es
van tractar divense otclusiors
que Hrhn corrr a diectiu onscili-
dm el pes dd ffi€r secbr a lia rw
tra smietat Algrmes d'a4retes
danaverr cap a la societat de la
irmmraci6 i daltrcs cap a la rre
sitat de durm supffit i fomerffi
una culfifia dd tr*all en mre- I'n
Xmw Asnciatioa i ite VoM*
rifit ile Cafu@a, xmxmdorg
(http: / / www.xarxanet.org)
constitueix la principal porta
daca€s al m6n associatiu i de
Volurrtariat i €s, alhora, unpunt
de trrobada, un espai dinterac-
ci6, de trcball i alxenerftatge ert
xancr llue pernrctrd gerrcrar di-
nimique oberbs i espontinies
de relaci6 errtrre els diversos
agerrts socials.

Preserrtaci6 de Xancanet a les IlJorrrades de Volunlariat Peniterrciari'
foctubre de ZXXI

Les errtitats podran tneballar en
ffix4 iril€rcan/iar cortebrcrterils
i ercperiirrcie, 1lrotec-
tes, cerrat voluntaris, paticipar
enfdrums de debat, obtenir as-
sessoramerrt gmtuit sobre dub
tes del funcionamerrt de les as-
sociacions, contactar anrb em-
prcses interessades en patro-
cinar proiectes, accedir a
publicacions digt"lt temd-

difererrts drces rresponerrt a
grans blocs temitics: cooPe-
raci6 i drets humans, social,
anrbiental, universitari, gent
grarn, comunitari, participaci6
err linia, errpreses

Per a moltes errtitats de Volun-
tariat social de dimensions peti-
tes, La tecrrologia pot no ser ne
cessaria jt qu. alld veritable-

I^a Xarxa Associativa i de Voluntariat de Catalunya,
xarxaneUoqg constitueix la principaf Por,ta d'acc6s al m6n

associatiu i de Voluntariat

tique o disposar de cdpsules
de coneixerhent en difererrts
fornrats per aprofundir sobrc
diversos ffires ertne d'altrcs. El
portal compta amb espais de
cuneixenrerrt, rcfletdo, partici-
paci6 i infornraci6. Hi haurd

merrt essencial err la seva tasca
del dia a dia €s liacompanya-
merrt i la proximitat i les ac-
tituds i lierrtorn relacional que
ho errbolcalLa- Tot i aixi aques-
tes errtitats, 1rrecisanerrt per la
seva dimerrsi4 tambe s6n les
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grans beneficiades d'un pro-
jecte com aquest, perqud poden
treure tot el profit de la seva
mida i minvar els desavan-
tatges de ser petits: poden
establir xarxes de treball,
compartir amb d'altres entitats,
intercanviar coneixements i
bones prdctiques, de manera
dgil i econdmica.

daltres munten webs, alguns fan
assessorament... Serd possible
en el futur un acompanyament
en linia de manera equivalent a
un teldfon de l'esperanqa? Es el
propi sector qui ho anird mar-
cant seguint alhora el ritme
d'evo1uci6 de la societat, sabent
usar la tecnologia en tot cas
com un recurs/ una eina, que no

tes de les iniciatives del Govern
de la Generalitat en els darrers
anys respecte al tercer sector han
anat precisament en la linia d'ac-
tivar el gran potencial que supo-
sen i vol facilitar eines que per-
metin la posada al dia i la seva
capacitat d'inciddncia social, des
del respecte a la seva personali-
tat i guanyant espais de treball
compartit. xarxanet.org 6s una
aposta pel treball en xarxa i per
un espai comunicatiu cataldr a
internet tamb6 en el sector de la
solidaritat. Les entitats fan un
gran servei a la societat, s6n
unes eines de cohesi6 impor-
tantissimes, i les hem de con-
tinuar enfortint, en tant que les
or garitzacions que enriqueixen
la nostra vida civica, i ens fa-
ciliten avanqar vers un pais en-
cara m6s obert, ric en valors, i
en equitat. tr

]osep Maria Canyelles i Past6

Cada cop s6n m€s les accions de Voluntariat que es
desenvolupen estrictament a trav6s de les noves tecnologies

D'altra banda, la conjuntura
tamb6 ens ha de fer reflexionar
-a tot el sector- sobre com cal
aprofitar l'oportunitat que les
noves tecnologies ens aporten.
No debades, cada cop s6n m6s
les accions de Voluntariat que
es desenvolupen estrictament a
travds de les noves tecnologies:
voluntaris que dinamitzert xar
xes, d'altres fan traduccions,

ens ha de fer perdre aquells
trets fonamentals en el Volunta-
riat social com 6s l'actitud d'es-
colta i acompanyament que, so-
vint, si no 6s en un cara a cara
no adquireix la seva plenitud.

El sector associatiu de Cata-
lunya promou una gran quanti-
tat de projectes que s6n font de

social i nacional. Mol-


