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Un afer de tots 
Temps i cura. La coresponsabi-
litat social de la cura a la vida
quotidiana. Generalitat de
Catalunya, Dep. d’Acció social i
Ciutadania. Juny 2009. 

Cristina Brullet ha coordinat
aquesta publicació on hi col·labo-
ren Cristina Carrasco, Salvador
Cardús, Maria Prats, Teresa Torns i
ella mateixa. El propòsit del llibre
és conèixer el panorama de la cura
en el moment actual. Un panora-
ma que és totalment desequilibrat
pel que fa a les dones que han
assumit un treball no visible. El
canvi que s’ha produït, tant en la
vida professional de les dones
com en la universalització dels
serveis de cura, fa que sigui neces-
sari articular noves polítiques per
aconseguir una coresponsabilitat
real. El llibre és una eina destina-
da a la planificació.

Abolir el Patriarcat  
El 16 i 17 d’octubre es va cele-
brar el II Congrés de Dones de
Barcelona, amb la participació
de més de 1.600 dones. A la pri-
mera jornada, Gladys Acosta,
directora d’Unifem per a la regió
llatinoamericana i el Carib, va
rebre de mans de Victòria Sau,
la "Declaració Universal del
Reconeixement, Perdó i Aboli-
ció del Patricarcat", per portar-
la a l’Assemblea General de les
Nacions Unides. La iniciativa
pretén, més enllà de les políti-
ques de gènere, anar a l’arrel del
Patriarcat. D’aquesta manera,
Barcelona es va convertir en
l’escenari de l’inici d’una nova
dimensió pel compliment dels
Drets Humans.  

PMF Preguntes 
Més Freqüents

VÍCTOR GARCÍA    

La Fundació Catalana de l’Es-
plai, a través de les seves en-
titats Suport i Associatiu i

Centre d’Estudis, gestiona diverses
seccions del portal Xarxanet, im-
pulsat per la Generalitat i dedicat al
voluntariat i les entitats. Des del
passat mes d’octubre el projecte
xarxanet.org ha inaugurat una nova
etapa després de més de 6 anys
d’existència. El nou Xarxanet.org
neix amb una nova plataforma tec-
nològica, un nou disseny i la incor-
poració d’eines 2.0 per garantir la
participació dels seus usuaris. 

El portal va nèixer el juliol de 2003
a iniciativa de la Generalitat de Ca-
talunya i el promouen més de 10
entitats de referència en els dife-
rents àmbits de l’associacionisme i
el voluntariat català. Durant aquest
temps el portal s’ha consolidat
com a plataforma virtual de suport
i informació sobre l’associacio-
nisme i el voluntariat català. 

Nivell doble-A d’accessibilitat 
El disseny del nou portal està basat
en el gestor de continguts grupal,
de programari lliure. D’aquesta
manera el nou Xarxanet.org garan-
teix un alt grau d’accessibilitat a la
informació per part de les persones
amb discapacitat, assolint el nivell
doble-A d’accessibilitat. 

Més enllà d’un
canvi de plataforma
Els canvis a xarxanet.org van molt
més enllà de la plataforma tec-
nològica. El projecte aposta deci-
didament per les xarxes socials,
estenent l’activitat a comunitats
com el facebook, twitter, flickr o
inaugurant l’obertura d’un Canal
de televisió a Youtube. 

Els nous continguts que es generin
al portal també notaran la influèn-

cia de la web 2.0, incloent vídeos i
permetent a l’usuari compartir la
informació en més de 12 xarxes
socials de manera ràpida i fàcil. 

La incorporació de la participació
també serà un dels grans canvis que
l’usuari trobarà en navegar pel nou
portal. En concret l’usuari tindrà la
possibilitat de comentar les notí-
cies, valorar els recursos de conei-
xement i publicar esdeveniments a
l’agenda.

“L’Esplai” a més de diverses
seccions gestiona el Servei d’As-
sessorament Jurídic, el Servei
d’Assessorament Econòmic i el
Servei d’Assessorament Informà-
tic i el Centre d’Estudis gestiona
els continguts relacionats amb 
l’àrea de Treball en Xarxa. 

EL PORTAL DE LES ENTITATS I EL VOLUNTARIAT CATALÀ

Xarxanet.org inaugura
una nova etapa
La Fundació gestiona seccions i fa assessoraments 

LAIA OLIVARES

Sí, ja que l’article 2 de la llei
15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret

privat reconeix expressament la
seva aplicació com una forma de
solució dels conflictes sortits en
l’àmbit de les associacions i de les
fundacions. 

La mediació és un procediment no
jurisdiccional de caràcter volun-

tari i confidencial que s’adreça a
facilitar la comunicació entre les
persones, per tal que gestionin per
elles mateixes una solució als con-
flictes que els afecten, amb l’as-
sistència d’una persona media-
dora que actua d’una manera im-
parcial i neutral.

La durada de la mediació depèn de
la naturalesa i la complexitat del

conflicte, però no pot excedir els
seixanta dies hàbils, comptadors
des del dia de la reunió inicial. No
obstant, aquest termini es pot pro-
rrogar fins a un màxim de trenta
dies hàbils més.

Convé tenir present que la media-
ció no implica la renuncia d’ac-
cions judicials, per tant, si les parts
no arriben a un acord qualsevol

d’elles podrà acudir als tribunals
per solucionar el conflicte. 

En aquest cas, no podrà tenir cap
efecte en un litigi ulterior el fet del
desistiment, les ofertes de nego-
ciació de les parts, els acords que
hagin estat revocats dins el ter-
mini, ni cap altra circumstància
coneguda com a conseqüència del
procediment. 

Les fundacions podem ser part en un procés de mediació? 
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L’usuari pot publicar esdeveniments a l’agenda

Àmbits associatius Recullen no-
tícies, agenda i reportatges en àm-
bits: Social, Ambiental, Cultural,
Comunitari i Internacional.

Assessoraments Informen dels
recursos per a les entitats. Els as-
sessoraments gratuïts s'estructu-
ren en diferents àmbits: Jurídic,
Econòmic, Projectes d'intervenció,
Informàtic i Formació.

Bloc de xarxanet.org Té la col·la-
boració de diferents experts que ge-
neren reflexió sobre l'associacio-
nisme i el voluntariat català i recull
els diferents parers del sector.

Finançament Convocatòries de
subvencions i premis, ordenades
per la data final de la convocatoria.

Com s'estructura
Xarxanet.org

Més informació
http://www.xarxanet.org
http://bloc.xarxanet.org

Presentació d'una guia sobre la cooperació transfronterera associativa

ORIOL MESTRE  

El 5 d’octubre es va presentar a La Casa de la
Generalitat a Perpinyà la guia Bases teòri-
ques i pràctiques per a la cooperació de les

associacions a l’Espai Català Transfronterer, fi-
nançada conjuntament per la Generalitat de Cata-
lunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.

La guia compara legislacions i inclou una sèrie
de fitxes pràctiques i proposa eines metodològi-

ques per pal·liar les dificultats que poguessin
sorgir a l’hora d’engegar projectes associatius
transfronterers. L’estudi mateix és fruit de la
col·laboració entre Suport Associatiu-Centre
d’Estudis i el CI&RA 66, de Perpinyà.
La presentació va anar a càrrec de Víctor García,
de Suport Associatiu i Hadrien Commenges, 
de CI&RA 66 i va comptar amb la presència 
del Director de la Casa de la Generalitat de Cata-
lunya, Jordi Fernández Quadrenc. 

Hadrien Commenges i Víctor García
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