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Data: Dijous 13 oct

Hora: 19:00

Organitzador: ONG Be Artsy

Barcelona
Dijous, 13/10/2016 fins Dijous, 27/10/2016

La recaptació de la venda de fotos serà destinada al projecte Chhaupadi/Cup, dedicat a la millora de les
condicions de vida de nenes i dones a Nepal.

La inauguració de l'exposició “Special” feta durant el #CreativityPhotoProject a Amritsar ( Índia) es farà el dijous
dia 13 d'octubre de 2016 a les 20h. Amb la companyia d'una cervesa, la recaptació de la venda de fotos serà
destinada al projecte Chhaupadi/Cup (març 2017), dedicat a la millora de les condicions de vida de nenes i dones
a Nepal –posant èmfasi en els temes de la menstruació i higiene a les comunitats rurals-.

L'exposició fotogràfica, organitzada per l'ONG Be Artsy, es podrà veure fins el 27 d'octubre a la Room 28, al carrer
de la Llibertat de Barcelona. Una part del projecte #CreativityPhotoProject es va desenvolupar a Índia, i un dels
resultats és una sèrie de retrats de nois amb necessitats especials, a la venda per finançar el projecte, que es
desenvoluparà de nou el 2017 a una zona remota de Nepal, a l’oest (Achcham), en aquesta ocasió centrat en nenes
i dones, que allà pateixen el Chhaupadi ( ja s’hi treballar allà el 2015).

La imatge i l’art a través de la fotografia són eines d’expressió, de comunicació, d’interrelació, d’inclusió, de
denúncia, de creixement i de formació, dels coŀlectius més vulnerables.
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Fes voluntariat

Vols fer voluntariat? Informa't i troba el teu lloc
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Finançaments

Ajuts per a la constitució d'avals per a cooperatives i societats laborals 2018-2020
Termini 31/12/2020

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2018-2019
Termini 31/12/2019

VIII Premi AMPANS a la Investigació i Innovació sobre discapacitat inteŀlectual i trastorns del
desenvolupament
Termini 31/12/2019

Veure tot

Cursos

En aquest recurs hi trobareu una selecció actualitzada de cursos.

Ves-hi

Recursos Econòmics
Banca ètica, captació de fons, economia solidària i molt més als nostres recursos

Ves-hi

http://nonprofit.xarxanet.org/
http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-de-leconomia-social-als-anys-0
http://xarxanet.org/financament/viii-premi-ampans-la-investigacio-i-innovacio-sobre-discapacitat-intellectual-i
http://xarxanet.org/financament
http://xarxanet.org/agenda?field_event_type_value=Curs
http://xarxanet.org/recursos/economic


Segueix-nos
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Recursos formació
Crèdits de lliure elecció, formació, gestió i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Recursos informàtics
Programari lliure, aplicacions, xarxes socials i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Recursos jurídics
Contractació, normativa d’entitats, marc legals i molt mès

Ves-hi

Recursos Projectes
Voluntariat, assessorament, publicacions i molt més als nostres recursos

Ves-hi

Assessora't
Si vols aconseguir més impacte social, ASSESSORA'T!

Ves-hi
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Entitats promotores

Assessorament 
gratuït

Fes-te 
Voluntari/a!

T'ajudem

Voluntariat.gencat.cat

Fundació Catalana de l'Esplai
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Fundació Pere Tarrés

Federació d'Ateneus de Catalunya

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Colectic

Federació Catalana del Voluntariat Social

Fundació Autònoma Solidària
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Un projecte de

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

I-with.org

TOTHOMweb

Generalitat de Catalunya
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