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Benvolgut/da,
Ja hem obert la convocatòria de Beques d’activitats d’estiu! Un any més posem a la
disposició dels centres la possibilitat de demanar aquests ajuts tan i tan important per tal
que els infants, adolescents i joves dels nostres centres puguin participar a les activitats
d’estiu!
Tota la informació i documentació de la convocatòria de les Beques, la podeu trobar al
web www.peretarres.org/mcecc, concretament a l’apartat Serveis a Centres > Ajuts,
Premis i Subvencions.
A les Bases Reguladores de les Beques d’Estiu s’hi exposen els criteris per concedir les
beques, s’hi indica la documentació que cal adjuntar i els aspectes més rellevants sobre el
funcionament de la convocatòria. Com a novetat d’aquest any, es podran aportar altres
document per acreditar la necessitat de beca i donem continuïtat al canvi iniciat l’any passat
de la necessitat d’afegir un pressupost de l’activitat d’estiu del vostre centre.
Cal fer la sol·licitud a través del programa GESPLAI i cal lliurar la documentació
corresponent de cada infant abans del dia 29 de maig de 2017.
El resultat de les beques concedides es comunicarà a partir del 20 de juny. El pagament de
les Beques estarà condicionat a la disposició de tresoreria de la nostra entitat: les Beques
que atorga el MCECC i la XACS estan finançades per donatius particulars i administracions
públiques. No es podrà fer front al pagament d’aquestes fins que s’hagin percebut els fons
econòmics que les financen.
Us recordem que és important sol·licitar les beques només com a darrer recurs, per garantir
d’aquesta forma que els ajuts arribin als qui realment més ho necessiten. En el cas que un
dels vostres infants rebi la beca d’un altre organisme us preguem que renuncieu a la nostra
beca per tal de poder ajudar a un altre infant. Recordeu que el fons destinat a beques surt
del pressupost del MCECC i la XACS i que, per tant, cal que tots fem l’esforç de fer-ne el
repartiment més just possible i adequat a les veritables possibilitats econòmiques de cada
centre.
En aquest sentit, tornem a facilitar-vos una sèrie de reflexions i propostes per animar-vos, a
vosaltres també, a crear les Campanyes de Beques des del vostre centre.
De totes maneres, tingueu ben present que des del MCECC i la XACS us volem ajudar a fer
possible que els vostres infants gaudeixin d’un estiu ple dels valors propis de l’Educació en
el Lleure i desitgem que cap nen o nena es quedi sense les activitats del vostre Centre.
Recordeu que teniu a l’equip de promotors i promotores a la vostra disposició per qualsevol
ajuda o suport que requeriu.
Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició.
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