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Bon estiu! 
En les activitats d’estiu, se'ns presenta un marc privilegiat per alentir els ritmes 
en què vivim, cada cosa té el seu temps i el seu moment i per tant l'hem de viure.  
Són, sens dubte un entorn privilegiat per gaudir d'un temps de qualitat. 
Similar al temps durant el curs però amb significatius canvis de format, 
educadors i d’espais. El butlletí s'acomiada fins el mes de setembre però la 

XACS no s'atura! Una forta abraçada i recordeu que les activitats seran espais significatius pels 
infants i joves, dels qui en som referents.  

 

Gran Premi del jurat al BcnZoom Festival 2017 
Al Harrak: In-visibles, és la nova creació de cinema social en què han participat els i les joves i 
adolescents de l’AEIRaval, i que ha estat guanyador del Gran Premi del Jurat al BcnZOOM 
Festival 2017. 
El curtmetratge presenta, a través de la veu de dos protagonistes, la realitat dels migrants, les 
dificultats, els pors i les expectatives.  
L’enhorabona als creadors del vídeo, que volem compartir amb la resta de Centres. Aquí el podeu 
visualitzar. 
 
 
 
 
 
 
 

Subvencions amb càrrec a l’IRPF 
Aquest any 2017 (per l’execució del 2018) l’Estat espanyol i el Govern de la 
Generalitat de Catalunya han acordat que serien les comunitats 
autònomes les qui repartirien (en un 80% dels fons) la tradicional 
subvenció que sempre havia assignat l’estat. Com sabeu aquest canvi, 
és degut a diverses sentències que donaven la raó a l’administració de la 
Generalitat quan aquesta reclamava, des de fa molts anys, la gestió de la 
subvenció. El passat dimecres va tenir lloc una reunió a càrrec del Departament de Treball, Afers 
Socials i Families en la que se’ns va explicar el funcionament de la subvenció. S’ha publicat un 
document de Preguntes Freqüents i aquí podeu consultar les bases i us animem a presentar-vos 
a la convocatòria. 
 

 

 

 

https://youtu.be/fonpmlhk2QI
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions_entitats/ambit_social/IRPF_2017_PREGUNTES_MeS_FREQuENTS.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/


  
 
 
 
 

Premis La Confederació  

La Confederació, l’organització empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya, ha organitzat per primer cop uns premis per reconèixer i donar 
visibilitat a les millors iniciatives de gestió democràtica i transformació 
social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen 
activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. 

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc al Palau Robert de Barcelona el passat 30 de maig. 
Aquí podeu consultar els guanyadors i les candidatures presentades, on trobem alguna iniciativa 
de Centres de la XACS. 

 

Revista “Dialogal” 
A la darrera Reunió General vam repartir-vos un exemplar de la Revista 
Dialogal, una revista sobre diversitat religiosa i espiritualitat, concebuda 
per arribar a un públic més enllà del pròpiament religiós, gent que es planteja coses, que vol 
aprendre, que té inquietuds; i també pensada per a formadors, perquè tinguin eines i materials de 
debat. Esperem que fos del vostre interès. Aquí podeu trobar més informació de la revista. 

 

3a edició del Panoràmic 
La 3a edició de l’informe El Panoràmic, impulsat pel Consell 
d’Associacions de Barcelona, ha comptat amb la participació de més de 
2.200 entitats de l’àmbit associatiu de Catalunya.  
A més de l’entitat impulsora, el Panoràmic s’elabora amb la participació de 
l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació 
Ferrer i Guàrdia i l’obra social “La Caixa”. 
S’estima que a Catalunya hi ha entre 20.000 i 25.000 entitats no 
lucratives actives i que aquestes s’han incrementat un 2,3% en l’últim any 

estudiat. L’informe recull dades d’aquest teixit sobre aspectes com les fonts de finançament, els 
espais que ocupen, les persones associades, el nombre de persones voluntàries i assalariades, o 
tipus de govern i gestió de l’ens. Aquí podeu consultar més informació de l’informe. 

 

Ple del Consell General de Serveis Socials 
El proper 20 de juliol tindrà lloc el Ple del Consell General de Serveis Socials. En ell es 
presentaran diverses propostes de Decrets relacionats amb els drets i deures dels infants i els 
adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància 
i l’adolescència. Aquí podeu consultar els decrets que es presentaran.  
Podeu fer arribar les vostres observacions a la Taula del Tercer Sector fins el dia 19 de juliol a 
través d’aquest correu electrònic (organitzacio@tercersector.cat). 

 

 

 

http://www.laconfederacio.org/30052017-premis-la-confederacio-2017/
http://dialogal.org/
http://www.estris.cat/actualitat/la-3a-edicio-del-panoramic-evidencia-la-fortalesa-del_2548_102.html
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/04legislacio/normativa_en_tramit/projectes_normatius_tramit/decrets/decret_infants_adolescents/documentacio_expedient/TEXT-THDD.6.15.-v.11-5-17-informacio-publica.pdf
mailto:organitzacio@tercersector.cat


  
 
 
 
 

Lectura recomanada 

Aquest mes, la lectura recomanada per la Facultat Pere Tarrés és “Manual 
práctico en parentalidad positiva” Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., Martín, 
J. C., Byrne, S. i Rodríguez, B. (2015). El llibre reflexiona sobre les funcions 
parentals en les famílies contemporànies des de la perspectiva de la 
parentalitat positiva, és a dir, des d’un enfocament que parteix de l’interès 
superior del nen, i que promou un rol de cuidador afectiu, reforçador i 
reflexiu, oferint reconeixement i orientació afavorint un adequat 
desenvolupament dels fills/es. 
Pretén ser una eina d’orientació per als professionals que treballen amb 

famílies, tant per a la prevenció com per a la promoció de les capacitats parentals i de la resiliència 
familiar. Inclou diferents experiències de recolzament parental dutes a terme des d’aquest 
enfocament i basades en evidències, seguint les recomanacions del Consell d’Europa 
(Rec2006/19) sobre Polítiques de Suport a la Parentalitat Positiva. 
 
 

Viatge a Itàlia 

Tal i com es va explicar a la darrera Reunió General, en les últimes setmanes ha estat habilitat el 
formulari per fer la preinscripció al viatge a Itàlia. Un cop finalitzat aquest termini, estem esperant 
que es publiqui la resolució de la beca Erasmus+. Un cop la coneguem, contactarem amb tots els 
centres per a seguir amb el procés de reserva i concretar tots els detalls del viatge. 

 

 
 
 
 

Formació per a educadors 2017 
Un cop definida la temàtica de la propera formació per educadors/es dels 
Centres de la XACS, que girarà entorn les “Necessitats Educatives 
Especials”, ja podem concretar que la formació es durà a terme durant els 
matins dels divendres dels mesos de setembre i octubre, amb un total de 
20 hores. Un cop rebudes les propostes de temàtiques per al curs, es procedirà 

a dividir-les per les quatre sessions definides. S’informarà de les dates i lloc exactes de la formació 
ben aviat. 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

Situació actual Taula del Tercer Sector 

Segurament us ha arribat una certa crisi que s’està 
vivint aquests dies a la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social (www.tercersector.cat), fruit que algunes 
entitats han presentat una moció de confiança al 
president, i s’ha convocat una Assemblea General (13 

de juliol) per avançar les eleccions. En tot cas, des de la XACS voldríem manifestar diversos 
aspectes: 
1. La Taula és un patrimoni col·lectiu molt important, que al llarg de quasi 15 anys, ha sumat 
voluntats i enfortit el tercer sector, generant una rellevància i impactes notables tant pel que fa a 
les persones més vulnerables com a les entitats del sector. 
2. De manera discreta moltes persones han intentat dialogar al llarg de molts mesos, però no s’han 
trobat o no s’han respectat determinats acords. 
3. La situació actual no es pot mantenir i cal buscar solucions, que permeti refer confiances i 
preservar la Taula 
Per això proposem trobar fórmules que permetin consensuar una sortida satisfactòria per a 
la Taula, per a la cohesió de les entitats i de les persones implicades en els nostres projectes. 

 

Conveni Laboral d’Acció Social  
Us informem que després de molt de temps de negociació, s’ha arribat a un principi 
d’acord amb els sindicats per a la signatura del Conveni Laboral d’Acció Social de 
Catalunya, que si no hi ha qüestions de darrera hora, es faria aquest mes de juliol. La 
reunió informativa es farà el divendres 14 de juliol a les 9 hores a la Sala d’Actes de la 
seu d’ECAS (Via Laietana, 54, 1r pis). 
Us adjuntem la nota informativa de La Confederació on es recullen els aspectes significatius que 
s’exposaran a la reunió. 

 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Viatge a Itàlia XACS 

11/10/2017 a 14/10/2017 
 Cap de setmana de formació en Interioritat per a centres XACS 

28 i 29/10/2017 
 

 
Podeu consultar al calendari de la XACS 2016-2017 tots els terminis d’ajuts propis. Aquest 
calendari és fixe, també anirem actualitzant amb més informació aquest l’apartat web d’Activitats 
de la Xarxa i Sector. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-zuOj4BbiJeWGxZVERpOUs5cFU/view?usp=sharing
http://www.peretarres.org/arxius/xacs/calendari-general-xacs-2016-17.pdf
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats

