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Reunió General 1r trimestre 
El passat 26 de setembre es va celebrar la primera Reunió General del curs. 
Agraïm l’acollida de  la Familia Juanitos (Associació Educativa Nou 
Quitxalles), que ens va acollir i poder explicar en primera persona els seus 
projectes. 
Durant la reunió es van donar informacions diverses, de caire més general. 
La part més intensa i concreta de la reunió ens va servir per fer una revisió 
al Pla d’Accions 2017 (revisant el que s’ha portat a terme, el que no, i el que 
manca per aconseguir), i després vam fer una dinàmica per construir 

plegats el Pla d’Accions 2018. 

 

Activitats dels centres XACS 

Volem reservar un espai del butlletí per a transmetre aquelles activitats extraordinàries que 
lidereu des dels vostres centres. Us animem a fer-nos-les arribar per a donar-les a conèixer i 
reforçar la XACS. 
 

El Centre Casal Claret de Vic ha compartit amb nosaltres un dels 
seus projectes “Dinem plegats”, on dones participants al projecte, 
amants de la cuina, preparen amb cura el dinar que després 
compartiran tots junts. Aprofiten aquest taller de cuina per conèixer 

altres realitats, conversar i tastar plats diversos. 
Per a tots aquelles persones que no poden assistir als dinars, però volen degustar els deliciosos 
plats, “dinem plegats per emportar” permet anar a recollir el menú entre les 13:00 i les 13:30 
h. Si hi penses, porta’t el teu taper, contribuint així amb el medi ambient. 

 
El Centre Sant Jaume estrena web i està d’aniversari! 
“Visita la nova web del @CentreSantJaume! 
http://www.fundaciocarlesblanch.org.     
Esperem contribueixi a explicar millor com treballem per la nostra Missió!”. L’entitat celebra 
enguany el seu 20 aniversari i ha programat tota una sèrie d’actes que podeu trobar a: 
http://20anys.fundaciocarlesblanch.org 

 
El proper 17 d’octubre a la seu de L’Associació Educativa Itaca es celebrarà 
l’acte del “Dia Internacional contra la pobresa” promogut per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Aquí pots fer la inscripció a l’acte.. 

 

 

 

 

http://www.fundaciocarlesblanch.org/
http://www.tercersector.cat/diapobresa2017


  
 
 
 
 

 

Fòrum Social Pere Tarrés amb Míriam Hatibi 
El proper 27 d’octubre es realitzarà un nou Fòrum Social Pere 
Tarrés, aquest cop amb la participació de Sra. Míriam Hatibi, 
portaveu de l’Associació Ibn Battuta i sota el lema “Ens hem 
d’entendre”. 
La reserva del dinar s'ha de fer a través del formulari on line clicant 

aquí. L'aforament és limitat, primarà l'ordre d'inscripció. Recordeu que els membres de la XACS 
teniu un preu especial de 10€. 

 

21è Fòrum FEDAIA 
Els propers 26 i 27 d’octubre al CaixaForum de Barcelona (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8 Barcelona) es realitzarà el 21è Fòrum FEDAIA, sota el títol “Dibuixar els 
itineraris d'inclusió social a la infància”. 
Estem desenvolupant polítiques eficaces per lluitar contra l'exclusió social? Com avancem 
en el procés d'apoderar els infants, els adolescents i la comunitat perquè juguin un paper 
actiu en la prevenció i la protecció? Quan parlem d'atenció comunitària, de què parlem? 
Aquestes són només algunes de les qüestions sobre les que es debatrà.  
Aquí podeu trobar el programa i l’enllaç al Fòrum. 

 

Participació de la infància i la joventut en la 
Governança de les Entitats Socials  

L’any 2015, des de la Plataforma d’Infància de Catalunya 
(PINCAT), es va promoure el Projecte per a l’Impuls de 
la Participació de la Infància i la Joventut en la 
Governança de les Entitats Socials. A través de dos 

jornades participatives amb infants i joves procedents d’entitats diverses i heterogènies d’arreu 
de Catalunya. Des del Grup Promotor del Projecte s’ha fet un recull de les experiències 
existents a les entitats, futurs reptes i conclusions obtingudes.  
L’Acte de Presentació del Projecte tindrà lloc el dimecres 8 de novembre a les 17h, a la seu de 
la PINCAT (C/ Rocafort 242, bis, baixos - Barcelona). Aquí podeu trobar el formulari d’inscripció. 

 

Blog Fundació Pere Tarrés  
Volem compartir aquesta entrada al Blog de la Fundació Pere Tarrés d’Enric Benavent, 
professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull.  
Aquesta entrada, que té per títol “Què és allò que ens mou a viure una vida feliç?” parla 
sobre la importància de tenir cura del nostre interior, ja que és aquí on es forja, d’alguna manera, 
el sentit de la vida, les il·lusions, els valors. Els professionals que acompanyen persones han de 
tenir present la seva dimensió interior.  
Aquí podeu consultar l’article complert i altres també d’interès. 

 

 

 

https://forumsocial.peretarres.org/index.aspx
http://www.fedaia.org/21e-forum-fedaia-dibuixar-els-itineraris-dinclusio-social-a-la-infancia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrfUYRvttx5eOw6nMMaVw25JCtnQqSDnxFBJVF58t0RZBOHg/viewform
http://bloc.peretarres.org/2017/10/que-es-allo-que-ens-mou-viure-una-vida.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlocDeLaFundaciPereTarrs+%28Bloc+de+la+Fundaci%C3%B3+Pere+Tarr%C3%A9s%29


  
 
 
 
 

 

Indicadors de qualitat pedagògica i de gestió 

El passat divendres 6 d’octubre es va enviar un fitxer Excel per realitzar l’auto-diagnosi 
dels indicadors de qualitat pedagògica i de gestió. 
Com es va explicar al correu, hi ha una sèrie d’indicadors de referència i altres recomanats. 
Des de la XACS es demana que es puguin completar els de referència en una primera fase i 
la resta quant abans. 
La data límit per a fer aquesta autodiagnosi és el 10 de novembre. 

 

Cap de setmana de formació sobre “Interioritat” 

A partir del proper 16 d’octubre es podrà realitzar la inscripció per a la participació al cap de 
setmana d’Interioritat. Recordeu que podran assistir fins a 2 educadors per centre i s’ha fixat el 
preu per participar-hi en 20€. Tots els centres sereu informats puntualment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleccions Taula Tercer Sector 
El dimecres 18 d’octubre a la tarda tindrà lloc l’Assemblea General de la Taula del Tercer 
Sector, que haurà d’escollir els membres de la nova Junta entre les candidatures presentades. 
Un total de 19 federacions sòcies de la Taula del Tercer Sector han presentat candidatures per 
ocupar alguna de les 12 vocalies de la Junta disponibles, entre elles la Fundació Pere Tarrés. 
Mentre que 2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència. 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió “Grup motor interioritat” 

11 d’octubre 
 Fòrum Social Pere Tarrés 

27 d’octubre  
 Fòrum FEDAIA 

26 i 27 d’octubre  
 Cap de setmana de formació en Interioritat per a centres XACS 

28 i 29 d’octubre 
 

Podeu consultar al calendari de la XACS 2017-2018 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/open?id=0B-zuOj4BbiJeYnRPbXhseEtGZ00
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

