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Beques esporàdiques 1r trimestre 
Us recordem que el proper 13 de novembre es tanca la convocatòria d’ajuts 
de la XACS que inclou les Beques d’activitats esporàdiques de 1r trimestre, i la 
primera convocatòria d’Ajuts Extraordinaris (novembre 2017). 
Aquí podeu trobar les bases i tota la informació al respecte, i recordeu que 
aquest tràmit es fa a través del Gesplai.  

 

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. 

 
Fundació La Vinya celebra la 5a edició del Premi Josep Maria 
Pañella, per a treballs de recerca en l’àmbit de l’Acció Social. Els 
anteriors treballs guanyadors han tractat temàtiques ben diverses 
com la inserció social de persones privades de llibertat, qüestions 

migratòries i de voluntariat. L’entrega del premi a la persona guanyadora tindrà lloc el proper 
dimecres 15 de novembre a les 19h a la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge. Si esteu 
interessats en participar, aquí podeu trobar més informació. 
 
L’Associació Educativa integral del Raval va rebre uns dels 
premis XIII Premis d’Educació en el Lleure de la Fundació 
Lluïs Carulla pel seu projecte “Raval Audiovisual”. El seu 
responsable, Ignasi Sagalés va explicar que a través de la 
creació audiovisual, el projecte pretén ser el vehicle que permeti als adolescents i joves 
participants desenvolupar una reflexió crítica sobre la societat en què vivim. Aquí podreu trobar 
un reconeixement del projecte. 

 
L’Associació Juvenil Esquitx Sabadell va 
celebrar la quarta edició del “Mou-te per l'Esquitx-
Kilòmetre Solidari” que va tornar a ser un èxit. Els 
43 voluntaris implicats en el Kilòmetre van assolir el 

repte fixat i s’han recaptat més de 3.000 euros per garantir la continuïtat del programa Inserjove, 
Amb aquests recursos, es garantirà que aquest curs una seixantena de joves més puguin formar-
se per entrar al món laboral en millors condicions. El Kilòmetre Solidari ja ha mobilitzat 170 
persones en les seves quatre edicions i ha recaptat prop de 14.000 euros per finançar projectes 
de l’Entitat. 

 

 

 

 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/serveis_a_centres/ajuts
https://gesplai.org/
https://www.fundaciolavinya.org/2017/10/19/ve-premi-josep-maria-panella/
https://twitter.com/FundacioCarulla/status/925318339081265152


  
 
 
 
 

Jornada sobre la garantia dels drets dels infants 
El proper 16 de novembre, de 9.30h a 11.30h al Centre Cívic 
Urgell (C. Urgell 145 de Barcelona) la PINCAT organitza una 
jornada per debatre i aprofundir com garantir millor els Drets 
dels Infants en un possible i futur marc constitucional. La jornada 
comptarà amb l’adjunta al Síndic per la defensa dels drets dels 
infants, Maria Jesús Larios, que farà la ponència inaugural, i un 
debat entre experts/es en drets dels infants, conduït pel periodista 

Albert Segura. Aquí trobareu informació sobre l’acte i l’enllaç per fer la inscripció corresponent. 

 

XIV Mostra de Cinema Espiritual  
La Direcció General d’Afers Religiosos organitza la XIV Mostra de 
Cinema Espiritual de Catalunya, que tindrà lloc del 15 al 30 de 
novembre arreu de Catalunya. Enguany presenten un cartell de 20 
pel·lícules i un curtmetratge d’entre els films més interessants del 
cinema espiritual i religiós.  
Amb aquesta nova edició de la Mostra, el Govern de la Generalitat vol 

fer visible les diferents dimensions religioses i espirituals per contribuir a afavorir la cohesió 
social i el diàleg interreligiós. Aquí podeu consultar tota la programació. 

 

Model d’atenció centrat en la persona 
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social organitza el proper 15 de 
novembre de 9.15h a 14h a l’Auditori Imagina Mediapro (Av. Diagonal 177 
de Barcelona), un jornada sobre el Model de l’atenció comunitària centrada en 
la persona.  
En aquesta jornada es debatran aspectes sobre com avançar cap a un model d’atenció 
comunitària centrada en la persona des de la perspectiva institucional, del Tercer Sector o 
europea. També es presentaran bones pràctiques en l’atenció comunitària centrada en la 
persona amb participació de les entitats socials catalanes. 
Aquí podeu trobar més informació. 

 

L’Experiència Basket Beat 
El proper dimarts 14 de novembre, a la seu de la Facultat Pere 
Tarrés (C. Santaló 37 de Barcelona) es portarà a terme una taula 
rodona amb el motiu de la presentació del llibre “Les arts 
comunitàries des de l’Educació Social. L’experiència Basket 
Beat”. 

Aquest llibre està escrit per Josep Mª Aragay, impulsor del projecte i que també participarà a la 
taula rodona. Aquí trobareu l’enllaç per fer la inscripció i més informació de l’acte. 
 

 

 

 

 

http://www.tercersector.cat/noticies/1611jornada-la-constitucionalitzacio-dels-drets-de-la-infancia
http://www.cinemaespiritual.cat/?mostra_xiv
http://www.tercersector.cat/noticies/1511-jornada-el-model-datencio-comunitaria-centrada-en-la-persona
https://www.peretarres.org/mails/2017/facultat/22-setmana-ciencia/index.html


  
 
 
 
 

Indicadors de qualitat pedagògica i de gestió 

El passat mes 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 era el 10 de novembre. No obstant, 

tenint en compte la situació actual us emplacem a realitzar aquesta tasca abans del 17 de 
novembre.  

 

Informe salut bucodental 
Dintre de les actuacions de Sensibilització Social del Pla de Treball 2017, des de la XACS 
s’ha realitzat un informe de situació de la salut bucodentals dels infants dels centres 
socioeducatius. Aquest informe recull dades de la prova pilot realitzada en tres centres de la 
XACS.  
Properament us enviarem l’informe així com informació complementària de l’estudi i de qualsevol 
acció de difusió. 
 
 
 
 

Properes reunions PINCAT 
Us informem de les properes reunions acordades per la PINCAT a 
la darrera reunió celebrada:  
- 14 de novembre a les 16h. 
- 12 de desembre a les 16h. 
- 16 de gener a les 16h. 
- 13 de febrer a les 16h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Termini sol·licitud de Beques i Ajuts Extraordinaris 

13 de novembre 
 Reunió de Comissió Permanent 

23 de novembre 
 
 

 
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

