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Nous Centres a la XACS 
La XACS creix amb dos centres: 

 Centre Obert Pare Palau (Lleida) que pertany a l’Associació Solidaritat i Serveis Santa 
Teresina (Esclat). Aquest centre atén infants de 4 a 18 anys 

 Associació Esplai Blanquerna (Tortosa) aglutina una sèrie de projectes dirigits a la 
població vulnerable de la ciutat.  D’aquests destaca el programa 6-16 (intervenció 
socioeducativa a infants i joves de 6 a 16 anys i les seves famílies)   

 

Resolució i Justificació Conveni 2017 
Des de dilluns passat està publicada al Gesplai la resolució del conveni. 
D’aquesta manera, els centres ja podeu iniciar els tràmits per realitzar la 
justificació amb les factures i comprovants de pagaments originals de 2017 i 
segons les indicacions que trobareu al mateix expedient del Gesplai.  
Teniu fins a l'11 de desembre per portar a Numància tota la 

documentació. Per cert! No fem pont i dijous dia 7 de desembre podreu portar documentació 
fins a les 18h. 

 

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 dijous 14 de desembre la Família Juanitos celebra la “Nit d’Estel solidaris 2017” a l’Auditori 
del Centre Cultural Bellvitge. Es tracta d’un acte de reconeixement  on es  valoren les 
expressions solidàries de persones, voluntaris, fundacions i empreses que tenen relació amb la 
l’Entitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 
 
 
 

 

 
Enguany l’Associació Juvenil Esquitx torna a presentar una 
proposta d'acció social als pressupostos participatius de Sabadell. Si 
ets de Sabadell, pots participar a les votacions de Construint 
Sabadell, pots votar fins a 4 projectes. Et demanem si ens vols ajudar 
a fer possible el projecte Enfeina't, un projecte que vol ajudar a millorar l'ocupabilitat dels joves 
en situació de vulnerabilitat. El projecte vol atendre a 60 joves de 16 a 25 anys, on seran 
acompanyats per un equip socioeducatiu que treballaran per la inserció sociolaboral o retorn al 
món formatiu. Aquí pots trobar més informació. 
 
 
L’Anna Gómez, coordinadora pedagògica-social de la Fundació Social del Raval, explica la 

tasca que desenvolupa l'entitat en aquest barri de Barcelona, els 
projectes que duen a terme i com treballen el tema del voluntariat a 
Xarxanet. Aquí pots llegir la notícia complerta. 
 

 
 

Estudi sobre Voluntariat a Catalunya 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment 
de l’associacionisme d’àmbit català, vol analitzar el desplegament de la mateixa 
i com s’està desenvolupant al si de les entitats. 
Per aquest motiu s’ha elaborat en una enquesta específica adreçada a persones voluntàries 
que permeti recollir indicadors sobre la seva activitat i l’experiència voluntària.  
Aquí podeu consultar-la. 

 

Continguts Jornada sobre Model Comunitari 
La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va organitzar 
el dia 15 de novembre la jornada 'El Model d'Atenció Comunitària 
Centrada en la Persona' a l'auditori de Mediapro.   En el mateix es va 
presentar l’estratègia COM3 on van destacar el projecte “Tu pots” del 

Centre Obert Eixample. Aquí podeu trobar tota la informació sobre l’acte.  

 

Jornada sobre Participació Infantil 
El dimecres dia 29 de novembre, infants, joves i professionals procedents de 
les diferents entitats que conformen la PINCat, van presentar la Memòria del 
Projecte i el Vídeo- resum, amb l’objectiu de compartir l’experiència i donar 
visibilitat al treball que estan fent les nostres organitzacions, així com donar eines i empoderar a 
altres entitats per a que endeguin projectes entorn a la participació de la infància i la joventut. 
Aquí podreu trobar més informació i descarregar-vos la Memòria Completa del projecte.  

 

 

 

 

 

https://decidim.sabadell.cat/processes/construintsbd/f/43/proposals/36
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/anna-gomez
https://www.research.net/r/Voluntariat2017
http://www.tercersector.cat/noticies/un-model-datencio-comunitaria-centrada-en-la-persona
http://www.tercersector.cat/noticies/la-pincat-presenta-el-projecte-impuls-de-la-participacio-de-la-infancia-i-la-joventut-en-la


  
 
 
 
 

 

 

Enquesta satisfacció XACS 

Com ja vam fer l’any passat, en breu us farem arribar l’enquesta de 
satisfacció de la XACS. Agraïm molt que una vegada a l’any pugueu 
dedicar una estona a proporcionar-nos una opinió reflexionada sobre la 
XACS. A nosaltres, de ben segur, ens servirà per continuar avançant. 

 

Pla de treball 2018 
Un cop rebudes totes les propostes d’esmena dels Objectius Transversals, el Pla de Treball 
de la XACS per al 2018 està preparat per a ser revisat pel Patronat de la fundació Pere Tarrés. 
Quan tinguem la versió definitiva l’enviarem a tots els centres. 
 
 

Convocatòria “sessió reflexió Conveni Lleure” 

La Comissió de Lleure de La Confederació organitza el proper dia 18 de 
desembre de 2017, de 9.30 a 12.00 hores (a la seu de La Confederació) 
una sessió de reflexió per veure com encarar la negociació del proper 
conveni col·lectiu de Lleure Educatiu i Sociocultural. L’objectiu és que les 
entitats que gestionen activitats i serveis de lleure puguin posar de manifest 

quines són les dificultats de gestió derivades del marc regulador de les relacions laborals i fer 
propostes de millora de cara a una propera negociació. Per a més informació podeu contactar 
amb nosaltres. 
  
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Termini justificació Conveni 2017 

11 de desembre 
 Reunió de Comissió Permanent 

14 de desembre 
 Reunió general 2n trimestre 

18 de gener 
 
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

