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Reunió General XACS 
El passat dijous 18 de gener va tenir lloc la primera reunió general de la 
XACS del 2018. La trobada va tenir lloc als locals de l’Associació Juvenil 
Barnabitas.  
 
A la reunió vam revisar l’any 2017 i vam començar a treballar en el Pla de 
Treball 2018. La principal novetat és l’inici dels Grups de Treball dels Eixos 

Pedagògic i de Gestió. Aquests grups de treball permetrà als centres participants ajudar en 
l’assoliment dels objectius acordats en l’anterior Reunió General. 

 

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 passat 23 de gener la Família Juanitos va presentar l’exposició “El medi ambient i 

l’humanisme en el MARE NOSTRUM: el Mediterrani”. La mostra 
forma part del treball creatiu realitzat a l’espai d’aprenenatge 
d’art i artesania decorativa de l’Associació Reciclart-e i l’A.E. 
Nou Quitxalles. La mostra es podrà visitar en les botigues i 
comerços del barri de Bellvitge. 

 
La Fundació Lealtad ha atorgat a la Fundació Joan Salvador 
Gavina el segell d’ONG acreditada. En l’informe presentat confirmen 
que compleixen amb els principis de transparència i bones 
pràctiques. Felicitats! 
 
 

L’Espai Infantil i Familiar La Semilla de Trigo ha iniciat un parell de projectes 
nous el present curs. α-CAT és un projecte d’alfabetització catalana per a 
dones immigrants que es complementa amb un espai respir per als seus fills. 
Pro-Art és un projecte setmanal d’art-teràpia per a infants de 6 a 12 anys 
dissenyat com un espai lúdic i terapèutic. Aquest segon projecte també 
s’ofereix a les famílies amb una periodicitat menor.  

 
 
 

 

http://www.fjuanitos.com/img/noticias/CARTEL COMERCIOS cast.jpg


  
 
 
 
 

Article d’opinió sobre “Salut Bucodental”   
El passat mes de desembre va sortir publicat a Catalunya Cristiana un article 
d’opinió del Rafa Ruiz de Gauna, on parla sobre la salut bucodental dels 
infants en situació de vulnerabilitat. 
 
Entre altres temes, destaquem la demanda a l’administració pública a que 
aclareixi i ampliï la cobertura sanitària a aquestes necessitats, i doti els 
Centres de Primària dels professionals i instruments adequats per atendre’ls.   
Aquí podeu llegir l’article sencer. 

 

Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela  
En el BOPB de 20/12/2017 va sortir publicada la desena edició del 
Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela que convoca l'Àrea d'Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona per a premiar i reconèixer 
projectes d'intervenció social comunitària.  
 
Es tracta d'un premi de caràcter biennal i d'àmbit territorial de 
Catalunya, amb una dotació de 5.000 euros per al millor projecte 
d'intervenció i una de 2.500 per al segon.  
 
El Premi Josep Ma Rueda vol impulsar la innovació, la reflexió i l'avaluació al voltant del 
desenvolupament comunitari. Per això, es valoraran aquells projectes i actuacions en curs que 
fomentin processos participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa 
de la comunitat. El termini per a presentar sol·licituds és fins al 15 de març del 2018. Podeu 
consultar tota la informació sobre el premi en aquest enllaç. 

 

Entrevista a Georgina Oliva, directora DGAIA 
Us fem arribar una entrevista realitzada per La Taula del Tercer Sector a Georgina Oliva, 
Directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquesta entrevista parla, entre altres temes, sobre la preocupació sobre el Canvi de Gestió 
del Model SIS, i de com s’ha plantejat el traspàs a les entitats perquè acabi afectant el mínim 
possible a la gestió d’aquests centres. 
 
Aquí podeu consultar l’entrevista complerta. 

 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10mwoL-MHlyGFUIcHKkTtQ_l54QkwV6qU
https://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis
http://www.tercersector.cat/noticies/entrevista-georgina-oliva-directora-datencio-la-infancia-i-ladolescencia-dgaia


  
 
 
 
 

Calendari de convocatòries de finançament  
Xarxanet.org ha publicat recentment un calendari on poder cercar totes 
les convocatòries de finançament de l’any 2018. Les trobareu totes 
classificades per mesos, àmbits temàtics i tipus de finançament. 
S'han prioritzat les convocatòries d’àmbit geogràfic estatal i català, no 

obstant també s'han tingut en compte aquelles europees i d'àmbit local especialment rellevants. I 
finalment, s'ha categoritzat el tipus de finançament entre públic i privat, així com entre 
subvencions i premis. 
Esperem que sigui del vostre interès, aquí podeu consultar-ho. 

 
Construïm l’Educació 360 
La Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica presentaran el proper 29 de gener de 16h a 18:30h al 
CCCB (C. Montalegre, 5 de Barcelona) el projecte Educació 360, Educació a 
temps complert. 
El repte que es plantegen és que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els 
temps i espais de la seva vida, i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el 
no lectiu. Que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense 
exclusions. Aquí podeu consultar el programa i inscriure-us a l’acte si esteu interessats. 
 
 
 

Enquesta de valoració XACS 

Durant la passada Reunió General vam presentar els resultats de l’enquesta de valoració de 
la XACS 2017. A continuació trobareu la informació resumida en una taula i comparada amb els 
resultats obtinguts l’any anterior. 
 

 2016 2017 

Identificació 8,0 8,4 

Òrgans consultius i de participació i equip tècnic 7,9 8,2 

Utilitat dels recursos i les accions 7,1 7,5 

Participació i implicació 8,2 8,1 

Funcionament i organització 8,1 8,5 

Mitjana enquesta 7,7 8,1 

 

 

 

http://xarxanet.org/projectes/noticies/calendari-de-convocatories-de-financament-anuals
https://www.educacio360.cat/


  
 
 
 
 

Pla de treball 2018 
Els grups de Treball dels eixos pedagògic i de gestió ja estan en marxa per a assolir els 
objectius del Pla de Treball 2018. A destacar: 
 

 Eix pedagògic: 

o Celebració d’una jornada del 25 d’abril entorn Innovació Educativa. 

o Propera reunió del grup de treball: 27 de febrer 

 Eix de gestió: 

o Cada reunió girarà entorn un dels següents punts: finançament, voluntariat, 

RRHH 

o En cartera: SIS i projecte conjunt de finançament privat 

 

Viatge a Itàlia 
El viatge a Itàlia ha de ser posposat de nou degut a què les dates proposades no van bé a la 
contrapart italiana. La XACS té intenció de tirar endavant el projecte i us informarem 
properament de la nova proposta. 
 

Comunicació de la Presidenta de la Taula  

Us informem que La Junta Directiva de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya va prendre l'acord el passat 18 de gener, de rescindir el contracte laboral del 
Director General Toni Codina.  
 
Des de la Junta Directiva agraeixen la seva professionalitat i la tasca realitzada durant tot aquest 
temps a favor del sector, i de la consolidació de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social. 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Comissió permanent 

15 de febrer 
 Reunió Grup de Treball Eix Pedagògic 

27 de febrer 
 
 
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

