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Ajuts Extraordinaris i Beques Esporàdiques 
Us recordem que teniu fins el proper 26 de febrer de 2018 per sol·licitar els Ajuts 
Extraordinaris de la convocatòria de febrer, i les Beques d’activitats esporàdiques de 2n i 3r 
trimestre. 

 Els Ajuts Extraordinaris estan destinats a recolzar aquelles activitats i projectes 
innovadors i amb caràcter extraordinari realitzats pels Centres socioeducatius de la 
Xarxa de Centres Socioeducatius.  

 Les activitats per les quals es poden demanar beques són activitats de realització 
esporàdica i de durada de més de un dia, i els Casals/Colònies de Setmana Santa. 

 

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. 
 
L’Associació Juvenil Esquitx Sabadell ha posat en marxa des del 5 de febrer, un menjador per 
a adolescents a l'Institut Miquel Crusafont. La iniciativa vol garantir l'àpat central a les i els joves 
de Merinals i de Can Rull que durant la Primària rebien beques menjador i, un cop a la Secundària, 
les han deixat de rebre malgrat que la delicada situació de les famílies es manté. El programa, 
finançat per Probitas i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb el suport de l'Ajuntament de 
Sabadell, vol recuperar els menjadors a la Secundària per donar una sortida als col·lectius més 
vulnerables. Aquest curs atendrà una trentena d'usuaris. 
 
 
 
 
 
L’Associació Educativa Nou Quitxalles – Família Juanitos i l’Hospital de Sant Joan 
de Déu celebraran el proper 1 de març a l’Auditori de l’Hospital de Sant Joan de Déu, la 
Jornada Pobresa infantil i Salut amb l’objectiu de poder compartir coneixements i 
experiències entre les entitats socials i sensibilitzar a la ciutadania d’aquest greu 
problema. Si esteu interessats en participar, aquí podeu consultar el programa i confirmar 
la vostra assistència.  
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1X6q65_E2skWzoOOj40mkwvJgNnZwnp4TQCEI-nFZ2Q4/viewform?edit_requested=true


  
 
 
 
 

Fòrum Salut Mental   
En el marc del Fòrum de Salut Mental (Associació formada per 22 
entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció  social en 
salut mental i addiccions), la Fundació Nou Barris, en motiu dels 30 
anys del servei SAR (Programa de Suport i Assessorament a la 

Residència), organitza el proper 25 de maig les 13h les jornades 'Riscos i desemparaments en 
les infàncies i adolescències'. 
Les jornades tindran lloc al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Passeig de la Bonanova 47 de 
Barcelona) i hi intervindran diversos professionals de la matèria. 
Aquí podeu consultar més informació. 

 

Fòrum Social Pere Tarrés 
El proper 9 de març a les 14h es realitzarà un nou Fòrum Social Pere Tarrés, aquest cop amb 
la participació del Sr. Carles Campuzano, diputat al congrés dels diputats i sota el lema “Per un 
contracte social”. 
La reserva del dinar s'ha de fer a través del formulari online clicant aquí. L'aforament és limitat. 
Recordeu que els membres de la XACS teniu un preu especial de 10€. 

 

“Els infants de la bretxa digital a Espanya”  
Coincidint amb el Dia Internacional de la Internet Segura, UNICEF va publicar 
l’informe “Els nens i nenes de la bretxa digital a Espanya”, que analitza les 
oportunitats i els riscos que internet i les tecnologies de la informació i comunicació 
generen. L’informe aprofundeix en com l’era digital impacta en alguns dels col·lectius 
d’infància més vulnerables: infants i adolescents d’ètnia gitana, amb discapacitat, 
immigrants i LGTBI. Aquí podeu consultar l’informe complert. 

 

6a Jornada 10x10 Càpsules d'Innovació Social 
El proper 16 de març es realitzarà la presentació de les Càpsules d’Innovació Social al 
CosmoCaixa de Barcelona. 
Aquest acte l’organitza SUMAR (Entitat pública formada per diferents Administracions Públiques, 
d'àmbit local i comarcal), i està adreçat a responsables polítics, tècnics i a tots els professionals 
que treballen en els serveis socials del món local i de les entitats del tercer sector. També a 
estudiants universitaris de graus socials i a qualsevol persona interessada en aquest àmbit. 
Aquí podeu consultar més informació. 

 
 
 

 

 

 

http://forumsalutmental.org/ca/inici/1224-jornada-riscos-i-desemparaments-en-les-infancies-i-adolescencies-quins-reptes-per-als-professionals
https://forumsocial.peretarres.org/index.aspx
https://www.unicef.es/publicacion/estado-mundial-de-la-infancia-2018-los-ninos-y-ninas-de-la-brecha-digital
http://www.sumaracciosocial.cat/ca/jornades-10x10/2018-6a.html#inscription


  
 
 
 
 

Orgull Xirucaire   
Us fem arribar aquesta article publicat per Xarxanet on parla sobre la presentació del llibre 
“Orgull Xirucaire”, publicat per Elisenda Rovira. 
En aquest llibre reivindica que és hora de posar en valor tot allò que els moviments de lleure 
han aportat a la societat.  
Aquí podeu consultar l’entrevista complerta. 

 

Calendari de Quaresma 
El passat 14 de febrer s’iniciava el temps de Quaresma que ens portarà a la llum de la Pasqua. 
Compartim amb vosaltres un Calendari amb una reflexió per cada dia. El teniu en A4 en color o 
en blanc i negre. 

 

Grup de Treball Eix de Gestió 
El passat 21 de febrer es va fer la segona reunió del Grup de Treball de l’Eix de Gestió. El tema 
central de la reunió va ser el Finançament de les entitats adherides a la XACS. Concretament es 
va treballar entorn els següents punts: 

- Elecció del tema del projecte a presentar conjuntament com a xarxa 
- Com fer la captació i bones pràctiques en temes de RRHH 
- Dissenyar línies d’estratègies de finançament 
- Justificació de subvencions 

Properament rebreu una acta de la reunió amb les conclusions de la trobada. 

 

Debat “Catalunya Social”  

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya convoca un nou debat del cicle 
'Catalunya Social'. Serà el proper dimarts 27 de febrer a l'Ateneu Barcelonès. En aquesta ocasió 
el debat porta per títol  “El preu de l'energia, factor clau en l'augment de la pobresa energètica”.  
Es pot fer la inscripció aquí. 

 

Anuari Ocupació Tercer Sector Social 
Per 4t any consecutiu La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, estan 
recollint dades de les entitats socials catalanes que permetin tenir una visió de 

conjunt del sector. Aquí podeu trobar tota la informació i omplir el qüestionari corresponent.  

 

 

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/elisendarovira-es-hora-de-posar-en-valor-tot-allo-que-els-moviments-de-lleure
https://drive.google.com/open?id=1fij_rKJETXQbwJY7YMVGQx21HhjJi3D5
https://drive.google.com/open?id=1pZj8Wd9jZhJqd6KBCFba8qXQYxe8-0BZ
http://www.tercersector.cat/debat-catalunya-social-el-preu-de-lenergia-factor-clau-en-laugment-de-la-pobresa-energetica
http://www.laconfederacio.org/15022018-anuari-de-locupacio-del-tercer-sector-social-de-catalunya-2018-4a-edicio/


  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Grup de Treball Eix Pedagògic 

27 de febrer 
 Reunió Grup de Treball Igualtat Oportunitats Infància 

02 de març 
 Reunió Comissió permanent 

15 de març 
 

 
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

