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Bona Pasqua! 

Des de la XACS us volem desitjar una bona Setmana Santa. Desitgem que aquelles activitats que 
els centres realitzeu durant la Setmana santa vagin molt bé. A nivell personal, esperem que pugueu 
trobar temps per descansar, per marxar uns dies si ho voleu i també per menjar la mona!. En cas 
que vulgueu celebrar la Pasqua, els companys del MCECC ens proporcionen algunes opcions 
aquí. 
 
L’equip tècnic de la XACS marxa de vacances des del dijous 29 al dilluns 2 d’abril. Nosaltres 
també mirarem de descansar per tornar amb forces renovades cara al darrer trimestre del curs. 

 

Congrés de famílies 2019 
La Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés està organitzant un 
Congrés de Famílies per l’any vinent. Aquest congrés compta amb un comitè assessor. Es 
proposa als centres XACS si algú voldria participar-hi. Per a més informació contacteu amb 
nosaltres. 
 

Ajuts extraordinaris i beques esporàdiques 
El passat dia 26 de febrer es va tancar la convocatòria de petició de beques 
d’activitats esporàdiques de 2n trimestre (que inclou les activitats de 
Setmana Santa) i d’Ajuts Extraordinaris. Ja s’ha fet la proposta de 
resolució i els membres de la comissió permanent, a partir de la proposta 
de resolució, aprovarà la resolució de les mateixes. En breu, es podran 
consultar al mòdul de gestió d’ajuts del GESPLAI, les resolucions. 
 
La propera convocatòria de beques, que representa la de 3r trimestre, 
estarà oberta en tornar de Setmana Santa i s’acabarà el 30 d’abril.  
 
Recordeu que també durant el mes d’abril obrirem la convocatòria de 
beques d’estiu. Per als centres de la XACS el procés serà, pràcticament, el 
mateix que l’any anterior. 
 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/pasqua_jove_2018.pdf


  
 
 
 
 

Premis La Confederació 2018 
Us informem que s’ha obert la convocatòria als Premis La Confederació 
2018, amb l'objectiu de reconèixer les iniciatives de governança 
democràtica i de transformació social impulsades per organitzacions del 
Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels 
serveis socials i d’atenció a les persones. Aquesta 2a edició dels Premis La 
Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Comissionat 
d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de Barcelona. 
Aquí podeu consultar les bases de la convocatòria, que acaba el proper 12 d’abril a les 12h. 
 

Ajuts a la formació per a Entitats Socials 
Us informem que “Mercabarna” ha posat en marxa uns ajuts a la 
formació per a entitats, durant aquest any 2018, amb l’objectiu 
d’aconseguir contribuir en la formació de nous professionals del sector de 
la carn, peix o flor.  Es tracta d’un seguit d’accions dirigides a Entitats 
Socials i escoles amb joves de 16 anys que hagin decidit dedicar-se a una de les professions 
esmentades anteriorment. El projecte el desenvolupen en dues grans accions: 

 Càpsules formatives consistents en petites demostracions dels cursos de peixateria, 
carnisseria o floristeria. 

 Ajuts a la formació  per a entitats socials, consistents en una aportació econòmica en 
funció del curs. 

Aquí podeu trobar tota la informació. 

 

Com millorar la participació a la teva Entitat 
Us fem arribar aquesta convocatòria sobre la millora del funcionament de les Entitats gràcies 
a la participació. La convocatòria vol donar suport en 3 passes:  

 Diagnosi inicial per revisar el planificat i reajustar les actuacions als objectius desitjats. 

 Desenvolupar, amb acompanyament presencial i telemàtic d’un assessor/a, el projecte 
que hagueu concretat fins assolir autonomia per continuar pel vostre compte. 

 Adquirir, per ara i per actuacions futures, formes de mesurar que allò fet s’adequa al que 
es vol aconseguir. 

Les sol·licituds es poden presentar del 2 al 29 de març  clicant a  l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
 
 
 

 

 

 

https://mailchi.mp/12d5ae4a4460/t5e2hpoohc?e=0e3fa35534
http://www.campaign-index.com/view.php?J=HKNVhsgS8wQZAgdrk15WdQ&C=6OtNZCgwJvDyLiJwMeO1YQ
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782565&language=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-en-especie-per-millorar-la-participacio-interna-de-les-entitats-sense-anim-de-lucre-de-Catalunya?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


  
 
 
 
 

Convocatòria “pàgines web” Entitats  
CTecno ha creat “esTICenllaçat”, un nou Servei d’Acció Social 
que neix amb l’objectiu de millorar l’accés i la capacitació en TIC 
per les ONG d’àmbit català a través del voluntariat de les empreses 

i professionals de l’entorn de la Fundació. Per executar el programa, el CTecno ha arribat a un 
acord de col·laboració amb la Fundació real dreams per tal que sigui l’entitat encarregada 
d’implementar aquesta iniciativa que pretén donar suport a la creació i millora de les pàgines web 
de les Entitats del Tercer Sector. Aquí podeu consultar més informació al respecte. 
 

Seminari Habilitats directives per a projectes 
innovadors 
En el marc del Programa aracoop, s’obre una nova convocatòria per participar en el segon 
Seminari de  Millora d’habilitats directives per a projectes innovadors, impartit per EADA i 
dirigit a persones responsables o que ocupen càrrecs directius en l’àmbit de l’economia social, el 
tercer sector i les cooperatives. Es tracta d’una formació totalment gratuïta, subvencionada pel 
programa aracoop. Més info aquí. 

Grup de Treball Eix de Gestió 
El Grup de Treball es trobarà el dia 11 d’abril a les 11h30 a l’Alberg Pere Tarrés. En aquesta 
reunió començarem revisant els acords de la trobada anterior. Seguidament, el grup se centrarà 
en el tema del Voluntariat segons l’acord a què es va arribar a la Reunió General. Els punts a 
tractar i objectius seran: 
 

 Tema del Voluntariat (EG5). Comptar amb l'expertesa de la Federació Catalana del 
Voluntariat Social. 

 Programa de Voluntariat Familiar. Conèixer què és i veure com es pot aplicar. (EG5d) 
 Passar el projecte de Voluntariat Familiar. 
 Construcció del projecte o definició de les bases. (EG2a). 

 

Grup de Treball Eix Pedagògic 
La propera reunió del Grup de Treball de l’Eix Pedagògic serà el dia 17 d’abril a les 9h30 a 
l’Alberg Pere Tarrés. En aquesta trobada acabarem de definir els detalls de la jornada d’Innovació 
Pedagògica i seguirem treballant en la resta d’objectius de l’eix (formació anual, Valora, Estudis 
d’Investigació, etc) 
 

Jornada Innovació Pedagògica 
Com s’ha anunciat en comunicacions anteriors, el 25 d’abril a les 9h30 tindrà lloc la Jornada 
d’Innovació Pedagògica. Ens trobarem a la Sala Coral (entrada per l’edifici Annex de la Fundació 
Pere Tarrés). Aquesta trobada comptarà amb una ponència inicial a càrrec de Boris Mir i una taula 
rodona amb propostes d’experts en Didàctica de la llengua i de les matemàtiques.  

 

http://www.fundacionrealdreams.org/esticenllaccedilat.html
http://aracoop.coop/accions-aracoop/formacio-per-a-persones-directives-socies-i-membres-de-consells-rectors/


  
 
 
 
 
Us recordem que els recursos que es proporcionaran aniran dirigits, principalment, a l’etapa de 
primària. Us podeu inscriure aquí. 
 

Reunió General 
La propera Reunió General se celebrarà el 22 de maig a les 9h30. Aquesta vegada visitarem el 
Centre Obert Bocins, a l’espai on fan activitat els grups de 3r de primària a 4t de l’ESO. L’adreça 
és c. Joncs 12, baixos de l’Hospitalet de Llobregat. Aquí teniu la localització.  

Comissió d’infància  

La Plataforma d’infància de Catalunya ha iniciat una ronda de reunions amb els diferents Grups 
Parlamentaris amb l’objectiu que la Comissió d’infància del Parlament (fins ara d’estudi), passi 
a ser una Comissió legislativa. L’objectiu d’aquesta demanda és que la Comissió pugui elevar 
propostes de llei al Ple, i no només informes. Per la transversalitat que suposen les polítiques 
d’infància, i per la necessitat de posar la infància al centre de les polítiques socials, es valora 
com molt  urgent i necessari que el Parlament adopti aquesta mesura.   

 

Nou model de les subvencions de l’IRPF  
Dijous 15 de març va tenir lloc la primera reunió del grup de treball de la Taula del Tercer 
Sector sobre IRPF. En aquesta reunió es van definir els objectius del grup, es va fer una valoració 
del model vigent tant pel que fa al tram estatal com al tram autonòmic i es va iniciar la recollida de 
les primeres propostes per millorar el model de tram autonòmic per al proper model d’IRPF. 
Alhora, també es va informar de les darreres informacions a nivell institucional per a l’acord d’un 
nou model d’IRPF pactat amb les Comunitats Autònomes. 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Comissió permanent 

11 d’abril 
 Reunió Grup de Treball Eix de Gestió 

11 d’abril 
 Reunió Grup de Treball Eix Pedagògic 

17 d’abril 
 
 

 
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://goo.gl/forms/5nplLm1ac3BLYAI52
https://goo.gl/maps/5adudUnPU5C2
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

