
 

 1 

CAMPANYA SUBVENCIÓ 

D’ACTIVITATS 
CATÀLEG ESTIU 2018 

Benvolguts amics i amigues:  

Us donem a conèixer la nova proposta d’activitats per als Casals d’estiu, 
finançada en part pel “Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad”. 

El funcionament de la campanya és el següent: 

1. Us adjuntem un catàleg amb la proposta d’activitats d’aquest any, així 

com una fitxa per a fer les peticions. 

2. Cada entitat pot demanar tantes activitats com desitgi. Recordeu 

que l’import de la subvenció és de 200€ com a mínim. Tot el que superi 
aquesta quantitat serà facturat a l’entitat a finals d’agost o 
principis de setembre sota el concepte Casals d’Estiu. 

3. Per a demanar les activitats cal que ompliu la fitxa de petició, 
especificant-hi totes les dades que s’hi demanen, i enviar-la per mail 

a rmonserrat@fundesplai.org. Cal que envieu les vostres peticions 
abans del 20 de juny. 

4. La Federació tramitarà les reserves. Penseu que aquestes estan 
subjectes a la disponibilitat dels nostres proveïdors. Quan abans ho 

demaneu, més possibilitats tindreu d’aconseguir les activitats i 
desitjades en les dates desitjades. 

5. La Rosa Monserrat Folch es posarà en contacte amb vosaltres per a 

confirmar-vos la reserva o per a aclarir canvis en el cas que s’hagi 
de fer modificacions. 

6. Una setmana abans de realitzar l’activitat caldrà que confirmeu que 

tot és correcte o comunicar les possibles modificacions o canvis de 
darrera hora. 

7. El dia de l’activitat recordeu dur tota la documentació que se us 

hagi fet arribar per a la mateixa (en el cas que sigui necessari). 

8. IMPORTANT: no heu de pagar res el dia de fer l’activitat ni demanar 

cap factura a nom de la vostra entitat.  

9. Un cop acabada l’activitat, se us demanarà que ompliu la valoració 

de l’activitat i finalment una valoració de la campanya. 

10. A finals d’agost o principis de setembre es procedirà a cobrar el 

cost de les activitats que superin l’import de la beca. 
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Per qualsevol dubte que tingueu o per demanar més informació, us podeu 
posar en contacte amb la Rosa Monserrat al 93 551 15 28, o 

rmonserrat@fundesplai.org 

Per a evitar posteriors dificultats, s’avisa per anticipat que: 

 La Rosa és l’única interlocutora vàlida per a tractar amb els 
proveïdors. Tota reserva, queixa i petició s’ha de fer a través seu. 

 El dia de l’activitat NO HEU DE PAGAR RES per a accedir a cap 
activitat. 

 No heu de demanar cap factura a nom de la vostra entitat. Tot ho 
paga en primera instància la Federació. 

La no observació d’aquests tres punts en la realització d’una activitat 
farà que aquesta quedi fora de la campanya MTAS i no sigui becada 
ni abonada. 

Amb la present nota sobre el funcionament de la campanya us linkem: 

 El catàleg d’activitats – on trobareu una trentena de proveïdors i al 

voltant de 150 activitats diferents. Aquest catàleg també el trobareu a 
la Intrafede. 

 La fitxa de petició – que ens haureu d’enviar convenientment 
omplerta, com a molt tard el 20 de juny. 

 Valoració de l’activitat – a complimentar un cop realitzada l’activitat. 

Desitgem que aquestes propostes siguin del vostre grat i sobretot que els 

infants i joves gaudeixin molt.  

 

Bon estiu a tothom! 
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