AGENDA D’ACTIVITATS

MARÇ 2021
DIA 1
•
•

Reunió de FEATE i Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya.
Reunió en nom de La Confederació amb Cesocat.

DIA 3
•
•

Reunió de Junta Directiva de La Confederació.
Reunió de la mesa negociadora del conveni català de la gent gran.

DIA 5 – Reunió amb la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pels ajuts a professionals.
DIA 8 – Reunió de les patronals del sector de la gent gran.
DIA 9
•
•
•

Reunió Grup d’Envelliment del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
Reunió de les patronals del sector de la gent gran amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies per tractar la negociació del conveni català.
Reunió amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Dia 11
• Plenari del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
• Reunió de les patronals del sector per tractar el conveni català.
Dia 12
• Taller per a les direccions de FEATE. Fent sentit de l’experiència – De la Pandèmia a les capacitats emergents.
• Jornada sobre l’Acció Col·lectiva davant la Crisi Sanitària i Social. Organitzat per Solvia a través de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
• Reunió de la mesa negociadora del conveni català de la gent gran.
Dia 15 – Formació programada per les empreses. Sistema de bonificació – Nivell bàsic i nivell avançat – Organitzat per La Confederació amb la col.laboració de FUNDAE.
Dia 16
• Reunió grup de treball Model d’Atenció a les Persones de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
• Reunió grup de treball d’Envelliment de la Taula del Tercer Sector social de Catalunya.
• Reunió de patronals del sector amb el Departament de Treball Afers Socials i Famílies.

Dia 17– Reunió de patronals per tractar el conveni català de la gent gran.
Dia 18
•
•

Reunió de patronals del sector per tractar el conveni català.
Reunió de Junta Directiva de FEATE.

Dia 19
•
•

Reunió del grup de treball de directors/es de residències i centres de dia.
Reunió de patronals per tractar el conveni català de la gent gran.

Dia 22
• Reunió de FEATE amb la Direcció d’envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona per tractar el desenvolupament de la targeta per a les persones cuidadores.
• Reunió de la mesa negociadora del conveni català.
Dia 26
• Reunió de patronals amb el Secretari de Treball i el Director de Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
• Sessió informativa de la convocatòria de la subvenció de la COSPE del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Dia 29 – Reunió amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya per tractar el seguiment de la Covid-19.
Dia 31 – Reunió amb el president i la directora de La Confederació.

