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REUNIÓ REPRESENTANTS D’ENTITATS PER A LA CREACIÓ DEL SISA; 1/2016 

 

Assistents: Pedro de Haro, Tavi Algueró, Marc Planagumà, Laila El Gamouchi, Raül Massanella, 

Ferran Quinquilla, Ramon Regí, Gemma Prat, Josep Ligero, Teia Fàbrega, Pep Berga i Anna 

Casamitjana. Josep Maria Corominas (a la presentació de la reunió). S’excusa: Estel Muntada. 

Data: 19 de setembre 2016 

Lloc: Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot 

Durada: de 20:00 a 22:00 h. 

 

Inicia la reunió l’alcalde Josep Maria Corominas destacant la importància de les entitats en fer 

d’Olot una ciutat més rica i que des de l’Ajuntament es vol que es sentin recolzades. Agraeix 

també la creació d’aquesta taula d’entitats especialment perquè totes les persones que en 

formen part volen destinar temps no només a la seva entitat, sinó treballar per totes les de la 

ciutat per aconseguir una millor relació i més fluïda entre ajuntament i associacions i trobar 

línies de col·laboració conjuntes. Esperant que sorgeixin de la taula moltes iniciatives, explica 

que serà en Pep Berga la persona de l’equip de govern que portarà la taula. 

Pren la paraula en Pep Berga i presenta a totes les persones integrants exposant que falta 

encara incorporar una persona de les entitats juvenils. 

Explica la funció de Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i la tasca del Servei d’Atenció a la 

Comunitat ja que les tècniques de referència de la taula són d’aquest servei.  

Pel què fa referència a la creació d’aquesta taula de treball explica que: 

- Respon a una feina madurada de voluntat de millora i que ja fa més d’un any que s’hi 

treballa.     

- Les persones que formen part de la taula han estat elegides (cada àmbit a la seva 

manera) per les entitats d’un sector determinat: promoció econòmica, social, cultural, 

cooperació, esportiva... però que aquí no hi estem en representació de l’entitat a la 

que formem part, ni tampoc al sector que ens ha elegit. Aquí hi som perquè totes les 

associacions tenim un tronc comú, uns aspectes que compartim i que junts podem 

millorar. 

- Les persones que formen part de la taula no són les responsables de transmetre a la 

resta d’associacions el què decidim aquí, això és responsabilitat de l’Ajuntament i ho 

farà a través de les seves àrees corresponents. 

En Ramon demana si farem acta de les reunions i si les farem arribar a 

tothom. En Pep respon que sí i que els les enviarem per correu 

electrònic després de cada reunió. 

- No partim de zero: tenim l’anàlisi sobre el món associatiu que hem realitzat aquest any 

i part de l’anterior a través de les enquestes del Panoràmic (la macroenquesta del 

teixit associatiu de Catalunya i que va posar especial atenció en les entitats de la 

Garrotxa) i dels grups de discussió. Tot i que les dades no van donar novetats 

significatives sobre el teixit associatiu a la comarca, sí que serveixen per prioritzar i 

saber què tenim en comparació també amb la resta de país. 

- L’Ajuntament no vol anar un pas per davant de les associacions, sinó estar al seu 

costat. 
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- No vol ser una taula consultiva. En la relació Ajuntament-entitats sovint s’imposa la 

comoditat de l’Ajuntament i no de les entitats. El compromís que agafem és que 

aquelles decisions que es prenguin aquí i que afecten a totes les entitats sigui 

vinculant, sempre i quan no hi hagi condicionants econòmics ni jurídics que no ho 

permetin. Sobre qualsevol tema que decidim, si vosaltres el veieu clar, l’Ajuntament hi 

treballarà i portarà propostes per ser debatudes. Es volen compartir les decisions. 

- Comencem amb un full en blanc i per tant, tot està per decidir: 

o El nom que ha de tenir el grup, taula... 

o La periodicitat de les trobades. 

o Com es prendran les decisions (tenint en compte que l’escenari ideal passa pel 

consens entre els membres). 

o La durada de les persones a la taula. 

o La comunicació. 

o Temes prioritaris a treballar; es posa com a exemple la creació d’un conveni 

que reculli tota la relació que té una entitat amb l’Ajuntament: equipaments, 

llum, locals cedit, subvencions... Així com també les subvencions, els 

equipaments, la formació, la creació d’un banc de material compartit, temes 

relacionats amb les assegurances... 

- Hi ha molta feina per fer i voldrà temps i per tant hem de tenir present que 

segurament es tardarà uns dos anys o més a veure’s reflectit. 

Després de l’explicació d’en Pep s’obre un torn de paraules. 

En Ferran demana si hi ha alguna experiència de gestió cívica o comunitària a la província per 

poder aprofitar si existeixen exemples. 

La Teia respon que respecte la idea aquesta concreta del SISA i la taula no existeix a Catalunya, 

però sí que existeixen temes que podem buscar: convenis, equipaments cívics... aquesta és la 

feina nostra, la tècnica i que us hem de facilitar. Però la proposta de tenir diferents visions 

sobre la mateixa taula, amb entitats de diferents àmbits, i que les decisions que es prenguin 

siguin vinculants, això és innovador. 

En Pep explica que per exemple, el que s’ha fet a Batet és una gestió cívica, però que la gràcia 

és que no hi ha una única forma de gestionar els equipaments i que per cada cas caldria trobar 

la més adequada. 

 

En Marc demana un moderador rotatiu per demanar paraula a les reunions, exposa que 

celebra la crida que fa l’Ajuntament però que la responsabilitat de prendre decisions només un 

grup de 10 persones, és molta i proposa que quan arribem al moment decisori final, hi pugui 

haver una manera de fer-ho baixar a les entitats que hi vulguin dir la seva. Que hi hagi un 

espai de consulta a la resta d’entitats. 

La Teia diu que és molt interessant que intentem buscar la màxima participació possible, però 

també hem de preveure que sigui viable. Un equilibri entre molta participació i no fer-ho 

etern. A més, hem de tenir en compte que cap decisió que prenem ha de ser definitiva i que es 

poden tirar enrere si cal. Cal buscar i pensar com comunicarem les decisions a la resta. 

 

En Pedro veu molt interessant la proposta d’en Marc de deixar uns dies d’exposició pública les 

decisions i comenta que li preocupa que el model que estem creant serveixi per avalar 

diferents polítiques des d’un grup de 10 persones. Pot ser complicat i l’equilibri és difícil. 

En Pep respon que la responsabilitat i la presa de decisions inquieta i afirma que tindrà molta 

cura en no utilitzar la taula com a excusa per fer actuacions que la gent no vulgui. Demana un 
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exercici de política però no de política partidista. També entendrà si alguna persona no ho 

vulgui o al cap d’uns mesos no s’hi senti còmode i ho deixi. 

La Laila afegeix que ella s’agafa aquesta com una possibilitat de millorar els temes de les 

pròpies entitats i afirma que no prendran decisions en contra de les entitats.  

La Teia afegeix que es poden fer moltes coses en aquest sentit que apunta la Laila, per 

desburocratitzar molt i hi ha molt de marge per fer-ho. 

 

Es comença a parlar de temes per començar a prendre decisions. 

 

1. Sobre el nom surten dues propostes: grup promotor del SISA o taula de suport del 

SISA. No se n’acaba acordant cap de moment. 

2. Sobre la periodicitat: s’acorda que en un inici serà mensual i després ja s’anirà 

espaiant. A la propera reunió es posarà data a totes les trobades. 

3. Sobre la durada a la taula es comenten diferents opcions: 

a. El 50% dels càrrecs dos anys i la resta que canviï al cap d’un any per, a partir de 

llavors, estar-hi sempre dos anys sense que el grup de persones canviï de cop 

tot. 

b. Incorporar noves persones d’aquí a un any (per exemple 5) per permetre que 

tothom hi pugui estar els mateixos anys (2) i les renovacions de la taula siguin 

parcials. La Gemma insisteix que ha de ser igualitari i just per tothom i que 

tothom hi ha de poder estar 2 anys igual.  

c. Fer un període més llarg en el temps i la gent ja anirà plegant per voluntat 

pròpia. 

d. Fer un entremig i com que 2 anys semblen poc per una gran part de persones, 

fer un període de 3 anys màxim i anar introduint cada any 3 persones noves de 

mica en mica.  

*Respecte als relleus, en Marc comenta que cal tenir en compte el tema 

paritat, tot i que no tothom ho veu igual. 

4. Es parla de tenir en compte la possibilitat de treballar per comissions quan tinguem 

els temes decidits. 

5. Sobre la formalització d’aquest grup, la Gemma comenta que si ha de tenir efectes 

vinculants ha de ser formalitzada i en Pep comenta que portarem propostes de com 

s’ha fet en altres taules i grups de treball a la propera trobada. 

6. Sobre els temes prioritaris a treballar, acordem que cadascú enviarà dos temes a 

l’Estel (els que preocupin més o es trobin més importants) i a la propera trobada ho 

parlem i mirem. En surten uns quants:  

i. Models de gestió d’equipaments 

ii. dEspais per fer activitats 

iii. Suport a l’inici de la creació d’una entitat 

iv. Creació d’una finestreta única per entitats, tipus OAC per associacions. 

v. Banc de material 

vi. Reduir la burocràcia (més fàcil d’entendre i menys tràmits a fer) 

vii. Augmentar la base social (com apuntava el Panoràmic) 

7. Sobre la comunicació interna del grup es decideix crear un grup de Whatsapp en el 

qual acordem parlar només dels temes de la taula i no enviar-hi cap altra informació 

que no sigui per el treball que fem.  

 



4 

 

S’acaba la reunió acordant trobar-nos novament el dimarts 27 de setembre de2/4 de 8 a 2/4 

de 10 a la sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot. 

 

Acords presos: 

 

- L’Anna farà l’acta i la farà arribar a tothom abans de la propera reunió. 

- Tothom enviarà dos temes prioritaris a l’Estel per correu electrònic 

(emuntada@casg.cat) per parlar-los a la propera reunió. 

- Pensar en com podríem fer participar el màxim d’entitats en la presa de decisions final. 

- L’Ajuntament portarà exemples de com s’han formalitzat taules similars. 

- L’Anna crearà un grup de Whatsapp amb els membres de la taula. 

 


