
1 
 

REUNIÓ REPRESENTANTS D’ENTITATS PER A LA CREACIÓ DEL SISA; 4/2016 

 

Assistents: Pedro de Haro, Tavi Algueró, Marc Planagumà, Laila El Gamouchi, Ramon Regí, 

Josep Ligero, Pep Berga i Anna Casamitjana.  

S’excusen: Ferran Quinquilla, Gemma Prat, Estel Muntada, Raül Massanella. 

Data: 13 de desembre 2016 

Lloc: Sala Quera de l’Ajuntament d’Olot 

Durada: de 19:30 a 21:00 h. 

 

S’inicia la reunió fent un resum de les trobades anteriors. I tot i que la prioritat s’ha decidit 

que és treballar per augmentar la base social, és cert també que constantment surten dos 

temes de forma reiterada: reduir burocràcia i subvencions.  

En Pep Berga explica que des de l’Ajuntament ja s’està treballant en la convocatòria de 

subvencions del 2017 i demana si volem fer alguna cosa o canvi aquest any o ja esperem al 

2018. S’acorda dedicar la propera taula (17 de gener) explusivament a subvencions amb els 

tècnics que porten aquests temes (intervenció i part jurídica). A partir del què ens expliquin 

valorarem quins són els canvis que es poden fer aquest any i quins no. Es preveu que les 

convocatòries surtin a principis d’any. En Pep prepararà aquesta trobada de gener.  

Sobre l’objectiu prioritari d’ampliar la base social es parla de la possibilitat de fer una 

campanya de captació potent o de comunicació. Algunes idees que surten en relació a la 

campanya són:  

- És important visibilitzar tots els recursos que hi ha a la ciutat relacionats amb 

comunicació, així com també, els espais que hi ha de participació d’entitats, 

segurament d’aquesta manera hi hauria més rotació d’entitats i no hi hauria sempre la 

mateixa gent. 

- Aquesta campanya hauria d’estar feta per una persona publicista, amb professionals, 

una campanya de publicitat del tipus: PARTICIPA! Per tant, ho farem amb publicista, 

però abans hem de tenir molt clar què volem dir i a quin ens volem dirigir.  

- Caldrà tenir molt clar i enfocar a qui la dirigim: si és a joves ha d’anar via app, si és gent 

gran paper... 

- Hauria de remarcar els punts més favorables que comporta ser membre d’una 

entitats: allò que aporta. 

- Ha de ser visual iq ue et vinguin ganes de “consumir el producte”. 

- Cal tenir pressupost per fer-la possible: falques de ràdio, TV, aplicacions 

informàtiques... 

- Caldrà fer un pla de comunicació. 

- Abans de fer la campanya ens caldrà tenir preparat un punt d’acollida de totes 

aquestes persones que es vulguin interessar per ser membres d’entitats. Aquest punt 

d’acollida hauria de ser físic i també virtual, en xarxa. El punt físic podria ser a través 

del Punt de Voluntariat, caldria treballar-ho més; i el virtual a través de la pàgina web i 

d’aplicacions informàtiques. Enfocades no tant a aparadors d’entitats i a mostrar què 

hi ha a Olot, sinó al revés, és a dir, treballar el concepte des de l’altra perspectiva: tu 

pots participar i ho pots fer de diferents maneres, en diferents àmbits i amb diferents 

implicacions. Cal que sigui molt visual i entenedor. 
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Surten també algunes idees concretes: 

- Convidar a bloggers perquè parlin del tema i en facin difusió. 

- Fer alguna acció tipus viu l’experiència: Catalunya experience. 

- Imatges que cridin l’atenció de gent diferent fent de voluntaris. 

- Que algun fotògraf famós pugui fer fotos a voluntaris. 

 

A banda de la campanya, s’acaba parlant també d’altres aspectes:  

- Es comenta que la fira d’entitats no funciona i cal pensar-hi i replantejar-la. 

- Cal parlar també de la seguretat jurídica i les assegurances. 

- Seria important parlar també de les formacions que podrien interessar a les entitats. 

- Es demana perquè algun tipus d’entitats tenen opció a les barraques de Festes del 

Tura i d’altres no. En Pep Berga explica que fa 2 anys que no es diu que no a ningú. És a 

dir, totes les entitats que ho demanen, tenen barraca. 

 

Es parla finalment del reglament i s’acorda que s’enviarà a tothom perquè hi faci les 

modificacions que es creguin convenients, si no hi ha res gros a canviar, es presentarà al ple 

del desembre per tal que s’aprovi la constitució de la taula i el reglament de funcionament.  

 

Es finalitza la reunió a les 21:00 i s’acorda tornar-nos a trobar el dimarts 17 de gener a les 

19:30 a l’Ajuntament d’Olot per parlar exclusivament de subvencions amb els tècnics 

responsables de la convocatòria. 

 


