
ACTA TAULA SISA 
 
Data: 23 d’octubre de 2018 
Hora: 19.30 
Lloc: SISA – Punt de Voluntariat ( Casal Cívic Olot) 
 
Assistents: Pedro Del Haro, Laila El Gaomouchi, Ramon Regí, Ferra Quinquilla, Josep Ligero i 
Tavi Algueró. Tècniques: Mireia Delgà i Laura Teixidor.  
 
Ordre del dia 
 

 Resum accions campanya. 

 Renovació junta taula SISA. 

 Nou treball de la taula. Difusió activitats. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

 Resum accions campanya. 
 
El dia de la presentació a la Sala Torín hi havia unes 140 persones. Es fa fer una roda de premsa 
al SISA –Punt de voluntariat explicant la campanya i també la obertura d’aquest punt. Es va 
anar al programa la Finestra d’Olot televisió i va sortir a les notícies. També s’ha fet i s’anirà 
fent difusió a Radio Olot a través de falques de radio, a les xarxes socials i en format paper a 
través de fulletons i cartells dels testimonis i al Setmanari la Comarca. 
 
Es fa una presentació resultats de la campanya fins el dia de la reunió. S’adjunta power point 
que t'enllaço. 
 
En l'última diapositiva surten les atencions fetes al SISA- PV, en comparació a les que s'havien 
fet abans del punt, hi ha molt d'increment. En relació a persones interessades en fer 
voluntariat o participació més continuada, de gener a setembre es van atendre quasi la 
mateixa proporció de persones que hem atès en aquest últim mes (que són 14 dies d'atenció 
al punt). Aquí no està comptada tota la gent que col·labora en actes de ciutat.  
 
Els integrants de la taula volen conèixer quins tipus de demandes arriben al PV i com les 
atenem. Es fa una atenció centrada en la persona i/o en l’entitat. En totes les intervencions és 
molt important el coneixement del teixit associatiu i, en el cas de les persones interessades en 
comprometre’s amb alguna entitat, també és molt important, entre d’altres aspectes, conèixer 
quins són els seus interessos i motivacions. S’explica a través d’exemples de casos reals 
(sempre preservant la identitat de les persones). 
 
 

 Renovació junta taula SISA. 
 
En relació als relleus la Taula decideix que es farà un procés com el que es va fer per escollir els 
membres actuals de la taula. Senten que així serà més imparcial que si es fa "a dit". ES creu 
que el dia del voluntariat seria un bon dia per fer aquesta trobada. 
 
Queda pendent de decidir com es fa aquesta elecció, si és per àmbits o no. 
Es proposa la incorporació de 5 noves persones. 

https://docs.google.com/presentation/d/1A_DQ_FN3JwyYCoF-F_UEF-9ZkwzxuU7IenX3V1jY-pM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A_DQ_FN3JwyYCoF-F_UEF-9ZkwzxuU7IenX3V1jY-pM/edit?usp=sharing


 
 

 Nou treball de la taula. Difusió activitats. 
 

Queda pendent aprofundir en el pròxim encàrrec de la taula. 
 
ACORDS 

 Saber si l’espot de la campanya tindrà continuïtat a Olot televisió i cada quan. El 

mateix dubte sorgeix amb les falques de ràdio. 

 Parlar amb l’Anna Diago per fer difusió dels vídeos a través del whatsapp. 

 Posar el hastag de la campanya a totes les entrades de les xarxes. Parlar amb l’Àrea de 

comunicació de l’Ajuntament. 

 També heu descobert que el PV ressona molt, caldria millorar l’acústica. Per aquest 

motiu els integrants de la taula prefereixen continuar fent les reunions a l'Ajuntament. 

 Imprimir més cartells generals i fulletons per repartir entre les diferents entitats d’Olot 

i comarca (en Tavi en vol per EME i Batet). Fer arribar una carta als municipis de la 

comarca amb cartells i fulletons. 

 Fer un correu electrònica a les entitats convidant-los a unir-se a la campanya i a fer-ne 

difusió. Enllaçar-ho amb els materials de la web. “Tu en formes part!”. 

 Mirant el web d’entitats garrotxa pel mòbil el vídeo no queda ben centrat. Contactar 

amb Finismedia perquè se solucioni. 

 Valorar què arriba a les entitats i ala ciutadania. 

 

 

 

 


