
ACTA TAULA SISA 
 
Data: 19 de febrer de 2019 
Hora: 19.30 
Lloc: SISA – Punt de Voluntariat ( Casal Cívic Olot) 
 
Assistents: Josep Ligero, Pedro de Haro, Laila El Gaomouchi, Gemma Prat, Tavi Algueró, Marc 
Planagumà. Tècniques: Mireia Delgà i Anna Casamitjana.  
 
S’excusen: Pep Berga, Ramon Regí, Ferran Quinquilla. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

 Trobada amb entitats 
o Canviem el dia de trobada de les entitats, perquè hi ha un Barça Madrid el 

mateix dia al vespre. La fem el 5 de març a les 20:00h del vespre al Torin. 

o Escaleta de l’acte  
 Presentació de la taula del SISA: origen i creació (Pep Berga). 
 Presentació del treball de la taula durant aquests anys i nous reptes 

(Pedro de Haro) 

 Quin treball que hem fet fins ara:  
o Constituir la taula. 
o Campanya de captació de voluntariat i persones 

compromesos. 
o Obertura del Punt de Voluntariat i canvis a la web. 

 

 Els reptes que ens hem anat plantejant i han anat sortint amb 
aquests dos anys de durada i que ara es volen recuperar per 
treballar a partir d’ara. (8 reptes del Panoràmic). 

o Ampliar base social i visibilització de les entitats: 
campanya, nova estructura web, butlletí i PV. Nous 
reptes? Formació a les entitats per acollir a les noves 
persones. 

o Replantejament de la Fira 
o Agenda única 
o Espais de trobada d’entitats 
o Equipaments per activitats 
o Subvencions, material i suport en la gestió 

administrativa, fiscalitat... Burocràcia i facilitar tràmits 
des de l’administració. 

 

 Part més pragmàtica i de dia a dia de la Taula i explicar els 
grups per àmbits.  
 

 Campanya i materials editables. Demanar l’ajuda a les entitats perquè 
en facin ressó, que és una campanya viva i que l’heu fet les mateixes 
entitats. 

 Grups per àmbits. Es parla del relleu, que no és relleu, sinó 
incorporació de noves persones a la taula i que durin un any i mig per 
després canviar.  
 



 
Acordem convocar les entitats per àmbits però totes el mateix dia: explicar la feina feta i què 
es vol fer i incorporar nous membres a la taula. 
 
Altres temes que es comenten:  
Intervenció 1: El balanç de la campanya, és un èxit però per nombre de persones a les que hem 

arribat no podem dir que ha sigut ben aprofitat. Ara hem de fer coses perquè les entitats en 

surtin beneficiades i cal treballar, al meu entendre, la reducció de la burocràcia i facilitació de 

tràmits, subvencions ràpides i més subvencions. Això és el que ens interessa a les entitats, 

realment. Tema de lloguer de locals... El tema legal s’ha fet molt més dur i no canviarem lleis 

però hi ha la taula asseguda a l’ajuntament i per tant, podem negociar per millorar coses.  

Intervenció 2: És poc tangible, no sabem si s’ha conscienciat a més persones i més persones 

s’han implicat a les entitats de la comarca.  

Intervenció 3: hem de treballar el tema d’equitat d’actuacions dirigides a les entitats des dels 

diferents equips i polítiques de l’ajuntament.  

Intervenció 4: jo apuntaria que anem seguint el Panoràmic i per tant, que anem seguint. La 

Taula té la gràcia que hi ha personal tècnic que pot treballar els temes i analitzar, assessorar i 

buscar solucions nosaltres.  

 

PREPAREM per la presentació: 

- Les 10 necessitats que surten del Panoràmic per projectar. 

- Vídeo de la campanya per projectar mentre la gent va entrant. 


