REUNIÓ REPRESENTANTS D’ENTITATS PER A LA CREACIÓ DEL SISA; 2/2016

Assistents: Pedro de Haro, Tavi Algueró, Marc Planagumà, Laila El Gamouchi, Raül Massanella,
Ferran Quinquilla, Ramon Regí, Gemma Prat, Josep Ligero, Pep Berga i Anna Casamitjana.
S’excusa: Estel Muntada.
Data: 27 de setembre 2016
Lloc: Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot
Durada: de 19:30 a 21:00 h.

Iniciem la reunió acordant que la trobada d’avui ha de servir per decidir tots els temes
pendents en relació a la organització de la pròpia taula.
S’acorda que es formalitzarà la taula i que el que cal decidir és si serà vinculant o no. Després
d’un parell d’intervencions es decideix que la taula es formalitzarà i que tindrà caràcter
vinculant. Les ordres del dia de les reunions es dividiran en: propostes a informar, propostes a
aprovar.
Algunes persones comenten que les decisions més importants cal passar-les a totes les entitats
perquè hi puguin dir la seva. Es discuteix una estona sobre com es podria fer i es decideix que,
tenint en compte que aquí hi estem a títol individual, com a experts, caldrà explicar i consultar
amb les entitats alguns dels temes, per tal que hi puguin aportar comentaris, concrecions,
opinions... però les decisions es prenen a la taula. S’acorda aprofitar, de moment, l’espai web
www.entitatsgarrotxa.cat per penjar-hi les actes de les reunions i tota la informació que es
vagi treballant per tal que la resta d’entitats, de manera autònoma, puguin tenir tota la
informació i conèixer en tot moment en què estem treballant. Així mateix, també es decideix
que es convocaran assemblees obertes a totes les entitats de la ciutat que hi vulguin
participar quan el tema ho requereixi per tal de captar les opinions i decidir conjuntament
alguns dels temes concrets.
També es parla de la possibilitat de fer un acte públic en el moment de formalització de la
taula, a través de premsa per tal de donar-ho a conèixer. Es decideix fer-ho però no s’acaba
decidint si cal l afigura d’un portaveu que sigui qui parla sempre davant dels mitjans de
comunicació o no. Es proposa també que si hi ha portaveu sigui una dona, ja que generalment
les dones poques vegades són el cap visible. Aquest tema queda sense decidir, però s’acorda
que de moment, es farà un plafó o vinil per posar a la carpa de la Fira d’entitats que expliqui
el procés de creació de la Taula. L’Anna enviarà una proposta per correu electrònic perquè
tothom hi pugui dir la seva, ja que la Fira és anterior a la propera convocatòria de reunió.
Pel què fa referència a la durada de les persones a la taula. Es proposa que sigui una durada de
3 anys i que al cap d’un any i mig s’incorporin 5 noves persones (només una única vegada, en
aquest primer moment). Després, al cap d’un any i mig més, plegarien les 10 persones que hi
ha actualment i n’entrarien 5 de noves. Així cada any i mig es renovaria parcialment la taula i
no tota sencera, cosa que permetria més continuïtat. S’acorda la proposta i s’hi afegeix que
qualsevol persona que vulgui plegar de la taula, serà substituïda i la persona substituta hi
estarà pel temps que restava a la persona a qui substitueix i no pel període complet de 3 anys.
D’aquesta manera evitem rotacions i canvis constants a la taula.
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Pel què fa al funcionament de les reunions s’acorda que hi haurà una persona que moderi i
que serà de l’equip tècnic del CASG. La periodicitat de les trobades serà mensual en un principi
i s’espaiaran a mesura que sigui menys necessari veure’ns. Es tindrà en compte la possibilitat
de treballar per comissions quan tinguem els temes decidits.
Sobre el nom surten diferents possibilitats: taula d’entitats, consell assessor, gestió Olot
responsable... i finalment es descarten la majoria ja que el significat de les paraules no està
d’acord amb el què es vol transmetre. Si diem entitats i hi venim a títol individual queda
estrany o si ens diem gestió però no gestionem res... o... Finalment s’acorda que es dirà Taula
del SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme)
Sobre els temes prioritaris a treballar. Es comença a parla a través del llistat de temes que
cadascú ha enviat com a prioritaris:
- Models de gestió d’equipaments. La gestió cívica o comunitària.
- Espais per fer activitats
- Suport a l’inici de la creació d’una entitat i en la gestió administrativa.
- Creació d’una finestreta única per entitats, tipus OAC per associacions.
- Banc de material
- Reduir la burocràcia (més fàcil d’entendre i menys tràmits a fer)
- Augmentar la base social (com apuntava el Panoràmic)
Es parla una estona sobre els equipaments, sobre temes de gestió administrativa, legalitat de
les associacions, assegurances...
En Pedro apunta que ell creu que el què hem de fer és partir de la diagnosis del Panoràmic que
per tant, són les necessitats reals que expliquen les entitats i que per tant, el què hem de
pensar és què podem fer des d’aquí que doni solució al dia a dia de les entitats i mica en mica
veurem com es va materialitzant.
En Marc diu que creu que aquest és un problema de les entitats i que no l’ha de resoldre
l’ajuntament i en Pedro respon que com a consell assessor que som creu que hem d’ajudar i
fer propostes per millorar els temes que les entitats han demanat. Podem pensar en coses per
facilitar, donar eines... a les entitats perquè elles puguin dedicar-se als seus objectius.
En temes com la gestió, la comunicació, la comptabilitat... no som experts i per tant
necessitem recursos barats i externs que ens hi ajudin i ho facilitin.
Segons el Panoràmic la necessitat més punyent de les entitat és la d’ampliar la base social.
Com que al Panoràmic no s’amplia gaire el concepte, l’Anna farà arribar a la taula el document
resum dels grups de discussió on surt més ampli i concret.
Es comenta que el tema d’espais i equipaments surt en 8a posició. En Raül comenta que el
problema no és tant d’espais com de contraprogramació i es discuteix una estona sobre la
necessitat de tenir una agenda única i els passos que es van fent en aquest sentit.
En Ferran exposa que treballar el punt 1 del Panoràmic (base social) va molt lligat al segon
(millora de la comunicació i la difusió) i que podem treballar-los conjuntament.
Per fer-ho, l’Anna recollirà i enviarà per correu electrònic tota la informació que hi ha de coses
que s’estan fent actualment per treballar-ho a la propera sessió.
Finalment, es decideix que es treballarà per ampliar la base social i per millorar la
comunicació i la difusió de les entitats.
En Ferran demana començar a conèixer com està el tema d’equipaments i s’acorda que l’Anna
ho recollirà i ho enviarà també per correu electrònic.
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L’Anna comenta que si en relació amb aquest tema es vol posar alguna pregunta al Panoràmic
d’aquest any, encara hi som a temps. Si algú té propostes que les enviï per correu electrònic.
Es decideix que la propera trobada serà el dia 25 d’octubre a 2/4 de 8 a la sala Gussinyé de
l’Ajuntament d’Olot.

Breu resum i tasques pendents
Temes acordats:
- Nom: taula del SISA.
- Formalitzada i amb caràcter vinculant.
- La durada del càrrecs serà de 3 anys.
- Les reunions tindran moderador i seran mensuals en un principi.
- Es faran comissions de treball quan sigui necessari.
- La comunicació es farà via espai web.
- Es convocaran assemblees d’entitats si el tema a decidir ho requereix.
- Quan es formalitzi es farà un acte públic per donar-ho a conèixer.
- Es posarà un vinil explicatiu a la Fira d’entitats.
- Es començarà a treballar: ampliació de la base social i millorar de la
comunicació i la difusió
S’enviarà per correu electrònic (Anna):
- Document resultant dels grups de discussió del Panoràmic.
- Proposta de plafó per la Fira d’entitats.
- Proposta de formalització de la Taula.
- Relació dels recursos que hi ha de comunicació i difusió d’entitats.
- Informació sobre els espais i equipaments municipals que hi ha per ús a
entitats.
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