REUNIÓ REPRESENTANTS D’ENTITATS PER A LA CREACIÓ DEL SISA; 3/2016

Assistents: Pedro de Haro, Tavi Algueró, Marc Planagumà, Laila El Gamouchi, Ferran
Quinquilla, Gemma Prat, Josep Ligero, Pep Berga i Anna Casamitjana.
S’excusen: Estel Muntada, Ramon Regí, Raül Massanella.
Data: 22 de novembre 2016
Lloc: Sala Quera de l’Ajuntament d’Olot
Durada: de 19:30 a 21:00 h.
S’inicia la reunió revisant la proposta de Reglament de funcionament de la Taula del SISA i s’hi
fan aportacions i canvis. L’Anna ho modificarà, ho revisarà amb la secretària i ho reenviarà a
tothom perquè hi puguin donar el vistiplau final abans de portar-ho a aprovació el ple del
desembre.
Els documents amb el recull de recursos de comunicació i de difusió que actualment té
l’ajuntament d’Olot no ha arribat a tothom. L’Anna ho tornarà a enviar perquè ho tinguem
tots.
S’inicia la discussió al voltant de com millorar els recursos de comunicació i difusió per entitats
que actualment hi ha a disposició de les associacions i es discuteix sobre si cal iniciar el treball
per l’ampliació de la base social o per la difusió de les activitats. Es comenta que una cosa
porta a l’altra i que per tant, començarem valorant els recursos de comunicació i difusió que hi
ha. Sorgeixen els següents temes:
-

-

Valorar la possibilitat de fer un programa de Ràdio Olot dedicat a les associacions i
que cada setmana es parlés d’una de diferent.
Valorar si cal canviar el programa Amb Identitat d’Olot Televisió per tal que fos un
aparador de noves entitats i no només d’activitats.
Es detecta també una manca d’espais per les associacions en la premsa escrita: La
Comarca, el Punt Diari...
Necessitat de fer difusió de manera contínua d’aquests recursos que hi ha de difusió i
comunicació, les associacions ho desconeixen. Cal mostrar a les entitats tot el què hi
ha, es fan moltes coses però l’Ajuntament és molt gran i no es connecten les
actuacions.
Agenda única:
o Pot ser només d’Olot i no comarcal? Això sembla que facilitaria la gestió.
o Hi ha un grup que hi treballa perquè sigui una agenda comarcal, però falta
finançament per poder-la dur a terme.
o Sembla que cal fer-ne més difusió per donar-la a conèixer. Igual que la web
d’entitats que no acaba de tirar i fer-se servir tot i tenir molta informació útil
per les entitats penjada.
o Podria aprofitar-se l’Agenda d’Olot com a agenda única de la ciutat, tot i que
les entitats d’Olot que fan activitats fora de la ciutat també poden penjar-hi les
activitats. Caldria pensar en un bon filtre tècnic, però que fos una plataforma
web més senzilla que permetés penjar directament a les entitats les activitats i
que després hi hagués un filtre.
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o
o
o
o

També seria bo fer una aplicació mòbil i per tablet que permetés consultar
àgilment l’agenda.
En Pep Berga comenta que amb la reforma de la web de l’Ajuntament tot això
caldria tenir-ho en compte i es podria treballar en aquest sentit.
Es comenta que si és així seria bo que l’agenda també tingués uns filtres de
búsqueda senzills que permetés filtrar per data, àmbit,... i fer-la així més àgil.
Amb aquesta proposta, sembla que es podria fer còrrer la informació i la
difusió d’activitats a nivell ciutadà, però es comenta que no resol el problema
de tenir-ho amb antel·lació sobretot quan ets un programador d’actes.

Al llarg de la sessió sorgeixen dos temes més:
-

-

Finestreta única:
o Sobre aquest punt s’incideix en la necessitat d’unificar el banc de material que
es pot cedir a les entitats i reduir la burocràcia actual.
o Es discuteix sobre si seria bo tenir-hi una fotocòpia o no i es comenta que és
un tema complex i que per l’Ajuntament és més senzill donar diners per fer
fotocòpies. Es planteja també si hi hauria la possibilitat de fer algun tipus
d’acord amb les copisteries de la ciutat.
Subvencions:
o Manquen ajuts per les estructures de les associacions.
o És important tenir en compte els impostos que generen les subvencions a les
entitats i tot el què actualment comporta.

Es finalitza la reunió a les 21:00 i s’acorda tornar-nos a trobar el dimarts 13 de desembre a les
19:30 a l’Ajuntament d’Olot.
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