
REUNIÓ TAULA DEL SISA 

 

Assistents: Tavi Algueró, Laila El Gamouchi, Ramon Regí, Gemma Prat , Ferran Quinquilla Marc 

Planagumà, Pedro de Haro, Josep Ligero, Pep Berga, Anna Casamitjana.  

S’excusen:  Raül Massanella 

Data: 14 de novembre de 2017. 

Lloc: Sala Quera, Ajuntament d’Olot.  

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

 

RESUM TAULA ANTERIOR 

L’Anna Casamitjana comença la sessió recordant com va anar l’última reunió i quins són els 

temes que hi ha per avui. L’ordre del dia de la sessió d’avui és: 

- Presentació de la campanya de comunicació (El Gallinero) 

- Presentació de la proposta de la pàgina web 

- Proposta de valoració de la Fira d’entitats 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

El Gallinero presenta la proposta de campanya que han treballat partint dels dos objectius que 

sortien del Panoràmic i del que demanava la Taula del SISA.  Exposen que la voluntat és posar 

accent en la PARTICIPACIÓ i en SUMAR.  La fórmula és a través de les paraules:  

I VOLUNTÀRI/RIA TAMBÉ. 

Detalls de la campanya s’adjunten al document (01_SISA_IDEESCAMPANYA) o enllaç  

Després de la presentació se’n fa una valoració entre les persones de la taula. Recollim les 

diferents opinions: 

- En general la valoració és molt positiva i la gent es sorprèn. No s’esperaven una 

presentació ni una campanya tan potent i creuen que pot anar molt bé per l’objectiu 

que busquem. 

- El concepte voluntariat no s’entén igual en tots els àmbits del teixit associatiu. Hi ha 

qui el relaciona molt amb el voluntariat social, amb ajudar, passejar gent gran, molt 

assistencial. 

- En aquest sentit valoren que la campanya també pot ajudar a desmitificar-ho i a 

sempre i quan s’expliqui bé.  

- Es pot aprofitar que una part de la campanya serà gràfica per promoure les diversitats 

que hi ha a Olot.  

- Més endavant es pot replicar i fins i tot “baixar-ho” a les necessitats de cada entitat 

amb missatge propi.  

- Com que es debat entre el concepte de participació i el de voluntari s’allarga, decidim 

fer roda d’opinions i veure quina és la majoritària:  el concepte que utilitzarem serà el 

de PARTICIPACIÓ.  



- Per tant, farem l’encàrrec a El Gallinero d’enfocar una mica més al concepte de 

participació i no tan al concepte de voluntari/ària. 

TEMPORALITAT 

En relació a la temporalitat de la campanya s’acorda que, si es tira endavant pot ser un bon 

moment fer-la de setembre a gener (principi de curs). La Fira d’entitats (que és un bon 

espai de promoció, també) quedarà pel mig.  

Com que ja són les 21h acordem: 

- Farem arribar l’enllaç amb la nova proposta de l’estructura de la pàgina web (en 

proves). El contingut s’està entrant . Demanem propostes en relació a l’estructura. 

http://test.entitatsgarrotxa.cat/ 

- Deixem el tema Valoració Fira d’entitats per la propera trobada.  

 
Data de la propera trobada: 
 
Dimarts 12 de desembre a les 19:30h a l’Ajuntament d’Olot. 
 


