
REUNIÓ TAULA DEL SISA 

Assistents:, Pep Berga,  Ramon Regí, Ferran Quinquilla, Marc Planagumà, Pedro de Haro, Anna 

Roca, Equip del Gallinero, Anna Casamitjana, Laura Teixidor. 

S’excusen: Tavi Algueró, Laila El Gamouchi, Josep Ligero, Gemma Prat. 

Data: 10 d’abril de 2018. 

Lloc: Sala Gussinyé - Ajuntament d’Olot  

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

 

RESUM TAULA ANTERIOR 

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: 

- Campanya de comunicació. 

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

Eslògan de la campanya 

“En Josep és pagès de tota la vida. I voluntari, també” 

L’objectiu de la campanya és ampliar la base social i, aquesta va molt més enllà del voluntariat.  

Tot i que hi ha disparitat d’opinions, hi ha un número elevat de representats que creuen que  

la paraula “voluntari/a” no engloba totes les formes de participació en l’entitat.  

L’objectiu és convidar a participar a tots els nivells: relleu a les juntes, foment de la 

participació, de les col·laboracions ciutadanes, del voluntariat, etc. 

Es proposa de trobar una paraula que ho pogués englobar tot.   

Desenvolupament campanya 

Cal buscar 10 persones que pugui representar: 

1. Els principals àmbits. 

2. Diferents sexes, edats, procedència. Que sigui inclusiu i que trenqui estereotips 

(exemple d‘inclusivitat: persona nouvinguda que està en una colla castellera). 

Serà una “selecció a dit”a través dels membres de la Taula SISA. 

Altres idees que van sorgint en relació a les persones a qui se’ls hi vol proposar de participar en 

la campanya: 

• Que siguin reconegudes socialment. 

• Reconeguts i referents. 

• Àmbit de la Garrotxa. 

• Que no se sàpiga que fan voluntariat. 

• També gent anònima. 



• Ull! Amb el “sembla que sempre siguin els mateixos”. Sorprendre per poder trencar 

amb això. 

• 5 homes i 5 dones, 2 adolescents/2 joves/30/40/50/60/70/80... 

• Persona amb alguna discapacitat (trencar estereotips). 

• Àmbits:  

o Cultural: Jon dels Xerrics (aprox. 30anys) 

o Esportiu: Marc i Txell (són Parella - Aprox. 25 anys), Berne Estaller (empresari 

aprox. 40 anys), Ariadna Jordà (aprox. 20 anys- bàsquet), Paco Gil (jubilat). 

o Juvenil/lleure: Martí Julià (tècnic de so - aprox. 20 anys) 

o Social: Joaquim Teixidor (Ass pensionistes i jubilats de l’esplai d’Olot – aprox. 

70 anys), Glòria Vergés (varies entitats – aprox. 50 anys, Quim Lourdes Pujades 

(càritas- +60) 

o Religiosa: 

o Protecció dels animals:  

o Medi ambiental: 

o Veïnal: Tavi AAVV Batet, Mònica AVV Bonavista (19 anys)  

o Educatiu: Estanis, Feu, Jordi 

o Cooperació /DDHH: Associació alba, la dalla, Garrotxa diversa, Carol 

Com es desenvoluparà la campanya: 

Una vegada escollides les persones es l’equip de comunicació juntament amb l’equip 

audiovisual duran a terme el making off de la campanya. 

Es gravarà un vídeo de 10 minuts amb cada una d’elles. 

En aquest podran expressar 10 coses que els defineixin. Persona, integrant d’una entitat, que 

parli del seu àmbit personal, però no íntim. 

També es gravarà un vídeo promocional, tipus “el Foraster” i es farà difusió gràfica de les 10 

persones. 

Presentació de la campanya 

Després de Festes del Tura, l’11 o 12 de setembre. 

Altres temes 

Des de Dinàmig es demana que concretem aquest mes si la Fira d’entitats es vol fer per Sant 

Lluc. Els assistents tenen dubtes, però es creu que, seguint amb el que es va decidir en altres 

reunions, aquest any no s’hi participarà.  

Acords: 

• S’acorda que l’equip del Gallinero buscarà una altra paraula o frase que inclogui altres 

formes de participació que presentarà el 3 de maig (venen tot el dia). També 

l’anagrama i l’etiqueta per les xarxes. 

• Els membres de la taula pensaran amb 10 persones que puguin ser els protagonistes 

de la campanya. S’ha de tenir el dia 3 de maig 



• CASG, es busca l’empresa que pugui fer els vídeos. 

 

Data proposada per la propera trobada: dimarts 3 de maig de 2018 a les 19.30 hores. En tot 
cas, per assegurar la participació del màxim de representants es farà un doodle amb diverses 
propostes. 
 
 


