
ACTA TAULA SISA 
 
Data: 11 de desembre de 2018 
Hora: 19.30 
Lloc: SISA – Punt de Voluntariat ( Casal Cívic Olot) 
 
Assistents: Gemma Prat, Pedro de Haro, Laila El Gaomouchi. Tècniques: Mireia Delgà i Anna 
Casamitjana. 
 
S’excusen: Josep Ligero, Marc Planagumà, Tavi Algueró i Pep Berga. 
 
Ordre del dia 
 

 Repàs temes campanya de comunicació. 

 Renovació junta taula SISA. 

 Nou treball de la taula. Difusió activitats. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

 Repàs temes de comunicació. 
 
Termini campanya: setembre a desembre. 
Otv, Ràdio i La comarca s’han tancat les accions i acordem no fer-ne més. 
 
Noves propostes per mantenir la campanya viva, ja que es valora que els resultats obtinguts 
amb la campanya no són els esperats. Pel cost de la campanya hauria d’haver arribat a més 
gent.  
Acordem fer les següents accions: 
-Passar-ho abans de les pelis a Cinemes Olot durant les festes de nadal. 
-Tenir un format per passar a whatsApp, xarxes... Provocar frases: desitjos pel nou any: vine a 
fer voluntariat, participa en les entitats, etc. 
-Imprimir i repartir fulletons: cinema, residències... 
-Seguir traient la campanya en altres espais d’entitats i de ciutat: Fira, i altres espais. 
-Tenir el material de la campanya editable perquè les entitats el pugui fer servir per les 
campanyes personals i se la facin seva. 
-Imatge de la campanya a tot arreu: per exemple subvencions (logo Ajuntament + imatge 
campanya). 
 
 

 Renovació junta taula SISA. 
 
S’acorda de fer convocatòria per àmbits en un mateix espai i el dia 31 de gener a les 20h al 
Torín. Amb el següent contingut: 
-Presentació de la feina de la Taula SISA 
-Exposar les línies El Panoràmic i els reptes que cal seguir assumint 
-Escollir relleus 
Es faran set grups que surtin cinc persones dels àmbits que ja hi ha  i mirar si s’incorporen les 
persones dels àmbits que en aquests moments hi ha buides. 
També parlarem amb en Raül per saber qui podria venir de la Xarxa d’entitats. (CASG) 
 



Propera trobada: 
Quedem la setmana abans (22 de gener a les 19.30h al Punt de Voluntariat) per preparar la 
trobada. 
 
 
 


