ACTA TAULA SISA
Data: 22 de gener de 2019
Hora: 19.30
Lloc: SISA – Punt de Voluntariat ( Casal Cívic Olot)
Assistents: Josep Ligero, Pedro de Haro, Laila El Gaomouchi, Tavi Algueró. Tècniques: Mireia
Delgà i Anna Casamitjana.
S’excusen: Gemma Prat, Marc Planagumà, Ramon Regí i Pep Berga.
Ordre del dia




Repàs reunió anterior.
Repàs campanya.
Renovació junta taula SISA.

Desenvolupament de la sessió


Punt de voluntariat al Google, estaria bé geolocalitzar-lo des de Google amb les
dades.

 Repàs campanya.
Va passant gent de manera constant, hi ha un degoteig. Hi ha gent que no ve només per
voluntariat, sinó gent que es ve a oferir, per coses puntuals, manteniment... Persones que
volen donar un cop de mà.
A nivell de números de gener a setembre ha passat 20 persones i d’octubre a desembre 27
persones. Per tant, s’ha notat. Arriba gent de manera constant. També hi ha persones que es
dirigeixen directament a les entitats.
També es nota el canvi en el butlletí, les entitats són més actives, el tipus d’entitat que arriba
és més divers i el tipus d’assessorament també ha canviat.
Aquí tenim pendent el tema de l’agenda comarcal i no sabem com està. En Pep que ens
expliqui com està a la propera reunió i si s’ha fet alguna cosa en aquest sentit.
Pendent:
- Campanya per whatsapp i xarxes. I missatgeria instantània podria ser un nou canal de
difusió d’activitats tipus Grup de difusió (el problema és que acabes enviant-ho a
persones i no a entitats i el tema de confidencialitat de dades és complex).
- Material editable per entitats: també logotip (a subvencions!! i temes entitats i també
que ho treballem com a marca i recordem a les entitats). Que ens acostumem a
veure’l.
- Matxacar i mantenir-la viva amb temes que no valguin diners.

!! Reunió de demà 23 de setembre: renovació i canvis al registre d’entitats, suport des del
punt i material campanya de voluntariat.

Acordem fer les següents accions:
-Tenir un format per passar a whatsApp, xarxes... Provocar frases: desitjos pel nou any: vine a
fer voluntariat, participa en les entitats, etc.

-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 27 de febrer a les 20h al
Torín. Amb el següent contingut:
- Presentació de la feina de la Taula SISA. En Pedro parla.
- 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 (19 de febrer a les 19.30h al Punt de Voluntariat) per preparar la
trobada.

