CONVOCATÒRIA REUNIÓ TAULA DEL SISA
Data: dimecres 24 d’abril de 2019.
Lloc: Sala Gussinyé - Ajuntament d’Olot
Durada: de 19:30 a 21:00h.

Ordre del dia
-

Presentació nous membre de la Taula SISA.
Definició nous objectius.
Altres temes.

Assisteixen:
David Serramitjana ,Ramón Regí, Laila El Gamouchi, Tavi Algueró, Glòria Artigues, Josep Ligero,
Rafel Tresserras, Vanessa Catalan; Pep Berga, Regidor Ajuntament d’Olot; i Mireia Delgà i Laura
Teixidor, Tècniques SISA punt de voluntariat – CASG.
S’excusen:
Pedro de Haro, Ferran Quinquilla, Marc Planagumà, Gemma Prat i Toni Moreno.
Desenvolupament
Presentació nous membre de la Taula SISA.
1. Glòria Artigues – en representació de l’àmbit social. Associació el paraigua (Salut
mental) i Associació Santa Pau Activa (Caramelles).
2. Rafel Tresserras – en representació de l’àmbit cooperació. Fundació Educació Solidària
i membre Taula consell de cooperació.
3. Vanesa Català – en representació de l’àmbit social. Associació de familiars de persones
amb Transtorn de l'Espectre Autista de la Garrotxa.
4. David Serramitjana – en representació de l’àmbit protecció i defensa dels animals.
Fundació Fauna.
5. Laura presenta en Toni Moreno ja que aquest no ha pogut venir ve en representació
de l’àmbit veïnal. Associació de veïns barri de Sant Roc.
Hi ha una altra persona que durant la Trobada d’entitats va sortir elegida com a representant
de l’àmbit cultural, però al final, per dificultats horàries, ha declinat l’encàrrec.
Definició nous objectius.
Tavi explica que no s’ha arribat a tots els temes que s’havien plantejar per aquest primer
mandat de la taula SISA. S’ha posat èmfasi en teixit associatiu i els relleus de les juntes. No s’ha
pogut arribar a tot perquè va costar molt constituir la taula. Legalment, a nivell de relgament,
està molt ben constituïda, però això va portar molta feina.
L’avantatge d’aquestes reunions molt pautades, és a dir, que tenen una durada de com a molt
1 hora i mitja. Això és bo, però va en detriment que les coses s’allarguen d’un mes per l’altra.

La campanya també va portar molta feina. Resultats poc tangibles. Se li ha d’anar donant
continuïtat.
Pocs temes, però ben fets.
Laura proposa passar una enquesta de les entitats per poder conèixer si ha arribat més gent
arrel de la campanya. Tot i això també no es pot conèixer l’abast real. Es pot haver
sensibilitzat.
A nivell de les atencions al Punt de voluntariat la Mireia explica que la gent no ve tant a buscar
projectes socials, sinó que venen amb ganes de fer alguna cosa, de col·laborar, participar.. Per
derivar persones a les entitats ens basem en la Llista entitats, però també amb les motivacions
de les persones que venen. Costa molt saber resultats. Costa saber l’impacta real.
Potser cal trobar noves formes d’apropar-se a les entitats.
Ramón. Campanya molt bona, però molt general, genèrica.
Debat taula: com individualment ens podem donar a conèixer més com a entitats. Es
coincideix en que la campanya en sí potser s’ha acabat, però potser la podem mantenir viva. La
marca la podem continuar fent servir. Una opció seria la taula sisa, xerrades als instituts i
escoles, visites a les entitats, implicar escoles o instituts (treballs de síntesi) com es fa en el
“projecte mirades”.
Laila, tema burocràtic. Es podria parlar de criteris de subvencions.
Sorgeixen les diferències entre els diferents àmbits a nivell de subvencions. No hi ha uns
mateixos criteris ni terminis.
Es llegeixen els 8 temes prioritaris que van sortir al Panoràmic.
David explica que hi ha diferències de tracta entre els ajuntaments de la comarca.
Pepe Berga proposa altes temes s treballar des de la taula: usos locals, fer més fàcils les
subvencions (tenint en compte les limitacions legals). Les entitats haurien de poder dedicar el
90% del seu temps a la raó de ser de l’entitat i no a feines administratives, però la taula marca
els objectius que es volen treballar.
Tavi també creu important assessorament legal i administratiu (demanar subvencions,
assegurances, canvi estatuts, canvis juntes, fer-se entitat d’utilitat pública, protecció de dades,
etc.). Facilitar el dia a dia de les entitats. Tots coincideixen.
Ramón, entitats petites, tema administratiu és molt complex (comptabilitat, iae, gestió
socis...).
Vanessa, van a la gestoria.
Laila, en compte d’una gestoria hauríem de poder anar amb un punt on et puguin assessorar
de manera gratuïta a nivell: administratiu, burocràtic, fiscalitat, legalitat...
Glòria, també fa falta saber a nivell legal si tot és obligatori o no.

També sorgeix el tema de l’agenda compartida. Quan una entitat ha d’organitzar una activitat,
com saps que no fan res més?
Tema locals. Hi ha un catàleg fet i penjat al web. Es podria fer-ne difusió. Posar-ho al butlletí.
Fira entitats, era útil? La resposta majoritària és NO. Fer una cosa diferent. També surt el fer
una activitats conjunta amb les entitats, una cosa cap a elles.
Sant Jordi serveix per donar-te a conèixer.
Es proposa ampliar el PV amb serveis externs.
1. Millora la comunicació i difusió: FER BAIXAR LA CAMPANYA, concertar amb entitats.
2. Millora GESTIÓ INTERNA de l’entitat.

Altres temes.
-

-

Propostes millora web afegir pestanyes: com posar en marxa una entitat... estan
d’acord.
Fer models protecció de dades, socis, voluntaris... Baixar les lleis a la pràctica del dia a
dia. Facilitar el dia a dia.
Voluntariat.org pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Vinculat al Punt de
voluntariat. Hi ha un Servei d’assessorament i acompanyament a les entitats. Fer-ne
difusió.
Es tanteja quin és el millor dia per fer les reunions: es farà doodle per lligar les
properes reunions trimestrals. Opcions de dimarts i dijous de 19.30h fins les 21h.
Màxim una hora i mitja. La resta de reunions extres es decidiran en acabar la reunió
que s’estigui fent (si hi ha necessitat).

