
CONVOCATÒRIA REUNIÓ TAULA DEL SISA 

Data: dimecres 23 de juliol de 2019 

Lloc: Sala Gussinyé - Ajuntament d’Olot  

Durada: de 19:30 a 21:00h 

 

Ordre del dia 

 Presentació de la nova Regidora. 
 Marató de TV3 a Olot. 
 Valoració enquesta per enviar a  les entitats. 
 Concreció objectius de treball de la Taula SISA. 

Assisteixen: 

Pedro de Haro, Gemma Prat , Laila El Gamouchi, Tavi Algueró, Toni Moreno, Josep Ligero, 

Vanessa Catalan; Imma Muñoz, Regidora Ajuntament d’Olot; i David Benito i Laura Teixidor, 

Tècniques SISA punt de voluntariat – CASG.  

S’excusen: 

David Serramitjana, Ferran Quinquilla, Marc Planagumà, Glòria Artigues, Ramón Regí i Rafael 

Tresserras 

Desenvolupament  

Presentació de la nova regidora 

 Imma Muñoz és durant aquesta legislatura la nova persona responsable de la Regidoria 

d’Acció Social i Cooperació, la d’Igualtat de Gènere, la coordinació de Barris, a més de 

Transparència i Participació. 

La regidora serà present a les sessions sempre i quant l’agenda no li impedeixi assistir. 

 

Marató de TV3 a Olot. 

L’Imma explica que la propera Marató de TV3 es realitzarà el 15 de desembre i es centrarà en 

les malalties minoritàries. Aquest any el format canvia i la ubicació es descentralitzarà a quatre 

indrets de Catalunya: Barcelona, Reus, Tàrrega i Olot. 

La seu d’Olot estarà enfocada en temes esportius. L’escenari principal i l'emissió es farà des del 

camp de futbol municipal. El presentador del punt d'emissió ubicat a Olot en principi serà en 

Quim Masferrer. 

Les activitats no només s’han de realitzar el mateix 15 de desembre sinó que es pot començar 

a fer-ne a partir de setembre per anar recaptant fons. L’objectiu és que hi hagi molta 

participació i molta col·laboració ciutadana.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehN49vmfnfDolg_xYNQJVJHkzcqgN2B4ErIbLQcPxVsQG2Kw/viewform?usp=sf_link


En Josep comenta una activitat que volien fer que podria lligar amb la Marató. Al mes 

d’octubre volen fer una passejada en handbike, o bicicleta adaptada, des d’Olot fins Vall d’en 

Bas. Hi hauran bicis disponibles per qui no en tingui. Estan treballant amb Vies verdes i Mifas 

per lligar l’activitat. Hauran de demanar permisos per tallar i travessar la carretera. 

La Gemma comenta que fa anys que fan l’Encistella per la Marató, treien una cistella de 

bàsquet al carrer. El punt està per determinar, però els agradaria que pogués ser un punt 

cèntric on hi passi bastanta gent. 

Es proposa aprofitar la Marató per donar visibilitat a la campanya “I La Garrotxa també” i a les 

entitats. 

S’haurà d’estar atent i buscar com inscriure’s per poder realitzar les activitats, en anys 

anteriors es feia a través de la web. En quant es sàpiga s’informarà. La intenció és centralitzar-

ho en una sola persona. 

 

Valoració de l’enquesta per enviar a les entitats. 

Com a millora es proposa inserir un enllaç a la campanya.  

 

Concreció objectius de treball de la Taula SISA. 

Els objectius plantejats anteriorment són: 

- Aterrar i apropar la campanya “i la Garrotxa també” 

- Dificultats en els criteris de subvencions. 

- Facilitació de la gestió interna de les entitats. 

- Millorar l’agenda compartida de les entitats. 

- Replantejar o deixar de fer la Fira d’entitats.  

Es prioritza treballar la facilitació de la gestió interna de les entitats. Es proposa: 

- Fer formacions sobre temes específics que hi hagi necessitat o problemàtiques que 

sorgeixin. 

- Generar models d’autoritzacions, formularis, estatuts, etc. Als que es pugui accedir 

fàcilment. 

- Facilitar informació d’assegurances per a entitats. Ha sortit una guia d’assegurances 

del tercer sector. 

- Fer accessibles els serveis de gestories. 

- Impulsar l’especialització de gestories en associacionisme. Anteriorment ja es va fer 

una formació. 

- Generar eines útils. 

- Crear una guia transversal del que s’ha de tenir en compte per crear i gestionar una 

entitat. Des de la posada en marxa, les gestions del dia a dia i  fins el fi de l’entitat.  



Les tècniques del CASG proposaran un guió per una guia didàctica de com crear i gestionar una 

entitat. Es compartirà amb els membres de la taula SISA 

En relació als criteris de les subvencions es planteja: 

- Objectivar i definir millor els criteris de les subvencions. 

- Un problema és que hi ha qui no sap obtenir el certificat digital. 

En relació a l’agenda compartida es comenta que hauria d’anar vinculada a la nova web de 

l’Ajuntament. 

 

Propera trobada: 
Es concretarà la propera trobada de la Taula SISA o bé el 17 o el 19 de setembre de 2019. 
S’informarà amb antelació.  
 

 

 


