
CONVOCATÒRIA REUNIÓ TAULA DEL SISA 

Data: dijous 19 de setembre de 2019 

Lloc: Sala Gussinyé - Ajuntament d’Olot  

Durada: de 19:30 a 21:00h 

 

Ordre del dia 

 Presentació del nou tècnic del CASG. 
 Revisió dels avenços de la guia per la creació i gestió de les entitats. 
 Repensar la fira d'entitats i com ho tirem endavant. 
 Objectius curs 2019-2020   
 Recordar procediment per la Marató de TV3 

Assisteixen: 

Pedro de Haro, Tavi Algueró i Glòria Artigas; Imma Muñoz, Regidora Ajuntament d’Olot; Anna 

Casamitjana i David Benito, Tècniques SISA – CASG.  

 

Desenvolupament  

Es decideix que al ser poques assistents no hi ha quorum suficient per prendre decisions en 

nom de la taula. Malgrat això es treballen dos dels punts de l’ordre del dia per tal de recollir les 

opinions i propostes, i així poder avançar feina i facilitar el debat i la futura presa de decisions. 

 

Revisió dels avenços de la guia per la creació i gestió de les entitats  

La guia, per el moment, és un esboç. Es troba al següent enllaç:  

https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/   

La idea és generar un document de tercer nivell. Primer hi ha les lleis que ens marquen unes 

normes; en segon lloc hi ha un seguit de guies que n’extreuen aplicacions pràctiques; i en 

tercer lloc hi ha aquesta guia que pretén ser un compendi de varis documents i dels 

aprenentatges que n’extraiem de les consultes que rebem. 

La guia va aprofundint d’un nivell més general a un més concret conforme es va clickant els 

temes, afegint nivells de profunditat segons l’interès de qui està buscant l’informació. A més 

també hi ha enllaços d’interès per ampliar o complementar la informació. 

Elements proposats a incorporar: 

 Tràmits i especificitats de les entitats de segon grau 

 Com fer un esdeveniment a Olot 

 

https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/


Repensar la fira d'entitats i com ho tirem endavant 

Anàlisi de les fires fins ara: 

Es programava amb temps, es començava a treballar des de gener. 

Els darrers 5 anys hi participaven entre 20 i 40 entitats, del 2002 al 2016 hi participaven 41 

entitats de mitjana. 

La sensació és que no hi havia gaires entitats que participessin i que els formats que poden 

resultar útils als diferents tipus d’entitats no són el mateix. A algunes els va millor tenir un 

estand i a d’altres fer una exhibició. 

Les entitats esportives són les que menys hi participen perquè tenen bastanta gent i potser no 

necessiten visibilitzar-se tant. 

El dinar no tenia quorum. Participava poca gent i s’havia d’estirar molt. 

Funcionava fer-la junt amb algun altre esdeveniment que ja fes sortir la gent al carrer perquè 

sinó la capacitat de convocatòria pot ser fluixa. 

 

Possibles objectius: 

Plantejar-ho com a espai de trobada entre entitats i veure quines col·laboracions es poden 

generar i quins serveis es poden prestar unes a altres. 

Visibilitzar les entitats i les seves missions per difondre i per poder atraure a noves persones 

interessades. 

 

Propostes: 

Ha de ser un espai festiu i de celebració, les xerrades no atrauen públic. 

Si hi ha un objectiu temàtic a la taula, la fira podria anar sobre aquest objectiu. 

Per Sant Lluc o l’1 de maig hi ha gent al carrer, són bons dies per fer alguna cosa. 

Podem obrir més enllà de la taula el repensar i el crear la fira d’entitats. 

Es podria fer algun concurs 

Potser és més factible atraure gent si apropem les entitats a les festes de barri. 

Generar activitats co-creades entre dues o més entitats. Es podrien generar aliances que no es 

donen en el dia a dia i de forma natural. Per exemple una activitat conjunta pensada entre el 

Paraigua i Xerrics. 

 



Marató de TV3 

Es demana poder explicar el procediment tal i com es va fer a la presentació del Torin. 

El proper dia es portarà el mateix power point que aquell dia i s’explicarà. 

 

Acords 

Cadascuna de les entitats de la taula hauria de consultar aquesta guia dinàmica en la 

que estem treballant: https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/   

La idea d'aquest document no és generar una guia nova ja que hi ha molt contingut 

existent, sinó fer un compendi de guies i de respostes pràctiques. 

Demanem que pugueu dir, des de la vostra experiència, què és allò que hi trobeu en 

falta, que sobra, que ordenaríeu d'una altra manera... 

 

Altres 

Es demana centralitzar un catàleg d’entitats per poder saber què fan els altres. En principi amb 

la futura nova web de l’ajuntament hi haurà un espai amb totes les entitats. 

 

Propera trobada: 
La propera trobada de la Taula SISA serà el 3 d’octubre de 2019 a les 19:30 a la sala Gussinyé. 
Es farà recordatori amb antelació.  
 

 

 

https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/

