CONVOCATÒRIA REUNIÓ TAULA DEL SISA
Data: dijous 03 d’octubre de 2019
Lloc: Sala Gussinyé - Ajuntament d’Olot
Durada: de 19:30 a 21:00h

Ordre del dia
 Resum de la trobada anterior.
 Recordar procediment per la Marató de TV3
 Document guia per recollir què cal tenir en compte per crear i gestionar una entitat.
 Alternativa a la fira d’entitats i noves propostes.

Assisteixen:
Toni Moreno, Glòria Artigas, Vanessa Catalán, Gemma Prat, Pedro de Haro,, Tavi Algueró i
Glòria Artigas; Anna Casamitjana i David Benito, Tècniques SISA – CASG.

Desenvolupament
Informacions sobre la Marató de TV3.
Es recorden les novetats en el format de la marató i el procediment que s’ha de dur a terme
per inscriure’s.

Document guia per recollir què cal tenir en compte per crear i gestionar una entitat.

Podeu trobar la guia a:
https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/
Abans de començar: és ideològic, fer-hi una mica de decàleg del que cal pensar abans (missió,
el perquè i quin tipus d’entitat jurídica vull muntar, pensar bé si cal fer una entitat per això, si
n’hi ha alguna ja existent, desgranar si cal o no que siguis associacions...)
A inici de l’activitat: canvi obligacions documentals a obligacions formals
Afegir temes de millora de l’activitat: sostenibilitat, gestió, augment de participació... aprofitar
guies, recursos, infografies...
Afegir apartat de preguntes freqüents.
En Pedro s’ho ha mirat i ha treballat el tema i ho aportarà per afegir-ho a la guia, ens ho passa
per correu. La Gemma diu que s’ho mirarà amb calma i farà una proposta per treballar-ho a la
propera trobada. A la propera reunió ho treballarem.
Les fitxes del CRAJ, Federació d’ateneus, Xarxanet i Torre Jussana estan molt bé i són molt
útils.

Hauríem de pensar en una campanya de difusió d’aquesta guia perquè arribi a les entitats ja
creades i també a les persones en general que volen constituir-se com a tal.
Altres
S’exposa el cas del model 036 i el bloqueig de comptes a algunes entitats. No és l’únic cas
actual. Des del CASG està treballant per solucionar algun cas que ha arribat i facilitar
informació de com solucionar-ho.
Ha mancat temps per debatre sobre la fira d’entitats i s’emplaça a fer-ho a la propera reunió.

Propera trobada:
La propera trobada de la Taula SISA serà el dijous 7 de novembre de 2019 a les 19:30 a la sala
Gussinyé. Es farà recordatori amb antelació.

Proper ordre del dia acordat:



Revisió dels avenços a la guia
Alternativa a la fira d’entitats i noves propostes.

