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

Ordre del dia


Revisió, avenços i propostes de la guia de creació i gestió d'entitats Enllaç a la guia:
https://prezi.com/p/blzti3erzic6/creacio-i-gestio-duna-entitat/



Alternativa a la fira d’entitats i noves propostes.

Assisteixen:
Pedro de Haro, Gemma Prat, Tavi Algueró, Rafel Tresserras, Josep, Laila El Gamouchi, Vanessa
Catalan i Glòria Artigas; i David Benito (tècnic del CASG)
S’excusen: David Serramitjana, Toni Moreno i Imma Muñoz.

Desenvolupament
Revisió, avenços i propostes de la guia de creació i gestió d’una entitat.
Es presenten breument els avenços que s’han fet des de la darrera reunió.
S’han incorporat informacions que va enviar en Pedro.
La Gemma hi troba a faltar que es reguli el voluntariat als estatuts. S’incorporarà com a apartat
que s’’ha d’incloure als estatuts. Com que el model facilitat per la Generalitat no ho incorpora,
es buscaran exemples d’altres estatuts que ho regulin per poder facilitar la redacció.

Alternativa a la fira d’entitats i noves propostes.


Com hauria de ser?

El nom, així com el model s’ha de canviar. Pot ser: Trobada, mostra o festa d’entitats.
El format de fira tradicional on només hi ha entitats és mort per manca de públic que hi
assisteixi expressament i per l’esforç que suposa per les entitats.
La trobada d’entitats, si es fa, mai ha de ser sola. Es podria vincular amb la Fira de Sant Lluch,
l’1 de maig o Sant Jordi. Aquest últim no és festiu i es veu més complicat. La data que més
convenç és l’1 de maig.
El tècnic del Consorci s’encarregarà de consultar la disponibilitat i l’encaix en aquests actes
amb els departaments de l’ajuntament que correspongui.

És necessari que dins d’aquest encaix amb altres fires s’ocupi un lloc que sigui de pas i no
quedar arraconats. Podria ser la plaça del Mig.
S’ha de trencar amb el format stand, s’ha de generar un espai d’activitats conjuntes,
presentacions, actuacions, etc. Potenciant l’encreuament d’entitats en la creació de les
activitats. Podria ser semblant a «La cultura va de festa». Caldria un speaker entre actuacions.
Buscar coses que atraguin a la gent. Normalment són els obsequis i el menjar gratuït.
Proposta de muntar unes foodtrucks. Atraurien a la gent però alhora es corre el risc que les
entitats passin desapercebudes. Hi ha qui ho veu per més endavant si la fira creixés.
S’ha d’aprofitar la trobada per donar visibilitat i continuïtat de la campanya «La Garrotxa
També».


Com ho fem?

No es forçarà la continuïtat de l’existència d’una fira. Ens hi podem posar o podem deixar-ho
morir.
Es farà una convocatòria oberta a les entitats per treballar com ha de ser la trobada d’entitats.
La reunió amb les entitats es convocarà passat nadal. Prèviament es farà una reunió de la
Taula SISA per preparar aquesta sessió.
Anna Pujol havia dinamitzat sessions similars. La sessió no ha de ser una reunió avorrida
habitual sinó que es buscaran dinàmiques per engrescar a la gent. Des del consorci es portaran
propostes a la propera reunió de la Taula SISA pensant facilitar el treball i la presa de decisions
el dia de la trobada.

Propera convocatòria de la Taula SISA: dijous 9 de gener a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament
d’Olot a les 19:30h.

