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3a JORNADA

D’ENTITATS
de Begues

RESULTATS DE L’ENQUESTA DE PARTIDA

GRAU DE PARTICIPACIÓ DEL

35%

RESPOSTA DE
22 ENTITATS

ENVIADA A
62 ENTITATS
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de Begues

3a JORNADA

GRAU DE PARTICIPACIÓ PER ÀMBITS
4,6%

TURISME
(1 ENTITAT)

D’ENTITATS
de Begues

45,4%

CULTURA I PATRIMONI
(10 ENTITATS)

4,6%

SALUT
(1 ENTITAT)

13,6%

SOCIAL
(3 ENTITATS)

13,6%

EDUCACIÓ
(3 ENTITATS)

18,2%

ESPORTS
(4 ENTITATS)

3a JORNADA

Durant el confinament vau contactar
amb les vostres persones associades?

35,7%

Sí, per realitzar activitats online

32,2%

Sí, però només per donar informacions

17,8%

Sí, per saber com estaven

Esporàdicament

3,6%

No, per falta d’eines

3,6%

No, per altres motius

D’ENTITATS
de Begues

7,1%

3a JORNADA

En cas que hi contactéssiu,
per quina via ho vau fer?

D’ENTITATS
de Begues

75%

Whatsapp

30%

Trucada telefònica

45%

Correu electrònic

35%

Videoconferència

25%

Xarxes socials

Contactes personals

5%

Heu realitzat alguna activitat amb
la vostra entitat des del mes de març?
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D’ENTITATS
de Begues

QUINES I DE QUINA MANERA?

NO
40,9%

ASSAJOS

PASSEJADA

SÍ
59,1%

VIDEO PER INFANTS

EXPOSICIÓ DE FOTOS

TALLERS
IOGA ONLINE

PASSEJADA/CERCAVILA
TRIVIAL ONLINE CORREFOC

SONOR
SANT JORDI

ENTRENAMENTS ESPORTIUS
BATUCADA SENSE PÚBLIC
SESSIONS DE TÈCNICA VOCAL

TREBALL DE LABORATORI

EXAMEN DE CATEGORIES

EXERCICIS DE TONIFICACIÓ
CONCURS CASTANYADA

GRAVACIÓ DE VÍDEOS

Quines necessitats heu detectat?
Accedir al local social o
equipaments municipals

D’ENTITATS
de Begues

45%
10%
10%

Manca de recursos econòmics
Falta de contacte social

Falta de sensibilitat vers el nostre sector

5%
5%

No poder oferir activitats i/o
serveis a les persones associades

5%

Falta de voluntariat

5%

Dificultats per comunicar-se
amb les persones associades

5%

Manca d’abast de
les nostres xarxes socials

5%

Cap

5%

Subvenció municipal

3a JORNADA
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De la pandèmia actual
s’ha evidenciat algun problema
organitzatiu de l’entitat?

D’ENTITATS
de Begues

Falta d’implicació de les persones associades
Falta d’alternatives davant la impossibilitat de trobar-nos presencialment
Dificultats organitzatives per a modificar horaris i rutines
Sensació de poca utilitat de l’entitat
Dificultats de connexió digital

en positiu

Ens hem posat al
dia en eines digitals

14%

No han detectat
cap problema

Quines eines creieu que
cal desenvolupar a les entitats
per potenciar la relació amb les seves
persones associades?

3a JORNADA

D’ENTITATS
de Begues

canals de comunicació en general
xarxes socials

màrqueting digital

plataformes de videoconferències
desenvolupament del sentiment de pertinença
millorar els webs propis
identitat digital
cerca d'associats

wifi potent

Reflexions de fons:
Necessitat d’establir protocols comuns i definir
eines i plataformes de comunicació úniques.
Mantenir alternatives presencials (tant a nivell
d’activitats com de treball intern) dins de les
possibilitats que permeten les limitacions
de cada moment.

3a JORNADA

Quines accions són
interessants a desenvolupar?

D’ENTITATS
de Begues

(les 3 primeres són les que ja s’estaven treballant des de la Taula d’Entitats)

63,3%

Assegurances i comptes bancaris

40,9%

Portes obertes de les entitats

22,7%

Carta de compromís de qualitat de les entitats
Eines de comunicació o major accés als mitjans

9%

Vies d’obtenció de recursos econòmics

4,5%

Més participació de les persones associades

4,5%

Criteris de concessió de subvencions

4,5%

Major comunicació entre entitats i i creació Federació d'entitats

4,5%

3a JORNADA

Quines formacions creieu
necessàries per a les entitats?
àmbit econòmic àmbit relacional

àmbit legal

D’ENTITATS
de Begues

d’altres
63,3%

Assegurances
Cerca de finançament
econòmic
Tramitacions de
subvencions
Com presentar els
comptes de les entitats
a les assemblees
generals

Ús de xarxes socials
Plataformes digitals
Comunicació

Elaboració de protocols
Llei de Protecció
de Dades
Normatives legals
bàsiques

Salut
Com promoure
la participació i
coresponsabilitat
de les persones
associades

comentaris generals:
Repetir algunes i avançar en nivells superiors de formacions ja fetes
Totes les formacions són benvingudes!

Comentaris generals i reflexions finals
Dificultats econòmiques que la situació deixa a les entitats
Necessitat de poder accedir als equipaments municipals
Major suport de les institucions a les entitats
Proposta de crear una Federació d’Entitats
Material sanitari de suport a les entitats
Duplicitat d'actuacions entitats - Ajuntament
Entitats en procés de reinvenció
Estem contents
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