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Taula d’entitats de Begues

Pla d’accions sorgides de la 1a Jornada d’Entitats

ACCIONS A DESENVOLUPAR PER LES PRÒPIES ENTITATS
Nombre: 14
ACCIONS FETES
• Realitzar un Manual d’Acollida, on s’especifiqui els drets i les responsabilitats dels associats.

ACCIONS EN CURS O PENDENTS D’INICIAR (En funció del cas concret de cada entitat)
• Definir les tasques concretes d’organització, per tal de repartir funcions i que no tot el pes recaigui en la junta.
• Establir un protocol de traspàs de juntes a les entitats perquè quan hi hagi relleu aquest traspàs no sigui tan feixuc.
• Disposar d’eines de cohesió de grup per garantir la continuïtat de les juntes i/o de la participació a l’entitat.
• Connectar amb entitats que tinguin la mateixa finalitat per unir esforços.
• Actualitzar els objectius de les entitats per plantejar una obertura del món local al comarcal.
• Fer una guia interna de cada entitat per conèixer els seus objectius, funcionament, estructura, etc.
• Creació d’un grup de comunicació interna específic a l’entitat.
• Crear espais en que es treballi “fer grup”, “fer família”, amb més assiduïtat per no perdre la continuïtat, ni el vincle.
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• Elaborar un full de compromís de participació. Amb la filosofia de “si no pots assumir-ho, no ho facis”.
• Treballar la cohesió de grup a través de l’organització d’activitats internes en les que s’animi a participar en activitats
externes.
• Fer un acte o trobada anual per treballar la cohesió de grup.
• Crear activitats de benvinguda per a donar una bona acollida a les noves persones participants a l’entitat i presentarles a la resta.
• Buscar la figura d’assessor/a de pertinença de l’entitat.
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ACCIONS A DESENVOLUPAR PER L’AJUNTAMENT
Nombre: 8
ACCIONS FETES
• Major cobertura en vídeo dels actes que fan les entitats.
• Simplificar i/o unificar els protocols perquè les entitats comuniquin a l’Ajuntament les seves activitats per divulgar-les a
través dels canals de comunicació municipals (butlletí, agenda web, ràdio, xarxes, pantalla passeig).
• Donar a conèixer a la resta d’entitats la creació de noves associacions a Begues.
• Establir una carència d’un parell d’anys per a la posada en marxa del protocol de regulació de l’ús de pancartes
verticals en detriment de les horitzontals per tal que aquelles entitats que recentment van fer una inversió important
en lones horitzontals puguin amortitzar-les abans de fer-ne de noves en vertical.

ACCIONS PENDENTS D’AVALUACIÓ O D’EXECUCIÓ
• Deixar obert el centre cívic els caps de setmana.
• Una fotocopiadora pública per a entitats per fer de manera més àgils còpies urgents sense necessitat de fer comanda.
• Presentar als nouvinguts a Begues el teixit associatiu de Begues (oferta d’entitats, activitats que fan,...)
• Crear alguna cosa que poguéssim considerar “marca Begues”. Fer un acte on totes les entitats hi participessin.
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ACCIONS A DESENVOLUPAR PER ENTITATS + AJUNTAMENT
Nombre: 28
ACCIONS FETES
• Que les entitats disposin d’un accés privat a l’agenda d’actes interna de l’Ajuntament (eina Google Calendar) de
manera que abans de programar la seva pròpia activitat puguin accedir a veure si aquell dia hi ha programats altres
actes al poble que els puguin restar participació.
• Formació en voluntariat, per activar la consciència de què és ser voluntari.
• Continuïtat de la Jornada d’Entitats de Can Rigol.
• Divulgar el calendari d’esdeveniments esportius setmanals per potenciar l’assistència de públic a partits i competicions.
• Crear una plataforma, més o menys autogestionada, per divulgar les activitats de les entitats (app, web,...) amb un newsletter
d’activitats (Executada la Fase 1).

ACCIONS EN CURS
• Buscar una companyia d’assegurances que pogués fer una assegurança col•lectiva per a totes les entitats.
• Crear un “certificat de qualitat” de les entitats i la seva utilitat social, per posar en valor l’eficiència social de les
entitats.

Taula d’entitats de Begues

Pla d’accions sorgides de la 1a Jornada d’Entitats

• Plantejar una actuació conjunta de totes les entitats i anar a parlar amb les entitats bancàries perque no es passin més
interessos bancaris ni comissions. A canvi, les entitats es comprometen a fer totes les seves operacions econòmiques
a través de l’entitat bancària.

ACCIONS PENDENTS D’AVALUACIÓ O D’EXECUCIÓ
• Potenciar la ubicació d’activitats en altres indrets del poble més enllà del passeig de l’Església (per exemple, el Camí
Ral), per intentar consolidar nous pols socials i culturals i aconseguir més/nous participants.
• Fer coses que realment motivin al poble i que agradin. Deixar de fer coses per fer.
• Que les entitats puguin decidir també en la gestió d’espais per a activitats, reunions o assajos (per exemple, que una
Coordinadora d’Entitats intervingués amb l’ajuntament en la gestió dels usos dels equipaments destinats a entitats).
• Que les entitats puguin participar de la presa de decisió sobre distribució de les subvencions a les entitats, i no únicament
els tècnics municipals.
• Major regulació (o creació d’algun tipus de control) per marcar la utilitat pública de l’associació i diferenciar-la
d’aquelles que es creen per vocació de negoci.
• Crear una secció fixa al butlletí municipal per donar a conèixer les entitats en sí i els valors de l’associacionisme, més enllà
de les activitats en si.
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• Crear un calendari unitari d’activitats. Permetria sintetitzar activitats, sumar sinergies i conèixer que fan la resta.
• Crear un app que permeti la coordinació i el treball en xarxa entre entitats.
• Formació en lideratge i estratègies de delegació.
• Vies d’ajuda entre entitats en d’assessorament econòmic, facilitant des de l’ajuntament tot el suport per a aquest àmbit.
• Estudiar la possibilitat de crear una agenda en paper separada del butlletí municipal.
• Crear una junta d’associacions o una coordinadora d’entitats.
• Compartir experiències i espais funcionals
• Facilitar que el dia de la Mostra d’Entitats es puguin moure per les altres carpes per veure el que fan les altres entitats (cal
millorar la gestió d’espai-temps de cada entitat el dia de la mostra)
• Crear una xarxa d’intercanvi i d’estalvi per tal d’ajudar-se entre les entitats. El sopar medieval pot ser un exemple.
• Fer cloendes de temporades conjuntes per àmbits.
• Fer una revista semblant al Butlletí, però exclusivament d’entitats. Aquesta revista serviria de recull per poder posar
que fa cada entitat, identificar i reconèixer unes i altres, els seus actes i activitats, etc.
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ACCIONS PLANTEJADES EN FORMAT DE GRUPS DE TREBALL
Nombre: 4
ACCIONS EN CURS (Tots ells apuntats ja en la 1a Jornada d’Entitats)
• Buscar una companyia d’assegurances que pogués fer una assegurança col•lectiva per a totes les entitats.
• Crear un “certificat de qualitat” de les entitats i la seva utilitat social, per posar en valor l’eficiència social de les
entitats.
• Plantejar una actuació conjunta de totes les entitats i anar a parlar amb les entitats bancàries perque no es passin més
interessos bancaris ni comissions. A canvi, les entitats es comprometen a fer totes les seves operacions econòmiques
a través de l’entitat bancària.

ACCIONS PENDENTS D’EXECUCIÓ (Sorgit de la Taula d’Entitats)
• Creació de jornades o sessions de Portes Obertes a les entitats, per donar-les a conèixer a persones interessades.

