ACTA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS
Data: Dimecres 10 de juny de 2021
Hora: 19.00 h
Lloc: Virtual
Entitats assistents: 17 entitats
Amics Franco-Catalans, Club de Begues, Associació de Fibromiàlgia,
Club Futbol Begues, Associació Esportiva Begues (Futbol Sala), Coral
Montau, Centre d’Estudis Beguetans, CIPAG, El Colomar, Club Bàsquet,
Spaidart, Tot per la gent gran, Centre excursionista, Club patinatge,
Amics dels vehicles clàssics, Cercle artístic, Els Encantats.
Entitats que excuses la seva presència:
Artesans de Begues, Kárate, Bigbandbegues, Ioga, Teatre musical i
Penya barcelonista, Club Rítmica.
Nombre d’assistents: 21 persones
Ajuntament: 1 Regidora de participació i 1 personal tècnic.
Punts del dia
1- Estat dels grups de treball.
2- XIV Mostra d’Entitats.
3- Pressupostos Participatius 2021-2022.
4- Previsió formació entitats.
5- Altres que vulgueu afegir.
6- Propostes 3ª reunió de l’any
-

La regidora Maria Llauradó dona la benvinguda a les entitats
presents a la segona reunió de l’any de la Taula d’Entitats.
Comenta que es nota que les entitats tenen ganes de fer coses
i, en aquest procés les acompanyarem.
Al respecte dels punts del dia, fa especial èmfasi en la nova
proposta de projecte: els pressupostos participatius. S’implanta
aquesta iniciativa de l’equip de govern amb la voluntat de complir
un dels compromisos de la legislatura amb l’objectiu que la
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ciutadania participi en la presa de decisió sobre com invertir una
part del pressupost municipal. Aquest any és el primer i ho fem
honestament, amb tot el que comportarà d’explicar en què
consisteix i sabent que anirem millorant en properes edicions. Es
vol implicar a les entitats en aquest projecte, ja que també hi
tindreu una participació especial en el moment de presentació de
propostes.
-

Estat dels grups de treballs:
Cada grup fa una breu explicació de quin és l’estat del seu grup
de treball i que expliquem a continuació:
1. Grup de treball de Portes Obertes: ens comenten que s’ha fet
una calendarització de les portes obertes, i que s’està
preparant un Doodle per a les entitats, on aquestes diguin si
hi volen participar i en quina temàtica. Les temàtiques estan
relacionades amb els àmbits d’esports, infants, adults,,..
Les portes obertes estan pensades per tal que les entitats
ofereixen activitats participatives. Es vol fer de tal manera que
les activitats no se solapin. Es comptarà amb el suport de
l’Ajuntament. També s’està pensant en la realització d’algun
sorteig i, l’elaboració d’algun regal tipus xapes o samarretes.
2. Economia: comptes bancaris i assegurances: de la darrera
reunió el grup no ha pogut avançar gaire per manca de temps,
però es comprometen a posar fil a l’agulla un cop els baixi
l’activitat més forta de final de curs.

Des del CIPAG també s’afegeix que seria bo poder incorporar en aquest
grup temes de GESTORIA, com ara IVAS, contractacions, etc. En
aquest sentit es diu que si es vol afegir aquest tema, el grup
necessitarà recolzament amb la participació de més persones. En
aquest punt s’afegeix una membre del CEB per a participar en aquest
grup.
3. Carta de Compromís: es comenta que els ha costat entendre
quina era la finalitat del grup i què és el que s’havia de fer.
Actualment també tenen diferents materials d’altres llocs per
veure iniciatives similars. S’informa que es treballaran
compromisos tant interns com externs de l’entitat. En una
fase posterior s’haurà d’establir com s’implanta la carta i com
se’n fa seguiment. També es parla sobre l’elaboració d’un
catàleg de serveis de les entitats (o bé, a proposta d’una altra
entitat, d’una agenda d’activitats).
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També es recorda des de la Coral Montau que hi va haver un primer
grup de treball que va realitzar un Manual d’Acollida de les entitats.
Aquest Manual ara té molt sentit, ja que moltes entitats hauran de
revitalitzar moltes activitats i seccions i, per tant, és important tenir en
compte aquesta eina que podrà permetre donar una bona recepció d
eles persones que entren per primera vegada a una entitat, fent èmfasi
en el donar a conèixer els objectius de l’entitat, què hi poden fer, fer
un seguiment de la persona, etc. Es passarà l’enllaç, com a recordatori,
en el correu electrònic que s’enviï amb l’acta d’aquesta reunió.
Finalment es comenta que si hi ha entitats que volen encetar algun
grup de treball sobre temes que es van parlant, la taula d’entitats està
oberta a la incorporació d’aquests nous grups de debat de noves
accions.

-

Previsió formació entitats:

Després d’analitzar les respostes dels formularis que es van enviar on
es demanava la priorització de formacions per a les entitats, s’ha pogut
contractar una de les activitats més sol·licitades, el Taller de Tecnologia
i estratègia a les ONL: la transformació digital (9 hores), a càrrec de la
Fundació Pere Tarrés. Es realitzarà en 3 sessions de 3 hores cadascuna.
Pendent de concretar dates (segurament en dimarts de 18 a 21 al mes
d’octubre)
També s’ha afegit un taller gratuït de la Diputació de Barcelona que és
el Taller de Primers auxilis (4 hores), a càrrec UTE SIS Prevenció Contrafoc Formació. Es realitzarà en 1 sessió de 4 hores per la tarda.
Pendent de concretar data (segurament una tarda de
17 a 21h del
mes de novembre)
Les inscripcions s’obriran al setembre
Es sol·licita conèixer el contingut del primer taller esmentat. Es diu que
s’inclourà en el correu electrònic de retorn de l’acta de la reunió.
-

Pressupostos participatiu 2021-2022:

Es fa una presentació sobre en què consisteixen els pressupostos
participatius, el calendari d’aquests i, sobretot, en quin moment podran
participar-hi les entitats.

Col·labora:

Tota la informació al respecte la podreu trobar al powerpoint adjunt al
correu electrònic, on hi ha tot el detall de criteris de validació de
propostes també incloses.
Majoritàriament el procés es durà a terme a través de la plataforma
Decidim Begues. Aquest powerpoint també inclou la manera com les
entitats hi poden participar. Però hi haurà alternatives per si alguna
entitat no ho pot fer així, és a dir, amb la creació d’un GRUP dins la
pròpia plataforma.
La regidoria de participació ciutadana està a la disposició per resoldre
tots els dubtes.
Les entitats comenten temes com ara que el pressupost no es gaire
elevat, que el nom de pressupostos participatius no s’acaba d’entendre
i que caldria conèixer quins són els projectes municipals que s’han
d’executar per tal de no solapar amb les propostes presentades.
Aquests suggeriments es tindran en compte per tal de fer aquest esforç
comunicatiu i explicatiu per tal que tot quedi el màxim clar possible,
tant per a les entitats com per a la ciutadania.
-

XIV Mostra d’Entitats:

S’explica que enguany la Mostra està previst que es pugui realitzar de
forma presencial el diumenge 26 de setembre. El format, per la situació
actual, no serà exactament el mateix que sempre, i caldrà que tots i
totes ens adaptem a aquesta nova situació.
Es proposa realitzar la Mostra ubicant les carpes de forma més
disseminada entre els espais de la Plaça Camilo riu, la Plaça de
l’Ateneu, el Passeig de l’Església i el carrer major.
En aquest punt hi ha algunes intervencions que proposen d’altres
ubicacions, com ara l’esplanada del camp de futbol. Però hi ha entitats
que comenten que si no hi ha bars i si no està més a prop de tot,
costarà molt que la gent hi vagi.
Caldrà veure quines són les mesures de cara al setembre per acabar
d’adaptar els espais a les necessitats de cada entitat, o bé, que
s’adaptin les activitats a les mesures establertes.
Pel moment es prioritza que totes les entitats que ho han demanat,
disposin d’un espai amb carpa on poder fer la seva activitat.
La resta d’activitats que se surten del propi espai d ela carpa són les
que es treballaran amb cadascuna de les entitats per valorar com es
duran a terme.
De moment es compta amb la participació de 39 entitats, sumant la
carpa de la Ràdio i de l’Ajuntament. H ha 7 entitats que volen fer
activitat a la pròpia carpa, 4 més que la volen fer just al costat de la
carpa, i 4 més que la volen fer en algun altre espai per la seva pròpia
característica especial.

Col·labora:

De cara al mes de setembre ens trobarem amb les entitats que hi
participaran per acabar d’acotar el format de la Mostra.
Es demana que, en la mesura del possible, es segueixi fent la Gimcana
d’entitats, ja que sol ser una bona eina de dinamització de la Mostra.
- Altres que vulgueu afegir i propostes 3ª reunió de l’any
Recordatori Fi termini presentació sol·licitud subvencions: 21 de
juny.
Hi ha una nova actualització del Protocol per sol·licitar impressions
i fotocòpies, el podeu trobar a la següent adreça web:
http://suportentitatsbegues.cat/servei-impressions-i-fotocopiesbegues/
3ª reunió anual: Proposta, segons evolució pandèmia, de fer una
trobada de “retrobament” i presentació dels grups de treball.
Material de prevenció: aneu informant del que més feu servir per fer
comandes més acotades a la realitat del que necessiteu.

Sense cap més comentari, es dona per finalitzada la reunió de la Taula
d’Entitats.

Esther Rufas Mas
Tècnica de Participació Ciutadana
Ajuntament de Begues
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