Document resum de la
Jornada d’Activació
d’Entitats celebrada a Can Rigol
el 10 de març de 2018

OBSERVATORI D’ENTITATS

La Jornada d’Activació d’Entitats celebrada el 10 de març a Can Rigol, Begues, s’emmarcava en el
projecte de participació comunitària ‘Observatori d’Entitats de Begues’ que té per objectiu potenciar la
xarxa associativa del poble i treballar de forma estratègica i col·laborativa en la detecció de les
mancances i les oportunitats que presenta l'associacionisme local.
La Jornada d’Activació d’Entitats estava plantejada com una activitat innovadora a Begues, pensada per
aplegar representants del teixit associatiu del poble i treballar plegats en el desenvolupament de les
necessitats del món associatiu local.
La jornada va reunir una cinquantena de persones de trenta entitats diferents i va alternar activitats de
dinamització col•lectiva, jocs, espais de debat i fòrums de participació, amb un objectiu transversal: crear
xarxa i potenciar el treball en equip per a dissenyar un pla d'actuació de futur, a curt, mitjà i llarg termini.
Les persones participants van valorar positivament l'activitat, tot destacant que els va servir, per damunt
de tot, per relacionar-se amb altres entitats i conèixer els objectius i projectes de la resta d'associacions
del poble.
Més enllà d'aquest aspecte, la jornada va servir per treballar en diferents espais i formats els resultats
de l'enquesta de situació que fa uns mesos els va formular l'Ajuntament de Begues, amb l'objectiu de
detectar les seves necessitats en 5 àmbits diferents: organització, economia, participació, comunicació i
treball en xarxa.
Aquest document que us presentem recull les reflexions recollides durant la Jornada, així com les
accions concretes a impulsar, amb l’objectiu d’abordar una nova fase del projecte: la priorització
d’aquestes accions i la definició de com, quan i qui les aborda. Una tasca que, com s’ha fet al llarg de
tot aquest procés, serà decisió de les pròpies entitats, amb l’acompanyament i el suport necessari per
part de l’Ajuntament de Begues, com a promotor de l’Observatori d’Entitats.

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA

INSCRITS

ASSISTENTS

32 entitats
58 participants

30 entitats
48 participants

Per als Espais de Debat que es van crear, les persones participants es van agrupar en 4 grups, repartint
els i les representants de les mateixes entitats en grups diferents:

GRUP VERD
Els Encantats

GRUP BLau
Juan Carlos

AMPA Sant Lluís

Eva Rodríguez

Grup Sardanista

Ester Gil

Fibromiàlgia
Geganters
Òmnium Cultural
Timbalers

Carmen Álvarez
Eva Morcillo

Rugby
Vehicles clàssics
Geganters
Coral Montau

Isabel Rigo

Cucafera
Club Bàsquet

Carmen Hernández

Tot per la gent gran
Associació Ioga

Jaume Viñas

Club Judo

Pablo Rivera

Andrés Romero

Artesans de Begues

Artesans de Begues

Eusebi Sánchez

Spaidart

GRUP VERmell

Centre Estudis
Beguetans
Timbalers

Joan Campamà

Lourdes Casadevall

Club Bàsquet

CIPAG

Priscila Carvajal
Joan Ferrí

Mercè Besalduch

AMPA Sant Lluís

Ignasi Llobet

Els Encantats

Coral Montau

Spaidart

Victor Álvarez

Jaume Petit

Lola Soler
Anna Méndez

GRUP groc
Anna Balaguer
Raquel Gervolés
Pablo Martínez
Elicínia Fierro

Tot per la gent gran
El Colomar

Òmnium Cultural

Jordi Vicente

Club Volei
Associació
Esportiva Institut

Ana Zafra

Grup Sardanista

Assumpció Ventura

Tot per la gent gran

Mª Rosa Campamà

Club Futbol Begues
Ass. Esp. Begues

Claudio Niño

Teresa Bubi

Sardanes

Elis Castellar

Fibromiàlgia

Conxita Fibla

Big Band Begues
Joan Hernández

Isidre Tutusaus

Juli Casado

AMPA Institut

Josep Mª Mateu

Amics
Franco-Catalans

Antoni Peñalver

AMPA
Sant Cristòfor

Juli Nevado

Juguem a Begues

Montse Tura

Centre Estudis
Beguetans

Anna Mª Boj

JORNADA D’ACTIVACIÓ A CAN RIGOL
Dissabte, 10 de març de 2018

PROGRAMA
9.00h

Arribada de les entitats i jocs de coneixement

9.20h

Accés i acreditacions

9.30h

Presentació de la Jornada

10.15h

Dinàmica col·lectiva: coneguem-nos com a entitats

10.30h

Pausa – cafè

10.45h

Espais de Debat (1a part)
Grup 1 - Com és la nostra entitat? (funcionament, objectius i organització).
Grup 2 - Com es gestiona l’economia de la nostra entitat? (gestió, economia i finançament)
Grup 3 - Com s’organitza la nostra entitat? (participació i comunicació interna, accés,
acollida i inclusió).
Grup 4 - Com donem a conèixer la nostra entitat? (comunicació externa i xarxes socials)

11.45h

Descans

12.00h

Espais de Debat (2a part)

13.00h

Dinàmica col·lectiva: creem junts

13.20h

Descans

13.30h

Dinar
Dinar (Amanida + fideuà + pollastre rostit + postre + aigua i pa + cafès / infusions)

15.00h

Dinàmica col·lectiva: en el paper de l’altre

15.15h

Debat Final

16.45h

Foto de grup i Comiat

17.00h

Final de la Jornada

LES MEVES EXPECTATIVES: QUÈ N’ESPERO D’AQUESTA JORNADA?
Expectatives de la jornada aportades per cada una de les persones participants
- Una mica a l’expectativa. Perquè la participació
de la nostra entitat sigui més participativa
- Que les altres entitats coneguin una mica més
la meva. Fer coses amb les entitats del poble
- Col•laboració entre entitats a l’hora d’organitzar
i dinamitzar actes
- Clarificar les relacions entre entitats i fer-les
més cooperatives
- Que la participació de la jornada si que importa
i que tots estem d’acord.
- Conocer nuevas ideas de las otras asociaciones
- Compartir amb altres entitats, conèixer i
aprendre conjuntament tot creant una xarxa
- Que lleguemos a conocer un poco qué hacen
el resto de entidades y dar a conocer la
nuestra un poco más
- Sincerament no ho sé!
- Conèixer com funcionen d’altres entitats de
Begues. Aprendre del funcionament de la resta
d’entitats.
- Conèixer les eines, totes, que tenim al poble,
en relació amb l’Ajuntament a la nostre
disposició
- Conèixer les diferents activitats que fan les
entitats
- Més cohesió i connexió entre les entitats
- Conèixer millor a les altres entitats. Crear
projectes i esdeveniments amb d’altres entitats
que aportin al poble sinergies positives per
tothom.
- Conèixer-nos
- Cap idea preconcebuda. Vinc a escoltar, parlar
i relacionar-me en un ambient diferent del que
normalment no tenim
- La nostra intenció és conèixer-nos
- Conèixer millor la resta d’entitats. Millorar
aspectes de la nostra entitat
- Conocer persones de otras entidades. Poder
intercambiar ideas
- Aprendre a créixer com a entitat i agafar
noves idees de les altres entitats

- Conèixer totes les entitats de Begues (que
segur que no les conec totes). Intentar col•laborar entre nosaltres. Millorar les nostres
relacions per a obtenir millors resultats.
- Com a representant de la nostra entitat estic
convençut que treballar amb altres entitats
enfortirà i ens ajudarà a millorar les nostres
mancances i punts febles.
- Arribar a conèixer-nos millor entre nosaltres
- Que altres entitats col•laborin més amb les
altres entitats
- Conocimiento de las realidades de las entidades de Begues y establecer bases de trabajo y
comunicación que nos permitan desarrollar con
éxito nuestras actividades.
- Gaudir del dia i conèixer altres entitats
- Conèixer gent d’altres entitats
- Treure idees preestablies. Conèixer millor
altres entitats. Evitar l’esperit competitiu
“dolent”
- Compartir inquietuds i debatre problemàtiques
comunes. Millor coordinació per esdeveniments
i compartició d’espais.
- Que trabajemos juntos para el bien del pueblo
- Que les entitats del poble ens coneguem més i
que neixin noves dinàmiques positives
- L’empoderament en el projecte col•lectiu i de
participació és de la ciutadania, per tant, de les
entitats. Espero i desitjo que després d’aquesta
jornada tinguem molta més força i més responsabilitat en la cogestió entre municipis i entitats
“COGESTIÓ”
- Conèixer objectius i raons de ser de més
entitats, de les que conec
- Amb la intenció de ser escoltats i entesos en
les nostres demandes.
- Intercanviar necessitats comunes
- Conèixer a les altres entitats. Funcionament i
objectius
- Conocer persones de otras entidades.
Passar-ho bé

ESPAIS DE DEBAT
4 espais de debat diferenciats, amb un tècnic dinamitzador per a cada espai:

1 Com és la nostra Entitat? (Funcionament, objectius i organització).
2 Com es gestiona l’economia de la nostra entitat? (Gestió, Economia i Finançament)
3 Com s’organitza la nostra Entitat? (participació i comunicació interna, accés, acollida i inclusió).
4 Com donem a conèixer la nostra Entitat? (Comunicació externa i xarxes socials)
Tots els participants passen per cada un dels grups, de manera que tothom arriba a opinar, reflexionar i
proposar sobre cada un dels eixos temàtics

A continuació recollim totes les reflexions formulades per cada grup de treball en cada un dels Espais
de Debat. A banda de reflexions generals sorgides durant el debat de cada grup, s’identifiquen dos
grans grups:
Mancances concretes detectades: es recullen totes les sorgides durant el debat. La primera
de cada grup (destacada en negreta) és la que es va acordar de forma unánime que era la
principal mancança a resoldre a parer de les persones integrants d’aquell grup.
Propostes d’accions a emprendre: es recullen totes les sorgides durant el debat. La primera
de cada grup (destacada en negreta) és la que es va acordar de forma unánime que era una
primra acció a emprendre a parer de les persones integrants d’aquell grup.

GRUP 1. COM ÉS LA NOSTRA ENTITAT?
GRUP VERD
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat a l’entorn d’aspectes com el funcionament de les entitats la definició dels seus objectius i
altres àmbits de la seva organització interna.
En aquest sentit es recullen algunes opinions remarcables plantejades per les persones integrants del grup:
Sorgeix la idea de la necessitat de canviar o modificar els objectius de les entitats, per tal de
passar d’una entitat que treballa estrictament a nivell local per a obrir-se al món comarcal.
Aquest fet ajudaria a moltes entitats a créixer en nombre d’associats i de projecció.
En aquesta línia es debat sobre la necessitat d’engrandir la base social de les entitats i projectar-les a la
ciutadania. Moltes d’aquestes propostes o inquietuds queden recollides en la següent relació de
mancances i propostes d’accions:

Mancances concretes detectades
Falta de relleu generacional (gent jove)
Massa activitats d’entitats diferents i això fa que no puguin promocionar-se i donar-se a
conèixer com voldrien.
Falta de promoció interna per poder captar nous socis dins d’una entitat
Dificultat en l’estructura, especialment a l’hora de crear o renovar la junta. Sempre les
mateixes persones ho fan tot.
Locals municipals monopolitzats per determinades entitats o en determinades franges.
Diferències entre entitats grans i petites. Les petites ho tenen més complicat per donar-se a
conèixer.

Propostes d’accions a emprendre
Crear una junta d’associacions o una coordinadora d’entitats.
Crear un calendari d’activitats. Això permetrà sintetitzar activitats, sumar sinergies i conèixer
que fan la resta d’activitats.
Canviar objectius: plantejar obrir-se al món comarcal

GRUP BLAU
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat a l’entorn dels aspectes englobats en aquest Espai de Debat. La reflexió gira
majoritàriament a l’entorn de la detecció de mancances i debilitats i a la proposta d’accions de millora.
Totes elles es detallen a continuació:

Mancances concretes detectades
Calen espais físics més flexibles en quant a horaris (concretament posen d’exemple el Centre
Cívic).
Falta de coneixement dels objectius i de l’entitat en sí a la resta del poble i, sobretot, els
objectius que identifiquen la pròpia entitat. Per exemple, les esportives, no només consisteixen
en ensenyar un esport, sinó que el seu objectiu també és educar-los en valors.
Falta d’implicació i participació interna de cada entitat per fer actes i trobades en les que
impliquen un alt volum de gent.
Hi ha massa entitats, però no totes col•laboren i es tanquen massa en si mateixes (problemes
d’ego)
Dificultats de corresponsabilitat dins de l’entitat

Propostes d’accions a emprendre
Compartir experiències i espais funcionals
Duplicar càrrecs per tal de que no recaigui tot el pes en una sola entitat.
Deixar obert el centre cívic els caps de setmana.

GRUP GROC
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat a l’entorn dels aspectes englobats en aquest Espai de Debat. La reflexió gira
majoritàriament a l’entorn de la detecció de mancances i debilitats i a la proposta d’accions de millora.
Totes elles es detallen a continuació:

Mancances concretes detectades
Problemes interns per definir objectius (punts de vista diferents, falta de consens, etc.)
Falta d’ús del Directori d’entitats i l’actualització de dades del mateix.
Excés d’activitats i actes al poble.

Propostes d’accions a emprendre
Continuïtat de la Jornada d’Entitats.
Crear una pàgina web d’entitats.
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.
Donar resposta als nouvinguts a Begues a través de les entitats (les activitats que fan, els
actes, etc.)
Fer coses que realment motivin al poble i que agradin. Deixar de fer coses per fer.
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)

GRUP VERMELL
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat a l’entorn dels aspectes englobats en aquest Espai de Debat. La reflexió gira
majoritàriament a l’entorn de la detecció de mancances i debilitats i a la proposta d’accions de millora.
Totes elles es detallen a continuació:

Mancances concretes detectades
Falta implicació de la gent del poble (ciutadania) amb el funcionament de les entitats.
Falta d’estructura dins de les entitats (falta gent)
La gestió interna de l’entitat a vegades és tot massa informal i després falta compromís per
dur a terme les coses.
Falta de comunicació a nivell intern. Tot recau en la junta.
Falta de mobilització la gent de la pròpia entitat per captar nous fons i fer funcionar millor
l’entitat.
Falta de temps per part de les persones d’una mateixa entitat.
Falta crear sinergies entre entitats.

Propostes d’accions a emprendre
Portal web d’entitats (amb un newsletter d’activitats)
Fer una guia interna de cada entitat per conèixer els seus objectius, funcionament, estructura,
etc.

GRUP 2. COM ES GESTIONA L’ECONOMIA DE L’ENTITAT
GRUP VERD
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre les dificultats, mancances o oportunitats que tenen les entitats de Begues per a
finançar-se. Es recullen diverses reflexions majoritàries:
Cada dia hi ha més entitats i per tant el pastís de les subvencions s’ha de repartir entre més.
Coincideixen a destacar que caldria que cada vegada les entitats fossin més autosuficients.
En aquest sentit es coincideix en que:
S’ha de treballar per buscar altres fonts de finançament: loteria, sorteigs, patrocinadors, etc.
De vegades les activitats que proposen les entitats no agraden a tothom.
Es remarca les moltes dificultats que tenen les entitats que no disposen recursos propis per a poder
desenvolupar la seva tasca. En aquest punt sorgeix un cas puntual que s’aborda:
Es proposa de recolzar l’única entitat de joves que hi h al poble: 6tres9. Ara demanen ajuda
per a organitzar el sopar medieval, i sorgeixen ja algunes entitats que s’hi uneixen per col•laborar en la seva organització
Al llarg del debat, sorgeixen mancances i propostes d’accions concretes que res recullen tot seguit:

Mancances concretes detectades
Falta de més coneixements sobre els recursos econòmics que existeixen per tal d’obtenir recursos més enllà de la subvenció municipal.
Les formacions que s’ofereixen des de l’ajuntament de vegades no són del tot adequades (per
exemple, la formació de ‘Captació de fonts de finançament’ considera l’entitat com a empresa i
les entitats no són empreses).
Falta coneixement entre les entitats.

Propostes d’accions a emprendre
Crear una xarxa d’intercanvi i d’estalvi per tal d’ajudar-se entre les entitats. El sopar
medieval pot ser un exemple.
Crear alguna cosa que poguéssim considerar “marca Begues”. Es podria fer un acte on totes
les entitats hi participessin.

GRUP BLAU
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre les dificultats, mancances o oportunitats que tenen les entitats de Begues per a
finançar-se:
En general, hi ha una dificultat important de tirar endavant l’associació amb els recursos que
tenen. Sembla generalitzada la idea que el suport més gran sempre ve de l’ajuntament. Però a
la vegada es veu perillós dependre només de la subvenció municipal.
Sobre la gestió en si de les finances de l’entitat i el seu control econòmic, sorgeixen diferents reflexions:
És un problema que les entitats no projectin la seva economia com si fos una empresa.
S’ha de fer una planificació del creixement.
No s’ha de perdre de vista que les entitats es fan entitats per tenir un lloc on desenvolupar els seus
objectius. Però alhora això porta a una altra reflexió de fons:
Hi ha massa entitats? Per què no s’ajunten les entitats segons els seus interessos?
Al llarg del debat, sorgeixen mancances i propostes d’accions concretes que res recullen tot seguit:

Mancances concretes detectades
Dificultat en obtenir recursos econòmics, a part de la subvenció municipal, per tirar
endavant l’associació.
Les normes estan canviant i a les entitats els costa molt posar-se al dia i complir amb les
normatives existents.
Poca implicació del membres de l’entitat: tot recau sempre en els mateixos

Propostes d’accions a emprendre
Plantejar una actuació conjunta de totes les entitats i anar a parlar amb les entitats
bancàries per que 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.

GRUP GROC
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre les dificultats, mancances o oportunitats que tenen les entitats de Begues per a
finançar-se. Hi ha una posició unànime:
S’han de buscar altres fonts de finançament i no dependre únicament de l’Ajuntament.
Centrats sobre aquestes possibles altres vies de finançament, es parla de les quotes d’associats. Es
comenta:
Moltes vegades fins i tot les quotes més petites són difícils d’assumir per als socis. Algunes
entitats ho han resolt posant matricula.
Obert el debat, més enllà de l’aspecte estrictament econòmic, s’apunta:
La missió de les entitats s’ha de fer valorar.
El debat se centra especialment en la detecció de mancances i possibles accions de millora, que es
detallen a continuació.

Mancances concretes detectades
Cal abaratir la despesa de les assegurances de responsabilitat civil de les entitats.
Les entitats són molt variades i a vegades es fa difícil trobar punts en comú.
Molt sovint les entitats no poden fer front a despeses que són obligatòries, com ara l’assegurança de responsabilitat civil.

Propostes d’accions a emprendre
Buscar una companyia d’assegurances que pogués fer una assegurança col•lectiva per
a totes les entitats. A més fer una comissió conjunta per a l’atorgament de les subvencions entre Ajuntament i entitats.

GRUP VERMELL
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre les dificultats, mancances o oportunitats que tenen les entitats de Begues per a
finançar-se. En aquest sentit:
Les entitats demanen més recursos econòmics municipals
Sembla que no hi ha una voluntat clara de les administracions supramunicipals d’ajudar el
teixit associatiu (com si ho pot ser des d’altres àmbits).
Sobre la gestió pròpiament interna dels recursos econòmics de les entitats, s posa de manifest:
És aconsellable que les entitats treballin amb transparència: sous, etc
Molt sovint les quotes de socis són simbòliques. La feina que es fa per a l’entitat depèn molt
del voluntariat de les persones que l’integren.

Mancances concretes detectades
Dificultat en conèixer i saber gestionar la documentació econòmica de es entitats.
Hi ha dificultats per omplir els formularis municipals relacionats amb les subvencions. Per a les
justificacions s’ha d’omplir un formulari que és un pdf. Si fos un excel seria molt millor. Es
confon també projecte i missió.
Els horaris de les formacions no són adequats.

Propostes d’accions a emprendre
Les entitats es poden ajudar unes a les altres en assessorament econòmic i des de
l’ajuntament facilitar tot el suport per a aquest àmbit.

GRUP 3. L’ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT
GRUP VERD
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat amb les persones integrants del grup, tot analitzant les mancances i debilitats de
l’organització d’una associació, el paper de les juntes directives, la comunicació interna en el si de
l’entitat, etc. Sorgeix una idea central que vertebra bona part del debat:
Cal canviar l’actitud dins les entitats per animar a la gent a participar-hi.
A l’entorn d’aquí es relacionen una sèrie de mancances i debilitats, així com propostes d’accions de
millora, que es detallen a continuació:

Mancances concretes detectades
La gent viu al món de les idees i costa materialitzar les coses.
Que els associats ajudin en l’organització de l’activitat és molt dificultós.
La junta ho fa gairebé tot.
S’haurien de dosificar activitats al llarg del temps per no carregar.
Costa delegar perquè a vegades pensem que un ho farà més ràpid i fàcil.

Propostes d’accions a emprendre
Realitzar un manual d’acollida, on s’especifiqui els drets i les responsabilitats dels
associats.
Elaborar un full de compromís de participació. Amb la filosofia de “si no pots assumir-ho,
no ho facis”.
Definir les tasques concretes d’organització, per tal de repartir funcions i descarregar de feina.
Formació en voluntariat, per activar la consciència de què és ser voluntari.
Formació en lideratge i estratègies de delegació.

GRUP BLAU
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre el debat a l’entorn de l’organització de les entitats i la seva comunicació interna. En ambdós
àmbits, per exemple, sorgeixen experiències d’algunes entitats que comparteixen amb la resta:
En l’àmbit de la comunicació interna hi ha una entitat (Castellers) que ha creat un grup unidireccional al Telegram per informar de trobades i activitats. Amb això s’evita que hi hagi interferències i col•loquis paral•lels.
En l’àmbit de l’acollida, una entitat (Spaidart) comparteix amb la resta allò que fan ells: organitzar
una paella cada vegada que arriba una persona nova per presentar-la i integrar-la en el grup.

Aquests dos aspectes, així com també el rol de les juntes directives, centren el debat i la relació de
debilitats i propostes de millora:

Mancances concretes detectades
Moltes de les juntes i/o associacions es creen perquè un grup d’amics s’anima a participar-hi de forma activa. Però, què passa quan aquests grups d’amics marxen o es comencen a dissoldre?
La majoria d’entitats es comuniquen mitjançant grups de whatsapp. Encara que hi ha dificultats
en la gestió d’aquests grups.
La gent gran troba limitacions a les comunicacions internes per la via electrònica.
Els canvis de junta de govern són dificultosos perquè la gent no està animada a formar-hi
part, i per tant costa assegurar la seva continuïtat.

Propostes d’accions a emprendre
Disposar d’eines de cohesió de grup per garantir la continuïtat de les juntes i/o de la
participació a l’entitat.
Creació d’un grup de comunicació interna específic a l’entitat.
Crear activitats de benvinguda per a donar una bona acollida a les noves persones participants a l’entitat i presentar-les a la resta.
Creació del Manual d’Acollida de l’entitat.
Els canvis de juntes han de donar-se amb un acompanyament de traspàs entre l’antiga i la
nova junta. Així no es fa tan feixuc.
Cal definir les tasques, crear responsabilitats compartides, entre els membres de la junta i la
resta d’associats. Cal fer un repartiment de les tasques perquè així, el pes no sigui tan gran per
la junta.

GRUP GROC
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat, centrat en bona part en la participació a l’entitat i la comunicació interna entre persones
usuàries. En aquest darrer camp es coincideix majoritàriament en una doble via de comunicació:
Majoritàriament les comunicacions internes es fan mitjançant correu electrònic, quan cal
incloure molta informació, i per whatsapp, quan la informació és més concreta.
Al llarg del debat sorgeixen determinades mancances més o menys comunes entre els persones
assistents, així com algunes accions de millora que es detallem a continua:

Mancances concretes detectades
Hi ha una manca de col·laboració interna en l’organització i muntatge de les activitats.
A les entitats hi ha en general moltes persones usuàries però pocs participants reals.
Falta divulgació del que es fa a l’entitat també dins la pròpia entitat.
S’organitzen activitats i no hi assisteixen ni els mateixos associats.

Propostes d’accions a emprendre
Connectar amb entitats que tinguin la mateixa finalitat per unir esforços.
Treballar la cohesió de grup a través de l’organització d’activitats internes en les que s’animi a
participar en activitats externes.

GRUP VERMELL
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre el debat a l’entorn de la participació, organització de les entitats i la seva comunicació interna.
Sorgeixen experiències d’algunes entitats que comparteixen amb la resta:
Una entitat (CF Begues) va crear una aplicació informàtica informativa, però els manquen
persones que la mantinguin actualitzada.
Un eix central del debat és la manca d’implicació o la necessitat de despertar motivacions. A
continuació es detallen les principals mancances detectades així com algunes propostes de millora:

Mancances concretes detectades
Manca cultura de pertinència a les entitats. Cal crear inquietuds i il·lusions.
La programació interna de l’entitat a vegades es difícil de programar per la gran varietat
d’activitat que hi ha fora de la pròpia entitat.
Es detecta dos tipus de participació: la pròpia de la junta i la d’altres activitats. Però aquestes
darreres, la gent també espera que ho faci la junta.
Les persones associades paguen una quota i esperen un retorn. Però no veuen que hi hagin
de participar.
La junta es carrega majoritàriament amb tota la feina. Hi ha una gran dificultat d’implicació
perquè la gent té responsabilitats familiars, laborals, etc.
Es fan cartells, mails, etc. però la gent no llegeix.
Hi ha una saturació de correus electrònics.

Propostes d’accions a emprendre
Buscar la figura d’assessor/a de pertinença de l’entitat.
Cal crear espais en els que es treballi el “fer grup”, “fer família”, amb més assiduïtat per tal de
no perdre la continuïtat, ni el vincle.
És necessari crear complicitats amb altres entitats. Crear sinèrgies. Fer més transversalitat per
unir interessos comuns.
Fer cloendes conjuntes per àmbits.
Fer un acte o trobada anual per treballar la cohesió de grup.

GRUP 4. LA COMUNICACIÓ EXTERNA DE L’ENTITAT
GRUP VERD
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre els diferents canals que les entitats posen en pràctica per comunicar la seva
existència o les activitats que organitzen a la ciutadania:
Hi ha total consens en el fet de destacar que la clau per arribar a la gent és una combinació
dels diferents canals (cartells + xarxes socials i canals digitals + boca-orella, principalment)
Sobre els cartells hi ha força unanimitat sobre la seva necessitat i efectivitat. Estan d’acord en
el fet que generen despesa i que s’haurien d’anar reduint progressivament, però encara
representen una bona manera per arribar a la gent, especialment a les de més edat, que no
tenen xarxes socials o habilitats digitals.
Es posen en valor –com a complement als canals propis de les entitats– els canals de
comunicació que gestiona directament l’Ajuntament (per exemple Ràdio Begues o la pantalla
del passeig), o aquells que usen les entitats però sota regulació municipal (per exemple, les
pancartes). Tot i això se n’observen mancances que es detallen més endavant.
S’obre debat sobre el nombre d’activitats que s’organitzen al poble i si podem estar davant d’un punt de
saturació d’oferta:
Les pròpies entitats semblen evidenciar una certa saturació d’activitats, com a mínim, pel que
fa a espais físics: la majoria d’actes tenen lloc al passeig de l’Església i zona centre.
Les entitats semblen estar predisposades a explorar noves possibilitats d’ubicació i treballar
conjuntament amb l’Ajuntament per ampliar l’abast de les seves activitats en noves ubicacions.
Reconeixen que això comportarà també un canvi de xip per part seva.
El debat amb aquest grup també porta a parlar d’altres aspectes i a detectar mancances o possibilitats
de millora en altres àmbits, com per exemple la necessitat de donar a conèixer l’existència en sí de les
entitats, més enllà de les activitats que organitzen. Tot plegat es detalla a continuació.

Mancances concretes detectades
Falta de coordinació dels esdeveniments entre entitats; cal millorar la planificació d’actes.
L’agenda del web municipal www.begues.cat no dona la sensació de gaudir d’un gran abast.
L’agenda d’activitats de Ràdio Begues no és prou coneguda.
Moltes de les entitats presents no tenen clar l’ús que poden fer de la pantalla del passeig i
quin és el procediment a seguir per a anunciar-hi actes o entitats.
Les pancartes són considerades un excel•lent reclam, i l’actual regulació juntament amb els
impediments legals propis de pencar-les en carretera o tanques privades, genera certa
inquietud. Caldria donar-li una volta a com casar els interessos amb la necessitat de regulació.

Propostes d’accions a emprendre
Es proposa 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. O a la inversa, veure si altres entitats tenen programades
activitats que puguin unir-se a les seves per oferir actes conjunts.
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 activitats a les escoles per donar a conèixer les entitats i ampliar cantera.
Donar a conèixer les entitats en sí (més enllà de les activitats que fan) a través del canal de
vídeo o amb articles o entrevistes al butlletí municipal.

GRUP BLAU
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre els diferents canals que les entitats posen en pràctica per comunicar la seva
existència o les activitats que organitzen a la ciutadania:
Hi ha ple consens en el fet de destacar que la clau per arribar a la gent és una combinació
dels diferents canals.
Es detecta molt d’interès en l’ús de les pancartes com a molt bona via de comunicació
d’activitats. En aquest sentit sorgeixen crítiques a la nova regulació de l’ús de pancartes i per
què les pancartes polítiques o de campanya sí que es permeten i les d’entitats no.
S’obre debat sobre el nombre d’activitats que s’organitzen al poble i sobre el propi nombre d’entitats
existents:
Les mateixes entitats fan un punt d’autocrítica a l’hora de contraprogramar activitats. Cal
actuar amb una visió més global i coordinar-se millor per no solapar actes que arrosseguen el
mateix tipus de públic.
S’apunta la necessitat de treballar en xarxa per coordinar-se millor.
S’apunta la possibilitat de potenciar l’agrupació d’entitats amb les mateixes finalitats, però
sense tenir molt clar si les pròpies entitats hi estarien predisposades, ni la manera com es
podria vehicular això.
En aquest sentit les entitats reconeixen la importància de cedir les quotes de poder de cada
entitat per facilitar suma d’activitats o d’entitats de tipus funcional.
En línia amb tots aquests punts, les pròpies entitats apunten la possibilitat de crear una
Coordinadora d’Entitats.
Potser està al límit el nombre d’entitats que pot assumir el poble per les seves dimensions? S’ha de
regular la creació d’entitats? Fins a quin punt l’Ajuntament pot dir que no “accepta” una entitat?

Mancances concretes detectades
Excés d’entitats o diversitat de les mateixes pel públic que tenim a Begues (possibilitat
de reorganitzar, reagrupar i formar agrupacions temporals, funcionals o definitives
d’entitats).
La pantalla del passeig de l’Església és un bon reclam per anunciar-se, però no queda massa
clar el seu funcionament i com accedir-hi.
Malgrat l’esforç de comunicació que fan les entitats, a vegades la gent no respon. Potser les
activitats no atreuen o els àmbits no convencen al públic. Tampoc cal perdre de vista que al
poble som la gent que som i potser no dona per tant la cosa.
Cal donar a conèixer les entitats com a tals, no només les activitats que organitzen.

Propostes d’accions a emprendre
Organitzar activitats conjuntes amb la fórmula de “caps de setmana temàtics” per unir
els esforços d’organització i comunicació d’entitats del mateix àmbit temàtic, i aplegar
així més públic. (per exemple, “el cap de setmana de la cultura popular”, i concentrar-hi
activitats de castellers, gegants, diables,....; o “el cap de setmana de les arts escèniques”,
etc.)
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.
Fer públic el calendari d’esdeveniment esportius setmanals per potenciar l’assistència de
públic a partits i competicions dels clubs.
Crear un “certificat de qualitat” de les entitats i la seva utilitat social, per posar en valor
l’eficiència social de les entitats.

GRUP GROC
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre els diferents canals que les entitats posen en pràctica per comunicar la seva
existència o les activitats que organitzen a la ciutadania:
Hi ha total consens en el fet de destacar que la clau per arribar a la gent és una combinació
dels diferents canals (cartells + xarxes socials i canals digitals + boca-orella, principalment).
Coincideixen en l’interès de mantenir xarxes socials per a cada entitat però no sempre hi gent
disposada o amb temps per fer-ho.
Destaca la preocupació pel tema de la protecció de dades i els temes de privacitat a les
xarxes socials (en relació a una formació específica que van fer fa uns dies alguns participants
i que els va posar la por al cos)
Sobre el paper de l’Ajuntament i la seva relació amb les entitats, sorgeixen diferents opinions:
D’una banda s’apunta la complexitat dels diferents “procediments” per comunicar activitats per
part de les entitats a l’Ajuntament per tal que aquest les divulgui a través dels seus canals
(l’agenda del butlletí exigeix uns terminis, la pantalla del passeig uns altres, les xarxes
socials,...).
D’altra banda es genera un debat intens sobre la dependència de l’Ajuntament per part de les
entitats. Coincideixen en què ambdues parts treuen “benefici” de l’altra, però hi ha opinions
enfrontades entre si cal potenciar aquestes relacions o bé treballar amb major independència
a totes els nivells. No s’assoleix un consens clar en aquest aspecte.
El debat amb aquest grup també porta a parlar d’altres aspectes i a detectar mancances o possibilitats
de millora en altres àmbits, com per exemple el punt d’autocrítica que fan les pròpies entitats a l’hora
de “contraprogramar-se” entre elles mateixes amb actes rellevants els mateixos dies o en els
mateixos llocs.

Mancances concretes detectades
Dificultat per fer arribar la informació de l’entitat i les seves activitats a tothom sense que
aquesta es dispersi.
Major visualització pública de la feina que fan les entitats, posant en valor la seva tasca.
A nivell de comunicació, a les entitats els interessa més la informació prèvia a una activitat (de
cara a possibilitar que hi assisteixi més gent) que no pas les cròniques a posteriori (aquest fet
es fa més palès en les notícies del butlletí municipal).

Propostes d’accions a emprendre
Possibilitat de crear un portal digital exclusiu per l’activitat de les entitats. Tot i coincidir
en els seus beneficis, sorgeixen discrepàncies sobre si hauria de ser autogestionat per
les entitats, o desenvolupat per l’Ajuntament a partir de la informació facilitada per les
entitats.
Unificar tots els protocols en un únic “reglament” per comunicar activitats per part de les
entitats a l’Ajuntament per tal que aquest les divulgui a través dels seus canals (butlletí,
agenda web, ràdio, xarxes, pantalla passeig).
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.
Crear un app que permeti la coordinació i el treball en xarxa entre entitats.
Tot i que no guarda una relació directa amb aquest projecte de participació dirigit a les entitats,
sorgeix la proposta de crear una secció de “cartes de la ciutadania” al butlletí municipal.

GRUP VERMELL
Observacions i comentaris sorgits durant el debat
S’obre debat sobre els diferents canals que les entitats posen en pràctica per comunicar la seva
existència o les activitats que organitzen a la ciutadania:
Tot i reconèixer la necessitat de comunicar-se a través de diferents canals, les entitats creuen
que a la gent cada vegada li costa més llegir. Sense oblidar butlletí i els cartells cal anar
potenciant progressivament els mitjans digitals i canals audiovisuals.
A vegades justament aquesta diversitat de canals, però, fa que la informació es dispersi i no
tot es comuniqui per totes les vies. La informació s’ha de buscar, i hauria “d’arribar” sola.
També sorgeix el debat sobre el propi treball entre entitats i la manera de coordinar-se entre elles i
amb l’Ajuntament. En aquest sentit:
Caldria implicar més les pròpies entitats en la gestió en sí de la participació a l’Ajuntament (per
exemple, com s’apuntarà més endavant, en la gestió d’equipaments).
S’apunta la necessitat que, de la mateixa manera que les entitats han de fer memòries anuals,
que cada regidoria de l’Ajuntament que treballa amb entitats hagués de fer una memòria anual
o de mandat. Aquest aspecte és important sobretot per preveure possibles canvis de regidors/es al capdavant de determinades àrees, i que les entitats s’hagin d’estalviar haver de posar
al dia al nou regidor o regidora sobre qui són i què fan.
Tanmateix també es genera un debat a l’entorn de la necessitat de posar en valor l’acció social de les
entitats, en contraposició a aquells col•lectius que es lucren a través de l’activitat d’algunes entitats,
existents únicament per vocació de negoci.

Mancances concretes detectades
Dificultat per fer arribar la informació de l’entitat i les seves activitats a tothom sense que
aquesta es dispersi.
No es coneix prou el butlletí electrònic (que inclou l’agenda). Caldria divulgar-lo més.
La separació entre àmbits temàtics de les entitats (les d’esports, les de cultura,...) no ajuda a la
seva interrelació i coneixement. Fomentar espais de trobada i treball entre diferents àmbits.

Propostes d’accions a emprendre
Crear una plataforma, més o menys autogestionada, per divulgar les activitats de les
entitats (app, portal web,...).
Major cobertura en vídeo dels actes que fan les entitats.
Estudiar la possibilitat de crear una agenda en paper separada del butlletí municipal.
Donar a conèixer a la resta d’entitats la creació de noves associacions a Begues.
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).
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.

TORN OBERT
A banda de les reflexions abordades en aquests grups de treball, durant la tarda, la Jornada d’Activació
també va permetre obrir un torn de debat general on tothom pogués dir-hi la seva sobre algun dels
aspectes ja plantejats o sobre d’altres que no haguessin sorgit.
Aquestes van ser les principals observacions que es van posar sobre la taula:
COORDINADORA D’ENTITATS. Que aquesta persona/grup tingui major responsabilitat i que
tingui “poder”, per exemple, sobre la gestió d’espais municipals.
La representant del Centre d’Estudis Beguetans, l’Elicínia, s’ha ofert voluntàriament a recollir
les dades de les entitats que han assistit a la jornada per tal de contactar amb elles per mirar
de crear una coordinadora d’entitats.
SUBVENCIONS. Que les entitats puguin decidir en la gestió i distribució de les subvencions de
les entitats i no únicament els tècnics de l’Ajuntament
HORARIS CENTRE CÍVIC. Es demana l’ampliació i flexibilitat d’horaris del Centre Cívic per a un
major aprofitament d’espais.
DIRECTORI D’ENTITATS. Sol·liciten la disposició de dades de la resta d’entitats. S’explica que
ja existeix el directori d’entitats i que es pot demanar la seva actualització sempre que calgui.
ESPAIS MONOPOLITZATS. Es comenta que cal evitar l’ús d’espais monopolitzats, com és el
cas de l’Escorxador
ENTITATS NO ASSISTENTS A LA JORNADA I/O QUE NO S’IMPLIQUEN. Algunes entitats es
pregunten que, I què passa amb les entitats que no han vingut? Es proposa que les entitats
que no han assistit, que no s’impliquen i no participen se’ls hi apliqui certes restriccions.
S’explica que des de l’Ajuntament s’està treballant per donar de baixa a totes aquelles entitats
inactives, tal i com estableix el reglament del registre d’entitats municipal.
ENTITATS EN CONTRA D’ENTITATS AMB ÀNIM DE LUCRE. Es comenta que hi ha entitats
que es veu que sí que tenen ànim de lucre. Les entitats comenten que cal criteris adreçats
directament a entitats amb ànim de lucre, com per exemple fer que paguin l’ús d’espais. A
més, en aquest mateix tema, les entitats demanen transparència per part de cada entitat en
l’ús de subvencions, dels seus propis fons, etc.
S’explica que des de l’Ajuntament hi ha dificultats per denegar registres d’entitats. També es
comenta que hi ha l’existència en algun altre municipi d’un CODI ÉTIC com a segell de qualitat
de les entitats. Aquest Codi Ètic permetria ser el filtre.
CALENDARI D’ACTES. Les entitats proposen crear un calendari per planificar tots els actes i
aprofitar uns actes i altres. (per exemple, fer un mateix acte per diferents entitats).
MODEL DE TRANSPARÈNCIA. Hi ha entitats que han demanat un model de transparència
alhora de demanar subvencions. Se’ls ha explicat que ja existeix, però demanen que sigui més
senzill en cas d’entitats més petites per exemple.
PROPOSTA PER A LA SEGÜENT JORNADA: alguna entitat ha demanat que per a la propera
jornada hi hagi activitats de coneixença entre elles per saber què fan unes i altres.

Finalment, al marge d’aquests espais de debat i reflexió moderats per l’equip tècnic de l’organització, la
jornada va disposar dos espais de reflexió individual:
Mur de les lamentacions
Espai on apuntar lliurement coses que es creu que no funcionen o es podrien millorar
Mur de les oportunitats
Espai on apuntar el valor que aporten les entitats al teixit social de Begues; coses que fan i que
contribueixen a tirar el poble endavant.
En aquest espai es van recollir 6 aportacions:
Sant Cristòfol es fa petit (no el sant, sinó l’escola)
Crec que s’hauria de fer un debat de cogestió dels espais públics entre entitats i Ajuntament
“Coresponsabilitat”
Reagrupar les entitats en seccions conjunts (com Volei, Bàsquet, Futbol,… en “Esports”) i que
es coordinin, col•laborin i autogestionin, inclosa una subvenció general (no individual).
Crear un Butlletí de les entitats on expliquin el que fan
Podria haver una fotocopiadora pública per a entitats per fer de manera més àgils còpies
urgents sense necessitat de fer comanda
L’Escola Sant Cristòfor necessitem el camp de l’altra banda de la riera!!

SÍNTESI DE LES NECESSITATS DE MILLORA
A continuació recollim, a mode de resum, totes les mancances o possibilitats de millora detectades per
les pròpies entitats al llarg de tot el procés, agrupades en blocs temàtics, havent eliminat les duplicades
i agrupat aquelles que s’orientaven en la mateixa línia:
Organització i gestió

1

Les juntes de govern assumeixen bona part de les feines de les entitats. Hi ha una manca de
corresponsabilitat dins l’entitat que fa que això sigui així. És per això que es donen dificultats
d’estructura que no faciliten la renovació de les juntes, i més quan aquestes s’han format a
partir de grups d’amics, i costa tribar gent que s’animi a participar-hi.

2

Les persones que formen part d’una entitat tenen mancances de temps per col•laborar-hi
activament.

3

Les entitats tenen problemes interns a causa de l’existència de punts de vista diferents, que
dificulten la definició dels objectius.

4

Les entitats són molt variades i és difícil trobar punts de gestió comuns.

5

Els horaris dels espais municipals haurien de ser més flexibles i que no siguin d’ús exclusiu.

6

Cal millorar els horaris de les formacions per a les entitats.

Economia

1

La subvenció municipal no és suficient per fer front a les despeses de les entitats.

2

Cal cercar noves fonts de finançament per poder fer front a les despeses de les entitats.

3

La normativa i la documentació de gestió econòmica són cada cop més complicades de
gestionar per una entitat.

4

Calen formacions específiques sobre gestió econòmica i finançament que ajudin a les entitats.

5

El cost de les assegurances de responsabilitat civil són altes i es fa difícil fer-hi front.

6

Les entitats han de ser transparents amb la seva economia.

Participació i comunicació interna

1

Els socis i sòcies de les entitats participen molt poc en la gestió i organització d eles activitats.

2

Manca consciència de participació interna. Hi ha molts socis però poca implicació real. Manca
cultura de pertinència a les entitats. Falta crear inquietuds i il•lusions.

3

És difícil trobar noves generacions que s’hi vulguin implicar, i costa captar nous associats.

4

Hi ha una gran saturació d’activitats a tot el poble que dificulta la participació a les pròpies
activitats.

5

Hi ha una manca de comunicació i divulgació interna

6

Les comunicacions internes a través de correus electrònic estan saturades, i es comencen a
utilitzar nous canals, com ara el whatsapp, amb les limitacions que comporten, també de
saturació i de participació, per exemple, de gent gran.

Comunicació externa

1

Cal millorar la planificació d’actes per tal de millorar la coordinació d’esdeveniments.

2

Les entitats petites tenen més dificultats per donar-se a conèixer.

3

Cal revisar els protocols de sol•licitud de les pancartes i la pantalla del passeig de l’església,
ja que són un bon reclam.

4

Cal més divulgació i és del butlletí electrònic, de l’agenda del web municipal, del directori
d’entitats, l’agenda d’activitats de Ràdio Begues.

5

Hi ha dificultats per a què arribi la informació a la gent del poble, i cal saber si és per mancances en la comunicació que es fa (cartells, mails,...), tot i els esforços, o bé, les activitats són
masses o no atreuen.

6

Cal visibilitzar molt més el treball que fan les entitats per posar en valor la seva tasca.

7

El butlletí municipal hauria de fer més comunicació de la informació prèvia de les activitats
que no pas a posteriori, per tal de potenciar que la gent hi participi.

Treball en xarxa

1

Falta crear sinèrgies entre entitats.

2

Hi ha un excés d’entitats o diversitat de les mateixes pel públic que tenim a Begues. A més,
moltes es tanquen en elles mateixes i no col•laboren.

3

Les entitats fan masses activitats diferents i això fa que no es pugui promocionar ni donar-se a
conèixer com voldrien.

4

La separació entre àmbits temàtics de les entitats no ajuda a la interrelació. Manquen espais
de trobada i de treball entre els diferents àmbits.

LA PROPERA FASE
Arriba el moment de començar a executar accions concretes. En aquest sentit, per avançar cap a la
propera fase del procés i fer-ho de la manera més coparticipada s’ha fet un buidat de totes les
propostes d’accions. S’han eliminat les duplicades i agrupat aquelles que s’orientaven en la mateixa
línia, resultant una relació final de 50 Propostes d’accions a emprendre.
Aquestes 50 propostes d’accions es presenten en el document annex “Full de Ruta”, que es fa arribar a
totes les entitats participants a la Jornada d’Activació (i a aquelles que no hi van assistir) per tal que
seleccionin, mitjançant un sistema de votació, els següents aspectes:
El nivell de prioritat que se li dona a aquella acció (Alta / Mitjana / Baixa) amb l’objectiu de
decidir quines d’aquestes accions s’aborden primer que altres, i poder establir una temporalització de les mateixes.
Quin ha de ser “l’agent motor” de cada acció; és a dir, si tirar-la endavant depèn únicament de
les pròpies entitats, únicament de l’Ajuntament o bé d’un treball conjunt entre ambdues parts.
Les entitats tindran 2 setmanes per debatre internament i retornar la fitxa complimentada.
Un cop fet el buidat, s’elaborarà l’Informe Final d’Accions de l’Observatori d’Entitats de Begues 2018 i
es convocarà una reunió per presentar-lo i començar a treballar en l’execució de tot allò que s’hi hagi
recollit.
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Presentació del projecte
de participació de les entitats.
Amb la presència de 27 entitats
Objectius inicials:
Conèixer de prop en quin punt es troba cada entitat.
Saber quines coses comuns us identifiquen, i en quines
coses divergiu.
Identificar dificultats particulars i comunes, els vostres
interessos, les vostres il·lusions,...
Premissa important:
El projecte és per a les entitats, si no us el feu vostre,
el projecte no té cap sentit.
Des de l’Ajuntament acompanyem el procés, facilitem
eines, i donem les respostes que puguem donar.
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ABRIL 2

Les entitats responen l’enquesta
d’anàlisi de la situació.

MAIG 2017

Hi prenen part 38 entitats
(57% de participació).

COM HEM
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7

Buidatge de l’enquesta.
El resultat és un document llarg i exhaustiu,
i a la vegada necessari per fer la radiografia
de la situació a nivell d’entitats.

L 201

JULIO

En primer lloc...

Gràcies per la participació

57%
38 enquestes
completes

Gràcies per la sinceritat:

8%

dels
Només una dada: un
enquestats no ha tingut problema
en respondre que “no crec que en
surti res de tot aquest procés”
(esperem fer-vos canviar d’idea)

BLOC 1
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
“No conec a fons els objectius
de la majoria d’entitats de Begues”

71%
BLOC 2
L’ECONOMIA DE L’ENTITAT
“Disposeu de suficient finançament per
fer front als vostres objectius?”

SÍ

NO

50% 50%

BLOC 2
L’ECONOMIA DE L’ENTITAT
Percentatge d’entitats que usen les diferents vies
de finançament al servei dels seus objectius i activitats

Subvenció
municipal

Recaptació en
activitats i venda
de material

Quotes
associats

Aportacions
privades o
col·laboracions
externes

79% 79% 42% 29%

BLOC 3
LA PARTICIPACIÓ A L’ENTITAT
Nivell d’implicació de les persones usuàries de l’entitat

BAIX

MITJÀ

ALT

18,5% 71% 10,5%

BLOC 3
LA PARTICIPACIÓ A L’ENTITAT
“Tenim dificultats per aconseguir que les persones
usuàries s’impliquin en els òrgans de govern”

76%
BLOC 4
LA COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT
SÍ
Caldría que l’Ajuntament posés
a disposició de les entitats més canals
per promoure les seves activitats
Caldría que les entitats fessin
més accions de comunicació
de les seves activitats

NO

73% 27%
84% 16%

BLOC 5
TREBALL EN XARXA
“Desenvolupeu projectes conjunts amb altres entitats de Begues?”

SÍ

EN ALGUNA
OCASIÓ

NO

42% 36% 22%
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SETEMB

Preparació de la jornada d’entitats.
Disseny del contingut i les activitats,
amb l’objectiu de donar forma a una jornada “diferent”.
OCTUBRE 2017

Lluny dels punts de trobada habitual,
per tal de fugir de la quotidianitat,
i obrir la ment a nous horitzons.
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E2
OCTUBR

Convocatòria de la jornada d’entitats
pel 2 de desembre. S’envia correu electrònic amb:
Resultats de l’enquesta.
Guia de treball.
Pautes de treball de l’enquesta.
Full d’inscripció a la jornada i tria eixos temàtics.
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NOVEMB

S’anul·la convocatòria per falta d’inscripcions.
La situació política i social del moment és complexa.
La programació de la data en un dissabte de desembre
potser no és la més idònia.
Hi ha entitats que agraeixen el canvi de data per
tenir més de temps d’anàlisi de l’enquesta, però
n’hi ha d’altres que no entenen per què les entitats
no s’impliquen més.
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2017
Obertura d’inscripcions per la nova data:
10 de març de 2018
S’allarga de nou el termini d’inscripcions.

FEBRER 2017

S’envien vídeos per incentivar les inscripcions.
El material de treball addicional (llistats d’ordre d’interès
dels eixos temàtics, selecció de punts forts i febles,…) no
és complimentat per tothom > Reconeixement que el
procediment és feixuc
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Jornada d’Activació a Can Rigol.
Inscrits: 30 entitats – 56 persones

I la gran pregunta....

I ARA QUÈ???

Uff... quina feinada
que ens estan donant...

Jo no tinc
temps per fer
més coses...

s entitats
Jo estic a vàrie
fer més coses.
r
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om
empre s pem a tot arr
Les enti
S
tats
artici
p
e
u
anem a “
q
les
tope”
Però al final
per sum
ar
més pro
hi haurà macarrons
jectes.
per dinar o no?

l’Ajuntament ha organitzat aquesta Jornada
l’Ajuntament ha estat el conductor d’aquest procés
Però les protagonistes sou vosaltres...
Poseu-hi el valor, doneu-li el contingut, gestioneu-ne la forma...
Aquí teniu l’escenari. Ara és el torn que vosaltres,
els actors i les actrius, sortiu a escena!

Però… què en penseu vosaltres?
Amb quina idea heu arribat fins aquí?
Quines expectatives teniu?
Amb quina intenció – com a entitatus heu inscrit a aquesta jornada?
Tot comença amb un bolígraf…

