ACTA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS
Data: dijous, 31 de gener de 2019
Hora: 19.00 h
Lloc: Aula Polivalent del Centre Cívic el Roure
Entitats assistents: 16 entitats
Nombre d’assistents: 24 persones
2 representants Coral Montau
2 representants Associació Begues Parc
1 representant Spaidart
2 representants Òmnium Cultural
1 representant Els Encantats
3 representants Club de Begues
2 representants AFCB
1 representant El Colomar
1 representant AMPA Sant Cristòfor
1 representant Club Ciclista
2 representants Associació Fibromiàlgia
1 representant Tot per la gent gran
2 representants Esplai Uraka
1 representant Juguem a Begues
1 representant CIPAG
1 representant Centre Estudis Beguetans
Excusen la seva absència: Artesans de Begues, Club de Kàrate,
+Kritme, BigBandbegues, Club de Rítmica, Grup Sardanista.
Ajuntament: 2 personal tècnic.

-

Benvinguda i obertura de la Taula d’Entitats.

En primer lloc, s’excusa l’absència per part de l’Alcaldessa, Mercè
Esteve, i de la Regidora de participació, Maria Llauradó, que tot i que
anaven assistir des d’un inici, finalment no han pogut ser-hi.
Seguidament la tècnica de participació inicia la reunió amb una
benvinguda i posant a totes les persones assistents en antecedents,
ja que ens trobem en un nou any de molts canvis, amb noves juntes
d’entitats, etc. i, per tant, cal recordar tot el procés engegat fins ara,
i definir quina és la situació actual en la que ens trobem. Per això es
fa un breu resum des de que es va crear el Servei de Suport a les
Entitats l’any 2016, la presentació del procés participatiu de
dinamització de la xarxa associativa de Begues l’any 2017 per a que
les entitats donessin el seu vist-i-plau, la realització de l’enquesta, la
Jornada i els resultats que se’n deriven (entorn 50 accions), entre les
quals s’hi està treballant actualment per tal donar-hi resposta, com
és el sorgiment de la TAULA D’ENTITATS.
-

Aprovació de l’acta del 18 d’octubre de 2018.

La Tècnica de participació comparteix breument els acords de l’acta
anterior i els temes que s’hi van treballar. Tothom hi està d’acord i
donen el seu vist-i-plau. S’aprova l’acta anterior.
-

Document base de creació de la Taula d’Entitats.

Arrel dels acords de l’acta de la reunió de la Taula d’Entitats del
passat 18 d’octubre de 2018, on es va acordar l’establiment d’una
TAULA D’ENTITATS, es torna a recordar i s’insisteix en que l’objectiu
de la Taula és ser un mecanisme útil i flexible per a tots, i per això es
considera que aquest és un mecanisme pràctic que permetrà treballar
conjuntament i resoldre qüestions en relació a les entitats.
Així doncs, es presenta un primer document per proposar les
especificitats del funcionament que pot adoptar la Taula a partir del
treball conjunt realitzat a l’anterior reunió. Es presenten els objectius,
compromisos de la Taula, línies de treball i els aspectes generals que

pot incorporar la Taula (temporalització, convocatòries, participants,
etc.).
A continuació es deixa torn obert per a que els membres de les
entitats puguin fer suggerències en relació al document base de la
Taula d’entitats. Sorgeixen les següents qüestions:
 Possibilitat de convocar la Taula per part de les mateixes
entitats. Es respon que tot anirà en funció de la posada en
marxa de la taula i que la funció de la tècnica és fer de nexe
entre entitats i Ajuntament. Per tant, es considera que de la
mateixa manera que l’ens local pot convocar reunions
extraordinàries si ho considera oportú, una entitat també podria
proposar una convocatòria, però, per reunir-se, serà necessari
que la majoria d’entitats estiguin d’acord i donin el seu
recolzament per reunir-se finalment.
Això queda reflectit en el document base amb la frase “Es
podran convocar reunions extraordinàries sempre que la Taula
ho consideri oportú” (apartat de Temporalització).
La tècnica de participació assenyala que és un document
flexible i que, per tant, es pot anar modificant en funció de les
seves opinions i del treball que sorgeixi durant el
desenvolupament de la Taula.

-

II Jornada d’Entitats del 6 d’abril.

Es presenten les dades de la convocatòria de la II Jornada d’Entitats:
Data: Dissabte 6 d’abril de 2019.
Ubicació: Pendent de confirmar (Can Rigol o Club de Begues)
Horari aproximat de la jornada: de 9 a 17h.
Inscripcions: del 4 al 22 de març.
Nombre de persones per entitat: Màxim 3.
Dinar: Macarrons?

S’assenyala que enguany s’incorpora la novetat de canviar d’ubicació
la Jornada respecte l’any anterior ja que es considera positiu poder
fer-la en d’altres llocs. S’està valorant realitzar-la al Club de Begues o
a Can Rigol.
Es comenta que les Jornades d’entitats que es realitzin poden servir
per a treballar-hi diferents aspectes, com ara:
1. Activitats de coneixença entre entitats.
2. Espai per compartir experiències entre entitats.
3. Grups de treball específics.
4. Espai formatiu.
5. Experiències locals de treball en xarxa.
Es presenta una proposta sobre el format que acolliria la Jornada
d’aquest any, basada en les accions plantejades a la I Jornada
d’Entitats:
-

Disposar d’un espai de temps on compartir experiències
positives per a què altres entitats les puguin aprofitar.

-

Cohesió de grup: es treballaria a través de dinàmiques de grup.

-

Grups de treball/debat:

-

-

Full compromís participació dels associats.

-

Manual d’acollida dels associats.

-

Certificat de qualitat de les entitats.

Presentació d’experiències de treball en xarxa.

A partir d’aquesta idea s’anima a proposar iniciatives, i qui ho vulgui
pot col·laborar en l’organització de la Jornada. Es comenten aspectes
de la Jornada per part de diferents membres d’entitats:
 Seguir incorporant activitats de coneixença durant la jornada,
tenint en compte els canvis de junta que hi ha hagut i el
desconeixement que perdura entre les pròpies entitats per
saber les activitats que realitza cadascuna.

La tècnica comenta que aquestes activitats es poden dur a
terme a través de dinàmiques de cohesió de grup. Aquestes
dinàmiques, a part de servir per conèixer-se entre entitats,
també serviran com a eines a utilitzar a les pròpies entitats,
responent així a una altra de les accions plantejades l’any
anterior.
 Pel que fa a la temàtica del “Certificat de qualitat”, alguna
entitat comenta que per això ja existeixen els Estatuts
d’entitats i que potser no seria necessari. Però s’aclareix que
aquest “certificat” de les entitats i la seva utilitat social, es volia
crear per posar en valor l’eficiència social de les entitats. I per
marcar la utilitat pública de l’associació i diferenciar-la
d’aquelles que es podrien crear per vocació de negoci. Es
recorda que també va ser una acció sorgida de la Jornada.
 Concretar les accions que estan establertes. Es comenta que
encara està tot molt obert en relació al treball de la jornada de
l’any passat, i que els hi agradaria començar a concretar més
les accions, treballar-les i donar-hi resposta.
Es respon que la feina d’ara no és buscar noves accions (tot i
que en poden sortir degut al treball continu), sinó que
justament la feina que toca ara és, entre tothom, treballar-les.
 Grup de treball de “burocràcia”. Proposen crear un nou grup de
treball format per presidents d’entitats amb la finalitat que
aquests puguin resoldre dubtes entorn el funcionament d’una
entitat, sobretot, per a les noves juntes que s’hagin creat, per a
entitats noves, etc.
Es respon que durant la jornada hi hauran espais per compartir
experiències entre entitats i que pot ser un bon moment per
plantejar tots aquests dubtes en relació a l’entitat, per tal que
d’altres membres d’entitats diverses també puguin dir-ne la
seva. També es recorda que hi ha el Servei de Suport a les
Entitats per resoldre qualsevol tipus de dubtes sobre la xarxa
associativa de Begues, i sobretot sobre la realització de tràmits
administratius.

 Arrel del punt anterior, les entitats coincideixen que
desconeixen i tenen molts dubtes sobre les gestions bancàries i
les assegurances, en definitiva els preocupa l’economia de
l’entitat. Per això, finalment, s’acorda conjuntament crear un
nou grup de treball específic d’Economia de l’entitat per
treballar-ho el dia de la Jornada, basat en les assegurances i els
comptes bancaris.
 Les entitats també proposen crear un nou grup de treball per
debatre obertament els criteris pels quals l’Ajuntament atorga
les subvencions d’entitats. Creuen que seria positiu poder
parlar-ne, debatre-ho, contrastar-ho amb els criteris actuals i
que les mateixes entitats puguin fer les seves propostes. Així
doncs, finalment, s’acorda crear un nou grup per poder debatre
sobre els criteris de les subvencions.
 Per tant, per tal que hi hagi 4 grups en els que es puguin
treballar amb profunditat, s’acorda que per a la jornada hi
haurà els següents grups de treball específics:
-

Full de compromís i Manual d’Acollida de les Entitats.

-

Economia de l’Entitat: assegurances i comptes bancaris.

-

Criteris subvencions entitats.

-

Certificat de qualitat de les entitats.

 Metodologia dels grups de treball. Després de debatre com es
treballarà amb els grups per tal de treure’n més profit de
cadascun dels temes, les entitats comenten que seria millor que
es fessin grups que poguessin dedicar més estona a cadascun
dels temes. La tècnica també ho veu bé, però, per tal de no
tenir grups descompensats i que hi hagi molta gent a uns i
d’altres no, s’acorda que el mateix dia de la jornada, les
entitats podran inscriure’s al tema que vulguin treballar, però hi
haurà un límit d’inscripcions per cada grup.
Després, cada grup posarà en comú el que ha treballat per tal
que tothom hi pugui acabar dient la seva.

S’acorda finalment que es farà arribar a les entitats, abans de la
jornada, la documentació específica de cada grup de treball, per tal
que es pugui fer un estudi previ i anar a la jornada preparats.
-

Precs i preguntes.

Altres qüestions que sorgeixen al llarg de la reunió:
 Autogestió per part de les entitats. Hi ha membres d’entitats
que comenten que de l’autogestió (creació d’una Coordinadora
d’entitats) que es va proposar durant la jornada, és a dir, que
les pròpies entitats es reunissin, compartissin espais de trobada
a banda de les reunions tècniques amb l’Ajuntament, s’han fet
2 reunions amb unes 7 entitats participants.
 Agenda web Begues. Algunes entitats demanen que les entitats
facin ús de l’agenda d’activitats que es va donar accés des de
l’Ajuntament per organitzar les pròpies activitats.
També es comenta que si alguna entitat en el moment de
programar veu que el seu acte es solapa amb el d’una altra
entitats, fora bo que aquestes es posessin en contacte per
mirar de sumar esforços. S’evitaria solapar actes, i es facilitaria
l’assistència. A la vegada que podrien sorgir noves propostes de
treball en xarxa que aglutinessin activitats de diverses entitats.
La tècnica de participació respon que aquest calendari és una
eina per a que puguin veure actes públics per tal que els tinguin
en compte alhora de programar altres esdeveniments públics,
com trobades, festes, celebracions, etc. Per tant, reunions i
trobades internes no apareixeran en aquesta agenda. La tècnica
també es compromet a fer-los un recordatori per tal que es
mirin l’agenda en aquelles èpoques amb major activitat al
poble.
 Funcionament grup de whatsapp entitats. La majoria de
membres consideren que el grup funciona correctament, però
demanen que quan es comparteixi certa informació no es

respongui constantment per tal de no acumular tants
missatges. En cas que fos necessari, es comenta que seria bo
poder compartir un “decàleg d’ús” per seguir amb un bon
funcionament del grup de whatsapp.
La tècnica respon que de moment, quan s’escrigui un missatge
es recordarà als membres del grup que no és necessari enviar
confirmacions via whatsapp.
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

