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ACTA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS 

 

Data: Dimecres 5 de febrer de 2020 

Hora: 19.30 h 

Lloc: Teatre el Goula 

Entitats assistents: 24 entitats 

AAVV Begues Parc, Club patinatge artístic, Begues Rubgi Club, Amics 
del ioga, Juguem a Begues, Associació fibromiàlgia, Vehicles Clàssics, 

Amics francocatalans, Teatre Musical Begues, Joves 6Tres, Ampa 
Institut Begues, Club de Begues, Club Futbol Begues, Associació 

Esportiva Begues, Cucafera i diables, Coral Montau, CIPAG, CEB, Els 
Encantats de Begues, Ampa Sant Cristòfor, Tot per la Gent Gran, 

Òmnium Cultural, Ampa Sant lluís, Spaidart. 

Entitats que excuses la seva presència: 

Artesans de Begues, Timbalers de Begues, +KRitme, el Colomar, 

BigBandBegues, Club de Kárate, Rítmica, Geganters, Club de Volei i 
Tennis. 

Nombre d’assistents: 31 persones 

Ajuntament: 1 Regidora de participació i 2 personal tècnic. 

 

Ordre del dia 

 

1.-Manual d’acollida de les entitats. 

2.-Resultats de les enquestes sobre els Comptes Bancaris i 
Assegurances, i concreció de les properes actuacions. 

3.-Carta de Compromís de les entitats. 

4.- Portes obertes de les entitats. 

5.-Butlletí municipal: espai per a entitats. 

6.- 3ª Jornada d’entitats. 

7.- Altres qüestions que vulgueu compartir. 
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- Benvinguda i obertura de la Taula d’Entitats.  

Na Maria Llauradó, com a regidora de participació, dona la benvinguda 

a les persones representants de les diferents entitats i els agraeix la 

labor social que desenvolupen, ressaltant la riquesa del teixit associatiu 

del nostre municipi, així com la seva assistència a la taula. 

Seguidament  la tècnica de participació, na Esther Rufas, inicia la 

reunió amb una benvinguda i posant a totes les persones assistents en 

antecedents, ja que hi ha un bon nombre de representants nous, cal 

recordar el procés engegat fins ara, i definir quina és la situació actual. 

Per això es fa un breu resum dels grups de treball resultants de les 

dues jornades d’entitats realitzades l’any 2018 i 2019 . La Taula 

d’Entitats vol ser un mecanisme útil i flexible per a tots, i per això es 

considera que aquest és una eina pràctica que permetrà treballar 

conjuntament i resoldre qüestions en relació  a les entitats.  

-  Aprovació de l’acta del 30 d’octubre de 2019. 

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 vistiplau. S’aprova l’acta anterior.  

- Manual d’acollida de les entitats. 

Es comenta que abans de nadal es va passar un esborrany del manual 

d’acollida i de la carta de benvinguda, gràcies a la tasca del Joan Serra 

dels Encantats. Es va demanar que hi fessin aportacions. 

Na Flor Rey, de la Coral Montau, explica que a l’entitat han fet una 

carta de benvinguda que ofereixen a les persones nouvingudes de la 

Coral.  

Es proposa que tot el material que ja està fet, es doni per aprovat, i 

tothom hi està d’acord. Es comenta que  aquesta documentació es 

penjarà a la plataforma virtual “DECIDIM”.  

La tècnica de participació comenta que caldrà adaptar aquests 

documents a la realitat de cada entitat. Cal posar especial cura en 

l’acollida que es realitza a les persones que participen per primer cop 

a una entitat. D’aquesta primera acollida també dependrà la seva 

implicació en l’activitat de la pròpia entitat. Es posa èmfasi en què els 
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documents que es realitzin no siguin complexes ni ferragosos. Han de 

ser de fàcil lectura, i sempre que es pugui, incloure-hi imatges. 

- Resultats de les enquestes sobre els Comptes Bancaris i 

Assegurances, i concrecions de les properes actuacions. 

La tècnica de participació, descriu la via per la qual va compartir els 

enllaços de les enquestes i incideix en la necessitat que totes les 

entitats que vulguin treballar en aquest sentit per mirar d’aconseguir 

millors condicions amb el Banc i la companyia d’assegurances, han de 

contestar cadascun dels dos enllaços compartits al grup de wathsapp 

de les entitats. És totalment voluntària. Es posa una data límit per 

contestar l’enquesta (1 mes abans de la Jornada d’entitats). El dia de 

la Jornada es treballarà l’estratègia a presentar a les entitats bancàries 

i d’assegurances que es vulgui. Aquest grup de treball de moment està 

representat per la Carme de l’associació de fibromiàlgia i per l’Enric 

Julià de l’AAVV Begues Parc. 

- Carta de compromís. 

Na Sílvia R. de l’AMPA St. Cristòfor i l’Estela M. de Juguem a Begues, 

comparteixen la informació que han consultat per elaborar la carta de 

compromís. La Taula considera que ha de contenir punts sobre els 

valors de les associacions, el caràcter no lucratiu de l’entitat i sobre 

tot, incloure les accions concretes (participació a les Jornades 

d’entitats, a la Mostra, a les Taules d’entitats, etc.) a les què ens 

comprometem amb aquest document que té com a objectiu 

Aquest document tindrà com a objectiu vincular a totes les entitats del 

món associatiu local, establint uns punts de connexió entre totes i 

sobretot de participació comunitària que aporti valors positius al 

conjunt del teixit associatiu. S’afegeixen al grup de treball l’Elicinia del 

CEB i CIPAG, Sílvia i Mireia de Juguem a Begues. 

Aquesta acció s’acabarà de treballar en el marc d ela Jornada d’entitats. 

- Portes obertes de les entitats. 

A les reunions anteriors ja s’havia parlat d’iniciar un nou projecte de 

Portes obertes de les entitats. L’objectiu principal seria obrir les portes 

de les entitats, tant en els horaris habituals d’activitats com en 

activitats específiques que serveixin per donar a conèixer el que fan les 
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entitats. Seria un punt diferencial a la Mostra d’Entitats, dia en el que 

s’informa però no es coneix l’entitat amb ple rendiment. 

En Claudio del Club de Futbol, proposa que les portes obertes siguin 

durant un període d’una setmana per poder aconseguir que cada 

entitat ho adapti a la seva activitat quotidiana i cap al mes de juny per 

anticipar-se a les noves inscripcions. Obrim el grup de treball i acordem 

portar-ho a la Jornada d’entitats d’enguany. L’objectiu és animar a 

participar la ciutadania, moure-ho a través de comunicació per elaborar 

la jornada de portes obertes i ser més visibles. 

- Butlletí municipal: espai per a entitats. 

Igualment, a la Jornada d’Entitats d’enguany, hi haurà un grup de 

treball que es dediqui a pensar la proposta que es vol fer a l’Ajuntament 

per disposar d’un espai al Butlletí Municipal dedicat íntegrament a les 

entitats. L’Ajuntament presentarà quines són les opcions i el 

funcionament intern, i les entitats hauran de pensar en com es 

vehicularia la proposta tenint en compte les dades reals. Enric J. de 

l’associació de veïns del Begues Parc, fa un apunt proposant que sigui 

una pàgina on es concentrin els temes del teixit associatiu.  

La tècnica de participació i la Regidora, recorden que disposem d’un 

correu electrònic al qual ens podem adreçar per enviar fotografies de 

les activitats que s’han realitzat així com una descripció d’aquesta 

(begues.comunicació@begues.cat). 

A la propera Jornada, podrem conèixer les possibilitats del butlletí ja 

que es traslladarà aquesta necessitat a l’empresa de comunicació. 

- 3ª Jornada d’Entitats. 

El proper 16 de maig del 2020 ens reunirem entre les 9h. I les 17h. 

Per endegar els diferents grups de treball i us demanem que assistiu 

un màxim de dues o tres persones per entitat. El dinar estarà inclòs i 

el lloc està per acabar de concretar. Dies abans de la trobada, rebreu 

una consulta on podreu especificar quins grups de treball us són més 

interessants per participar activament i intentarem posar-vos al que 

marqueu com a primera opció en la mida del possible. 
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Repetirem l’espai per compartir bones experiències perquè pot resultar 

enriquidor per a totes les entitats, i també les dinàmiques de grup i de 

coneixença. 

 

     -Altres qüestions. 

L’Elicinia del CEB i CIPAG ens recorda la voluntat de conèixer els criteris 

per a la puntuació de la concessió de subvencions. La tècnica comenta 

que com que enguany hi haurà una mica de retard en la convocatòria 

de les subvencions, aprofitarem i es realitzarà una reunió prèvia 

informativa exclusiva del tema de subvencions. 

A més, consulta el tema de recepció de correu al Centre cívic que 

darrerament ha tingut alguns inconvenients. Estudiaran el tema per 

valorar si ha estat puntual o hem de millorar en aquest aspecte. 

 

 

 

- III Jornada d’Entitats del 16 maig.  

Es presenten les dades de la convocatòria de la III Jornada d’Entitats:  

Data: Dissabte 16 de maig de 2020. 

Ubicació: Pendent de confirmar. 

Horari aproximat de la jornada: de 9 a 17h.  

Inscripcions: del 14 al 30 d’abril. 

Nombre de persones per entitat: Màxim 2-3 persones. 

Dinar: Concretarem. 

Sense cap més comentari, es dona per finalitzada la reunió de la Taula 

d’Entitats. 
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Esther Rufas Mas 

Tècnica de Participació Ciutadana 

Ajuntament de Begues 


