


Conclusions  Eix 1: Reptes de finançament i 

sostenibilitat del sector associatiu

 Dificultats vinculades amb la llei de subvencions i llei de contractació. Buscar 

maneres de fer més accessible. 

Clàusules socials en el cas de L’H vinculada al territori?

 conèixer l’impacte econòmic del voluntariat. 

 Creació d’una xarxa entitat (entitat de 2on nivell?) que pugui propiciar serveis 

comuns (màrqueting, comunicació) i oferir seguretat jurídica a associacions i llurs 

associats. 

 Manca d'orientació financera i legal de manera continuada per part Ajuntament.  

Entitats federades supleixen aquesta qüestió. 

 Potenciar la col·laboració público-privada. Crear figures d’intermediació sector 

mercantil que vulguin potenciar RSC. 

 Afavorir incentius específcs de l’Ajuntament en termes de clàusules socials. 

Crear una finestreta única per a les entitats de cara facilitar ajuts (més enllà 

administracions locals, supralomunicipals, etc..)

 La fiscalitat és un repte en termes de mecenatge i impostos. 

Millorar el funcionament d’espais cedits a entitats i que funcionin més eficientment.

 Valoració social i econòmica del voluntariat. 



Conclusions  Eix 2:  

Les entitats per dins: valors, ètica i missió 

interna de les entitats.  

 Cal generar espais de diàleg entre totes les persones 

 Rellevància de la diversitat

Importància de la formació

Cal reflexionar sobre els valors. 

Visibilitzar l’entitat

 Importància de saber adaptar-se i canviar.

 Dificultat de mantenir el voluntariat per les dificultats personals de compaginar. 

 cal reconèixer el treball realitzat per voluntaris i  col·laboradors. 

 Conèixer els valors de la mateixa organització

Processos d’avaluació continua

 Ens donem a conèixer  a partir del què fem. 

Cal generar espais per compartir amb altres entitats. 

 Els valors i la missió com a centre de l’organització. 

No perdre una mirada global en l’acció. 

Des d`’on comuniquem? Des de la lluita? Des de la reconciliació!  



Conclusions  Eix 3: Base Social i noves formes 

d’organitzar-se  

 Necessitat de conèixer en la mateixa sessió entre les entitats.

 Necessitat de regenerar-se en clau generacional i ser proactius. S’ajuda a 

participar a les persones joves? Potser som les organitzacions qui  no col·labora!

També cal aprofitar el valor dels sèniors. 

 és l’associacionisme una manera vella de fer política? Es te poder i capacitats, 

potser cal treballar també des d’altres lògiques. 

 som entitats sense afany de lucre però podem tenir aportació econòmica. 

Sense voluntariat no hi ha associacionisme. 

La burocràcia “es menja”  l’entitat. 

Cal ser organitzacions més horitzontals, més col·laboradores i afavorir unitat 

d’acció.



Conclusions Eix 4: 

Comunicació i TIC  

 Cal afavorir la interacció entre les entitats

 necessitat d’un relleu intergeneracional i suport de l’administració.

Es vol arribar a més gent i tenir una agenda comuna.

 Tenir mapa entitats territori

Necessitat de saber-se vendre. 

Trobar mecanisme de col·laboració entre entitats

Som capaces i entitats fortes.

Cal potenciar les TIC i contactes in situ. 

Cal col·laborar també amb les entitats privades.

 No hi ha temps per explicar tota l’activitat.

Estabilitat econòmica i de personal. 

Necessitat de formació en horaris de no oficina. Que arribin a totes les 

entitats i persones.

Cal un espai social on poder atendre a les persones. 

 Canvi generacional. És necessari incorporar a les persones joves.

Pla de comunicació intern a totes les entitats. Treball en xarxa dins i fora 

del territori.

 Desenvolupar un portal d’associacions. 


