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Els dies 15, 16 i 17 d'octubre de 2020 es
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FENT XARXA
van celebrar telemàticament les Jornades
Fent Xarxa Mataró per a entitats sense ànim de
MATARÓ
lucre. Hi van participar un total de 22 entitats.

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 1. TREBALL COOPERATIU:
J OCOM
R NCREAR
A D AI GESTIONAR UN BANC
DE RECURSOS COMPARTIT?
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Hem après com funciona el programa Trello, una eina organitzativa de
gestió de projectes amb múltiples funcionalitats.

Pensada per treballar de forma col·laborativa i ser més productius.
Té versió per ordinador, tablet i mòbil, sistema Android i Apple.

És equiparable a un taulell amb post-its. FundEsplai ens ha creat la plantilla
del projecte perquè puguem començar a treballar-hi.
Podem Vols
posar etiquetes:
classificar
per colors,
assignar
tasques
a algú, data
opinar sobre
quina
hauria
de ser
la formació
de
de venciment...
les persones que participeu en una entitat?
Al Trello podem posar els contactes de les entitats.

Vols
participar
la hicreació
d'un És
banc
de recursos
Què és un
Banc
de recursosen
i què
podem posar?
un espai
on es posen
entre
entitats? Poden ser
les ofertes i demandes decompartits
coses que oferim
o necessitem.
recursos materials (per exemple, altaveus, micros, paelles, taules, cadires...)
o immaterials (experiències i formacions, habilitats i coneixements)
S'estudiarà la possibilitat d'incloure informació sobre els recursos econòmics
que hi ha a disposició de les entitats, ajudes supramunicipals o privades.
WWW.MATARO.CAT/ENTITATS

S'hi podrà incloure un tauler d'idees / millores / aportacions.
Les entitats interessades s'hi hauran de donar d'alta informant a l'Agència.
Trobarem un vídeo tutorial explicatiu penjat a dintre del Trello.

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 2. CONFERÈNCIA INTERACTIVA: FER XARXA ENTRE ENTITATS.
JORNADA
ASSOCIACIONISME I TREBALL COMUNITARI.
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El ponent, Roger Buch, Responsable del Programa d'Innovació i Qualitat
Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Professor de la Universitat Ramon Llull
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i expert en participació ciutadana, tercer sector i associacionisme, ens ha explicat
com fer xarxa entre les entitats, ens ha donat eines per poder-ho fer i ens ha plantejat els
reptes de l'escenari actual i futur.

Com es pot fer xarxa en el moment actual? Amb les noves tecnologies que permeten
apropar-nos, conèixer noves eines d’interrelació. Aquí podeu veure el mapa de
paraules elaborat a través de l'eina www.menti.com

Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
les persones que participeu en una entitat?
Vols participar en la creació d'un banc de recursos
compartits entre entitats?

Per què es bo col·laborar i fer xarxa amb d’altres entitats? Per fer teixit social, per
sumar recursos i capacitats W
deWcadascuna,
per
aquests
W.MATARO
. C aprofitar
A T / E N Ti Icomplementar
TATS
recursos, per identificar recursos... Ens aporta benefici personal i comunitari.
Com ens relacionem i/o ens podem relacionar amb d’altres entitats? Fent una xarxa
informal - Col·laborant en projectes d’altres entitats – Donant suport mutu en el dia a
dia.

Tres reptes en època de pandèmia:
1. Emergència social
2. Mantenir el caliu i fer-se visibles
3. Alfabetització digital

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 2. CONFERÈNCIA INTERACTIVA: FER XARXA ENTRE ENTITATS.
JORNADA
ASSOCIACIONISME I TREBALL COMUNITARI.
Què és el capital social?
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Ve a ser com una mena d’enllaç que indica si hi ha més o menys interacció, confiança
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mútua. Es pot arribar a calcular el capital social comptant el número d’associacions.
Què tenen les entitats? Què han de buscar?

Persones: gent gran/gent jove. Recursos: Materials o diners. Experiència en organitzar:
concerts, festes, conferències, exposicions, jornades en línia... Gestió interna:
Comptabilitat, base de dades... Contactes: Coneixen molta gent i diferent. Idees: per

Vols com
opinar
quina
hauria
ser
la formació
de
saber diagnosticar
està elsobre
barri, què
li falta...
Locals: de
Per fer
actes,
reunir-se, guardar
material...

les persones que participeu en una entitat?

Recomanacions:
Vols participar en la creació d'un banc de recursos
Assegurar-se que la necessitat
del que es vol
fer existeix.
Millor projectes petits però
compartits
entre
entitats?
necessaris.
Adaptar-se a les circumstàncies socials. Moltes entitats per l’emergència social estan
canviant les seves dedicacions, per exemple ajudar a recollir aliments.
Aprofitar les persones multientitat, que pertanyen a diverses entitats
Col·laborar multiplica, ja queWno
sinó
W Wsumes
. M A T una
A R Opersona
. C A T / EaNuna,
TITA
T S a tot un grup.
Conèixer les entitats del voltant ja que totes poden aportar.
Reflexió: Se sol caure, molt aviat, en la temptació, d’institucionalitzar la xarxa, de manera
que se cerca la formalització, l’estabilitat i l’establiment de límits i objectius concrets. Molt
sovint aquest mateix procés acaba amb l’esperit inicial, ja que el que cohesiona les
relacions de les xarxes és l’acció concreta, no pas el procés per establir lligams estables.
Pilar Pujol

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 3. COL·LOQUI PARTICIPATIU.
J O RTROBADA
N A D AAMB LES ENTITATS.
Presentació del nou Portal
d'Entitats
PE
R A www.entitatsmataro.cat
ENTITATS
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Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
les persones que participeu en una entitat?
Vols
participar
en participatiu:
la creació d'un banc de recursos
Torn obert
de paraula
/ col·loqui

compartits
entre entitats?
- Les entitats demanen que s'inclogui
al Portal d'Entitats
un enllaç directe als programes a
la carta que fan les entitats a Mataró Audiovisual per avançar en la seva difusió.
- Es proposa de fer itineraris per les entitats del barri. Promoure que les entitats s'obrin a la
ciutadania, sobretot que es donin a conèixer a les persones nouvingudes que no coneixen
el territori i els seus agents. Seria la manera de potenciar les trobades interculturals.
W.MATARO.CAT/ENTITATS
- Les AMPA's es podrien obrir a WlaWciutat
i esdevenir elements cohesionadors, ja que tots

els nens i nenes van a l'escola i és una bona manera que les famílies participin a la vida
associativa, a més, la mitjana d'edat de les AMPA's és bastant jove.
- Les entitats coincideixen en demanar que l'Ajuntament agilitzi la burocràcia que se'ls
demana molt sovint per fer tràmits.
- Es mostra preocupació pel relleu generacional a les entitats, que sovint estan envellides.
- S'ha potenciat la coneixença i els contactes entre les entitats participants. S'han establert
sinergies per col·laborar entre elles.

VALORACIÓ DE LES PERSONES ASSISTENTS
ELS I LES PARTICIPANTS HAN VALORAT GLOBALMENT
JORNADA
LES JORNADES:
PER A ENTITATS
La durada de les jornades ha estat suficient 4,17
La metodologia de treball col·laboratiu ha satisfet les meves
expectatives 4,08
La dinamització per part del personal tècnic ha estat
adequada 4,08
S’ha propiciat la participació 3,83
Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
La plataforma
online haque
estat
apropiada
per al
les persones
participeu
en una
entitat?
desenvolupament de les jornada 4,33
Vols participar
enseran
la creació
d'unper
banc
de recursos
Els continguts
tractats
d’utilitat
a l’entitat
4,25
compartits entre entitats?
Recomanaria les jornades 4,5
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(Mitjana de satisfacció expressada de 0 a 5)
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VALORACIÓ DE LES PERSONES ASSISTENTS
L'horari que afavoreix més
és a les tardes de
J O RlaNparticipació
ADA
dilluns a dijous. P E R A E N T I T A T S
El dissabte no és un bon dia per plantejar jornades.
L'horari d'inici de les sessions és massa aviat a les 18.30 h.
Cal millorar la difusió i sensibilització sobre les jornades
perquè hi participin més entitats.
Caldria tornar al format presencial o híbrid presencial-online
quan sigui possible per fomentar la participació.
Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
Les entitats
volen proposar temes per a què siguin tractats a
les persones que participeu en una entitat?
les properes jornades Fent Xarxa.
Es podrien
programar
les
Vols participar
en sessions
la creaciófocalitzades
d'un banc dea recursos
entrede
entitats?
fundacions o a lescompartits
associacions,
forma diferenciada.
Han sigut jornades molt profitoses i interessants.
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