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El dia 1 de juny es va celebrar la Jornada
participativa per a entitats al Centre Cívic
Cabot i Barba.
Hi van participar un total de 17 entitats.

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 1. COMPARTIM RECURSOS
JO

RNADA
PER A ENTITATS

Les entitats estarien disposades a gestionar un banc de recursos materials
per poder compartir-los.
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Un dels recursos que els és més escàs són els recursos humans i també el
factor temps. Constaten dificultats en el relleu generacional i la manca de
temps per dedicar-se a l'entitat.
Un altre recurs que les entitats tenen i estan disposades a oferir són aquells
coneixements, formacions, tallers i experiències que formen part de la
Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
seva activitat i expertesa.

les persones que participeu en una entitat?

Prenen potagonisme conceptes com perspectiva de gènere, gestió de
Volspràctiques
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compartits entre entitats?
Sobre els recursos materials, equips de so, mobiliari, etc. les entitats
exposen el que poden oferir a les altres entitats.
La comunicació i sensibilització esdevé tema de debat per la seva gran
importància a l'hora de donar
W W Wa. Mconèixer
A T A R O .les
C A activitats
T / E N T I T que
A T S realitzen les
entitats.
El Directori d'Entitats és l'espai web on es poden trobar centralitzades les
dades de contacte de les entitats (mataro.cat/entitats).
Es comença a apuntar la necessitat d'establir una Agenda Única de ciutat.

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 2. COMPARTIM CONEIXEMENT. Sessions simultànies. Metodologia EdCamp.

JORNADA
SESSIÓ 2.1 COMUNICACIÓ
PER A ENTITATS
Creació d'una Agenda Única que doni més protagonisme a les entitats.
Potenciar les plataformes digitals de consulta, generant hipervincles entre el Portal
d'Entitats i les pàgines web de les entitats, tot enllaçant també l'Agenda Única.
Avançar cap a l'hipertextualització dels continguts.
Redefinir el que es considera o no cultura.
Mataró Audiovisual (Ràdio i TV) obre les portes de les entitats per millorar la seva
difusió. A partir del curs vinent s'oferirà formació en mitjans de comunicació a les
entitats.
Les entitats tenen a la seva disposició els cartells FEM Mataró.
Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
L'Agència envia quinzenalment un butlletí electrònic a les entitats registrades.
lesd'un
persones
que participeu
enentitats.
una entitat?
Possible creació
canal de YouTube
conjunt per a les
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Vols participar en la creació d'un banc de recursos
compartits entre entitats?

SESSIÓ 2.2 ORGANITZACIÓ D'ACTES I PROJECTES DE MANERA CONJUNTA
Introduir la perspectiva de gènere de manera transversal, possiblement en els
cursos/tallers que organitzen les entitats, ja siguin veïnals o no.
Les entitats veïnals denoten la manca de compromís d'alguns serveis municipals en
donar resposta a les seves demandes.
Buscar la manera de difondre
compartir
totes les entitats
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de la ciutat. A través del Portal d'Entitats, per exemple.
Tenir en compte l'escletxa digital. No tothom està avesat a les TIC. Cercar maneres
analògiques de comunicació que puguin conviure amb les digitals.
Actualització de dades de les entitats. Revisió i posada a punt del Directori d'Entitats.
Potenciació de l'activitat col·laborativa entre entitats.
Les entitats veïnals constaten una manca de lideratge per part de la Federació
d'Associacions de Veïns.
Es demana a l'Ajuntament més flexibilitat i recursos materials per a les entitats.

RESUM DE LES SESSIONS
SESSIÓ 2.3 FOMENT DEL VOLUNTARIAT

JORNADA

Ampliar les connexions amb les entitats a tots els nivells.
A E
N T en
I Tel Servei
A T Scomunitari.
Fomentar el voluntariat desP
deE
lesRescoles.
Avançar
Potenciació dels projectes de voluntariat dissenyats per i per als joves.
S'explica el funcionament del Punt del Voluntariat i dels recursos que s'ofereixen a les
entitats per disposar de més persones voluntàries.
Es constata la problemàtica del relleu generacional.
Estendre el treball en xarxa més ellà dels Consells de Participació.
Promoure el treball transversal i no tant per àmbits o temàtiques.
Establir un calendari amb els actes de tota la ciutat per no solapar-se. Caminar cap a
l'Agenda Única.
Establir mecanismes perquè les escoles participin més, de manera real i efectiva.
Vols opinar sobre quina hauria de ser la formació de
Treballar per a la millora de la difusió de les entitats en els mitjans de comunicació.
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Vols participar en la creació d'un banc de recursos
compartits
entre entitats?
SESSIÓ 3. COMPARTIM BONES
PRÀCTIQUES
Potenciar el treball en xarxa: Treballar conjuntament i unir esforços per aconseguir un
mateix objectiu, ja sigui solidari o no.
Tenir present la previsió davant les possibles adversitats. Tenir sempre un pla B.
Establir sinèrgies entre entitats, ja sigui en àmbits de foment de voluntariat o sense.
WW.MAT
A Rtreballar
O . C A T /sobre
E N T Iinteressos
TATS
Potenciar la Taula d'EntitatsWterritorial
per
comuns. Es
planteja la idea de crear una Taula d'Entitats de ciutat.
Organització i programació d'esdeveniments conjunts i/o per àmbits.
Actes conjunts per a la Marató de TV3.
Reapareix la idea de l'Agenda Única (o calendari) de ciutat, com a màxima de les
bones pràctiques.
Adaptabilitat als sistemes de comunicació basats en TIC, com el WhatsApp, per
comunicar-se entre els membres de l'entitat.
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expectatives 4,2
La dinamització per part del personal tècnic ha estat
adequada 4,7
S’ha propiciat la participació 4,5
Les instal·lacions han estat apropiades per al
desenvolupament de la jornada 4,7
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Vols participar en la creació d'un banc de recursos

GRAU DE SATISFACCIÓ
GENERAL
compartits entre
entitats? 4,7

(Mitjana de satisfacció expressada de 0 a 5)
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experiències...
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La majoria dels participants considera que una periodicitat anual
seria el més adient.
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