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1. Presentació del procés 

  
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) amb la col·laboració del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT) 
impulsa un procés participatiu previ i preparatori del III Congrés de l’Associacionisme i 
el Voluntariat. 
 
Per recollir les inquietuds i aspectes de rellevància per les entitats i els seus membres 
han programat diferents sessions arreu del territori des del 18 de febrer fins al 18 
d’abril. 
 
A partir d’aquestes sessions i de la celebració del III Congrés el 20 de maig de 2016 és 
volen obtenir les bases per a la futura Llei de Foment de l’Associacionisme de la qual 
se’n preveu l’aprovació d’un Projecte de Llei durant el primer trimestre de 2017. 
 
L’objectiu d’aquest procés participatiu es poder extreure informació sobre com 
construir les polítiques públiques de suport a l’associacionisme i el voluntariat dels 
propers anys, tant des del punt de vista operatiu (un Pla de govern que impulsi i 
implementi mesures) com des de la vessant normativa (una Llei que estableixi les 
accions de foment del sector). 
 
El 9 de març de 2016 s’ha portat a terme la sisena jornada de participació del procés 
participatiu precongressual a Sabadell. En el present informe es detalla les 
característiques de la jornada de participació i els resultats recollits. 

 
 

1.1 Objectius del procés  
 

Els objectius del procés de participació són: 
 
Objectius generals: 
 
• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre quins són els reptes del voluntariat a 
Catalunya durant els propers anys, a la llum de l’entrada en vigor de la Llei 25/2015 i 
de la situació social i política de Catalunya. 
• Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre com s’ha de fomentar i promoure 
l’associacionisme i la participació ciutadana, encarant els reptes de l’associacionisme a 
Catalunya en el segle XXI. 
 
Objectius específics: 
 
• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre els reptes del voluntariat, posar les 
bases, a través del procés participatiu, del 3r Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat 2016-2018, que defineixi les línies estratègiques, els objectius i les 
mesures de les polítiques públiques de suport al sector. 
• Arran de les reflexions, debats i propostes sobre el foment de l’associacionisme i la 
participació ciutadana, posar les bases de l’avantprojecte de llei de foment de 
l’associacionisme, que el Govern ha d’aprovar el primer trimestre de 2017. 
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1.2  Programa sessió 

  

 Presentació 10’: 5’ Institucional + 5’ Dinàmica per part dinamitzadors 

 Divisió en dos grups (que ja hauran estat assignats a la recepció dels participants). 

-els assistents diuen nom i entitat 

 Reflexions i aportacions individuals 10’ en la graella 

 Debat 25’ dinamitzador sintetitza en document general del grup  

 Canvi de grup. Presentació de les aportacions anteriors per part del dinamitzador 

5’ 

 Reflexions i aportacions individuals 10’ en la graella 

 Debat 25’ dinamitzador sintetitza en document general del grup 

 Plenari de presentació de resultats 30’. Inclou aconseguir el consentiment de les 

diferents mesures. 

 Comiat i explicació continuïtat procés participatiu 3RC 5’ 

 
 

1.3  Documents que van rebre participants  

 
Els participants se’ls va facilitar una carpeta amb el logotip del 3r Congrés amb la 
següent informació: 
- Carta de benvinguda i informació del procés 
- Document per a l’autorització de protecció de dades  
- Fitxes pre-congrés a omplir per participants 
- Proposta metodològica  
- Fitxa d’avaluació  
- Fitxa de desplaçament per mesurar la petja ecològica dels participants  
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1.4 Nombre participants/entitats 

 

1.4.1 Perfil dels participants  

En la sessió celebrada a Sabadell han assistit un total de 21 persones de diferents 
entitats de la ciutat i de la comarca. El 62% de les persones eren homes i el 38% 
dones. En aquest sessió han participant diferents tipus d’entitats sense ànim de lucre 
de l’àmbit de joventut, justícia global, associacionisme educatiu, voluntariat,  cultura, 
serveis socials i moviment veïnal.  
 

1.4.2 Llistat entitats participants  

 

 
Entitat 

Municipi de la seu 
social 

Àmbit d'actuació  

1 
A.V. Arraona-Merinals-Can 
Gambús 

Sabadell Les activitats comunitàries i veïnals 

2 
Ajuntament de Sabadell ( 4 
persones) 

Sabadell 
Voluntariat, associacionisme i 
joventut 

3 
Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

Administració local 

4 
Associació de Guinea-Bissau y 
simpatitzants de Sabadell 

Sabadell 
La justícia global, la defensa dels 
drets humans, el foment de la pau i 
la cooperació 

5 Associació Êthos (2 persones) Sabadell Serveis socials 

6 
Associació Guinea Bissau (2 
persones) 

Sabadell Justícia Global 

7 
Consell de la Joventut de 
Sabadell (4 persones) 

Sabadell Joventut 

8 Corporació Parc Taulí Sabadell Serveis sanitaris 

9 FAVIBC (2 persones) Barcelona Les activitats comunitàries i veïnals 

10 Federació de Cors de Clavé Barcelona Cultura 

11 
Fundació Pere Tarrés - 
Moviment de Centres d'Esplai 
Cristians Catalans 

Barcelona Associacionisme educatiu 

12 JERC Sabadell Sabadell Política 
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2. Aportacions dels participants  

 

2.1 Estat del sector /diagnosi  

2.1.1. Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.1.1.1. El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

 
 

EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 

Descripció 
aportació (1) 

La predisposició i l’ajuda mútua dels diferents tipus de membres de 
l’associació 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

La bona organització interna de les entitats comporta una adequada 
distribució de tasques entre els diferents membres. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Complementarietat de la feina entre els equips professionals i els 
voluntaris. Reforça el sentiment de pertinença de les persones 
voluntàries quan reben un bon acompanyament. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Ha augmentat la participació en moltes entitats degut a les 
necessitats generades per la crisi. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Manca recursos per captar més joves per a les entitats. Algunes 
entitats afirmen que tenen dificultats per implicar a joves en les 
seves estructures. Això provoca un envelliment de les entitats. Tot i 
això, està sorgint noves formes de participació, diferents de les 
habituals,  que apleguen a molts joves.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Molt important el suport que donen les entitats confederatives a les 
entitats de primer nivell. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Manca de capacitats, de formació, dels equips de les entitats en 
aspectes clau de la vida associativa (comunicació, gestió...)  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (8) 

Falta d’implicació de la ciutadania degut a limitacions horàries i altres 
qüestions quotidianes, però també a manca de compromís i de 
militància. 

Grau de rellevància Important Poc important 
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Descripció 
aportació (9) 

Manca de renovació de les juntes, de rotació de responsables, que 
comporta l’envelliment dels òrgans de l’entitat. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (10) 

També menys disponibilitat degut a l’increment de responsabilitats 
legals que recauen en els membres de les juntes directives. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (11) 

La complexitat de la part administrativa i financera de les entitats 
provoca fer més activitats que no són el seu objecte social. No 
caldria suport financer si aquesta tasca “burocràtica” no fos tan 
important. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (12) 

Es necessari crear espais de participació en el si de les entitats 
(junta-socis-voluntaris) 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (13) 

Cal visibilitzar socialment el valor del treball dels voluntaris i evitar-ne 
la seva instrumentalització: no són tant recurs com uns agents de 
transformació social. 

Grau de rellevància Important Poc important 

 
 

2.1.1.2. Els recursos de les entitats 

 

EIX1.2  ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

Descripció 
aportació (1) 

Capacitat de generar recursos propis a través de quotes, 
aportacions, loteries, festes i altres activitats, 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

Els locals cedits i el suport de centres cívics una gran recurs a 
valorar quan es dóna. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Ús eficient dels recursos disponibles: “Amb poc fem molt” 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Aprofitar l’àmplia oferta formativa i l’accés a les TIC.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Els suports de l’Ajuntament, per exemple quan cobreix les 
assegurances de responsabilitat civil en les activitats de les entitats. 
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Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Manca d’espais amb horaris flexibles (no és el cas del casals) i de 
recursos logístics per millorar les dinàmiques i modernitzar 
estratègies per atraure més joves.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Molts problemes per accedir a les subvencions degut a la seva 
complexitat burocràtica. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (8) 

La lògica perversa de les subvencions. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (9) 

L’increment de certs impostos com l’IVA. 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (10) 

Falta una nova llei de mecenatge que permeti atraure recursos, així 
com diversificar el finançament i atraure altres tipus de donacions 
privades. 

Grau de rellevància Important Poc important 

 

2.1.2 Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.1.2.1  La relació amb l’Administració 

 

EIX2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINSITRACIÓ  

Descripció 
aportació (1) 

La voluntat i la pràctica de l’Administració per comptar amb el sector 
per fer les polítiques públiques  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

La comunicació-relació amb l’Administració està millorant, prova 
d’això cal destacar aspectes com:  

 Proximitat i atenció personalitzada amb l’administració local 

 Tenir un tècnic referent per facilitar els tràmits i permisos 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Disposar d’una llei pròpia de Voluntariat i Associacionisme 

Grau de rellevància Important Poc important 



 
 

9 
 

Descripció 
aportació (4) 

Per contra, cal tenir en compte els marc legals adversos que 
dificulten la supervivència i gestió de les entitats. A més, hi ha 
normatives/lleis que generen unes responsabilitats no assumibles 
per les associacions.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (5) 

Excessiva burocratització  

 Dificultat de la gestió de les subvencions 

 Massa distància entre administració i entitats (cal que les 
administracions coneguin més a les entitats a nivell personal) 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Falta més reconeixement polític de la tasca realitzada per entitats. 
Cal major voluntat política i tècnica per creure en la tasca social que 
fan les entitats i voluntariat 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Existència de diferents discursos a diferents nivells polítics que 
dificulta la coordinació-relació.  

Grau de rellevància Important Poc important 

 
 

2.1.2.2  La comunicació i la incidència del que fem 

 

EIX2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

Descripció 
aportació (1) 

Major reconeixement social i un augment de credibilitat del treball 
voluntari.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

Disposar de les TIC per fer difusió. Tot i això, es dubte si realment 
s’arriba a tothom per mitjà d’aquests canals. I alhora manca recursos 
per fer una bona difusió.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

La riquesa i varietat del món associatiu en molts àmbits fa que es 
pugui tenir incidència de forma més amplia i variada.  

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

La proximitat com a valor cabdals per a fer comunicació  

Grau de rellevància Important Poc important 
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Descripció 
aportació (5) 

Mitjans de comunicació públics molt poc accessibles 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (6) 

Dificultats per incidir en altres sectors (principalment el sector privat) 

 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (7) 

Manca capacitat d’autocrítica de com fer les actuacions  

Grau de rellevància Important Poc important 

 
 

2.1.2.3  Treball en xarxa: no estem sols 

 

EIX2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS  

Descripció 
aportació (1) 

Disposar d’un teixit sòlid que vertebra el país (gran nombre 
d’associacions) 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (2) 

Destacar que es permet compartir recursos i materials (exemple del 
projecte VALUA de Sabadell: Plataforma d’entitats que treballen en 
temes de inserció socio-laboral i promouen compartir eines, recursos 
i materials.) 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (3) 

Des de l’administració local s’afavoreix el treball en xarxa a través de 
les subvencions 

Grau de rellevància Important Poc important 

Descripció 
aportació (4) 

Hi ha una manca de cultura de treball en xarxa entre entitats. 
Existència de competitivitat entre entitats i alhora duplicitat de 
projectes i accions.  

Grau de rellevància Important Poc important 
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2.2 Propostes de millora 
 

2.2.1 Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.2.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 
 

EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 

Descripció mesura 
(1) 

Suport per part de l’administració pública en formació, en gestió 
d’aspectes tècnics (fiscalitat, gestió), en comunicació (per explicar el 
treball que es realitza a la ciutadania i millorar la imatge del 
voluntariat)... 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Compartir estratègies de treball, serveis, coneixement... entre les 
entitats per afrontar problemes de gestió comuns. 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Creació d’espais de diàleg en el si de l’entitat per enfortir les 
capacitats. 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(4) 

Millorar el suport públic a les confederacions/xarxes (entitats de 2º 
nivell) perquè puguin donar suport a les entitats de 1er nivell, en allò 
que no els hi és propi (administració, comptabilitat, fiscalitat,.. 
comunicació...)  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.2.1.2  Els recursos de les entitats 

 

EIX1.2 ELS RECURSOS DE LES ENTITATS 

Descripció mesura 
(1) 

Facilitar l’ús de locals i de recursos logístics a les entitats.  

Accions 
relacionades 

Optimitzar l’ús dels espais públics (horaris, accessos… p. ex a 
centres educatius).  
Cedir locals públics, però gestionats per les pròpies entitats. 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Donar suport a les entitats per poder accedir a subvencions (tràmits 
més fàcils i facilitar tràmits). 

Accions 
relacionades 

No posar en concurrència per les mateixes subvencions a les 
entitats de nivell 1 amb les de nivell 2 que han de proveir serveis a 
les primeres.  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Crear sinergies entre les pròpies entitats i compartir recursos 
(oficines, equips legals / gestió...).  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(4) 

Afavorir la diversificació del finançament amb mecenatge, amb  
convenis plurianuals, amb sistema de bestretes... 

Accions 
relacionades 

Incentivar les donacions fiscalment i comunicativament, tot donant 
notorietat dels patrocinadors en els mitjans públics 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(5) 

Fomentar el voluntariat com a recurs fonamental 

 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(6) 

Aprofitar les xarxes socials com a eina assequible d’influència i 
adhesió 

 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.2.2 Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.2.2.1 La relació amb l’Administració  

 

EIX2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINSTRACIÓ 

Descripció mesura 
(1) 

Millorar o potenciar la participació de la ciutadania en la confecció de 
polítiques públiques 

Accions 
relacionades 

Realitzar més accions participatives  en els processos d’elaboració 
de polítiques públiques  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Incorporar en cada nova normativa/llei aquells aspectes relacionats 
amb l’associacionisme i voluntariat per donar valor i potenciar-ho  

Accions 
relacionades 

Incloure en les normatives algunes clàusules/articles/referències 
relacionades amb l’associacionisme i voluntariat per potenciar el 
sector 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Agilitzar els temps de respostes i tràmits de l’administració, així com 
també estandarditzar i millorar els formats de les sol·licituds de les 
subvencions. Relacionat amb aquest aspecte cal potenciar la 
formació a les entitats sobre aspectes jurídics, etc.  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(4) 

Impulsar la creació de la Llei de Mecenatge  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(5) 

Necessitat d’ordenar els censos. 

 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(6) 

Donar més valor als espais de coordinació associativa i reconèixer a 
les entitats com interlocutors de les politiques públiques, així com 
també tenir més en compte la realitat associativa i donar-li continuïtat  



 
 

14 
 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(7) 

Que l’administració sigui el màxim transparent possible.  

Accions 
relacionades 

Necessitat de la implementació de la Llei de transparència 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

 
 

2.2.2.2 La comunicació i la incidència del que fem 

 

EIX2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 

Descripció mesura 
(1) 

Potenciar la visualització dels projectes que fan les entitats i la tasca 
dels voluntaris relacionada amb aquests projectes 

Accions 
relacionades 

Donar més espais a TV al món associatiu (sèries de TV, 
programes...) 

Mesura prioritària  Mesura prioritària  Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Crear mecanismes que permetin sensibilitzar i conscienciar a la 
ciutadania per interessar-se pel voluntariat 

Accions 
relacionades 

Dissenyar i implementar accions per aconseguir captar més 
voluntariat  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Donar entrada a les associacions en els centres educatius. 

Accions 
relacionades 

Realitzar accions de difusió de l’associacionisme i voluntariat en 
centres de primària i secundària per motivar els estudiants.  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(4) 

Cal que el propi sector es tregui complexos a l’hora de comunicar.  

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.2.2.3  Treball en xarxa: no estem sols 

 

EIX2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS 

Descripció mesura 
(1) 

Potenciar i crear xarxes d’entitats per compartir experiències, dubtes, 
projectes… 

Accions 
relacionades 

 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(2) 

Promoure que les entitats més consolidades ajudin a altres entitats 
del mateix territori a nivell de comunicació, incidència, aspectes 
jurídics, etc.  

Accions 
relacionades 

Establir espais de col·laboració entre entitats consolidades i altres 
entitats que necessiten més ajuda 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(3) 

Fomentar la cultura del treball en xarxa.  

Accions 
relacionades 

Incentivar el treball en xarxa per tal d’evitar duplicitat i ajudar a 
unificar projectes i esforços 

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 

Descripció mesura 
(4) 

Compartir espais  

Accions 
relacionades 

Compartir locals i espais permet promoure el treball en xarxa  

Mesura prioritària  Mesura prioritària Poc prioritària 
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2.3 Aportacions no debatudes a la sessió recollides per escrit   

2.3.1 Bloc 1 Temes de relacions i treball intern 

2.3.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen 

 
 
EIX1.1  EL DIA A DIA DE LES ENTITATS I LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

-Compromís amb la transformació social 
-Persones voluntàries que entreguen les 
seves hores i a vegades posen recursos 
(diners).  

-Saturació de les entitats de base que dificulta 
els projectes de segon nivell  
-Menys públic a les activitats  
-Instrumentalització del voluntariat per part de 
les pròpies entitats.  

  
 

MESURES 

- Cal millorar la gestió de les reunions (curtes i pràctiques) 
-Facilitació de les coordinacions 
-Captació de nou voluntariat. 
-Implicació del veïnat 
-Obrir-se més a la població joves 
- Més suport formatiu (gestió entitat, jurídic, etc.) 

 

2.3.1.2 Els recursos de l’entitat 

 
EIX2.1  ELS RECURSOS DE L’ENTITAT 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 

-Les TIC i la seva supressió de barreres 
d’accés. 
-Entitats amb experiència en el treball amb el 
voluntariat (trajectòria)   
 

-Manca gent amb experiència al sector  
-Manquen “pals de paller”. Professionals per 
l’acompanyament.  
-La Generalitat té uns criteris molt estrictes en 
la gestió dels casals cívics 

  
MESURES 

- Disseny i projecció de nous locals de l’administració pensant en la vida associativa: per 
exemple  al construir una nova escola.  
-Convenis bianuals.  
-Bestretes de mínim del 80% 
-Major possibilitats de finançar despeses estructurals 
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2.3.2 Bloc 2 Temes de relacions i treball extern 

2.3.2.1 La relació amb l’Administració 

 
 
Eix2.1  LA RELACIÓ AMB L’ADMINSTRACIÓ 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 
-  Bona relació amb la regidoria de Drets civils 
i ciutadania (aspecte molt concret)  
-Més propera i ajuda al col·lectiu de gent gran 
-pressupost mínim per a cultura del 1% 

- Cert “paternalisme” des de l’administració 
- Horaris compatibles entre l’administració i les 
entitats (no passa de forma generalitzada) 
-Pressupost cultura petit (0,74%) 

  

MESURES 
- Les entitats millorin la planificació de les activitats que requereixen la participació de 
l’administració 
-Polítiques públiques avaluades i dissenyades conjuntament amb l’associació juvenil  
-Reduir la relació administrativa i establir mecanismes de col·laboració amb menys càrrega 
administrativa.  
-Reducció de l’IVA 
- Més suport econòmic (convenis bianuals, mínim) 

 

2.3.2.2 La comunicació i la incidència del que fem 

 
 
Eix2.2  LA COMUNICACIÓ I LA INCIDÈNCIA DEL QUE FEM 
 

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 
- Falta comunicació entre els mateixos 
membres de l’organització 
  

-La nostra capacitat d’autocrítica i per mesurar 
quin és el nostre impacte. 
-Falta d’arribar al jovent no associat amb 
algunes tipologies d’activitats o campanyes 
-Implicació baixa en alguns membres del 
secretariat del CJS 

  

MESURES 
-Augmentar la implicació de tots per a millorar la nostra qualitat de feina.  
-Augmentar la presència a les xarxes socials (concret)  
-Formació en temes de comunicació 
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2.3.2.3  Treball en xarxa: no estem sols 

 
Eix2.3  TREBALL EN XARXA: NO ESTEM SOLS 
  

DIAGNOSI 

Aspectes positius a mantenir o potenciar Aspectes negatius o a millorar 
- Permet arribar a un públic molt mes ampli de 
forma transversal des del Consell de Joventut 
(aspecte destacat per CJS) 
 

- No aglutinem totes les entitats juvenils de la 
ciutat.  
- Les entitats de base disposem de pocs 
recursos per a projectes de segon nivell.  
-Manca compromís 
-Sacrifici desigual 
-Dificultats de disposar de projectes 
transversals que puguin implicar a múltiples 
entitats.  Alguns biaixos de representativitat de 
les federacions amb les bases.  
-El col·lectiu de gent gran on està preparada 
per aquest treball.  
-Saber demanar ajuda 

  

MESURES 
- Que l’administració no vulgui substituir el paper del teixit associatiu 
-Facilitar espais, material de prevenció de drogues, preservatius (des del voluntariat) es fa el 
repartiment però s’hauria d’assumir les despeses per l’administració.  
-Fer campanyes conjuntes  
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ANNEX I -  Recull fotogràfic 
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ANNEX II -  Resultats de l’enquesta d’avaluació de la sessió  

 
En aquest apartat s’inclouen els resultats de les enquestes d’avaluació de la sessió 
celebrada el  9 de març a Sabadell.  
 
La temàtica de la sessió de participació és l’aspecte més ben valorat pels participants. 
Els mitjans de difusió utilitzats és l’element de preparació menys ben considerat.  
 
Figura 1. Valoració de la preparació de la sessió 
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Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebra a Sabadell  (9/03/2016) 
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L’execució de la sessió es valora en general com a bastant bona, ja que pràcticament 
totes les respostes han coincidit en valorar els diferents elements com a  “bastant”. Cal 
destacar el cert grau de disconformitat i alhora visions divergents sobre els espais 
físics a on es va celebrar la sessió.  
 
Figura 2. Valoració sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers 
participatius 
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Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebra a Sabadell  (9/03/2016) 
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En relació a les expectatives dels participants respecte dels resultats aconseguits 
s’observa que l’aspecte millor valorat ha estat l’interès en participar en altres 
processos participatius. Per contra, l’aproximació entre administració i ciutadania ha 
estat els punts menys valorats. 
 
 
Figura 3. Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 
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Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebra a Sabadell  (9/03/2016) 
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La valoració global feta pels assistents és bona en la seva majoria, ja que l’opció 
escollida majoritàriament està en “bastant” acord de compliment. L’aprenentatge de 
nous aspectes arran de la sessió és l’aspecte que ha estat menys ben valorats. 
 
Figura 4. Valoració global 
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Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebra a Sabadell  (9/03/2016) 
 

 

 

Els principals canals pels quals s’han assabentat els participants han estat internet i 
les pròpies entitats.  
 
Figura 5. Accés a la convocatòria 
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Font: Enquesta d’avaluació de la sessió celebra a Sabadell  (9/03/2016) 
 

 
 


