La xarxa d’entitats és cabdal per avançar
cap a una societat millor
La nostra ciutat es caracteritza per tenir un ric teixit associatiu. En
total són 529 entitats registrades que treballen en diferents àmbits
i per a diferents col·lectius de Santa Coloma. El passat 24 de febrer,
vam celebrar una jornada conjunta dedicada als reptes de les
organitzacions en el marc actual de pandèmia per la COVID-19. Va
ser un punt de trobada molt profitós per establir un debat al voltant
de les necessitats actuals de les entitats colomenques i problemes
a abordar. Una de les conclusions va ser la necessitat d’elaborar un
pla formatiu que s’hi ha materialitzat en aquesta publicació, una
eina fonamental per donar-vos suport en el procés d’adaptació
i resposta als problemes i reptes als quals us enfronteu com a
entitats i associacions en el difícil marc actual.
Hem dividit aquest programa formatiu en dues branques
fonamentals. Per una banda, aquells cursos per facilitar eines i
recursos per aplicar a la realitat de cada entitat —amb contingut
teòric i pràctic. Per l’altra, la formació monogràfica en aspectes
concrets de gestió de l’entitat que van sorgir en la trobada conjunta,
com són els àmbits legals, de gestió del personal, de comptabilitat i
fiscalitat. Volem posar a l’abast de les entitats aquelles eines que us
han de servir per al bon funcionament i la millora en el dia a dia i en
la planificació d’actuacions de les entitats ciutadanes.
La vostra participació i implicació en la millora de la ciutat i en l’atenció
als col·lectius més vulnerables són cabdals per continuar avançant
cap a una ciutat sostenible i amb plena igualtat d’oportunitats, en
definitiva cap a una societat millor. Fem-ho possible!
Núria Parlon Gil. Alcaldessa de Santa Coloma

Hi ha dos tipus de formacions:
CURSOS D’EINES I RECURSOS
PER A ENTITATS
Tracten diferents àrees com la captació de recursos
econòmics, les eines digitals a les entitats, com arribar
al públic a través de la comunicació i les xarxes socials
de l’organització. Programats amb un calendari
establert.
> Realització per part de FundEsplai i Silvia Llombart (xarxes socials).

SESSIONS COMPLEMENTÀRIES
EN GESTIÓ DE L’ENTITAT
Es realitzen sota demanda de les entitats per ampliar i
conèixer els aspectes que afecten l’àmbit legal, de gestió
de les persones, de la comptabilitat i la fiscalitat de
l’entitat.
> Realització per part de FundEsplai.

CURSOS D’EINES I RECURSOS PER A ENTITATS
Aprèn noves tècniques de captació de fons
i aplica-les a la teva entitat (3’5 h)
Dijous 20 de maig / de 18.30 a 20 h
Que és la captació de fons econòmic i tipus
Que es un pla de captació de fons econòmic
Tècniques, canals i recursos

Dimarts 22 de juny / de 18 a 20h
Sessió pràctica on es revisa el nou pla de captació de fons econòmic
que voleu aplicar a la vostra entitat.

Eines digitals per superar la manca
de presencialitat a les entitats (4 h)
Dimarts 25 de maig i 1 de juny / de 18 a 20 h
Conèixer les principals opcions a l’abast de les entitats per treballar
de forma digital la manca de presencialitat.
Utilitats de les aplicacions més habituals per la comunicació interna
Conèixer eines per dinamitzar reunions virtuals
Aplicacions al núvol pel treball col·laboratiu
Suites ofimàtiques i de serveis per al teletreball
Aplicacions per a la coordinació i creació d’elements d’informació
de forma àgil i eficient

CURSOS D’EINES I RECURSOS PER A ENTITATS
Com treballar el pla de comunicació per arribar
al públic diana de la teva entitat (3’5 h)
Dimecres 9 de juny / de 18.30 a 20 h
Conèixer els elements clau d’un bon pla de comunicació
Identificar els mitjans adequats per als objectius de l’entitat

Dimecres 7 de juliol / de 18 a 20 h
Sessió pràctica on revisa el nou pla de comunicació que voleu aplicar
a vostra entitat.

Periodisme digital per a entitats: com hem de
comunicar eficaçment a Instagram i Facebook (3 h)
Dimarts 15 i 29 de juny / de 18.30 a 20 h
Com han de ser el text i les imatges als posts
Hashtags: el rei d’Instagram
Els stories: una nova eina dins Instagram
Cada quan hem de publicar
Llenguatge: trucs, consells, errors comuns
Inclusió d’enllaços
Vídeos, fotos i àlbums de fotos

SESSIONS COMPLEMENTÀRIES EN GESTIÓ DE L’ENTITAT
Sol·liciteu al formulari d’inscripció la sessió de gestió on voleu
ampliar i conèixer més aspectes que us afecten:

Sessió marc legal
per a l’entitat
Sessió gestió del personal
de l’entitat
Sessió comptabilitat
per a l’entitat
Sessió fiscalitat
per a l’entitat

La formació es realitzarà per via telemàtica
a través de la plataforma Teams.
Places limitades
Com fer les inscripcions
1

Entra a www.gramenet.cat/formacioentitats

2

Omple el formulari d’inscripció

3

Rebràs la confirmació/admissió a la formació

Més informació
649 384 344
oficinaentitats@gramenet.cat

