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Nom (com es diu el proce s) 

Procés de creació de la taula d’entitats del municipi i de reflexió sobre la creació de la 
coordinadora d’entitats,  i acompanyament en la seva creació si les entitats la valoren necessària. 

 
Objectiu  

L’objectiu general és redefinir el marc de treball i de relació entre l’Ajuntament i les entitats 
socials, comunitàries i culturals del municipi.  

Els objectius específics són:  

- la constitució d’un òrgan estable de participació de les entitats 
- el foment de la interrelació de les entitats 
- la promoció del treball conjunt de les entitats amb la finalitat d’amplificar l’impacte que 

tenen al municipi.    
- acompanyament en la creació de la coordinadora d’entitats, si aquestes la consideren 

necessària. 

 

Descripció (que volem fer) 

L’Ajuntament de Castell d’Aro s’ha caracteritzat per, dintre les seves línies de suport a la població, 
el de l’acompanyament a la creació i consolidació de les entitats del municipi, com una línea 
d’intervenció comunitària per a fomentar la ciutadania activa.  

El projecte ha anat passant per diferents fases, segons les necessitats que existien i els recursos 
professionals de que es disposaven.  

Inicialment el projecte, en el marc del programa de dinamització comunitària, estava directament 
vinculat a l’acompanyament dels casals municipals existents a la seva creació com associació 
(associació de gent gran i associació de dones).  Amb la incorporació d’una nova educadora social 
al programa, el projecte va poder-se oferir a nous grups de ciutadans que es volien constituir com 
associació, per tal d’orientar-los en els tràmits i en tots els requisits per a ser una entitat. En aquell 
moment els serveis d’assessorament de la generalitat, no tenien el paper ni els recursos de que 
posen a disposició actualment.  

Al llarg dels anys aquesta tasca d’acompanyament es va ampliar a les entitats de diferents àmbits 
en el poble.  Un moment clau del projecte va ser la celebració de la primera fira d’entitats en el 
marc de la Festa de primavera de FACEPA (2010) portada al municipi pel projecte aula d’adults. En 
el marc d’aquesta festa, s’oferia una mostra d’entitats, a la que es va convidar a les associacions 
més vinculades al programa de dinamització comunitària. Després de la bona rebuda de la mostra, 
es va optar pel següent any per a organitzar una fira amb la participació de totes les entitats del 
poble. 
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La fira es va realitzar durant dels anys 2011 a 2014. S’organitzava a través de reunions de treball 
amb les entitats, però no es va arribar a donar cap forma de taula ni consell d’entitats. 

Durant aquests anys, es va viure una dicotomia entre dos interessos, el que la fira fos un aparador 
de la realitat associativa, i a on les entitats poguessin difondre les seves activitats i tenir nous 
socis/col·laboradors, o que fos un espai de relació entre les mateixes entitats. Aquesta dicotomia, 
va fer que la fira anés canviant de format, i en el any 2015, aquesta va anar perdent força, fins que 
en aquell any per falta de participació  

Actualment, s’està treballant per un canvi de referent tècnic del projecte, i es vol aprofitar com 
una oportunitat per a redefinir-lo, per a fer un pas més en quan a paper i espai de participació del 
moviment associatiu del poble, a l’hora que fomentar la seva autonomia i millora en la gestió de 
les entitats. 

A més a més, amb aquest canvi de referent es vol aprofitar per a connectar les entitats amb els 
recursos supramunicipals existents, concretament els de la direcció  departament de benestar i 
família. 

Així, es proposa fer un procés amb les entitats del municipi  socials, comunitàries i culturals, per 
reflexionar sobre el moment del moviment associatiu en el poble, i treballar conjuntament amb 
dues línies: la creació d’una taula d’entitats com òrgan estable de participació ciutadana, i 
constitució d’una coordinadora d’entitats, en el cas de que les associacions ho considerin, com 
espai de treball coordinat i de suport a les petites entitats, i com a recolzament per a respondre a 
les obligacions que actualment tenen les petites entitats. Pensem que treballar de manera 
paral·lela els dos objectius, pot afavorir per enfortir el teixit associatiu, a l’hora que clarificar i 
posicionar el moviment associatiu vers l’ajuntament amb la voluntat d’ampliar el seu espai de 
participació política i d’impacte al municipi. 

Aquest treball s’orienta amb les entitats socials, comunitàries i culturals, ja que les entitats 
esportives amb la unitat d’esports, estan treballant per a tenir un consell local esportiu, i les 
entitats empresarials, estan participant activament a través del consell local de promoció 
econòmica constituït l’any 2015. 

 

Metodologia (Com ho farem? Les fases del proce s) 

El procés de creació de la taula d’entitats i alhora de valoració de la possible coordinadora 
d’entitats tindrà les següents fases. Hem adaptat la metodologia d’aquestes a la situació causada 
per l’estat d’alarma pel covid19 i la pròxima nova normalitat:  

Fase 1. Coneixement de la situació actual de les entitats.  

Inici del projecte amb l’objectiu de reconectar el projecte amb les entitats del municipi, ja que en 
els últims mesos el contacte només era a partir de demandes d’assessorament de les entitats, 
sense que existís un treball continuat de coordinació amb elles.   

Es va preveure fer una reunió presencial en el mes de març, però es va anul·lar en el moment que 
es va declarar l’estat d’alarma.  
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Després de les setmanes inicials, es proposa reprendre el treball amb les entitats adequant la 
metodologia i els objectius a la situació actual. Així, en aquesta fase es proposa un doble objectiu. 
Per una part busquem conèixer quina és la situació de cada entitat en quan al seu moment com 
organització, i per l’altre com han viscut i com s’estan adaptant al context provocat per la Covid-
19.  

Així, s’ha elaborat un vídeo de presentació de les dues tècniques involucrades en aquest procés de 
treball, fent una explicació del moment del projecte, presentant el canvi de referent i convidant a 
les entitats a que comparteixin quin és el seu estat en el moment actual en els dos marcs descrits 
anteriorment. Podran fer-ho amb el mitjà que desitgin, ja sigui escrit, fotogràfic, amb vídeo o amb 
enregistraments sonors.  

El vídeo es fa arribar tant per correu electrònic com per missatgeria instantània. 

Es farà un recull del material rebut, per a poder-ho compartir amb elles, i així que totes les que 
han participat, coneguin com i en quin moment estan la resta. Aquest recull es podrà optar per a 
fer-lo amb format visual, editant un vídeo de presentació de les entitats del poble o algun altre 
mitjà si es considera més adequat a partir de les aportacions realitzades per les entitats. 

Aquesta primera fase, segons la resposta, ens permetrà mesurar l'impuls necessari per a portar a 
terme les següents, ja que detectarem si les entitats estan molt actives, o si fins i tot, algunes amb 
la situació actual, estan en procés de dissolució.  

Fase 2. Explicació del projecte a les entitats i proposta de creació del grup de treball. 

Mitjançant una reunió presencial, o virtual segons el context, exposarem a les entitats el procés i 
les seves fases i l’objectiu final.  Es proposa treballar a través de la creació d’un grup de treball, 
que sigui representatiu de la realitat associativa, i que aquest pugui anar avançant en moments de 
tancament per a debatre i fer propostes, que llavors es faran arribar a la resta de les entitats.  

En aquesta fase l’objectiu és definir les entitats que participaran en el grup de treball i la creació 
d’aquest.  

Ens proposem que formin part del grup de treball entitats amb diferents nivells de representació 
al municipi, tant pel que fa al temps d’existència, entitats amb llarg i curt recorregut al municipi, 
com pel que fa a l’àmbit d’actuació, entitats socials, comunitàries i culturals.  

Per crear el grup de treball farem arribar un qüestionari a les entitats per tal que puguin 
manifestar la voluntat i disponibilitat de formar-ne part. En cas que la resposta obtinguda sigui 
menor del que considerem necessari pel que fa als diferents nivells de representativitat que 
creiem que ha de tenir el grup de treball, proposarem a persones clau del teixit associatiu 
municipal la participació en el grup de treball. 

 

Fase 3. Recull i debat sobre la realitat associativa i la seva relació amb l’ajuntament i l’impacte 
en el municipi.  

El grup de treball durem a terme les reunions necessàries, virtuals o presencials segons possibiliti 
el context, per tal de poder definir una proposta que es traslladi a la resta de les entitats. El treball 
girarà al voltant dels següents eixos, que caldria validar amb el grup de treball: 
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- Quines són els punts febles i les amenaces de les entitats del municipi.  
- Quins són els punts forts i fortaleses de les entitats del municipi. 
- Com podríem potenciar aquestes fortaleses i fer que les amenaces siguin menors? 

estratègies i mecanismes de suport. Quins serien de les pròpies entitats i en quins 
l’ajuntament o altres administracions haurien o podrien tenir un paper? 

- Quin paper tenen les entitats en el municipi i vers l’ajuntament en quan a la definició de les 
polítiques municipals? En quins espais de treball participen? quin qualitat democràtica i de 
representativitat tenen aquests espais? com es podrien millorar? 

Per tal de treballar els diferents eixos, es podrà optar per a fer alguna reunió o procés d’indagació 
amb totes les entitats, ja sigui presencial, en forma de qüestionaris o entrevistes. O sigui, quan el 
grup de treball necessiti d’informació de les entitats, podrà dissenyar el procés que sigui necessari 
per tal d’obtenir aquesta informació. 

Aquesta fase acabarà amb un informe recollint les reflexions realitzades, que serà traslladat a les 
associacions del municipi.  

En aquest espai del procés comptarem amb el suport i assessorament d’una professional amb 

llarga experiència en l’àmbit de la participació ciutadana i la definició de diferents models de 

gestió i relació entre entitats i l’ajuntament, per ajudar a tenir elements d’anàlisis i experiències 

d’altres municipis.  

 
Fase 4. Trasllat de les reflexions i conclusions del grup de treball a les entitats del municipi per 
tal de validar-ho.  

En aquesta fases ens plantegem realitzar una reunió oberta a totes les entitats per fer una 
devolució del procés desenvolupat i de les conclusions que se n’han extret per tal de contrastar i 
validar el  procés de treball realitzat, alhora que recollir les aportacions que en sorgeixin, tant per a 
complementar la diagnosi com per a les propostes que puguin sorgir.  

En aquest moment, es diferenciaran les propostes que hagin d’estar liderades pel propi moviment 
associatiu, i les que corresponguin a l’ajuntament, per a diferenciar el que seria el marc de la taula 
d’entitats i el d’una coordinadora d’entitats. 

 
Fase 5. Retorn al grup de treball per elaborar les propostes.   

 

A partir de les propostes recollides, en forma de reflexió, és podrà anar diferenciar el que 

correspondrà a les línies de treball de la taula d’entitats, i veure si hi ha interès i/o necessitat per 

impulsar una coordinadora d’entitats.  Així, en aquesta fase ens trobaren treballant amb dos 

objectius:  

 

- Elaborar l’esborrany del reglament de la taula d’entitats. En aquest reglament es 

concretaran quins han de ser els objectius de la taula d’entitats, l’estructura organitzativa,  

la seva composició i els drets i deures de les entitats participants.   
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- En cas que les entitats acordin crear la coordinadora d’entitats, acompanyament en la 

creació d’aquest òrgan i els seus estatuts.  

 

 

Fase 6. Exposició a les entitats de les propostes per la seva validació i aprovació. 

 

De la mateixa manera que la fase 4, es farà un retorn a les entitats del municipi del treball 

realitzat, perquè aquest sigui validat i aprovat. Es considerarà que les propostes són validades, si 

compten amb un 50% de les entitats que s’han convocat inicialment al procés. 

 

 Fase 7. Aprovació del reglament de la d’entitats al ple municipal.  

 

Com a òrgan estable de participació ciutadana, aquest haurà d’estar aprovat pel ple municipal, 

tant el seu reglament com la seva constitució. 

En el corresponent ple municipal, acollint-nos a l’article 15 del reglament de participació ciutadana 

de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, es promourà la participació d’un representant de les 

entitats, a poder ser del grup de treball, per a realitzar una exposició abans de la lectura, debat i 

votació de la proposta de reglament.  

 

Fase 8. Constitució dels òrgans de govern de la taula d’entitats.  

 

En aquesta fase es durà a terme la constitució dels òrgans de govern de la taula d’entitats, a partir 

del que s’haurà establert en el reglament d’aquest òrgan.  

 

 

Fase 9- Presentació al municipi dels nous òrgans de participació creats.  

 

El procediment de difusió de la taula d’entitats i si finalment s’ha creat, de la coordinadora 

d’entitats, es decidirà amb les entitats del municipi.  Com a opcions podria ser la seva presentació 

aprofitant alguna activitat municipal, un acte més formal que es decidís fer en la sala d’actes de 

l’Ajuntament, o amb el caire que les entitats del municipi tinguessin ganes de portar a terme.   La 

proposta d’acte també es podrà treballar abans amb el grup de treball si es considera oportú. 

 

Recursos (Amb quins recursos humans i materials ho farem?)  

Recursos humans:  

- 1 tècnica de participació ciutadana de la unitat de dinamització comunitària. 

- 1 tècnica del projecte de suport a les associacions de la unitat de dinamització 

comunitària.  

- Suport i assessorament d’una professional amb llarga experiència amb processos 

relacionals entre entitats i l’administració municipal, i acompanyament a entitats.  

Recursos materials:  
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- Llicència zoom per les reunions virtuals. 

- Material fungible per a la dinamització de les reunions de treball presencials. 

- Els necessaris per una possible trobada amb les entitats fisica. 

 

Comunicació (Com ho explicarem? El pla de comunicacio  , retorn...)  

Durant el procés participatiu es farà ús de diferents eines de comunicació que s’adaptaran segons 
la seva necessitat a cada fase. Són les següents:  

- correu electrònic 
- whatsApp 
- reunions virtuals 
- reunions presencials 
- vídeos 
- trucades 
- notes de premsa 
- xarxes socials de l’Ajuntament 
- web del ciutadà de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
- Presentació del procés a la ciutadania en un format presencial pendent de de definir 

durant el mateix procés.  

El procés participatiu es podrà seguir en les seves diferents fases a la web del ciutadà on es podran 
consultar les actes de les diferents reunions.  

Quan el grup de treball s’hagi creat es farà una nota de premsa i es difondrà a les xarxes socials.  

Quan s’hagi creat els òrgans de govern de la taula d’entitats, es farà una nota de premsa, es 
difondrà a les xarxes socials i se’n farà difusió als mitjans de comunicació locals. 

 
Calendari 

El procés de creació de la taula d’entitats i alhora de valoració de la possible coordinadora 
d’entitats estimem que tindrà una durada de 13 mesos, amb inici el mes de maig de 2020 i 
finalització el mes de maig de 2021.  

Les diferents fases del procés es durant a terme els mesos que es detallen a continuació.  

 Maig  
20 

Juny 
20  

Juliol 
20 

Agost 
20 

Sete. 
20 

Octu.  
20 

Novem.  
20 

Desem.  
20 

Gener 
21 

Febrer 
21 

Març 
21 

Abril 
21 

Maig  
21 

Fase 
1 

             

Fase 
2 

             

Fase              



 

 

 

 

8 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro . C/ Mossen cinto verdaguer núm.42  17250 Platja d’Aro (Girona) 

T 972 817 284 . ajuntament@platjadaro.com 

3 

Fase 
4 

             

Fase 
5 

             

Fase 
6 

             

Fase 
7 

             

Fase 
8 

             

Fase 
9 

             

Segui
ment 

             

 

Aquest calendari podrà tenir modificacions, per anar-lo ajustant al ritme del grup de treball, com 
als diferents moments d’obertura del procés. Com que també la situació pel covid pot fer canviar 
alguns dels moments. Per exemple ens plantegem fer un procés ja entrat l’estiu, quan en un altre 
any això no ho hauríem plantejat, però degut a la situació es veu viable de plantejar-ho, i si no hi 
ha resposta, es canviarà el calendari. 

 

Pressupost 

 

Despeses detallades Euros 

Durant els 13 mesos de durada del procés, 4 hores a la setmana de la tècnica 
del projecte suport a les associacions de la Unitat de Dinamització 
Comunitària. 

5.704,41€  

Durant els 13 mesos de durada del procés, 2 hores a la setmana de la tècnica 
de participació ciutadana de la Unitat de Dinamització Comunitària.  

3.336,32€ 

25 % de la llicència de zoom 53,00€ 

Material per l’acte de presentació al municipi dels nous òrgans de participació 
creats. 

  500,00 € 

Total despeses 9.593,73€ 
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Ingressos detallats Euros 

Finançament propi 0,00€ 

Generalitat de Catalunya- DTASF 1.000,00€ 

Import que es sol.licita a la Diputació de Girona 8.593,73€ 

Total ingressos 9.593,73€ 

 

 

Seguiment i avaluació 

El seguiment es durà a terme de forma permanent durant tot el procés participatiu mitjançant:  

- observació dels recursos utilitzats, temps previstos, estratègies usades…  
- registre del grau de resposta i participació de les entitats. 
- promoció d’espais de diàleg i reflexió amb les entitats. 

La informació recollida durant el seguiment serà font d’informació per avaluar el procés 
participatiu, juntament amb l'avaluació dels següents indicadors qualitatius:  

- s’ha creat la taula d’entitats?  
- quin ha estat el grau de participació de les entitats? 
- s’ha promogut la reflexió i debat sobre una possible coordinadora d'entitats?  

Un cop finalitzat el procés farem arribar al grup de treball i a les entitats una enquesta per tal de 
recollir el grau de satisfacció en relació al procés participatiu dut a terme.  

 

 


