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INTRODUCCIÓ 

La Jornada d’Entitats de Begues és una activitat anual que forma part de les 

reunions ordinàries de la Taula d’Entitats de Begues constituïda l’any 2017, 

fruit del procés participatiu de dinamització de la xarxa associativa endegat 

l’any 2016.  

Enguany, marcats per una situació de crisi sanitària, que ha marcat de forma 

especial el teixit associatiu, es recupera de forma presencial una Jornada 

d’Entitats pensada com a moment de retrobament entre les associacions i 

entitats de Begues. 

 

Objectius de la jornada 

- Ser conscients que no tothom qui pertany a una entitat participa de la 

mateixa manera. 

- Analitzar a quins públics diferents es dirigeix la nostra entitat. 

- Establir accions concretes de participació dins l’entitat per a cada 

públic. (comissions, participació només a activitats, junta directiva,...) 

- Facilitar eines per incentivar la participació a l’entitat. 

- Avaluar internament les activitats de l’entitat. (preguntem a l’associat) 

 

Continguts de la jornada 

- Els diferents públics de l’entitat. 

- Tipus de participacions a l’entitat (comissions, grups de treball,...) 

- Com comuniquem? Tipus de comunicació. 

 

Programa de la jornada 

9.00 h a 9.15 h Arribada al Club de Begues 

9.15 h a 9.30 h Benvinguda i presentacions.       

9.30h a 11.00h Dinàmiques en petit grup. 

11.00h a 11.30h Esmorzar (Cafè i entrepans) 

11.30h a 12.50h Continuació de les dinàmiques. 

12.50h a 13h Descans 

13.00 h a 14.00 Posada en comú i reflexions finals. 

14.00 Dinar i Comiat 
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Participació a la Jornada 

La Jornada compta amb la presència de la regidora de participació Maria 

Llauradó que és l’encarregada de donar la benvinguda i qui també assisteix 

al moment de la cloenda. 

La Jornada està dinamitzada per la tècnica de participació i el servei de 

comunicació amb el suport de la tècnica de joventut i la tècnica de cultura. 

Entitats que han participat a la Jornada: 

Associació de fibromiàlgia – 2 persones 

Centre d’estudis Beguetans – 3 persones 

Coral Montau – 1 persona 

AAVV Begues Parc – 1 persona 

Associació Timbalers de Begues – 1 persona 

Club de Begues – 3 persones 

CIPAG – 2 persones 

Associació futbol sala – 3 persones 

Club futbol Begues – 1 persona 

Club bàsquet Begues – 1 persona 

Grup sardanista – 2 persones 

Club patinatge Begues – 1 persona 

Taller d’arts el Colomar – 2 persones 

Esplai Uraka – 3 persones 

Els Encantat de Begues – 1 persona 

Begues Rugbi Club – 1 persona 

Associació 6tres9 – 2 persones 

 

Entitats que excusen la seva absència 

Teatre musical, Spaidart, BigBandBegues, Artesans de Begues, AMPA 

Institut Begues, Amics Franco-Catalans, Club tennis, Geganters, Club 

rítmica, Òmnium cultural, Juguem a Begues, Vehicles clàssics, 

Cucafera, i Tot per la gent gran. 
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Activitats de la Jornada 

9.00h a 9.15h  

Arribada de les entitats i repartiment de la documentació. 

9.15h a 9.30h  

Dona la benvinguda la regidora de participació Maria Llauradó, qui agraeix la 

participació de les entitats, tot recordant els anys que porta en marxa aquest 

procés de dinamització de la xarxa associativa de Begues. També agraeix la 

cessió de les instal·lacions per part del Club de Begues. I finalment anima a 

tothom a passar un bon dia, tot gaudint de les activitats que avui s’han 

preparat. 

PRESENTACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS PRESENTS  

Es realitza una ronda ràpida de nom i entitat de cadascú. Un cop feta això, la 

cosa es complica fent una presentació d’una entitat que no és la nostra 

(agafem paper d’una bossa i, a l’atzar, cada participant presenta aquella 

entitat com si en fos membre). Això permet visualitzar què en sabem de les 

altres entitats i, a la inversa, que se’n sap de la nostra entitat. 

 

9.30h a 11.00h  

1.- INTRODUCCIÓ A LA JORNADA  

Com ens plantegem aquesta jornada? 

Per una banda, com un moment de trobada, de distensió, de compartir,..., 

entre les entitats, en un moment que ja podem començar a anomenar de 

post-pandèmia, però amb els seus efectes encara ben palesos en el dia a dia. 

Per altra banda, a nivell tècnic pensem en quines són les preocupacions 

actuals de les entitats. Poden ser diverses segons: 

o El moment que cada entitat ha reprès la seva activitat. 

o La tipologia d’activitat que es realitzi a l’entitat. 

o La connexió dels membres de l’entitat durant els mesos de 

tancament. 

o L’enfortiment i el lligam que hi hagués previ a la pandèmia. 

o Els mecanismes interns de participació de l’entitat. 

o Altres (econòmics, salut, etc) 

També s’ha fet recollida de les demandes, les converses, etc. mantingudes 

amb les entitats, i en molts casos es desprèn que: 
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o Hi ha dificultat per aconseguir el compromís dels associats de 

l’entitat. 

o Ens trobem sols. 

o No hi ha relleu generacional. 

o Les juntes estan cansades. 

o No hi ha el mateix nombre de socis que abans. 

o No aconseguim que la gent  participi als nostres actes. 

o Etc. 

Tots aquests punts són els que ajuden a configurar la Jornada d’Entitats que 

tot seguit comencem. 

 

2.- ROLE-PLAYING 

Es fan 4 grups de treball  a través de la “Dinàmica de cercles” (ajunteu-vos 

segons el que el moderador vagi dient fins a quedar en grups de quatre): 

Amb persones del vostre mateix gènere (homes, dones o persones no binàries), Els 

que porteu ulleres i els que no, en grups de cinc persones, els que viviu a Begues i 

els que no, segons la dècada en la que vau néixer (50’s, 60’s 70’s,...), en grups de 4 

persones, omnívors, vegetarians i vegans, segons el color de la part de dalt de vestir 

i en grups de 7. 

 

A cada grup se’ls dona una fitxa on hi ha la descripció d’una entitat fictícia. 

Per tant, s’han de posar en el paper d’aquesta entitat. També disposen d’un 

plafó on anar enganxant els post-its que es desprenguin de cada indicació 

que es farà.  

- Entitat d’ornitologia de Begues. 

Un grup d’amics i amigues, amants de la natura i dels ocells, han 

decidit crear una entitat d’ornitologia a Begues. La colla d’amics es 

reuneix cada cap de setmana per fer expedicions per la zona.  

Fan estudis locals, xerrades de difusió, sortides en família, i 

trobades d’ornitòlegs de Catalunya. 

 

- Associació cultural de ball de bastons de Begues. 

Un petit grup que participava a l’entitat de ball de saló, té ganes de 

crear una entitat de ball de bastons per tal que aquest ball 

tradicional segueixi ben viu a casa nostra. Durant l’any fan tallers 

setmanals a les escoles amb els infants del poble i, tenen pensat 

obrir un grup de grans. Participen a les festes populars del poble. 

 

- Club esportiu de boxa. 

El club esportiu de boxa es crea perquè uns pares i mares, a la 

sortida l’escola, parlen sobre les ganes que tenen els seus fills de 

practicar aquest esport. Fan un grup de whatsapp i allà van parlant 

de com ho poden fer. Ho demanen a l’escola però la cosa no surt 
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bé i decideixen tirar pel dret i creen aquest club. Disposen d’un 

espai municipal per fer l’activitat setmanal. Participen en 

campionats de Catalunya. 

 

- Associació d’amics de la infància. 

Un grup de pares i mares sensibilitzats amb aquells infants que 

pateixin algun tipus de malaltia, o que tenen algun tipus de 

vulnerabilitat social, econòmica,..., decideixen crear una entitat que 

vetlli per a la infància al poble. Es reuneixen cada 15 dies en un 

local públic i parlen de les actuacions que poden fer. De moment 

són 4 famílies. 

 

A continuació es donen diverses indicacions a cada grup que hauran de 

treballar tenint en compte l’entitat que els ha tocat representar.  

Indicació 1:  

- Detecteu quins són els diferents públics que poden tenir relació amb 

la vostra entitat, tant interns com externs. Com a exemples: junta 

directiva, persones associades, persones que només fan activitats, 

públic general que participa de les activitats, ajuntament, etc. 

- Ara ja sabeu quin és el vostre públic,  heu de fer un llistat de les 

opcions de participació que oferiu a l’entitat (teniu consells, feu 

activitats d’acollida, junta directiva,...) 

Algunes reflexions:  

Quan creem una entitat hem de saber detectar quin és el nostre públic. No 

únicament aquell qui participarà de forma activa a les nostres activitats, si no 

també, aquell que dens vindrà a veure als nostres actes, aquells dels quals 

necessitarem un suport puntuals, les administracions públiques, altres 

entitats, empreses, etc. Hem de poder saber si ens dirigim a joves, famílies, 

infants, gent gran, i inclús analitzar més a fons, per exemple, si hi ha diferents 

grups de joves, on els trobem, etc.  

D’altra banda, això ens ajudarà a establir quines són les formes de 

participació que tindrem a la nostra entitat. No totes les formes de 

participació funcionen per a tots els col·lectius. 

Indicació 2:  

- Havent detectat el públic i tenint les opcions de participació que 

oferiu, descriviu la implicació que té cada públic en l’entitat (només 

participant a activitats, formant part de comissions,..) Tingueu en 

compte la motivació que pot tenir cadascú per formar-ne part, 

participar-hi,... Pot ser que un mateix tipus de públic pugui 
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Algunes reflexions: 

Cada públic és diferent, té motivacions diferents i es relaciona de forma 

diferent. Per tant, la forma de participar també serà diferent. Cal tenir en 

compte i analitzar com participarà cada grup. Cal establir estratègies 

específiques de participació per a cadascun. Les comissions que tenen unes 

entitats no tenen perquè ser les mateixes d’altres entitats. 

Indicació 3:  

- A cada entitat se’ls presenta una dificultat que apareix en relació a 

la participació: 

o Entitat 1: La gent no ve als nostres actes. 

o Entitat 2: Cap dels nostres socis vol presentar-se per formar 

part de la Junta directiva. 

o Entitat 3: No tenim cap persona que porti la comissió de 

comunicació. 

o Entitat 4: Ens falta gent a l’entitat. 

 

Feu propostes d’accions concretes per aconseguir resoldre 

aquesta dificultat. 

Algunes reflexions:  

Cadascuna de d’aquestes situacions té a veure amb l’ànàlisi del públic al qual 

ens dirigim.  

-La gent no ve als nostres actes... però quina gent? A qui creieu que li 

pot interessar el nostre acte? On estan aquestes persones? On les podem 

trobar? Quines pautes de comunicació hem de fer servir per atreure la seva 

atenció?... 

- Cap dels nostres socis vol presentar-se per formar part de la junta... 

però, sabem quina és la motivació de cadascun d’ells? Els hem acompanyant 

en la implicació en l’entitat? Sabem quin és el seu recorregut per l’entitat? 

Heu establert estratègies per motivar-los per a tenir càrrecs de 

responsabilitat? 

- No tenim cap persones que porti la comissió de comunicació... una 

mica igual que el cas anterior... tenim algú a l’entitat a qui li motivi aquest 

tema? I si no... hem fet captació específica de persones que puguin donar-

nos un cop de ma en aquest sentit? 

- Ens falta gent a l’entitat... però, per a què? Per a què fer? Quin tipus 

de gent? On són? Com els animem a participar? 

 

11.00h A 11.30h DESCANS 
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11.30h a 13.00h 

Es reparteix la infografia del Cicle de Vida d’una persona a l’entitat i se’n 

fa una breu explicació:  

El dia a dia de les associacions, requereix de gestions per garantir el seu 

funcionament, a la vegada que s’hi realitzen moltes activitats. Aquesta 

realitat tan intensa, sovint impedeix posar la mirada en la cura d eles 

persones de l’entitat i en la generació de vincles de confiança per tal de 

fomentar la implicació activa de la ciutadania en les associacions.  

És necessari fer una aturada en el camí, encara que sembli una pèrdua de 

temps. Cal que dediquem aquest temps, ja que després hi guanyarem molt. 

Sabem quin és el públic de la nostra entitat? Tant l’intern com l’extern? 

Sabem quina és la motivació de cadascuna de les persones que forma part d 

ela nostra entitat? Fem processos concrets de cerca de persones que vulguin 

participar en determinades comissions? Dediquem temps a acompanyar al 

camí a aquelles persones que creiem que podrien formar part d ela junta 

directiva? Establim mecanismes de participació coherents amb l’objectiu de 

la nostra entitat i les entitats que hi participen? 
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El full que entreguem ens marca de forma molt clara, el Cicle de vida d’una 

persona en una entitat. D’entrada podem veure que no tothom qui participa 

a una entitat farà el mateix recorregut. Fins i tot hi podria haver tants 

recorreguts com persones. Cal prestar molta atenció a les diferents fases: 

- La captació (també hem de pensar què volem captar...nous 

col·lectius?... per participar en activitats, per participar en 

comissions,...? l’estratègia serà diferent en cada cas) Disposem 

d’un bon projecte d’entitat? El sabem comunicar? 

- La incorporació: cal fer una bona acollida, presentar-se, 

convidar,..., facilitar documentació de l’entitat,... És la primera 

impressió i anirà acord amb la motivació de la persona i el seu 

recorregut. 

- La implicació: com fidelitzem? Tenim una comunicació regular? Hi 

ha moments informals per fer créixer lligams? S’agraeix i es 

reconeix la  tasca?... Es fa acompanyament de les persones per 

animar-les a involucrar-se en l’entitat? 

- Però també hem de tenir en compte la desvinculació de l’entitat, o 

bé d’un grup de treball, o bé de la junta directiva,... Gestionar-ho 

de forma positiva, deixant la porta oberta. 

Indicació 4:  

Reflexioneu en grup sobre les següents qüestions i concreteu com es podrien 

aplicar a cada entitat que us ha tocat per grup. Tingueu en compte els ímputs 

que s’han informat de cada entitat a l’inici: 

- Cal fer processos específics de captació o les persones han de venir 

soles? 

- És necessari disposar d’un bon projecte que reforci el paper de 

l’entitat en l’entorn? Com ha de ser aquest projecte, és a dir, quins 

elements claus ha de tenir)? 

- L’entitat com es relaciona amb l’entorn? Com podem millorar 

aquesta relació per incorporar més persones a l’entitat? 

- Què podem fer per cuidar les persones que s’incorporen a l’entitat? 
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3. EINES DE COMUNICACIÓ PER APLICAR AL TREBALL ANTERIOR.  

(Veure dossier adjunt “Dossier Comunicació Social”) 

3.1. El paradigma de la comunicació. 

Quins eren els elements claus de tot esquema comunicació i com aquests 

s’adapten a les noves realitats socials, al tipus de públic al qual ens adrecem, 

als nous canals de comunicació digital,... 

3.2. El procés de comunicació. 

Tota acció de comunicació requereix d’un pla, d’una estratègia. Per tant, tota 

acció de comunicació cal ser pensada prèviament. 

Hi ha quatre elements essencials a tenir en compte: 

- QUÈ vull dir? (el missatge) 

- A QUI li vull dir? (el receptor) 

- Per QUINA via? (el canal) 

- COM ho faré? (el codi) 

3.3. Estils de comunicació. 

Entenem per “estil de comunicació” el mètode que cada persona té de 

relacionar-se i comunicar-se amb els altres. Està format pel conjunt d’accions 

i recursos verbals i no verbals que es desenvolupen en tota interacció. 

La teoria clàssica de la Comunicació defineix tres estils comunicatius: estil 

assertiu, estil passiu, estil agressiu. 

Dinàmica grupal: Seríem capaços d’ampliar aquesta llista? Quins estils 

(gairebé tècniques, tons) creieu que podem adoptar a l’hora de comunicar-

nos? Cada grup llista diferents estils de comunicació: irònic, humorístic, 

amigable, tècnic / legalista, comercial,... 

 

3.4. Abordar l’acció comunicativa. 

1. Preparar el missatge 

2. Expressar-se amb claredat 

3. Tenir confiança en un mateix 

4. Escoltar la persona o persones receptores 

5. Controlar el llenguatge no verbal 

Dinàmiques de comunicació oral (en base a les 4 entitats fictícies) 

- De tots cap a un 

Tot el grup comunica a un dels membres que: 

o El fan fora de l’entitat 
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o Volen que en sigui president/a 

o Que han rebut una denúncia d’ell pel motiu que sigui 

 

Tot el grup menys el receptor tenen un parell de minuts per a 

preparar la situació de forma prèvia... què farà cadascú, quin rol 

assumiran, com gestionaran la possible resposta.... 

 

El moderador dona indicacions a la persona receptora de com 

reaccionar (Plorant / Amb ira / Però “per què?” / Amenaçador) 

 

- D’un cap a tots 

Un de vosaltres ha de comunicar a la resta del grup un fet concret, 

que el grup desconeix inicialment. Els altres mirar de convèncer-lo 

tot i que cal deixar-lo explicar els motius: 

o Que vol ser president/a de l’entitat, tot i no formar-ne part 

o Que vol denunciar l’entitat per algun fet concret 

o Que vol absorbir l’entitat i incloure-la en una ja existent 

o Que l’Ajuntament no els atorgarà cap subvenció enguany 

 

Comunicació digital 

Reflexionem sobre la importància d’identificar correctament el canal a usar 

per comunicar-se amb cada tipus de públic.  

Canals: xarxes social, cartes, whatsapp, newsletter, xats en grup, vídeos, 

trucades telefòniques, cartells o flyers,... 

Públics: Junta directiva, socis, població en general (d’edat jove), població en 

general (d’edat adulta), Ajuntament (nivell tècnic), Ajuntament (nivell 

polític), entitats del mateix ram d’altres municipis, altres entitats de Begues, 

possibles associats potencials d’altres municipis. 

Dinàmiques de comunicació digital (en base a les quatre entitats fictícies de 

l’inici) 

Escriure un whatsapp (i enviar al grup de la jornada) explicant: 

- Entitat d’ornitologia de Begues: anunciar la sortida que fareu 

dissabte. Missatge adreçat a membres d’altres entitats del poble 

- Associació cultural de ball de bastons de Begues: creació del 

grup d’adults. Missatge adreçat a pares i mares de les escoles 

- Club esportiu de boxa. A la resta de clubs esportius presentant-

vos i demanant-los col·laboració. 

- Associació d’amics de la infància: explicar l’existència de 

l’entitat  i demanar a mestres i professors que ho comentin a les 

aules i famílies. 

(Tenir en compte el missatge textual, però també les emoticones, tipus 

d’estils, partició de missatges,...) 
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Resultat de la dinàmica: 

- Entitat ornitologia de Begues: missatges enviats pels 

participants en la dinàmica segons la directriu: “Anunciar la sortida 

que fareu dissabte. Missatge adreçat a membres d’altres entitats 

del poble” 
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- Associació cultural de Ball de bastons de Begues: Missatges 

enviats pels participants en la dinàmica segons la directriu “Creació 

del grup d’adults. Missatge adreçat a pares i mares de les escoles” 
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-Club esportiu de boxa: Missatges enviats pels participants en la 

dinàmica segons la directriu “Missatge la resta de clubs esportius 

presentant-vos i demanant-los col·laboració” 
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- Associació d’amics de la infància: Missatges enviats pels 

participants en la dinàmica segons la directriu “Explicar l’existència de 

l’entitat  i demanar a mestres i professors que ho comentin a les aules 

i famílies” 
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Algunes reflexions: 

Com veieu, no hi ha una sola manera d’afrontar un missatge per aquets canal 

(Whatsapp), de la mateixa manera que no hi ha una sola manera d’afrontar 

un missatge per qualsevol altra canal.  

De forma inicial, com s’ha comentat, cal tenir clar essencialment: 

- Què volem dir (el missatge) 

- A qui ens adrecem (el tipus de públic) 

A partir d’aquí, tot i que no existeix una única fórmula vàlida, sí que podem 

exposar alguns trets generals: 

- Sempre és preferible unificar tot el contingut en un únic missatge, 

millor que no pas enviar diversos missatges amb el text “a trossos”. 

Això permet una comunicació menys invasiva (el mòbil pita menys) 

i que la informació quedi tota recollida en un únic missatge, de 

manera que si el/la receptor/a el vol reenviar, sigui més fàcil. 

- Eviteu els missatges densos: ni excessivament llargs ni apilotonats: 

Feu salts de paràgraf, frases curtes,... que el text “respiri”. 

- Incorporeu-hi emoticones de context (els ocellets en el cas del 

primer grup, els guants de boxa en el tercer grup,...) sense abusar-

ne: ajuden a rebaixar la densitat de text i desperten l’atenció de la 

persona receptora.  

- Incorporeu-hi (quan sigui necessari) emoticones d’emocions per a 

donar al text el to que voldríeu transmetre amb la paraula o la 

comunicació no verbal en una comunicació oral. Aquest fet serà 

especialment útil quan vulgueu transmetre un missatge vinculat a 

un estat d’ànim i evitar així els clàssics malentesos de “no sé si està 

enfadat”, “no sé si m’està demanant perdó”,.... En el cas concret 
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de l’exemple potser no caldrien, però us servirà per a 

comunicacions d’aquest tipus on el to de la vostra veu sigui 

important. 

- Incorporeu-hi la negreta per a ressaltar parts del missatge 

(escrivint l’asterisc * abans i després de la frase que vulgueu 

ressaltar en negreta). Ajudarà el/la receptor/a a focalitzar sobre el 

centre d’interès de l’escrit.  

 

13 a 14h 

POSADA EN COMÚ DEL TREBALL EN GRUP 

Arribats en aquest punt, tornem a posar-nos en rotllana. Cada grup fa la 

presentació del treball que han fet segons les quatre indicacions que s’han 

rebut en cada entitat fictícia.   

Grup Ball de bastons:                            

 

Al respecte dels públics han parlat que l’associació de ball de bastons és una 

entitat oberta a totes les edats. Farien grups per edats. Tindrien una junta 

directiva per dinamitzar. Comenten que per tal de cridar a nou públic seria 

interessant fer pinya amb altres entitats culturals. Per tal de treballar la 

cohesió  i cridar a nous participants es podrien organitzar jornades amb 

“macarronada” o “paella”. També es podria fer un grup de professors per 

ensenyar a pares/mares. Per fer difusió s’utilitzaria el whatsapp i el correu 

electrònic. 
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Grup Club de boxa: 

     

El públic del club són els infants, joves i gent adulta. Altres també com ara la 

junta directiva, els entrenadors/ores,… L’entitat també pot treballar 

problemes relacionals, de conducta,… Seria important posar en valor els 

beneficis de l’entitat, no només com a competició. 

 

Grup Amics de la infància:                      
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El públic del’entitat són: infants, voluntariat, família, entitats amb activitats 

per a infants, centres educatius, l’ambulatori,… 

Caldria definir les tasques del voluntariat, fer activitats de suport familiar, 

treball en xarxa,… 

Per a donar solució al problema de “som molt pocs” caldria fer molt spam, 

participació activitats locals i taules d’entitats. 

Serà important com es fa la captació, ja que pot ser una entitat desconeguda. 

Cal saber la missió: aconseguir recursos per a infants. Serà important fer una 

bona acollida i acompanyament. 

  

Grup Ornitologia (Pio-Pio): 

   

El públic de l’entitat són biòlegs, aficionats, tècnics medi ambient, entitats 

ecologistes, ajuntament. Hi ha molts públics de forma transversal. La ubicació 

de l’entitat és una avantatge per l’entorn que tenim. 

Davant del problema de no renovar la junta directiva, cal tenir en compte que 

la junta no és una persona, és un equip de treball. Cal fer-los partícips i fer 

veure que hi ha la necessitat i que no estan sols. Cada persona es pot implicar 

a la seva manera en una entitat. 
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Reflexions finals: 

- Puc incorporar algun dels aspectes que hem treballat a la meva 

entitat? 

- Hi ha algun aspecte que m’ha fet reflexionar sobre com ho fem i 

sobre si podríem fer-ho millor? 

- Teníem en compte el cicle de vida a l’entitat? 

- Fem actuacions de captació? 

Comentaris de les entitats: 

- Es comenta que la Jornada d’entitats ha estat molt bé. Molt útil. Ha 

fet reflexionar perquè potser és el moment de tornar a començar. 

- Les associacions aporten molt. Tenen un alt valor a nivell 

comunitari. És molt important la implicació del jovent. 

- El jovent comenta que és important el sentiment de pertinença, el 

creixement en valors. Pertànyer a una entitat et dona l’opció 

d’aprendre molt i compartir. 

- S’han après moltes coses de les que realment hi ha una carència. 

- Ha estat una jornada molt rica en diversitat, ben organitzada i 

agradable. 

- S’agraeix que només sigui en matí. 

- El format de jornada de treball en equip, reflexió, dinàmiques, ha 

estat molt encertat i cal poder seguir fent-lo a les properes. 

 

Es conclou la Jornada indicant a les entitats que a la carpeta hi tenen 

un full amb 2 requadre a omplir. 

1r requadre: Fem 1 llistat amb les FORTALESES que tenim a l’entitat. 

Per exemple, el equip humà, les reunions setmanals, el caliu, la 

persona que fa de líder, aquell que sempre fa bromes, que som molt 

coneguts al poble, etc.  

2n requadre: Fem 1 llistat amb aquelles coses que ens farien falta per 

ser encara més FORTES. Per exemple, tenir més gent que ajudi, 

disposar d’una pàgina web, tenir relleu a la junta, etc. 

S’anima a que l’omplin i el serveixi per reflexionar a les seves entitats. També 

s’anima a que el que s’ha treballat durant el dia se’n faci difusió a les entitats, 

per tal de poder concretar accions a cada entitat. 

 

Sense més comentaris, en aquest moment ens disposem a anar a dinar. 
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ANNEX 

 

LLISTAT DE FORTALESES QUE TENIM A L’ENTITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTAT DE COSES QUE ENS FARIEN FALTA PER SER ENCARA MÉS 

FORTES: 
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 GALERIA FOTOGRÀFICA  

 

Presentació inicial de la jornada 

 

 

 

 



                                                                    Jornada d’entitats 2022 

 

Grups de treball 
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Posada en comú 

         

         

 

Foto final de grup 

 


