
BUIDATGE DE LA SESSIÓ DE TREBALL SOBRE ASSOCIACIONISME 

22 d’octubre 2011  

Centre Cívic del Rieral 

La sessió de treball celebrada el passat dissabte 22 d’octubre, va tenir una 
durada aproximada de dues hores (de 10 a 12h) i va comptar amb la 
participació de 12 persones representants de diferents associacions (2 de 
l’AV del Molí, 2 de Dona Activa, 4 de l’AV del Rieral, 2 de l’associació de 
Balls de Saló, 1 de l’Interampa i 1 de l’Associació de Comerciants del 
Rieral). L’entitat de la Creu Roja va excusar la seva presència. 
 
L’objectiu de la sessió era fer propostes per donar resposta a 5 reptes de 
l’associacionisme de Lloret identificats prèviament a partir de les entrevistes 
realitzades a representants d’aquestes associacions del municipi.  
 
Per a fer-ho es va seguir una metodologia participativa: en un primer 
moment es va dividir els participants en quatre grups petits de quatre 
persones (intentant ser els màxim d’heterogenis possible) i se’ls va 
demanar que escrivissin un màxim de tres propostes per cadascun dels 5 
reptes. Amb aquesta manera de treballar es volia aconseguir un primer 
nivell de consens. En un segon moment un portaveu de cada grup va 
exposar les propostes en el gran grup, amb les que es va arribar a un 
consens.  
 
A continuació es presenten les propostes fetes per cadascun dels cinc reptes 
de l’associacionisme. 
 
 
REPTE 1. Motivar la gent a participar i implicar-se activament a 
l’associació 
 

‐ Realitzar memòries sobre les actuacions de l’associació i informar als 
associats de les carències o del que no ha funcionat. Els associats 
s’han d’implicar perquè en propers esdeveniments se solucionin les 
coses que anteriorment no havien sortit bé. 

‐ Informar sobre les actuacions de les associacions i dels seus objectius 
i projectes de manera activa i constant utilitzant diversos canals 
(SMS, webs, blocs, festes, etc.) 

‐ Delegar tasques molt concretes de l’associació a persones molt 
concretes. Amb això s’evitaria que una mateixa persona tingués una 
sobrecàrrega de feina. 

‐ Implicar els presidents de les comunitats de veïns a les associacions 
de veïns.  

‐ Potenciar l’interès comú dels problemes o reptes de l’associació. 

Els participants van estar d’acord amb totes les propostes apuntades. 

 



REPTE 2. Facilitar que les associacions de Lloret guanyin 
protagonisme social i tinguin més visibilitat i espai en la vida de 
Lloret. 
 

‐ Publicitar més les associacions pel bé comú de la societat: cedir 
espais informatius a les associacions (ràdio, TV, butlletí municipal), 
ampliar la informació sobre les associacions que surt a la web 
municipal o aprofitar el potencial de les xarxes socials (tant 
l’Ajuntament com els associacions) 

‐ Crear una revista similar al format del butlletí municipal que 
representi les diferents associacions, les seves actuacions i 
esdeveniments. 

‐ Millorar la comunicació entre associacions i Ajuntament. 
‐ Que hi hagi un compromís polític amb les tasques o propostes de 

l’associació. 
‐ Crear “vistes de correu”, és a dir, que cada associació informi a 

l’Ajuntament de les activitats que fa i que l’Ajuntament en faci difusió 
a la ciutadania a través de llistes de correu electrònic. 

‐ Que les associacions puguin estar presents a les Juntes de Govern 
(comprovar legislació vigent). 

‐ Que les associacions puguin administrar un fons fixa del pressupost 
municipal. 

Els participants van estar d’acord amb totes les propostes apuntades. 

 
REPTE 3. Fomentar espais d’interrelació entre associacions per 
poder fer i coordinar activitats conjuntes  
 

‐ Proposar des de la Secció de Participació Ciutadana la interrelació 
entre associacions. 

‐ Seguir treballant des de la Secció de Participació Ciutadana per a  
dinamitzar les associacions com una eina de cohesió social. 

‐ Organitzar esdeveniments en els centres cívics. 
‐ Fer reunions coordinades entre associacions amb calendari. 
‐ Reunions periòdiques per objectius comuns.  
‐ Crear una coordinadora estable d’associacions. 
‐ Tenir un referent al centre cívic que informi sobre les associacions. 
‐ Organitzar una festa anual de germanor. 

Els participants van debatre força estona sobre els pros i contres 
d’organitzar-se en una entitat de segon grau, és a dir, en una coordinadora 
d’entitats. Es van aplaçar a parlar-ne en trobades posteriors. 

 



REPTE 4. Facilitar la democratització del funcionament intern de les 
associacions (renovació de càrrecs, participació dels membres), 
gestió i transparència dels recursos, relació amb altres associacions  
 

‐ Fomentar que les associacions tinguin organigrames participatius. 
‐ Bústia de queixes i/o suggeriments per a les associacions amb 

representació a les seves seus socials. 
‐ Tenir un tècnic de referència per a les associacions amb l’objectiu de  

resoldre temes com els aspectes legals d’una associació. 
‐ Proporcionar un carnet de soci als membres d’una associació amb 

l’objectiu d’obtenir avantatges comercials. 
‐ Que les associacions tinguin i actualitzin la seva pàgina web com una 

eina de transparència. 

Els participants van estar d’acord amb totes les propostes apuntades. 
 

REPTE 5. Convertir els centres cívics en equipaments de referència 
per a les associacions i la ciutadania i en una eina de dinamització 
de les associacions 
 

‐ Organitzar esdeveniments o activitats en els propis centres cívics. 
‐ Implicar la joventut en els centres cívics. 
‐ Col·laboració per part del personal dels diferents centres cívics amb 

les diferents informacions que puguin arribar a l’associació. 
‐ Que tots els barris disposin d’un centre cívic com el del Rieral.  
‐ Dinamitzar els centres cívics com a punt de referència. Canalitzar les 

activitats a través dels centres cívics.  

Els participants van estar d’acord amb totes les propostes apuntades. 

 






