
MODALITAT DE LES FORMACIONS I ASSESSORAMENTS
Tant les formacions com els assessoraments es faran de forma telemàtica. Un cop inscrites, us enviarem l’enllaç 
a través del correu electrònic.

Inscripcions:  Per formalitzar les inscripcions, tant a les formacions com per sol·licitar un assessorament cal enviar un 
 correu electrònic a: participacio@montornes.cat

entitats
al dia!

Programa de

suport asso
ciatiu
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de Montornès 
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Les

SESSIONS FORMATIVES ABRIL - JUNY 2021 

NOU CONTEXT POSTCOVID
ELS NOUS REPTES I ELS RECURSOS DISPONIBLES A LA XARXA PER A ENTITATS  
En el context postcovid, les entitats han de fer front a nous reptes: transformació digital, obtenció de fonts econòmics, participació interna, relleu 
de juntes directives, comunicació efectiva...
La sessió té per objectiu obrir un espai de re�exió conjunta per afrontar tots aquests canvis, així com informar dels recursos  gratuïts  per a 
entitats que es poden trobar a la  xarxa.

Dimarts 13 d’abril, de 18.30 a 20.30 h Formador:  Joan Rosinach
 Consultor del Servei d'Acompanyament a Entitats de Xarxanet.org

GESTIÓ ASSOCIATIVA
Sessió d'acompanyament i ajuda a les persones que tot just han engegat una associació o aquelles que volen repassar si disposen dels aspectes 
clau per gestionar adequadament una entitat. 
• Qui som, què volem fer i com ho farem?
• Govern de l’entitat, junta, comissions, assemblees…
• Les persones i l’entitat, voluntariat 
• Comunicar i captar socis/sòcies
• Gestió bàsica de l’entitat aspectes legals i �scals

Dimarts 8 de juny , de 18.30 a 20.30 h

EINES 2.0
COM COMUNICAR EN EL SEGLE XXI PER SER VISIBLES?
La formació té per objectiu transmetre els coneixements bàsics de la comunicació del s. XXI, analitzar quin tipus de continguts comunicatius cal 
crear i veure quins canals de difusió són més interessants per a cada entitat. Al �nal es podrà fer un pla comunicatiu que ajudi a la projecció de 
l’entitat (notes de premsa, minivídeos, xarxes socials...).

Dissabtes 8 i 22 de maig , de 10 a 13 h Formador:  Àlex Ferré
 Expert en comunicació i  videomàrqueting

Formador:  Joan Rosinach
 Consultor del Servei d'Acompanyament a Entitats de Xarxanet.org



LES ENTITATS AL DIA

Les entitats, per poder fer gestions en línia amb les administracions públiques, necessiten un certi�cat digital que les acrediti com a persona jurídica.

Per saber com obtenir-lo, podeu consultar aquest enllaç: http://xarxanet.org/economic/recursos/el-certi�cat-digital-o-signatura-electronica

També podeu sol·licitar ajuda per a la tramitació del Certi�cat Digital a través del Servei d’assessorament per a entitats, escrivint a 
participacio@montornes.cat o trucant al Departament de Participació Ciutadana 93 572 11 70

RECORDATORI

•  Com podem millorar la captació de fons per a la nostra entitat? 
•  Com podem fer tràmits electrònics per a l’entitat? Aprenem a fer els tràmits bàsics en  línia

Les Entitats al Dia és un programa iniciat al 2016 pel Departament de Participació Ciutadana amb l'objectiu de 
donar suport a la gestió i a l’activitat associativa a través de l’assessorament, acompanyament i formació als 
membres d’entitats i col·lectius de Montornès. Enguany ampliem el servei amb més àmbits temàtics.

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA
Anualment programem sessions formatives amb l'objectiu d'aportar coneixement i eines útils per al 
desenvolupament i la gestió de les entitats i el voluntariat: marc legal i �scal, eines 2.0, dinamització 
comunitària, prevenció, seguretat, participació i voluntariat, comunicació efectiva, participació del voluntariat… 

Si com a entitat teniu alguna necessitat formativa,poseu-vos en contacte amb participacio@montornes.cat

SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
I DE GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ENTITAT
Servei d’assessorament i acompanyament integral i gratuït, adreçat a entitats i col·lectius, que té l'objectiu de 
millorar la gestió associativa i facilitar el desenvolupament del projecte i programa d’activitats de les entitats.

El servei comprèn set àrees temàtiques: 
• Jurídica (tràmits registrals, estatuts, contractes civils i mercantils, certi�cats, gestió d’assegurances...)
• Econòmica (comptabilitat, obligacions econòmiques, tresoreria...) 
• Gestió de persones (voluntariat i personal contractat)
• Gestió tributaria i �scalitat  (IVA, IS, 347, lloguers, exempcions, certi�cat digital...)
• Transformació digital (eines per teletreballar, seguretat de dades, programes de gestió per a entitats, 

equipament informàtic...)
• Comunicació (notes de premsa, comunicats, pla de comunicació, campanyes de difusió...)
• Formació (per a l’entitat, per al voluntariat...)

Per sol·licitar el servei heu d’escriure a participacio@montornes.cat . 
L’horari del servei és de dilluns a dijous de 9 a 18 h i els divendres de 9 a 15 h.

PROPERES SESSIONS DE TARDOR 

?

ESPAI WEB PER A ENTITATS
A partir del mes d'abril, el web municipal incorporarà un nou àmbit dedicat a Participació Ciutadana amb informació 
d'interès per a entitats i col·lectius. Podeu veure els serveis a disposició de les associacions, fer tràmits en línia, trobar 
informació d’interès… https://www.montornes.cat/participacio


