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FORMACIÓ PER A ENTITATS PRIMAVERA-ESTIU 2022
GESTIÓ ECONÒMICA DE LES ENTITATS
Es tracta d’una formació bàsica en tres sessions sobre com gestionar l’economia de l’entitat per portar un bon control de les finances, de la
fiscalitat i per poder rendir comptes amb els socis/es i amb les administracions.

5 d’abril de 18.30 a 20.30 h

Com portar els comptes de l’entitat: quins i com

19 abril de 18.30 a 20.30 h
Aspectes legals i fiscals a conèixer

26 d’abril de 18.30h a 20.30h

Com sol·licitar i com justificar subvencions de forma correcta
Podeu fer el curs sencer o bé inscriure-us a una sola sessió.

Formador: Irene Borràs

Economista, Consultora i formadora
en direcció i gestió d’entitats.

COM INTRODUIR LA IGUALTAT DE GÈNERE I LA COEDUCACIÓ EN LA NOSTRA ENTITAT I ENS ELS PROJECTES QUE IMPULSEM?
Eduquem igual a nenes i nens? Com les nostres expectatives influeixen en el que esperem dels infants? Com afrontem, des de l’entitat les
diferents necessitats i demandes que ens fan infants i joves? Com operen les nostres idees preconcebudes i els nostres prejudicis i estereotips?

Dimecres 11 de maig de 18.30 a 20.30 h

Conceptes bàsics sobre igualtat de gènere i coeducació (adreçat a totes les entitats)

Dimecres 18 de maig de 18.30 a 20.30 h

Com incorporar la igualtat de gènere i la coeducació a les AMPA

Dimecres 25 de maig de 18.30 a 20.30 h

Com incorporar la igualtat de gènere i la coeducació a les entitats esportives

Formació a càrrec
de la Cooperativa Coeducacció

PROPERES FORMACIONS

JULIOL 2022
FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS 4, 5, 6 DE JULIOL DE 18 A 22 H

MODALITAT DE LES FORMACIONS I ASSESSORAMENTS
Tant les formacions com els assessoraments es faran de forma telemàtica. Un cop confirmeu la inscripció, us
enviarem l’enllaç de la sessió per correu electrònic.
Inscripcions: participacio@montornes.cat
Més informació a: www.montornes.cat/participacio

LES ENTITATS AL DIA
Les Entitats al Dia és un programa iniciat el 2016 pel departament de Participació Ciutadana que té per
objectiu donar suport a les entitats a través de l’assessorament personalitzat, l’acompanyament en la gestió
de l’entitat i l’oferiment de formació.

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER A ENTITATS
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 fiscal, eines 2.0, dinamització
comunitària, prevenció, seguretat, participació, comunicació efectiva, participació del voluntariat.
Si teniu alguna necessitat formativa, escriviu-nos a participacio@motornes.cat

?

SERVEI D'ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT
A ENTITATS (SAAE)
Es tracta d’un servei d’assessorament i acompanyament integral i gratuït, adreçat a entitats i col·lectius, que té
per objectiu millorar la gestió associativa i facilitar el desenvolupament integral del projecte de les entitats de
Montornès del Vallès.
El servei comprèn set àrees temàtiques:
• Jurídica (tràmits registrals, estatuts, contractes civils i mercantils, certificats, gestió d’assegurances...)
• Econòmica (comptabilitat, obligacions econòmiques, tresoreria...)
• Gestió de persones (voluntariat i personal contractat)
• Gestió tributària i fiscalitat (IVA, IS, 347, lloguers, exempcions, certificat digital...)
• Transformació digital (eines per teletreballar, seguretat de dades, programa de gestió per a entitats,
equipament informàtic...)
• Comunicació (notes de premsa, comunicats, pla de comunicació, campanyes de difusió...)
• Formació (formació de l’entitat, formació al voluntariat...)
Per sol·licitar el servei només heu d’escriure a participacio@montornes.cat i concertarem una entrevista amb
l’especialista que necessiteu. L’horari del servei és de dilluns a dijous de 9 h a 18 h i el divendres de 9 h a 15 h.

ESPAI WEB
En l'àmbit de participació ciutadana de la web municipal, hi trobareu informació d’interès per a entitats i voluntariat.
Podeu veure els serveis a disposició de les associacions, fer tràmits en línia, trobar informació d’interès...
www.montornes.cat/participacio

EL BALCÓ DE L’ENTITAT
És un espai reservat al Butlletí d'informació municipal "Montornès Viu" per a donar a conèixer a la població els
projectes i activitats que desenvolupen les entitats del poble.
Per sol·licitar participar, heu d’escriure a participacio@montornes.cat

