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Les associacions continuen rebent suport municipal a 
través del programa “Les entitats al dia” 

Aquesta setmana s’ha iniciat la programació del trimestre que inclou 
formació sobre xarxes socials, protecció de dades i una sessió 
d’assessorament en gestió fiscal i econòmica de les entitats. 

 
Una desena d’entitats del poble han participat aquesta setmana en la primera 
sessió d’un curs sobre xarxes socials i comunicació 2.0, inclòs en la 
programació per al 2017 del programa “Les entitats al dia”. 

El 15 de febrer, s’oferirà una sessió d’assessorament personalitzat amb 
Roger Santiago, especialista en gestió fiscal i econòmica d’entitats perquè les 
associacions puguin resoldre dubtes en aquests àmbits. Les entitats 
interessades han de demanar cita a participacio@montornes.cat, al 
93.572.11.70 ext.9133 o al 93.568.8127. 

El 15 de març es durà a terme un taller sobre la llei de protecció de dades 
(LOPD) amb objectiu de donar a conèixer com afecta a les entitats i quines són 
les mesures necessàries que han de prendre per garantir la privacitat de les 
dades que tracten. Les entitats interessades s’hi poden inscriure fins al 5 de 
març. 

 
Un programa consolidat  
 
El projecte “Les entitats al dia” es va engegar l’any 2015, amb l’objectiu de 
donar suport al teixit associatiu del poble i ajudar-lo en el desenvolupament de 
les seves activitats. 

Des de la posada en marxa, prop de 40 entitats i associacions han participat en 
propostes formatives organitzades en base a les qüestions que més interès els 
desperten com la gestió legal i econòmica i la comunicació. També s’han tractat 
matèries com la igualtat i la mediació. 

A més de les accions formatives, i del servei d’assessorament jurídic i de gestió 
econòmica, el projecte inclou el portal www.entitatsmontornes.cat, un espai a la 
xarxa que permet a les associacions dinamitzar la seva activitat i compartir 
recursos. 
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