
       
 

   
 

 

XERRADES INFORMATIVES PER A LES ENTITATS 

 

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i 

Comunitària, organitza xerrades informatives per a les entitats sense finalitat de 

lucre a les 42 comarques de Catalunya. 

 

� Les xerrades han de permetre informar-vos dels recursos i serveis gratuïts que la 

Generalitat posa al vostre abast i poder-los conèixer de primera mà:  

 

� Recursos gratuïts per assessorar-vos sobre aspectes jurídics, administratius, 

econòmics i comptables. 

 

� Oferta formativa per a les persones voluntàries de la vostra entitat, pels 

vostres responsables i pels professionals que hi treballen.  

 

� Serveis d’assessorament individualitzat per a la millora de la viabilitat de 

l’entitat i dels seus projectes (gestió de persones, diversificació de fonts de 

finançament,  projectes d’intervenció, captació de fons, pla de formació, 

comunicació i difusió...).  

 

� Webs, portals i plataformes on trobar informació sobre el món associatiu i 

de voluntariat i recursos útils que us facilitin la gestió i la comunicació. 

 

� Serveis gratuïts d’assessorament per la millora de la comunicació 2.0 de 

l’entitat i per a l’accés a recursos i eines tecnològiques al vostre abast.  

 

� Recursos que s’ofereixen per construir xarxa amb altres entitats i altres 

agents, per relacionar-se amb el món empresarial o per cridar la ciutadania 

per incorporar més persones als vostres projectes.  

 

� Les xerrades també han de permetre informar-vos de les normatives que us 

afecten, dels drets i deures que aquestes estableixen i poder resoldre els dubtes 

que tingueu al respecte  

 
 

� Com podem millorar la GESTIÓ DEL NOSTRE DIA A DIA ? 
� I si volem AMPLIAR LA NOSTRA BASE SOCIAL, què hem de fer? 
� Hem d’ASSEGURAR les persones voluntàries? 
� ON BUSQUEM PERSONES VOLUNTÀRIES  per a l’entitat? 
� I per ACONSEGUIR FINANÇAMENT, què fem? 
� I si volem estar presents a les XARXES SOCIALS, PER ON COMENCEM? 
� Quina NORMATIVA ens empara com a entitats de voluntariat? 
� On podem TROBAR INFORMACIÓ ÚTIL que ens ajudi en el nostre dia a dia? 
� Qui ens pot ASSESSORAR en temes jurídics o comptables? 

 

              ... en definitiva:  

 

 RECURSOS  Coneixem bé quins tenim al nostre abast?

DRETS OBLIGACIONSTenim clars quins  i quines  estableix la Llei? 

 QUI ON Sabem ens pot ajudar i trobar la informació? 

 

 

VINE A LES XERRADES TERRITORIALS ORGANITZADES        
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA I INFORMA-TE’N!  

 

17.30h - Benvinguda i presentació de la jornada 

17.45h - Informació sobre els recursos, eines i serveis que la 

Generalitat  de Catalunya posa al servei de les entitats 

18.45h - Debat obert amb els participants 

19.30h – Cloenda 

 

 
 


