
Servei d’assessorament a les entitats
Neix amb la finalitat d’informar, orientar i donar suport als ciutadans i a les 
entitats per tal d’enfortir, promoure i dinamitzar el teixit associatiu i potenciar la 
seva cohesió en el territori.

Els dimecres, ens trobaràs al Centre cívic del Carme per resoldre 
els teus dubtes i ajudar-te. Pots concertar cita prèvia o venir 
directament.

HORARI: Dimecres de 10.00 a 12.00 h i de 17.00 a 20.00 h
I si no et va bé aquest horari, truca’ns i busquem dia i hora!

?

Tardor 2015
i Per més informació i inscripcions:

Tel. 977 010 229
a/e: info.participacio@reus.cat
lloc web: www.entitatsreus.cat

ESPAI ENTITATS REUS, 
RESERVA’T EL 20 DE 
NOVEMBRE!!



Formació 
tardor 2015

Aplicacions web/mòbils gratuïtes per la gestió de les entitats:

Descripció:
Descobrir de forma pràctica els avantatges i les possibilitats que ofereixen les apli-
cacions web/mòbils (majoritàriament de l’entorn Google App) gratuïtes (freemium) 
per la gestió de les comunicacions, els arxius i els documents digitals, els calenda-
ris, els contactes, etc... en les entitats.

Temari: 
Comunicar en un entorn digital (GMail, Hangouts) 
Gestionar contactes (Google Groups) 
Gestionar arxius en línia (GDrive, OneDrive, Dropbox) 
Gestionar calendaris (planificació) (GCalendar, Doodle) 

Docent: Carles Porté
Dies: Dilluns 19 i dimecres 21 d’octubre
Hora: de 19.00 a 21.00 h
Lloc: Centre cívic del Carme

Què vull ser quan sigui gran? 

Descripció:
El dia a dia de les entitats, la dedicació voluntària de les persones que hi participen fa que, so-
vint, es funcioni amb inèrcia i no es plantegin noves formes de fer les coses o noves activitats 
que donin resposta a les necessitats dels socis. Qualsevol època pot ser un bon moment per fer 
una reflexió sobre quins aspectes ha de repensar i treballar l’entitat i com fer-ho.

A partir d’un diagnòstic individual d’entitat es treballarà, de forma grupal i individual les accions 
a fer per millorar l’entitat.

Temari:
1. Temes a millorar de l’entitat.

Què farà millor la nostra organització? Diagnòstic de punts febles a millorar i punts forts a 
potenciar.

2. Identificació de 4 aspectes a treballar.
A partir dels temes detectats, es prioritzaran aquells aspectes que permetin millorar el dia 
a dia de l’entitat.
Aquests aspectes poden ser: organitzatius, de participació, de voluntariat, de comunicació, 
de captació de recursos,... Segons les necessitats de cadascú.

Docent: Irene Borràs
Dies: Dilluns 14 i dimecres 16 de desembre
Hora: de 19.00 a 21.00 h
Lloc: Centre cívic del Carme

Més informació, 

al lloc web

entitatsreus.cati


