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INTRODUCCIÓ
Les entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per complir una finalitat d’interès general o
particular, tenen un gran impacte en el desenvolupament de la nostra societat. Les persones que formen part
de les entitats, amb la seva acció voluntària, contribueixen a la millora de les condicions de vida de les
persones, la vertebració dels territoris i a la promoció de la cohesió social.
La Llei catalana del voluntariat (aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015) té per
objectiu regular el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir
l’associacionisme i el voluntariat, i donar-los suport com a agents de transformació social. En aquest sentit, els
governs locals tenim el paper d’impulsar i desenvolupar polítiques públiques que permetin i reforcin l’exercici
de les entitats i el voluntariat.
Esplugues compta amb un alt grau de compromís ciutadà, que es fa palès a través d’una gran xarxa associativa
que participa activament en la construcció de la ciutat.

Registre d’entitats
A Esplugues disposem d’un Registre d’entitats sense ànim de lucre. Al Registre d’entitats d’Esplugues hi ha
més de 140 entitats dels àmbits següents:






Acció social i salut
Cultura
Comunitari i veïnal
Polítiques d’igualtat
Educació







Esport
Infància i joventut
Promoció econòmica
Cooperació
Ambiental

Del registre se’n deriva el Directori d’entitats, el qual està a l’abast de la ciutadania.

Suport a l’associacionisme
Les entitats registrades tenen accés als diferents serveis i recursos que ofereix l’Ajuntament, la finalitat dels
quals és el suport a les entitats en el seu desenvolupament quotidià. Des del préstec de material i
infraestructura, la cessió de l'ús de sales als diferents equipaments municipals, fins a l'assessorament per a
endegar una associació, així com la facilitat de disposar d'espais als diferents canals de comunicació per
divulgar les activitats i serveis que presten a la ciutadania.
A més a més, la majoria de les entitats que compten amb programes estables i/o puntuals d'activitats i serveis
poden optar, a través de les subvencions i convenis, a obtenir suport econòmic per fer front a les despeses de
l’entitat.
D’altra banda, l’Ajuntament d’Esplugues no compta amb voluntariat propi, en acompliment de la Llei 25/2015,
del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. Tot i això, dóna suport a la tasca associativa i
col·labora en l’organització de les activitats de ciutat impulsades per entitats, com és el cas de la Cursa
Solidària o bé la Xarxa d’Agents Preventives d’agressions sexistes.
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Portal Web associatiu
Des de l’any 2009 comptem amb un portal web associatiu, creat i actualitzat amb el suport de la Diputació de
Barcelona:
http://entitats.esplugues.cat

Formacions i xerrades
L’Ajuntament impulsa formacions sobre temes d’interès per a les entitats: fiscalitat, gestió associativa, etc.
El 2017, per exemple, es va dur a terme una xerrada per informar-les sobre la correcta aplicació dels nous
aspectes de la reforma fiscal del 2014.

Servei d’informació i assessorament a entitats
Existeix un servei presencial d’atenció personalitzada a les entitats on es dona suport a la gestió associativa.
S’assessora sobre aspectes generals de l’entitat: fiscalitat, comptabilitat, recursos humans, planificació
estratègica, etc. que es va iniciar al mes de març de 2017.

Estudi sobre el voluntariat i associacionisme a Esplugues
Per tal de conèixer la realitat de les entitats de la ciutat, detectar necessitats i recollir propostes, i amb
l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat i promoure el voluntariat, s’ha dut a terme un estudi sobre
el voluntariat i l’associacionisme a Esplugues. Per a tal fi, s’ha demanat a les entitats que omplissin un
qüestionari de 36 preguntes, distribuïdes en blocs temàtics que han tractat sobre les següents qüestions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades generals
Activitat de l’entitat
Les persones de l’entitat (sòcies, voluntàries, equip tècnic, destinatàries)
Canals de comunicació
Finançament
Ús d’espais i equipaments
Suport a les entitats i participació
Opinió sobre un punt de voluntariat

El treball de camp s’ha dut a terme d’octubre a desembre de 2017. Les entitats han tingut l’oportunitat de
respondre el qüestionari a través d’un formulari online, en paper o bé telefònicament.
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De les 139 entitats registrades a Esplugues en el moment de fer l’estudi, han contestat l’enquesta 67 entitats.
De les 72 entitats que no han contestat l’enquesta, 51 van rebre el qüestionari i encara no l’havien contestat
quan es va tancar el termini. 14 entitats estan il·localitzables i no se les va poder contactar. 4 entitats van
donar-se de baixa, i 3 van manifestar que no volien respondre el qüestionari.
Gràf ic 1. Motiu de no resposta

Pendent recepció
qüestionari

51
14

Il·localitzable
Donat de Baixa

4

No volen respondre

3

A continuació, es mostren els resultats de l’estudi, dividits per temes, així com una conclusió que inclou el full
de ruta de l’Ajuntament en matèria d’associacionisme i voluntariat. Als annexos s’hi recull el qüestionari i les
respostes de les preguntes obertes més significatives.
Els gràfics inclosos en aquest informe tenen com a base el total d’entitats que han respost el qüestionari
(n=67). En cas que sigui diferent, s’assenyala la base sobre la qual es calculen els percentatges corresponents
a cada gràfic.

6

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES ENTITATS
Hi ha força varietat en l’antiguitat de les entitats
d’Esplugues: un 19% són anteriors a 1980 (amb
major proporció entre les d’àmbit infantil, veïnal i
esportiu), i un 16% de la dècada del 1980. L’època
on es constitueixen més entitats és als anys 1990,
d’on sorgeixen un 25% de les entitats que han
respost l’enquesta –destacant els àmbits
ambiental, d’igualtat, veïnal i cooperació. Un 19%
de les entitats enquestades es va constituir entre
2001 i 2010 –moltes educatives–, i un 9% a partir
del 2011, sobretot infància, joventut i cooperació.
Gràf ic 2. Any de constitució
25%
19%

19%
16%
9%

Fins a 1980 1981-1990

1991-2000

2001-2010 Des de 2011

10%

D’altra banda, un terç de les entitats actuen només
a Esplugues, i els dos terços restants afirmen
actuar, a més, en nivells superiors. Els àmbits que
més centren la seva actuació a Esplugues són
l’àmbit veïnal i l’àmbit educatiu. Pel que fa a la
resta de nivells, destaca el 21% d’entitats que
tenen Catalunya com a nivell superior d’actuació
(que s’enfila al 28% en les d’àmbit cultural, i el 25%
de les esportives). Un 9% tenen com a nivell
superior la comarca, i un 10% la província –en
ambdós nivells, hi destaca l’àmbit d’acció social i
salut. Mentre que sobre el total de les entitats que
han respost l’enquesta, només un 13% afirma
actuar en l’àmbit internacional, aquest
percentatge puja al 67% en l’àmbit de cooperació.
Gràf ic 4. Àmbit territorial màxim

Nc

La gran majoria de les entitats es constitueixen
com a associacions, federacions o clubs esportius.
En total, només un 9% són fundacions, sobretot als
àmbits de promoció econòmica, ambiental,
cooperació, igualtat, i acció social i salut.
Gràf ic 3. Forma jurídica

Fundació
9%

entitats que no tenen aquest estatus (un 46%), i un
10% l’està intentant aconseguir.

Altres
6%

Associació/
federació/
clubs esportius
85%

Un 42% de les entitats afirmen que estan
declarades d’utilitat pública, destacant els àmbits
veïnal, ambiental, d’acció social i salut, i de
cooperació. No obstant això, són majoria les

34%
21%
9%

10%

Ciutat
Comarca del Província de
d'Esplugues Baix Llobregat
Barcelona

Catalunya

12%

13%

Altres CCAA

Internacional

La meitat de les entitats pertanyen a alguna entitat
de segon nivell (federacions, plataformes, etc.,
sobretot d’igualtat, d’educació i de cooperació).
D’altra banda, l’àmbit que té menys lligams a
entitats superiors és l’educació (el 83% no en té
cap).
Gràf ic 5. Pertinença a entitat de segon
nivell
Ns/nc
3%

Sí
49%
No
48%
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS
Els àmbits majoritaris de les entitats que han
participat en l’enquesta són la cultura (un 43% de
les entitats la consideren un dels seus àmbits
d’actuació), l’acció social i la salut (28%) i l’esport
(18%). Del conjunt d’entitats que assenyalen la
cultura com a àmbit d’actuació, el subàmbits
majoritari és la cultura popular (52%). Pel que fa a
l’acció social i la salut, destaca l’atenció a la gent
gran i a la discapacitat. En l’àmbit de cooperació,
es tracta sobretot d’entitats que fan cooperació al
desenvolupament. En infància i joventut, hi ha més
entitats de lleure que associacions juvenils. La
resta de subàmbits es troben a l’esquema 1 (cal
tenir en compte que es podien marcar diversos
subàmbits, i per això no suma 100).

Esquema 1. Àmbits i subàmbits d’actuació

43%

28%

18%

CULTURA
Cultura popular i tradicional 52%
Art i arts escèniques 34%
Estudi i recerca 17%
Cultures estrangeres i multiculturalitat 7%
Ateneus 3%
Altres (Casal, conservació de patrimoni
mòbil, difusió del Camí de Santiago,
memòria històrica) 14%
ACCIÓ SOCIAL I SALUT
Gent gran 42%
Discapacitat 32%
Salut (no inclou salut mental) 32%
Salut mental 21%
Pobresa i exclusió 11%
Addiccions 5%
Altres (logopèdia, aeròbic, integració i
convivència) 11%
ESPORTS
Club esportiu 100%
Associació esportiva escolar 9%
Agrupació esportiva 9%

Gràf ic 6. Àmbit d’actuació

10%
Cultura

43%

Acció social i salut

28%

Esports
Polítiques d'igualtat

9%

18%
10%

Cooperació

9%

Infància i joventut

9%

Educació

9%

Comunitari i veïnal

7%

Ambiental

6%

Promoció econòmica

3%

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Associacions de dones 100%

COOPERACIÓ
Cooperació al desenvolupament 83%
Educació pel desenvolupament 50%
Ajuda humanitària 33%
Comerç just 33%
Drets humans 17%
Altres (ajut als orfenats d'Ucraïna) 17%

9%

INFÀNCIA I JOVENTUT
Lleure infantil i juvenil 83%
Associació juvenil 33%

9%

EDUCACIÓ
Associació de famílies d’alumnes 67%
Altres (Fòrum de debat, tallers a escoles) 33%

7%

COMUNITARI I VEÏNAL
Associacions veïnals 60%
Religioses 40%

6%

AMBIENTAL
Educació ambiental 75%
Defensa i protecció d’animals 50%
Ecologia i protecció de la natura 50%

3%

PROMOCIO ECONOMICA
Associació empresarial 50%
Altres (Intermediació laboral) 50%
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Gràfic 7. Principals activitats
Promoció de la
cultura

43%
22%

Sensibilització
Promoció del
voluntariat

19%

Esport

19%

Educació i
formació
Promoció de la
igualtat…
Educació en el
lleure
Suport a la inserció
sociolaboral
Promoció de la
salut
Informació i
orientació

16%

15%

50%

67%

13%
12%

26%

12%

40%

10%

Atenció psicosocial

10%
7%

7%

Defensa dels drets

6%

Assessorament
legal

6%

Treball comunitari

4%

Promoció del
comerç local

4%

Atenció sanitària

4%

Atenció domiciliària

4%

Alimentació

4%

Ajuts econòmics

4%

Atenció residencial

3%

Incidència política

1%

Altres

37%

15%

Recerca

Intervenció
socioeducativa
Atenció diürna o
centres de dia

79%

50%

L’activitat més mencionada és la promoció de la
cultura (mencionada per un 43% de les entitats),
seguit de la sensibilització (22%), la promoció del
voluntariat (19%), l’esport (19%), i l’educació i
formació (16%).
No obstant això, la principal activitat és diferent en
funció de l’àmbit. Per exemple, a l’àmbit d’acció
social i salut, la principal activitat és el suport a la
inserció sociolaboral
La majoria d’entitats (72%) assenyalen un sol
àmbit d’actuació, tot i que un 28% n’assenyala més
d’un.
Gràf ic 8. Nombre d’àmbits

37%

Diversos
àmbits
28%

Un sol
àmbit
72%

7%
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LES PERSONES
Persones sòcies
Hi ha força diversitat en les entitats d’Esplugues
pel que fa al volum de persones sòcies. Un 22% té
menys de 30 persones sòcies, un 15% té entre 31 i
90 persones sòcies, un 28% són entitats d’entre 91
i 250 sòcies i socis (on destaquen sobretot les
entitats esportives, veïnals i educatives), i un 18%
són entitats molt grans amb més de 250 persones
sòcies (on hi ha molts àmbits que treballen més
enllà del municipi, com l’acció social i sanitària,
cooperació i el medi ambient).

Pel que fa a la proporció entre homes i dones que
són socis i sòcies a l’entitat, en general, les entitats
a Esplugues estan més feminitzades (un 60% són
dones) Els àmbits més feminitzats són la promoció
econòmica, les polítiques d’igualtat, la cooperació,
i en menor mesura, l’acció social i la salut. Els
àmbits més masculinitzats són l’esport i l’educació.

Gràf ic 10. Proporció d’homes i dones sòcies

Gràf ic 9. Nombre de persones sòcies

Homes
40%

28%
22%
18%

16%

15%

3-30

31-90

91-250

Més de 250

Dones
60%

Nc

El grau d’implicació de les persones sòcies segueix una lògica d’embut: el més comú és participar puntualment
a les activitats (42%); en segon lloc, participar de forma continuada en les activitats (30%), i en tercer lloc,
participar activament a les activitats, assumint responsabilitats (18%). Els àmbits on es participa més
activament són l’educatiu i les polítiques d’igualtat. L’assistència més puntual és més comuna a les entitats
esportives i veïnals. No participar i només pagar la quota és mínim (7%), sobretot a les entitats de l’àmbit de
Gràf ic 11. Grau d’implicació dels socis/es
cooperació.
Assistència i/o participació
puntual
a les
activitats
Gràf
ic 11.
Grau
d’implicació dels socis/es
42%
organitzades per
l’associació
Assistència i/o participació
puntual
a les activitats
Participació
continuada a42%
42%
organitzades
per
les
activitats, col•laboració
30%
l’associació
en l’organització d’aquestes

50%
40%
30%
20%
10%
0%

30%

Participació continuada a
Participació
activa a les
les activitats,
col•laboració
activitats,
assumpció de
en l’organització
d’aquestes
responsabilitats

3%

30%
18%

Participació activa a les
activitats,
de de la
Es limitaassumpció
al pagament
7%
responsabilitats
quota

18%
7%

Es limita al pagament de la
7%
quota
Pagament
Puntual
Altres

Altres

quota

18%

3% Continuada

Activa

Base: contesten la pregunta (n=60)
Altres
3%

Base: contesten la pregunta (n=60)
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Si ens fixem en el volum de persones sòcies, com
més persones sòcies tenen les entitats,
l’assistència i participació és més puntual. Com
menys socis/es hi ha, la participació és més
continuada i més activa.

Gràf ic 12. Proporció d’homes i dones a l’òrgan
de govern de l’entitat

Dones
40%

Tot i que la majoria de persones sòcies són dones,
els òrgans de govern (juntes directives, patronat,
etc.) de les entitats tenen una proporció a la
inversa: de mitjana, els homes ocupen un 60% dels
òrgans directius i un 61% de les presidències,
mentre que les dones només ocupen un 40% dels
òrgans directius i un 39% de les presidències.

Homes
60%

Gràf ic 13. Presidència de l’entitat

Dones
39%

Els àmbits on els òrgans de govern estan més
feminitzats són la promoció econòmica, les
polítiques d’igualtat, l’educació, l’àmbit comunitari
i veïnal, i la cooperació. D’altra banda, els àmbits
que tenen òrgans més masculinitzats són
l’esportiu (totes les entitats esportives estan
presidides per homes), el medi ambient, l’acció
social i salut, i la infància i joventut.

Homes
61%

Persones voluntàries
La major part de les entitats d’Esplugues tenen
persones voluntàries (un 69%), les quals han
afirmat tenir 1837 voluntaris/es en total.
El més comú és que les entitats tinguin fins a 20
voluntaris/es. Els àmbits on més trobem un volum
de voluntariat petit és a educació, polítiques de
gènere i comunitari-veïnal. Les entitats que sumen
21-50 voluntaris són un 28% de les entitats que
tenen voluntariat. En aquest volum mitjà de
voluntariat hi destaca l’àmbit infantil i juvenil. Les
entitats amb un volum d’entre 51 i 90
voluntaris/es són poques sobre el conjunt (20%),
però amb presència important als àmbits de
cooperació, esport, i acció social i salut.
La distribució de sexe i edat dels voluntaris de les
entitats d’Esplugues és de 50-50 entre homes i
dones i amb un pes major dels joves (38%)
respecte els adults (35%) i majors de 55 (28%).

Gràf ic 14. Nombre de persones voluntàries
voluntaris i

1837 voluntàries
48%
28%

1-20

21-50

20%

4%

51-90

90+

Base: contesten la pregunta (n=46)

La piràmide del voluntariat (veure el gràfic 15)
mostra que hi ha una distribució de les edats
diferent segons el sexe. En el cas de les dones (a
l’esquerra), el gruix del voluntariat es troba en les
edats compreses entre els 36 i 55 anys
(constitueixen un 21% del voluntariat total),
mentre que als homes (a la dreta), es concentra en
els i les joves d’entre 16 i 35 anys.
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Les dones voluntàries de mitjana edat tenen més
presència als àmbits de promoció econòmica,
cooperació, ambiental i polítiques d’igualtat. Els
homes voluntaris joves tenen forta presència en
els àmbits esportius, i infantil i juvenil.
Gràf ic 15. Voluntariat per sexe i edat

16%
20%

+ 55 anys
36-55 anys

12%
14%

16-35anys
anys
14% 16-35
Dones

importants: mentre que a les entitats no
feminitzades les tasques del voluntariat es
concentren molt en el suport puntual a les
activitats (69%), a les entitats feminitzades el
voluntariat fa molt menys aquest suport puntual
(36%), i fa més acció i atenció directa (39%), i
també més tasques administratives (32%) que les
que fa el voluntariat de les entitats no
feminitzades.
Gràf ic 16. Tasques del voluntariat

24%

Suport puntual en
activitats

55%

Homes

Base: nombre total de persones voluntàries (n=1837)

34%

Acció/atenció directa

De les tasques del voluntariat preguntades, la que
duen a terme més persones és donar suport
puntual a les activitats de l’entitat i fer atenció
directa, seguides de les tasques administratives i
de comunicació. La formació i la captació de fons
són les menys comunes.

Tasques
administratives

24%

Tasques de
comunicació

22%

El suport puntual en activitats és la tasca més
important del voluntariat dels àmbits infantil i
juvenil, promoció econòmica, i educatiu. Tenint en
compte les entitats que estan més feminitzades
(que tenen més d’un 55% de dones sòcies) i
aquelles que no, veiem que hi ha diferències

Captació de f ons

Equip tècnic
Poc més d’un terç (36%) de les entitats
d’Esplugues compten amb equip tècnic. Aquesta
proporció és més alta als àmbits més grans com
ara acció social, o infància i joventut. Els àmbits on
hi ha menys entitats amb algú contractat són
l’àmbit cultural i l’àmbit veïnal.
La majoria d’equips tècnics els formen dones (un
73% de mitjana), excepte en l’àmbit esportiu la
situació és a la inversa (un 63% són homes i un
37% són dones).

16%

Formació

Altres

10%
4%

Gràf ic 17. Proporció d’homes i dones a l’equip
tècnic
Homes
27%

Dones
73%

El 24% de les entitats tenen un equip tècnic de fins
a 6 persones, (sobretot promoció econòmica i
cooperació). Algunes entitats tenen equips tècnics
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de 7 a 20 persones contractades, o superior a 20
persones (d’entitats d’acció social i d’igualtat). Cal
tenir en compte que aquest equip tècnic no
necessàriament és propi de l’entitat a Esplugues,
sinó que pot pertànyer a una seu comarcal o
nacional des d’on també es cobreixen les
necessitats d’Esplugues.
Gràf ic 18. Volum d’equip tècnic

64%
24%
1-6

6%

Els equips tècnics es componen, de mitjana, d’un
74% de persones col·laboradores contractades
directament (assalariades amb nòmina) i un 26%
de col·laboradores autònomes (freelance). Els
àmbits on predominen els equips tècnics
compostos per persones assalariades són el veïnal,
l’ambiental, l’esportiu i el d’acció social i salut.
L’únic àmbit on hi ha més persones autònomes
que assalariades és el cultural.
Gràf ic 19. Proporció de persones
col·laboradores i assalariades a l’equip tècnic

6%

7-20

20+

No tenen eq.
tècnic

Autònoms
26%

Que una entitat disposi d’un equip tècnic està
correlacionat amb el seu volum de socis/es: com
més en tingui, és més probable que tingui equip
tècnic, i que aquest equip tècnic sigui més gran. Es
dóna la mateixa correlació amb el nombre de
voluntaris/es.

Persones destinatàries
Un 49% de les entitats tenen un nombre de
persones destinatàries del servei que ofereixen. Els
àmbits on hi ha més entitats que no tenen
destinatàries són el veïnal i el cultural. De les
entitats que tenen persones destinatàries del
servei, el més comú és que tinguin entre 101 i 500
(sobretot les esportives). Hi ha un 10% que té un
volum baix de persones destinatàries (on hi
destaca l’àmbit d’infància i joventut). Un 10% de
les entitats en té un volum alt (entre 501 i 2000),
sobretot les d’acció social i salut, i també un 17%
de les esportives.
Gràf ic 20. Nombre de persones destinatàries

51%
21%
10%
No en
tenen

Fins a 100 101-500

10%
501-2000

7%
Més de
2000

Assalariats
74%

Els perfils més comuns són la població en general
(sobretot a l’àmbit de cultura), les dones
(especialment igualtat, infància i joventut, i
cooperació) i els joves (totes les entitats d’infància
i joventut, i dos terços de les esportives).
Gràf ic 21. Perf il de persones destinatàries
Població en general

82%

Dones

79%
73%

Joves
Homes

67%

Infants

64%

52%

Gent gran
Persones amb
discapacitat
Persones en situació
de risc d’exclusió…

39%
27%

Persones nouvingudes

21%

Malalties

18%

Persones aturades

15%

Persones amb
addicions
Titulars d’establiments
comercials
Altres destinataris

3%
3%
12%

Base: tenen destinataris (n=33)
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COMUNICACIÓ
El 84% de les entitats es comuniquen a través de
canals, més enllà de la purament presencial, com
ara el correu electrònic, telèfon, o publicacions a la
web o a xarxes (tot i que hi ha un 16% de les
entitats que no fan servir cap d’aquests canals, i es
comuniquen únicament de forma verbal).

Gràf ic 22. Canals de comunicació utilitzats

93%

Presencialment

78%

Correu electrònic

El canal de comunicació més utilitzat és el
presencial (93%) –qui menys el fa servir és l’àmbit
educatiu. El segon canal més utilitzat és el correu
electrònic (78%) –més utilitzat pels àmbits infantil i
juvenil i cultural, i menys a les entitats veïnals.

Publicacions a les
xarxes socials

69%

Telèf on

66%

Publicació de
noticies al web

Per a tots cinc canals, la freqüència més habitual
és la setmanal. Les trobades presencials també es
fan mensuals o anuals en major mesura que la
resta de canals. Les publicacions a la web també es
fan de forma mensual en major proporció.

54%

Gràf ic 23. Web i xarxes socials
No en tenen
45%

Pel que fa a les dades generals que donen les
entitats que han contestat el qüestionari, crida
l’atenció que quasi la meitat de les entitats no
proporcionen pàgina web o cap compte a xarxes
socials. L’àmbit on hi ha una major desconnexió
digital és l’àmbit comunitari i veïnal. D’altra banda,
els àmbits on hi ha més entitats que tenen web o
xarxes socials són l’esport i la infància i joventut.

Sí en tenen
55%

Gràf ic 24. Canal de comunicació segons f reqüència
Presencialment

8%

Correu electrònic

58%
22%

Publicacions a les xarxes
socials

51%

31%

Telèfon

15%

43%
46%

Mai

2%

48%

34%

Publicació de notícies al
web

19%

Setmanal

22%

Mensual

Trimestral

7% 5%
16%

11%
21%

13%

5%

7% 5%
6% 5%

Anual
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INSTRUMENTS ORGANITZATIUS
Pel que fa a instruments organitzatius, el més
comú és el reglament de règim intern (que tenen
la meitat de les entitats), seguit del pla de
comunicació (30%) i el pla estratègic (28%).
Gràf ic 25. Instruments dels quals disposa l’entitat

49%

Reglament de règim intern

Pla de comunicació

30%

Pla estratègic

28%
22%

Pla de voluntariat
Sistema d’avaluació de
resultats dels
projectes/activitats

18%

Pla de formació

13%

Sistema de gestió de qualitat

12%

Auditoria interna

10%

Pla d’igualtat de gènere

7%

Auditoria externa

7%

Altres

Cap

4%
24%

El reglament de règim intern el tenen totes les
entitats de l’àmbit infantil i juvenil, i la majoria les
esportives i de cooperació. Per l’altra banda, les
entitats veïnals i d’acció social i salut són les que
menys tenen aquest reglament. El pla estratègic és
comú sobretot a cooperació. I en canvi, cap entitat
veïnal ni educativa en disposa.
Hi ha un 24% de les entitats que no tenen cap
instrument dels citats en aquesta pregunta, sense
que destaqui cap àmbit en particular.
Les entitats amb un major nombre de socis tenen
una major proporció dels diversos instruments, tot
i que la relació és més forta en alguns d’ells (com
el pla de comunicació, el pla de formació o
l’auditoria interna).
També es pot observar que, com més persones
treballen en l’equip tècnic de l’entitat, més
presència tenen determinats instruments, com el
pla estratègic o el pla de voluntariat.
De la mateixa forma podem observar que és més
probable que es tingui un pla de voluntariat si es té
un volum gran de persones voluntàries. Mentre
que només un 23% de les entitats que tenen de 020 voluntaris/es tenen un pla de voluntariat,
aquesta xifra augmenta al 46% en les entitats amb
21-50 voluntaris, i assoleix el 100% en les entitats
amb més de 250 persones voluntàries.
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FINANÇAMENT
El gruix important (un 53%) del finançament de les
entitats d’Esplugues prové dels fons propis de les
entitats, un 40% prové de les administracions
públiques, i el 7% restant prové de donacions
privades.

Gràf ic 27. Aportacions en espècie

Ns/nc
10%
Sí
32%

No
58%

Gràf ic 26. Fonts de f inançament

Privat
7%

Propi
53%

Públic
40%

Les entitats amb major proporció de finançament
propi són les esportives, les ambientals i les
educatives. Les que tenen una major part
subvencionada per les administracions, són les
entitats de promoció econòmica, les d’infància i
joventut, i les d’acció social i salut. Les entitats de
promoció econòmica també són les que tenen més
proporció de finançament privat, seguides de les
entitats de polítiques d’igualtat i les de l’àmbit de
cooperació.
Les entitats amb poques persones sòcies tenen un
major pes dels fons propis, en canvi les entitats
grans amb molts socis tenen menys fons propis,
més accés a subvencions, i també tenen majors
ingressos de donacions privades.
Un 31% de les entitats han respost que han rebut
alguna aportació en espècie (no monetària, com
ara béns o serveis). Malgrat que en conjunt són
minoria, rebre aquestes aportacions és majoria a
les entitats dels àmbits de promoció econòmica,
de cooperació i d’infància i joventut.

La procedència principal de les aportacions és
l’Administració pública (57%) seguit del sector
privat (48%) i persones a títol individual (48%).
Gràf ic 28. Procedència de les aportacions

57%
48%

48%

29%

Administració Sector privat Persones a Tercer sector
pública
títol individual (altres entitats)
Base: reben aportacions en espècie (n=21)

Els àmbits on es reben majors aportacions en
espècie provinents de l’Administració pública són
l’esport i la cultura.
En aquelles entitats que sí tenen equip tècnic, n’hi
ha més que obtenen aportacions del sector privat,
de persones individuals o d’altres entitats. No
obstant, contra el que es pot preveure (tenir equip
tècnic hauria de facilitar la petició de subvencions),
reben més subvencions les que no en tenen.
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ESPAIS I EQUIPAMENTS
Tres de cada quatre entitats assenyala que fa
servir un espai cedit per l’Ajuntament. Les entitats
d’àmbit cultural són de les que més fan servir
aquest tipus d’espai (un 79%). A part del 9%
d’entitats que tenen un espai en propietat, altres
possibilitats són llogar un espai (13%) o fer servir
un domicili particular d’un membre de l’associació
(13%).

Gràf ic 30. Ús de l’espai públic

34%

28%
19%
9%

7%

Gràf ic 29. Situació actual de l’espai de l’entitat
No

75%

Sí, cada
setmana

Sí, cada mes
Sí,
Sí, anualment
(un o dos trimestralment (un o dos
cops)
cops l’any)

Gràf ic 31. Activitats a l’espai públic

9%

13%

Activitats culturals, de
lleure i esportives

13%
1%

Propietat

Lloguer

Cessió
espai

Domicili
particular
d’un
membre de
l’associació

Altres

La freqüència d’ús dels espais públics per part de
les entitats és sobretot setmanal per a un 34%
(més sovintejat entre les entitats culturals, on puja
fins al 38%), o bé un ús anual, un o dos cops l’any,
per un 28% de les entitats, destacant en aquest
tipus d’ús les entitats d’acció social (42%) i veïnals
(40%). Cal assenyalar que hi ha un 19% de les
entitats que no fan servir mai l’espai públic.
L’ús principal de l’espai públic és per fer activitats
culturals, de lleure i esportives (la resposta més
comuna, d’un 58% de les entitats que fan servir
l’espai públic per fer activitats, sobretot les
entitats d’àmbit esportiu i cultural), seguida de les
festes majors i actes festius (32%) i fer servir
l’espai públic com a punt de trobada o reunió
(32%).

58%

Festes majors i actes
f estius

32%

Punt de trobada i
reunió

32%

Accions de
sensibilització

21%

Fires i mercats solidaris

21%

Accions de
reivindicació i
incidència política

2%

Altres

4%

Base: fan ús de l’espai públic (n=53)
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SUPORT A LES ENTITATS
Els serveis i recursos de suport a les entitats tenen
un grau de coneixement bo. El recurs més conegut
són les subvencions (93% de coneixement), seguit
de la cessió d’espais i materials (84%) i de la difusió
d’activitat a través de la web, el Pont i les xarxes
socials (81%). Els dos serveis menys coneguts són
el servei d’informació i assessorament (70% de les
entitats el coneixen i el 30% no), i el portal
d’entitats (un 69% el coneixen, el 31% restant no).

enquestades, una xifra molt semblant a l’ús del
servei d’informació i assessorament, amb un 52%
d’entitats que el coneixen i l’utilitzen.
La valoració és globalment positiva. El servei que
genera més satisfacció és la cessió d’espais (63%),
amb poques entitats insatisfetes (un 18%). També
estan ben valorades les subvencions i ajuts (amb
un 62% d’entitats satisfetes), tot i que és un dels
recursos que també rep més valoracions
negatives, amb un 25% d’insatisfacció, una xifra
semblant a la de difusió d’activitats, que compta
amb un 48% d’entitats satisfetes. A causa del seu
desconeixement, el servei d’informació i el portal
d’entitats només compten amb un 37-40%
d’entitats satisfetes.

Els àmbits d’actuació que cal reforçar per tal que
coneguin millor aquests serveis són el d’acció
social i l’educatiu.
En segon lloc, el grau d’utilització d’alguns serveis
és baix, sobretot pel que fa al Portal d’entitats, que
només fan servir el 51% de les entitats

Gràf ic 32. Ús i satisf acció dels serveis i recursos per entitats

Servei d'inf ormació i
assessorament

30%

Portal d'entitats

31%

Subvencions i ajuts

8% 4%

Cessió d'espais i/o
material

16%

Dif usió d'activitats
(Pont, Web, XXSS)
No el conec

19%

18%
18%

9%

3%

6% 6%
6%

8%

El conec però no l'utilitzo

31%

6%

55%

6%
10%

8%

42%
15%

Molt insatisf et/a

Sobre aquells qui han volgut contestar la pregunta
oberta sobre el motiu pel qual no han utilitzat
algun dels serveis o recursos, el principal motiu
al·ludit és que no en tenen necessitat, i també
comenten que desconeixen el servei. Hi ha algunes
que diuen que no fan servir el portal d’entitats
perquè no funciona bé.

4%

8%

16%

12%

36%

21%
39%

Insatisf et/a

9%

Satisf et/a

Molt satisf et/a

Gràf ic 33. Motius de no ús dels recursos

43%

Manca de necessitat

Desconeixement
dels serveis

29%

Queixes de
f uncionament

5%

L'Ajuntament of ereix
poca ajuda

5%

Altres problemes

19%

Base: responen a la pregunta (n=21)
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PARTICIPACIÓ
Els espais de participació reuneixen un volum baix
d’entitats. El que té un grau de participació més
gran és la Fira d’entitats, amb 28 entitats
participant-hi (un 41% del total), seguit del Consell
de Cultura (21 entitats, 31% del total), el Consell
de Cohesió Social (11 entitats, 16%). La resta
d’àmbits no reuneixen més de 8 entitats.

La valoració que en fan les entitats que hi
participen és globalment positiva, no hi ha gairebé
entitats que expressin insatisfacció respecte a la
majora d’espais. Els únics que tenen alguna opinió
negativa mínimament rellevant són el Consell
Escolar i el Consell Esportiu.

Gràfic 34. Participació i satisfacció dels espais de participació municipals
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social

Consell Esportiu
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Consell de Joventut
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1
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6
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4
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PRIORITATS DE LES ENTITATS
Les principals prioritats de les entitats són ampliar
la base social, disposar de més recursos i millorar
la comunicació i difusió. En l’àmbit d’acció social i
salut, la importància de l’ampliació de la base
social puja fins al 89% de les entitats, i millorar la
comunicació és la prioritat més mencionada per
les entitats de l’àmbit educatiu (67%).

Com més gran és l’entitat i un major nombre de
persones sòcies té, més es considera prioritària
l’ampliació de la base social. D’altra banda,
disposar de més recursos econòmics es menciona
en major proporció per part de les entitats amb un
nombre menor de persones sòcies.

Gràfic 35. Prioritats de l’entitat
Ampliar la base social
(nombre de persones
sòcies i voluntàries)

69%

Disposar de més
recursos econòmics

54%

Millorar la comunicació i
dif usió

40%

Assolir l’objectiu propi de
l’entitat

36%

Disposar de més i/o
millors locals i espais

34%

Millorar la relació amb les
administracions
publiques
Iniciar i/o millorar el
treball en xarxa amb
altres entitats
Millorar la gestió interna
de l’entitat

22%
22%
13%

Relleu de la Junta
Directiva

9%

Altres prioritats

9%
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NECESSITATS FORMATIVES
Les principals necessitats formatives de les entitats
són la comunicació, com presentar subvencions, i
com captar fons. Les entitats amb voluntaris
assenyalen més la comunicació, i les entitats sense
voluntaris marquen més la formació sobre
subvencions, que també és més esmentada entre
les entitats sense equip tècnic, i és la principal
demanda de les entitats culturals i esportives. La
captació de fons és, junt amb comunicació, la
principal demanda de les entitats amb equip
tècnic.

Els formats preferits per realitzar l’acció formativa
són les càpsules formatives de 2 hores i els
monogràfics de 4 hores. Les entitats culturals,
d’igualtat i ambientals prefereixen més els
monogràfics. Les esportives i d’infància
prefereixen les càpsules formatives.

Gràf ic 36. Necessitats f ormatives

Gràf ic 37. Modalitat de l’acció f ormativa

Cal tenir en compte que un terç de les entitats no
sabien què contestar.

Comunicació
(presentacions, web,
xarxes socials, etc.)

51%

Càpsules f ormatives
(2h)

Subvencions (sol•licitud,
justif icació i memòria)

46%

Monogràf ics (4h)

34%

Captació de f ons

29%

Participació interna
Disseny i avaluació de
projectes

20%

Gestió econòmica i
f inancera

Curs d’iniciació al
voluntariat

Altres

36%

22%

Cursos (10-20h)

Online

2%

Base: mencionen alguna modalitat (n=45)

17%

Gestió del voluntariat

Planif icació estratègica

40%

15%
10%
5%
3%

Base: mencionen alguna necessitat formativa (n=59)
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PUNT DE VOLUNTARIAT
El 95% d’entitats que responen la pregunta veuen
útil disposar d’un Punt de Voluntariat, un consens
quasi total a tots els àmbits excepte l’esportiu
(86%). També n’hi ha més que ho veuen útil entre
les entitats que tenen voluntaris (96%). Això no
obstant, cal tenir en compte que un 43% de les
entitats no respon, bé perquè no ho sap o perquè
no vol.
Els serveis que hauria de tenir el Punt de
Voluntariat més mencionats són l’assessorament i
orientació sobre el voluntariat, la borsa de
voluntariat i les ofertes de voluntariat.
Es considera que el Punt hauria de tenir un espai
físic i virtual, i que hauria d’estar obert matí i tarda.

Gràf ic 38. Utilitat d’un Punt de Voluntariat

No
5%

Sí
95%

Base: contesta la pregunta (n=38)

Gràf ic 39. Serveis del Punt de Voluntariat
Assessorament i
orientació sobre el
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Borsa de voluntariat
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52%

Ofertes de voluntariat

Gràf ic 40. Espai del Punt de Voluntariat
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Base: contesta la pregunta (n=30)

Gràf ic 41. Horari del Punt de Voluntariat
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Base: contesta la pregunta (n=29)
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Base: contesta la pregunta (n=44)
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CONCLUSIONS
Esplugues compta amb una àmplia xarxa d’entitats, la diversitat de les quals és una de les principals fortaleses
de la ciutat. De fet, actualment hi ha al voltant de 140 entitats registrades de diferents àmbits (acció social i
salut, cultura, comunitari i veïnal, polítiques d’igualtat, educació, esport, infància i joventut, promoció
econòmica, cooperació, ambiental).
Els principals resultats de l’estudi realitzat són:

 6 de cada 10 entitats van ser constituïdes fa més de 18 anys. El 85% de les quals són associacions o
clubs esportius.
 34% fan activitats només a Esplugues.
 La gran part són culturals (43%), d’acció social i salut (28%) i esportives (18%).
 6 de cada 10 persones sòcies són dones. Les persones associades acostumen a participar
puntualment a les activitats.
 Els òrgans de govern estan formats, majoritàriament, per homes (60%). El 61% de les presidències
recauen en homes. L’esport és l’àmbit més masculinitzat.
 Les entitats agrupen a més de 1800 persones voluntàries que fan, sobretot, suport puntual en
activitats i acció i atenció directa (55 i 34%, respectivament), seguit de tasques administratives i de
comunicació. Hi ha paritat home-dona en el voluntariat i una major proporció de voluntariat jove
(38% són menors de 35 anys).
 La majoria d’entitats (64%) no disposen d’equip tècnic. De les que sí que en tenen, la majoria són
de l’àmbit de la infància i joventut i de l’acció social i salut. El 73% són dones.
 8 de cada 10 entitats estan adreçades a la població en general.
 El canal de comunicació més utilitzat és el presencial (93%), seguit del correu electrònic (78%).
Gairebé la meitat d’entitats no disposen de pàgina web i/o compte a les xarxes socials.
 La meitat de les entitats disposen de reglament de règim intern, i aproximadament el 30% de Pla de
comunicació i estratègic. 1 de cada 4 entitats no disposa de cap instrument organitzatiu. Hi ha
correlació positiva entre el nombre de persones sòcies i el nombre d’instruments.
 La font majoritària de finançament són recursos propis, seguida de finançament públic (53 i 40%,
respectivament). 3 de cada 10 entitats reben també aportacions en espècie.
 El 75% fa servir un espai cedit per l’Ajuntament.
 El 58% realitza activitats culturals, de lleure i/o esportives a l’espai públic.
 En general, es coneixen els serveis i recursos per a entitats (excepte el servei d’informació i
assessorament i el portal d’entitats, que 3 de cada 4 entitats no els coneix). La valoració és,
generalment, positiva.
 Moltes entitats participen dels diferents espais i processos participatius que s’impulsen a la ciutat.
La gran majoria estan satisfetes.
 Les principals prioritats són ampliar la base social, disposar de més recursos i millorar la
comunicació i difusió.
 Les principals necessitats formatives són la comunicació, presentació de subvencions i captació de
fons.
 El 95% consideren útil disposar d’un punt de voluntariat, que hauria d’estar en un espai físic i virtual
i en horari de matí i tarda. Pel que fa als serveis, prioritzen: assessorament i orientació sobre el
voluntariat, borsa de voluntariat, ofertes de voluntariat, Difusió de les activitats de les entitats,
recull de recursos per a entitats i ofertes formatives per entitats i persones voluntàries.
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A partir dels resultats d’aquest estudi, i assumint el paper que tenim els governs locals d’impulsar i
desenvolupar polítiques públiques que permetin i reforcin l’exercici de les entitats i el voluntariat,
l’Ajuntament d’Esplugues continuarà promovent i facilitant l’associacionisme i el voluntariat a la ciutat, amb
l’objectiu de mantenir i augmentar aquest important capital social, així com facilitar la seva adaptació a les
noves situacions i realitats.
Més concretament, durant l’any 2018 es preveu:
 Posar en marxa el Punt de Voluntariat i suport associatiu, el qual ha d’esdevenir un espai de
referència per a entitats i ciutadania interessada en el voluntariat.
 Actualitzar el Portal d’entitats, tot convertint-lo en el Portal de voluntariat i suport associatiu
d’Esplugues.
 Assessorar i donar suport a les entitats per a la millora de la gestió associativa.
 Informar dels serveis i recursos que ofereix l’Ajuntament a les entitats de la ciutat.
 Convocar, com cada any, les subvencions a entitats municipals, a més a més d’informar d’altres
subvencions i ajuts a entitats.
 Dur a terme formacions a entitats i a voluntariat, en base a les necessitats formatives detectades.
 Facilitar espais de trobada entre entitats i voluntariat.
 Impulsar la promoció i el reconeixement del voluntariat i de les activitats que duen a terme.
Finalment, i a manera de conclusió, és important fer èmfasi en el fet que les entitats són un element clau a la
nostra ciutat ja que, a través d’elles, els ciutadans i les ciutadanes s’organitzen, proposen, i també participen
directament amb el seu treball i dedicació, per fer d’Esplugues una ciutat més solidària, dinàmica,
emprenedora i justa.
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ANNEXOS
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ANNEX 1: QÜESTIONARI

VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME A ESPLUGUES
QÜESTIONARI SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL
Per tal de conèixer la realitat de les entitats d'Esplugues i poder oferir un millor suport, us demanem que
empleneu aquest qüestionari.

DADES GENERALS
Nom entitat
Adreça
Municipi
Correu electrònic
Web i xarxes socials

NIF
Codi Postal
Telèfon

Any de constitució de l’entitat:
Forma jurídica:
 Associació/ Federació/ Club esportiu
 Cooperativa no lucrativa

 Fundació
 Altres (especifiqueu)........................

La vostra entitat està declarada d’utilitat pública?
 Sí
 No
No, però estem treballant per aconseguir-ho
En quin nivell territorial actua la vostra entitat? Podeu marcar més d’una resposta.
 A la ciutat d’Esplugues
 A la comarca del Baix Llobregat
 A la província de Barcelona

 A Catalunya
 A altres comunitats autònomes
 A nivell internacional

Pertany a alguna entitat de segon nivell (federació, plataforma, etc)?
Sí

No

Indica a quina o quines:

Dades de la persona que respon
Nom i cognoms
Posició a l’entitat






Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Tresoreria

Correu electrònic
 Vocalia
 Gerència
 Equip tècnic
 Altres (especifiqueu): .................................
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ACTIVITAT
Quina és la missió de la vostra entitat? (màxim 3 línies)

Quin és el vostre/s àmbit/s d’actuació?
ACCIÓ SOCIAL I SALUT
 Addiccions
 Discapacitat
 Salut mental
 Salut (no inclou salut mental)
 Pobresa i exclusió
 Gent gran
 Altres (especifiqueu) ..........................
CULTURA
 Art i arts escèniques
 Ateneus
 Cases regionals
 Cultura popular i tradicional
 Cultures estrangeres i multiculturalitat
 Estudi i recerca
 Altres (especifiqueu) ..........................
COMUNITARI I VEÏNAL
 Associacions veïnals
 Drets civils
 Religioses
 Altres (especifiqueu) ..........................
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
 Associacions de dones
 Altres (especifiqueu) ..........................
EDUCACIÓ
 Associació de famílies d’alumnes
 Associació d’alumnes
 Altres (especifiqueu) ..........................

ESPORTS
 Club esportiu
 Associació esportiva escolar
 Agrupació esportiva
 Altres (especifiqueu) ..........................
INFÀNCIA I JOVENTUT
 Lleure infantil i juvenil
 Associació juvenil
 Altres (especifiqueu) ..........................
PROMOCIO ECONOMICA
 Associació empresarial
 Associació comercial
 Associació de consumidors/es
 Altres (especifiqueu) ..........................
COOPERACIÓ
 Ajuda humanitària
 Drets humans
 Cooperació al desenvolupament
 Comerç just
 Educació per al desenvolupament
 Pau
 Altres (especifiqueu) ..........................
AMBIENTAL
 Defensa i protecció d’animals
 Ecologia i protecció de la natura
 Educació ambiental
 Energies alternatives
 Altres (especifiqueu) ..........................
ALTRES
 Altres (especifiqueu) ..........................
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Quines són les principals activitats?














Ajuts econòmics
Alimentació
Assessorament legal
Atenció diürna o centres de dia
Atenció domiciliària
Atenció psicosocial
Atenció residencial
Atenció sanitària
Defensa dels drets
Educació en el lleure
Educació i formació
Esport
Incidència política














Informació i orientació
Intervenció socioeducativa
Promoció de la cultura
Promoció de la igualtat d’oportunitats
homes-dones
Promoció de la salut
Promoció del comerç local
Promoció del voluntariat
Recerca
Sensibilització
Suport a la inserció sociolaboral
Treball comunitari
Altres (especificar): .................................

LES PERSONES
Persones sòcies
Nombre de persones sòcies dones (2016):
Nombre de persones sòcies homes (2016):
Quin és el grau d’implicació de les persones associades? Indica l’opció majoritària.






Participació activa a les activitats, assumpció de responsabilitats
Participació continuada a les activitats, col·laboració la seva organització
Assistència i/o participació puntual a les activitats organitzades per l’associació
Es limita al pagament de la quota
Altres (especificar):.....................................

Quantes DONES formen part de l’òrgan de govern de l’entitat (Junta Directiva, Patronat)?

Quantes HOMES formen part de l’òrgan de govern de l’entitat (Junta Directiva, Patronat)?
Qui ocupa el càrrec de la presidència de l’entitat?
 Dona
 Home
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Voluntariat
Quantes voluntàries són dones de 16 a 35 anys?
Quantes voluntàries són dones de 36 a 55 anys?
Quantes voluntàries són dones més de 55 anys?
Quants voluntaris són homes de 16 a 35 anys?
Quants voluntaris són homes de 36 a 55 anys?
Quants voluntaris són homes de més de 55 anys?
Quines tasques fa el voluntariat?





 Tasques de comunicació
 Suport puntual en activitats
 Altres ..........................

Acció/atenció directa
Formació
Tasques administratives
Captació de fons

Equip tècnic
Nombre de persones remunerades (2016):
Quantes són dones?
Quants són homes?
Quantes estan contractades directament (amb nòmina)?
Quantes són col·laboradores autònomes (freelance)?
Persones destinatàries
Nombre de persones destinatàries (2016):
Quin és el perfil de persones destinatàries de la vostra acció?








Infants
Joves
Dones
Homes
Gent gran
Persones amb discapacitat
Malalties









Persones aturades
Persones amb addicions
Persones nouvingudes
Persones en situació de risc d’exclusió social
Titulars d’establiments comercials
Població en general
Altres:............................
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COMUNICACIÓ
Quins són els canals de comunicació i la freqüència d’ús d’aquests canals amb les persones que
formen part de l’entitat (persones sòcies, voluntàries, col·laboradores, etc.)?

Presencialment
Telèfon
Correu electrònics
Publicació de noticies al web
Publicacions a les xarxes socials

Setmanal






Mensual






Trimestral






Anual






Mai






Marqueu els instruments dels quals disposa l’entitat.






Pla estratègic
Pla de comunicació
Pla de voluntariat
Pla d’igualtat de gènere
Sistema d’avaluació de resultats dels
projectes/activitats








Pla de formació
Sistema de gestió de qualitat
Reglament de règim intern
Auditoria interna
Auditoria externa
Altres (especificar): .................................

FINANÇAMENT
D’on prové el finançament de l’entitat? Indica el percentatge en cada cas (la suma total ha de ser
100%).
%
Propi (quotes, prestació de serveis, captació de fons, etc.)
Públic (subvencions de les administracions públiques)
Privat (donacions d’empreses o de persones a títol individual)
TOTAL

100%

Rebeu aportacions en espècie (no monetàries), com béns o serveis?
 Sí
 No
D’on provenen?






Administració pública
Sector privat
Tercer sector (altres entitats)
Persones a títol individual
Altres: .........................................
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ESPAIS I EQUIPAMENTS
Quina és la situació actual de l’espai de la vostra entitat?
 Propietat
 Lloguer
 Cessió espai
Feu servir espais públics per fer les activitats?






 Domicili particular d’un membre de
l’associació
 Altres: ..............................

Sí , cada setmana
Sí, cada mes (un o dos cops)
Sí, trimestralment
Sí, anualment (un o dos cops l’any)
No

Quin tipus d’activitats feu a l’espai públic?
 Activitats culturals, de
esportives
 Festes majors i actes festius
 Accions de sensibilització

lleure

i

 Accions de reivindicació i incidència
política
 Punt de trobada i reunió
 Fires i mercats solidaris
 Altres (especificar):.................................

SUPORT A LES ENTITATS
Coneixeu els serveis o recursos que ofereix l’Ajuntament d’Esplugues per a les entitats del
municipi? Quin és el vostre grau de satisfacció en cas d’utilitzar-los?

Servei d’informació i
assessorament
Portal d’entitats
Subvencions i ajuts
Cessió d’espais i/o
material
Difusió d’activitats
(Pont, Web, Xarxes
socials)

No el
conec

El conec
però no
l’utilitzo

Molt
insatisfet/a























































Insatisfet/a Satisfet/a

Molt
satisfet/a

En cas de no haver utilitzat algun dels serveis o recursos, quin ha estat el motiu?

31

Teniu alguna proposta de millora dels diferents serveis o recursos?

Participeu d’algun dels espais de participació municipal? Quina és la vostra valoració com a
entitat?

Consell de Ciutat
Consell de Cohesió social
Consell de Cooperació
Consell de Cultura
Consell de les Dones
Consell Esportiu
Consell Escolar
Consell de Gent Gran
Consell de Joventut
Consell de Nova Ciutadania
Consell
de
Seguretat
Ciutadana
Consell Econòmic i Social
Pla Educatiu d’Entorn
Taula de convivència de Can
Vidalet
Pressupost participatiu
Elaboració del PAM (Pla
d’Acció Municipal)
Fira d’entitats
Altres
processos
participatius puntuals

Molt
insatisfeta

































Molt
satisfeta












































































Insatisfeta Satisfeta

No hi
participem











Teniu algun comentari o proposta de millora sobre aquests espais?

Quines són les prioritats de la vostra entitat? Marqueu les 3 que considereu més importants.
 Ampliar la base social (nombre de persones sòcies i voluntàries)
 Relleu de la Junta Directiva
 Millorar la comunicació i difusió
 Disposar de més i/o millors locals i espais
 Disposar de més recursos econòmics
 Millorar la gestió interna de l’entitat
 Millorar la relació amb les administracions publiques
 Iniciar i/o millorar el treball en xarxa amb altres entitats
 Assolir l’objectiu propi de l’entitat
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 Altres (especificar):.................................................................
Quines són les necessitats formatives de la vostra entitat?
 Comunicació (presentacions, web,
 Disseny i avaluació de projectes
xarxes socials, etc.)
 Curs d’iniciació al voluntariat
 Subvencions (sol·licitud, justificació i
 Gestió del voluntariat
memòria)
 Participació interna
 Captació de fons
 Planificació estratègica
 Gestió econòmica i financera
 Altres:..................................
En cas de participar a una acció formativa, quina creieu que seria la millor modalitat?
 Càpsules formatives (2h)
 Monogràfics (4h)

 Cursos (10-20h)
 Altres (especificar):……............................

PUNT DE VOLUNTARIAT
Creieu que seria útil disposar d’un Punt de Voluntariat?

 No

 Sí

 NS/NC

Quins serveis hauria de tenir?













Assessorament i orientació sobre el voluntariat
Assessorament i orientació sobre voluntariat a l'estranger
Assessorament i orientació sobre el teixit associatiu
Assessorament i orientació en la creació d’entitats
Ofertes de voluntariat
Borsa de voluntariat
Recull de recursos per a entitats
Ofertes formatives per entitats i persones voluntàries
Nexe entre necessitats i recursos a l'abast per entitats
Espai de treball en xarxa
Difusió d'activitats de les entitats
Altres (especificar): .......................................................

Quin creieu que hauria de ser l’espai?
 Espai físic

 Espai virtual

 Espai físic i virtual

Quin creieu que hauria de ser l’horari?


Matí



Tarda



Matí i tarda

Teniu algun comentari o suggeriment a tenir en compte en la creació del Punt de Voluntariat?
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

ANNEX 2: ENTITATS QUE HAN CONTESTAT EL QÜESTIONARI PER ÀMBIT
Àmbit
d’actuació

Nom de l’entitat

ACCIÓ
SOCIAL I
SALUT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris
ALCER
Fundació Santa Magdalena
AFABAIX
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats (ARE)
Federació Cordibaix
Fundació Asproseat Proa
Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran del Baix Llobregat Esplugues
Assemblea Comarcal Creu Roja a Esplugues de Llobregat - Sant Just Desvern
Associacio Amics Sevillanes d' Esplugues
C.E. Rayoteam
Salut Mental Baix Llobregat
Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics Finestrelles
Associació Pro Disminuits Psiquics PROA
Associacio de Jubilats i Pensionistes Sta. Magdalena Centre La Plana
Asociación de Jubilados i Pensionistas El Gall
Casal Can Clota
Associació Cultural Mediterránea
Esplugues Sense Barreres

CULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.C. Taras Shevchenko
Grup de Percussió Drums D'Esplugues
Associació Teatre i Punt
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Esplugues
Grup d’Estudis d'Esplugues
Colla dels Tres Tombs d'Esplugues
Castellers d'Esplugues
Colla de Geganters d`Esplugues
Associació d'Amics del Modelisme Ferroviari d'Esplugues A.M.F.E
Moto Club Esplugues
Corals Musicorum
Grup de Percussió Atabalats
Amics de la Música de Santa Magdalena
Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran del Baix Llobregat Esplugues
Esplugues Futbol Botons Associació
Associació Amics Sevillanes d'Esplugues
Associació Pastorets d'Esplugues
Esbart Vila d'Esplugues
Fundació Utopia - Joan N. García-Nieto
L´Endoll Grup de Teatre de L´Avenç
Ac. Societat Coral Centenària La Coloma
Associació Crònica de la vida d'Esplugues
Espluga Viva
Pastorets i Companyia
Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat
Associació Pro Disminuits Psiquics PROA
Casal Can Clota
AAVV. Can Clota i Can Cervera
Associació Cultural Mediterránea
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Àmbit
d’actuació

Nom de l’entitat

COMUNITARI I
VEÏNAL

•
•
•
•
•

AAVV. Can Clota i Can Cervera
Associació de Veïns Barri Centre
Associació de Veïns El Gall
Monestir de Montsió
Parròquia Santa Magdalena

POLÍTIQUES
D’IGUALTAT

•
•
•
•
•
•
•

Associació de dones El Gall
Associació de dones El Taller
Associació de dones La Plana
Associació DIAS
Fundació Santa Magdalena
Fundació Utopia - Joan N. García-Nieto
Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

EDUCACIÓ

•
•
•
•
•
•

AMPA Escola Matilde Orduña
AMPA Gras i Soler
AMPA Severo Ochoa
Associació d'Amics del Modelisme Ferroviari d'Esplugues A.M.F.E
Associació Pro Disminuits Psiquics PROA
Fundació Utopia - Joan N. García-Nieto

ESPORT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació Esportiva Penya Esplugues
Athletic Can Vidalet FC
Can Clota - La Plana - Can Cervera FC
C.E. Rayoteam
CF Can Vidalet
Club Escacs Esplugues L'Avenç
Club Futbol Asoc. Espluguenc
Club Handbol Esplugues
Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres
Club Petanca Recreativo Esplugues
Esplugues Futbol Botons Associació
Moto Club Esplugues

INFÀNCIA I
JOVENTUT

•
•
•
•
•
•

AEiG Sant Jordi
Assemblea Comarcal Creu Roja a Esplugues de Llobregat - Sant Just Desvern
Associació d'Amics del Modelisme Ferroviari d'Esplugues A.M.F.E
Associació DIAS
Espluga Viva
Esplugues Futbol Botons Associació
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Àmbit
d’actuació

Nom de l’entitat

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

•
•

Federació Cordibaix
Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

COOPERACIÓ

•
•
•
•
•
•

A.C. Taras Shevchenko
Assemblea Comarcal Creu Roja a Esplugues de Llobregat - Sant Just Desvern
Associació DIAS
Fundació Santa Magdalena
Fundación Vicente Ferrer
Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

AMBIENTAL

•
•
•
•

Espluga Viva
Fundació Santa Magdalena
Fundación Vicente Ferrer
Progat Esplugues
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ANNEX 3: PERTINENÇA A ENTITATS DE SEGON NIVELL
Àmbit
prioritari
d’actuació

Nom de l’entitat

Sant Joan de
Sociosanitaris

Entitat de segon nivell

Déu

Serveis

Unió Catalana d'Hospitals

ALCER

Federació Catalana Malalts de Ronyó - Federació
Nacional ALCER

AFABAIX

FAFAC, CEAFA

Federació CORDIBAIX

COCEMFE / DINCAT / ACTAS / AMMFEINA /
INCORPORA

Fundació Asproseat Proa

DINCAT

Acció Social i Aula d'Extensió Universitària de la
Salut
Gent Gran del Baix Llobregat AFOPA Fed. d'Aules de Ext. Gent Gran de Cat.
Esplugues
Assemblea Comarcal Creu Roja a
Esplugues de Llobregat - Sant Creu Roja Catalunya // Cruz Roja Española
Just Desvern
Salut Mental Baix Llobregat

Federació Salut Mental Baix Llobregat i Cordibaix

Fundació privada Pro Disminuïts
DINCAT Plena Inclusió
psíquics Finestrelles

Cultura

Esplugues sense barreres

Federació ECOM

Grup d’Estudis d’Esplugues

Institut Ramon Muntaner

Colla
dels
d'Esplugues

Federació Catalana dels Tres Tombs

Tres

Tombs

Castellers d 'esplugues

Coordinadora de colles castelleres Catalunya

Colla de Geganters d`Esplugues

Agrupació Colles Geganters de Catalunya,
Federació de Colles geganteres del Baix Llobregat

Associació
d’Amics
del
Modelisme Ferroviari d’Esplugues Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril FCAF
A.M.F.E
Agrupament d'Esbarts Dansaires de Catalunya i
l'Obra del Ballet Popular (OBP)

Esbart Vila d'Esplugues
L´Endoll
L´Avenç

Grup

de

Teatre

de

Federació d`Ateneus de Catalunya

Ac. Societat Coral Centenària La Federació Catalana d'Entitats Corals / Federació
Coloma
Cors d'en Clavé
Associació per a la Memòria
Històrica i Democràtica del Baix Associacions Memorialistes de l'Estat Espanyol
Llobregat
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Àmbit
prioritari
d’actuació

Comunitari
veïnal

Esports

Nom de l’entitat

i

Entitat de segon nivell

Monestir de Montsió

Federació Immaculada Concepció

Parroquia Santa Magdalena

Bisbat de Sant Feliu - Església Catòlica

Associació de Veins El Gall

Confac i Favbaix

Club Futbol Asoc. Espluguenc

Federació Catalana de Fútbol

Moto Club Esplugues

Federació Catalana de Motociclisme

CLUB HANDBOL ESPLUGUES

Federació Catalana d'Handbol

Club Gimnàstica Esplugues Les
FC Gimnàstica / RFE Gimnasia
Moreres
Club Escacs Esplugues L'Avenç

Federació Catalana Escacs

C.E. Rayoteam

triatló

Club
Petanca
Esplugues

Recreativo

AEiG Sant Jordi
Infància
Joventut

Cooperació

i Esplugues
Associació

Futbol

Federació Catalana de Petanca
Minyons Escoltes i Guies

Botons

Federació Futbol Botons de Catalunya

Espluga Viva

Federació Catalana d’Ateneus

Fundación Vicente Ferrer

Coordinadora ONGD solidaries de Girona
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ANNEX 4: PREGUNTES OBERTES
Propostes de millora dels serveis i recursos municipals
Àmbit
prioritari
d’actuació

Propostes

Cultura

Millorar el Casal de Cultura Robert Brillas de forma integral
Més reunions, de l`entitat, amb la regidoria, per tal de conèixer de primera mà el
funcionament, i saber les mancances que afecten durant el curs, per tirar endavant la
nostre activitat.
Realitzar ajuts i suports adequat a la tasca social que fa l'entitat
Fer més difusió de les entitats del poble i millorar les condicions dels espais
Acabar l'Auditori
Espais gratuïts per entitats
Atenció personalitzada a les entitats
les subvencions tindrien de ser més equilibrades. Valorant l'activitat de cada associació

Comunitari
veïnal

i

Millorar els equips de so i imatge del Casal de Cultura Robert Brillas

Polítiques
d’igualtat

Espai per a que treballin les entitats.
Espais per a reunions tant de la Junta com amb les sòcies.
Hi hauria d'haver un edifici on les entitats i associacions tinguin el seu espai per
treballar i atendre als socis. Nosaltres hem de sol·licitar amb dies d'antelació un espai
a Vil·la Pepita, i no sempre es possible. Perquè les entitats funcionin han de poder
treballar en certes condicions. Nosaltres ens acostumem a reunir a cafeteries o cases
particulars, i no tot, ni tampoc atendre a les sòcies o reunir-te amb persones o altres
entitats, es pot fer així.

Educació

Sí, que se haga difusión personal, centralizada en las asociaciones

Esports

Recolzament a les entitats. Creació de web, assessorament gestió
Poder tenir un espai mínim per poder nedar al nostre poble com a club
Sí , me gustaría reunirme con la concejala de deportes y exponérselos

Infància
joventut

i Seria útil disposar d'un punt de voluntariat
Sí, que se’ns proporcioni un local decent com totes les entitats tenen. També
proposem l'agilització en temes administratius com ara la subvenció.
Més espais per associacions

Cooperació

Oferir una llista del material/espais que pot cedir l'Ajuntament a les entitats. Crear una
xarxa de cooperació perquè ciutadans d'Esplugues que vulguin cooperar puguin
conèixer, col·laborar i ajudar a les entitats d'Esplugues.

Ambiental

Si, pero nunca hay presupuestos municipales disponibles.
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Propostes de millora dels espais de participació
Àmbit
prioritari
d’actuació

Propostes
Enviar actes de les reunions del consell de cultura

Cultura

Horaris poc flexibles
Aprofito per reivindicar l'auditori a Esplugues de Llobregat

Polítiques
d’igualtat

Un millor calendari. Avisar amb més dies d'antelació. A vegades s'avisa amb dos o tres
dies i no es pot coordinar.

Educació

Sí, que se haga difusión personal, centralizada en las asociaciones

Esports

Publicar el contingut de les reunions ja que varem participar en el PEC, però un cop no
es pot seguir per disponibilitat queda interrompuda les accions que es duen a terme

Infància i
joventut

Tornar a engegar el Consell de Joventut,

Suggeriments sobre la creació del Punt de Voluntariat
Àmbit
prioritari
d’actuació

Propostes

Hem trobat espais a la nostra entitat on el voluntariat tindria cabuda
Ser flexible en els horaris
Cultura

També indicar-vos que en el qüestionari enviat, no hi ha espai per a entitats dedicades
a la música o cant coral com la nostra, per aquest motiu he tingut d’anar posant
respostes allà on m’ha semblat més adient.
Donat que la majoria de gestors de les entitats treballem i no tenim molta disponibilitat
horari, estaria bé que es pugues mitjançant cita prèvia tenir entrevista concertada.
Necesitamos voluntarios

Polítiques
d’igualtat

Es podria trobar al mateix lloc on es trobés l'espai per a entitats.
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