IDEES I EINES PER ENTITATS CONFINADES
Davant l’emergència sanitària derivada de la propagació del virus COVID-19,
la vida de la majoria de persones s’ha vist afectada. Tot i això, l’activitat de la
nostra entitat no té perquè aturar-se mentre duri el confinament. Potser les
activitats publiques queden suspeses però segur que podem fer molta feina per
posar al dia l’entitat.
Mentre duri el confinament podem realitzar totes aquelles tasques que
normalment deixem aparcades per què no son prioritàries.
Aquí us fem un petit repàs de què fer i com fer-ho:
 REVISAR LA DOCUMENTACIÓ DE L’ENTITAT
Tenim l’última junta actualitzada? Disposem d’un pla de voluntariat? Els nostres
voluntaris tenen el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual? O sabem quines
són les nostres obligacions fiscals?
Totes aquestes tasques burocràtiques es poden fer tranquil·lament des de casa
i en mode online, i des dels recursos del web d’entitats us ho expliquem (fes clic
a sobre de cada punt per tenir més informació):
 Actualització de la Junta (recordeu que és un tràmit necessari per poder
obtenir el certificat digital de l’entitat).
 Pla de voluntariat: El pla de voluntariat és un document que recopila els
criteris a seguir per a la gestió de la nostra base de voluntaris. És obligatori
per llei si disposem de persones voluntàries que ens ajudin amb les tasques
de l’entitat.
 Certificat de naturalesa sexual: El CNS és un certificat obligatori per a totes
aquelles persones voluntàries o treballadores que realitzin o gestionin
activitats amb menors.
 Repassar les obligacions fiscals de l’entitat.
 PREPARAR UNA SOL·LICITUD O MEMÒRIA DE SUBVENCIÓ O CONVENI
Podeu consultar les bases de la convocatòria de subvencions a entitats de
l’Ajuntament, així com cercar altres subvencions a l’apartat de Subvencions del
portal d’entitats.
També tenim publicats dos recursos per donar-vos suport en la seva elaboració:

 Disseny de projectes
 Com elaborar la memòria d'activitats

 FER UN AUTODIAGNÒSTIC DE L’ENTITAT
A internet podem trobar diferents eines d’autodiagnòstic que ens permetran
veure l’estat actual de la nostra entitat en temes com la democràcia interna,
delegació d’esforços, obligacions legals, i molts altres altres. Algunes de les
entitats que ofereixen gratuïtament realitzar un autodiagnòstic són:
 Craj – Centre de Recursos per a les Ass. Juvenils
 Fundesplai – Suport Tercer Sector
Les eines d’autodiagnòstic poden ser molt útils per realitzar canvis o trobar
carències que desconeixíem i aportar solucions de millora.
També permeten demostrar un cert control de qualitat de la nostra entitat.
 ACTUALITZAR EL WEB O POSAR-NE UN EN MARXA
Si disposem d’un web d’entitat és el moment per repassar el seu contingut,
actualitzar-lo o treure les noticies i activitats ja passades, millorar-lo o ampliar-ne
funcions.
En aquest moment de confinament és molt important mantenir la nostra base
social ben informada i comunicada perquè continuïn estan al dia de l’entitat.
Per aquelles entitat que no disposin d’un web, ara és el millor moment per posarlo en marxa.
A través del servei d’entitats de l’Ajuntament podem disposar d’un servei web
gratuït per omplir amb tot el nostre contingut.
 Sol·licitar un espai web
 Posar-lo en marxa o actualitzar-lo
 FORMEM-NOS!
Quina millor manera d’aprofitar el confinament que formant-se en temes
necessaris per l’entitat:
 Formació en línia: Fundesplai
 Primers auxilis: Píndoles formatives gratuïtes de Creu Roja
 Propostes i activitast culturals: Proposta formativa d’Òmnium Cultural

 CONTINUAR L’ACTIVITAT, PERÒ ONLINE
Encara que sembli difícil, podem mantenir l’activitat de l’entitat però des d’un
altre àmbit, l’on-line.
Per fer-ho disposes d’algunes eines i recursos col·laboratius que ens permetran
continuar treballant sobre les nostres activitats.
Eines de gestió
Documents de text, fulles de càlcul, presentacions, són archius habituals en el
nostre dia a dia a l’entitat, amb Office 365 o Google Apps podrem seguir
treballant amb els documents de forma compartida i des de diferents
ordinadors.
Són les eines de gestió col·laborativa més habituals. Les dos, amb totes les seves
funcions es poden obtenir gratuïtament per entitats sense ànim de lucre a través
del Projecte Dono - Tech Soup.
Si el que volem però és no utilitzar les eines més comercials i apostar per el
programari lliure disposem de les eines i documents de Framasoft, amb una idea
i funcionalitat similar a les altres dos.
Un altre bona opció són els espais virtuals (o núvols) i les seves eines de gestió
que ofereixen des de CommonsCloud, una eina col·laborativa i cooperativa
també de programari lliure. En el nostre núvol podem disposar dels documents
que tinguem pujats i compartits. És un bon substitut del Drive de Google.
Videoconferències, reunions de Junta, etc.
Si hem anat seguint les notícies sabrem que eines com Jitsi o Zoom s’han posat
molt de moda.
Són programes que permeten de forma senzilla realitzar videoconferències o
reunions amb varis participants.
 Jitsi és una eina de programari lliure molt senzilla d’utilitzar. És pot fer servir
directament des del seu web i no requereix d’instal·lació (disposa
d’aplicació mòbil però).
Permet assignar torns de paraula i xatejar en grup.
 També ens pot interessar el Riot, una eina d’organització telemàtica que
permet diferents nivells de gestió, des de xats compartits, xats en grup
(creació de sales, amb diferents accessos) o comunitats.
És un eina molt completa que permet realitzar des de vídeo trucades o
vídeo conferencies a compartir arxius.
Si no les coneixem o no volem instal·lar-les, hi ha altres solucions més habitual i
de les que potser ja disposem.

 L’Skype de Windows (tots els ordinadors actuals amb Windows 7 o
superior disposen del programari gratuït inclòs, només cal crear un
compte o registrar-se amb el compte de correu d’outlook o Hotmail
habituals) que permet realitzar videotrucades en grup o comunicar-se via
xat.
 Hangouts de Google, que també és gratuït amb un compte de Google.
 Un altre eina de comunicació per videoconferència pot ser el Wahtsapp
(màxim 4 persones alhora) o el seu homòleg de programari lliure el
Telegram.

Activitats en streaming
Una manera de continuar amb la vida de l’entitat és reconvertir la nostra
activitat; les conferències o xerrades en sessions en viu a través de les xarxes
socials.
Per fer-ho tenim opcions senzilles com:
 Facebook Live o un Instagram Live, en les que de manera molt senzilla
podem activar la retransmissió en línia i pública. Aquestes eines permeten
també la interacció dels usuaris a través del xat habitual, afegint
comentaris. També permeten que un cop finalitzada la sessió, a les
nostres xarxes la resta d’usuaris puguin continuar accedint.
 OBS Studio ens permet compartir en viu el que tenim al escriptori del
nostre ordinador. Podem compartir presentacions, vídeos o imatges.
També podem plantejar-nos obrir un canal de youtube, on poden penjar petits
vídeos comunicatius o de divulgació.
Mantenir amb vida l’entitat és essencial en aquest dies de confinament i mostrar
que l’entitat continua activa també és motivador per la nostra base social.
Hem de saber també, que molta de la feina que fem ara per digitalitzar la nostra
entitat ens permetrà treballar d’una forma menys centralitzada, còmode i
eficient en un futur.

SEGUIM TREBALLANT, PERÒ DES DE CASA!
MÉS INFORMACIÓ:
Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:
Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en
fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat

