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Acta reunió Coordinació Entitats federades – 28 de gener 2022

1. ESPAI D’INTERCANVI ENTRE ENTITATS 

Espai on les entitats ens han explicat com els està afectant la nova onada de la COVID

Les entitats coincideixen en que:

• Estan patint els efectes de la nova variant,  ates que les baixes de professionals es succeeixen i això fa que 
s’hagin d’anar adaptant les activitats previstes .

• Les baixes a nivell de voluntariat no es noten tant

• S’estan realitzant totes les activitats  i algunes en fan mes com Creu Roja que es punt de vacunació.

• Pel que fa a les llars residències  i residències , s’han suprimit les activitats grupals i presencials i es torna 
a fer el suport i l’acompanyament via telemàtica



2. PROPOSTES PER AL 2022



3. 
En Joan Vilaplana de Torre Jussana presenta aquesta proposta:
Una eina per a fer difusió de les activitats associatives que concentrarà totes les 
activitats que s’organitzen des de les associacions i col·lectius no lucratius de 
Barcelona. 

Quèdequè pretén ser la nova agenda associativa de la ciutat, està previst que 
surti el 21 de març.
Per tal que les entitats hi puguem penjar les activitats que realitzem es 
realitzaran una formació d’ 1h aprox. Des d’aquest enllaç es pot accedir a les 
inscripcions

Finalment, aprofita la intervenció per informar a les entitats que des de Torre 
Jussana hi ha disponibles formacions per les entitats. Les podeu trobar en aquest 
enllaç

http://tjussana.cat/noticia.php?id=629
https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/associat/f/2324/
https://tjussana.cat/formacio.php


REUNIÓ ENTITATS BARCELONA
Un cop al mes, divendres de 9,30h a 11
(plataforma online amb possibilitat de trobades presencials)

28 de gener

25 de febrer: Ben a prop teu - Presidència

25 de març

29 d’abril

27 de maig: Ben a prop teu - Vocalia Joventut

17 de juny: Assemblea General Ordinària

8 de juliol

30 de setembre: Ben a prop teu - Tresoreria

28 d’octubre

25 de novembre

16 de desembre: Dia Internacional del Voluntariat

4. AGENDA REUNIONS
Es facilita l’agenda de les reunions anuals 



Es recorda que ja  està actualitzada l’agenda formativa

https://voluntaris.cat/tipus_event/formacio/
Hi trobareu: 
- FORMACIONS PER A COORDINADORES DE VOLUNTARIAT
- FORMACIONS PER A EQUIPS DE VOLUNTARIAT

Propera sessió formativa per a entitats:

5. AGENDA FORMACIONS



S’explica que  a data d’avui  la FCVS no disposa de cap representant a l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
inclusiva , (espai de participació i cooperació entre entitats, organitzacions, empreses i l’Ajuntament de 
Barcelona)  i es demana a les Entitats si n’hi ha alguna què estigui interessada en participar. 

L’Acord ciutadà és reuneix 1 vegada al mes, tant potser horari de matí com de tarda.
Si cal mes informació l’Anna Sánchez, qui abans hi anava , no te cap problema en facilitar mes informació i 
ajudar en el traspàs.

6. ESPAIS DE REPRESENTACIÓ

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/
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MOLTES GRÀCIES!


