
Un cop instaurada la Taula d’Entitats, en aquesta ocasió us convidem a reunir-nos en el marc de la 
2a Jornada d’Entitats de Begues. Una Jornada que tindrà una estructura similar a la de l’any 
passat, però que incorpora les temàtiques i les accions concretes que les pròpies entitats vau 
decidir conjuntament a la darrera trobada de la Taula. Un dia que també us servirà per 
conèixer entitats, persones, per crear noves sinergies,..., i també, per passar plegats un dia agrada-
ble.

QUAN: Dissabte 6 d’abril de 2019. De 9.00 a 17.00h (inclou dinar)

ON: Club de Begues

QUI: Un màxim de 3 representants per entitat. Cal inscripció prèvia a través del 
formulari que us adjuntem. (La inscripció no té cap cost per a les entitats partici-
pants)

QUÈ FAREM?

Dinàmiques de cohesió de grup.

Presentació d’experiències de treball en xarxa, i espai per compartir experiències 
positives de les entitats. 

Grups de treball:
  o Grup 1: Full de compromís i Manual d’Acollida de les Entitats.
  o Grup 2: Economia de l’Entitat: assegurances i comptes bancaris.
  o Grup 3: Criteris subvencions entitats. 
  o Grup 4: Certificat de qualitat de les entitats

PASSOS A SEGUIR: 

1r > Escolliu els/les representants de l’entitat que hi assistiran (fins a un màxim de 
3 per associació)

2n > Ompliu la fitxa d’inscripció que us adjuntem; una per cada entitat, indicant la 
persona o persones d’aquella entitat que assistiran a la jornada. La fitxa inclou una 
taula on heu d’indicar l’ordre de prioritat de participació als grups de treball. Recoma-
nem que les persones d’una mateixa entitat participin a diferents grup. 

3r > Ompliu la fitxa del Banc de Bones Experiències (ja sigui de l’entitat o de treball 
en xarxa amb d’altres entitats que vulgueu compartir).

4t > Les inscripcions s’han d’enviar per correu electrònic a begues.entitats@be-
gues.cat abans del 22 de març de 2019.

5è> Abans de la jornada rebreu per correu electrònic la documentació de treball de 
cada grup perquè pugueu preparar-la prèviament.

6è > El dia de la Jornada veniu vestits còmodes i amb ganes de treballar però també 
-i sobretot- de passar-ho bé! 
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