


FORMACIÓ DE TARDOR PER ENTITATS

Des de la Regidoria de Relacions Cíviques encetem una nova oferta formativa 
de tardor, gratuïta,  adreçada a totes les entitats de la ciutat que consten en el 
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Continuem apostant per una formació adaptada a les noves circumstàncies  
i necessitats de les associacions dotant-les de més eines i recursos que  
incrementin la seva incidència en la societat civil, alhora que pretenem 
crear espais de trobada i debat que ens permetin aprendre de manera 
conjunta, intercanviar experiències, bones pràctiques i poder iniciar processos 
col·laboratius amb objectius compartits. 

Us animem a participar-hi i a gaudir-ne.

Montserrat Caelles Bertran 
Regidora de Relacions Cíviques
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Funcionament de la Carpeta Ciutadana 
per a les entitats
Dimecres 20 d’octubre de 19 a 20.30 h

Inscripcions

La protecció de dades en el 
funcionament de les associacions
Dimecres, 17 de novembre de 19 a 20.30h

Com fer materials de comunicació que 
enamorin amb Canva
Dijous, 4 de novembre de 19 a 20.30 h

Eines digitals. Com fer més fàcil el dia a 
dia de les entitats
Dijous, 2 de desembre de 19 a 21 h

Consultes als experts
PMF sobre fiscalitat
Dijous, 16 de desembre de 19 a 21 h

Fes clic als 
cursos per a més 
informació
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Inscripcions

D’interès

Per fer la inscripció cal enviar un correu a 
    relacionsciviques@reus.cat
     trucar al telèfon 977 010 029 
inscriure’s a través del lloc web entitatsreus.cat

El dia abans del curs s’enviarà l’enllaç als inscrits als cursos en línia.

En el cas del curs presencial, si veniu en cotxe, podeu aparcar al pàrquing de 
les Oques i en marxar us donarem el tiquet de sortida.
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Funcionament de 
la Carpeta Ciutadana 
per a les entitats.
Dimecres 20 d’octubre de 19 a 20.30 h.

En línia

La nova Carpeta Ciutadana és un procés de gestió clau de les entitats.  L’entitat 
hi podrà consultar la tramitació de les subvencions, expedients, estat de 
les queixes, sol·licituds, comunicacions, pagaments, fer qualsevol tràmit 
telemàtic així com una visualització ràpida i gràfica de l’estat de les gestions 
més importants. Veurem exemples pràctics.

Òscar Hellin Escribano

Coordinador del Servei de 
Tecnologies de la Informació 
i Telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Reus. Enginyer 
superior en informàtica i expert 
en la direcció de sistemes 
d’informació.
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Irene Borràs i Garrido

Economista.
Consultora 
en CAUSES, 
especialitzada en 
direcció i gestió 
d’entitats no lucratives.

Com fer materials 
de comunicació que 
enamorin en Canva.
Dijous, 4 de novembre de 19 a 20.30 h.

En línia

Has de fer un cartell i no saps com? Un tríptic de l’entitat? Difondre les 
activitats? Fins i tot, la memòria de l’any per presentar als socis? Fer 
materials de comunicació pot ajudar a explicar millor l’entitat i 
arribar a més persones! Cerca el logotip de l’associació, obre l’ordinador 
i descobreix com elaborar materials de comunicació de forma senzilla, 
gratuïta, atractiva i divertida.
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La protecció de dades 
en el funcionament de 
les associacions.
Dimecres, 17 de novembre de 19.00 a 20.30h.

En línia

Amb l’arribada del Reglament general de protecció de dades s’evidencia 
un canvi de paradigma i les entitats han d’adaptar el seu funcionament i 
organització a les noves obligacions en aquesta matèria. En aquest curs 
s’informarà d’una manera pràctica de les novetats sobre protecció de 
dades i les claus per tractar correctament les dades personals.

Marc Sabaté Mercadé

Jurista, advocat especialitzat 
en Dret de l’Administració 
pública. Tècnic d’Administració 
General dels Serveis adjunts 
a la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Reus.
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Eines digitals. Com fer 
més fàcil el dia a dia de 
les entitats.
Dijous, 2 de desembre de 19 a 21.00h

En línia

Una manera senzilla de fer un formulari per a les inscripcions a les activitats? 
Un espai on desar tots els documents i treballar amb la Junta Directiva de 
forma compartida? Internet està ple de recursos gratuïts que ens poden 
ajudar a fer més fàcil el dia a dia. Des de buscar imatges fins a desar 
documents, fer formularis o editar vídeos curts. Una mirada general a com les 
eines digitals poden facilitar el dia a dia de les entitats.

Irene Borràs i Garrido

Economista. Consultora en 
CAUSES, especialitzada en 
direcció i gestió d’entitats no 
lucratives.
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Consultes als experts. 
PMF sobre fiscalitat.
Dijous, 16 de desembre de 19 a 21.00h

Presencial, a la sala d’actes de l’antic hospital.

Els temes legals que afecten a les entitats poden ser complexos i desconeguts. 
Podem vendre productes? Podem posar una barra de bar? Qui ha de fer 
l’Impost sobre societats? Ho estem fent bé? Què passa si tenim una inspecció 
d’Hisenda? A partir de les preguntes més freqüents de les entitats es 
plantejarà la sessió de forma dinàmica i participativa, per tal que, qui vulgui, 
pugui exposar els seus dubtes i obtenir les respostes dels experts.

Irene Borràs i Garrido

Economista. Consultora en 
CAUSES, especialitzada en 
direcció i gestió d’entitats no 
lucratives.

Ricard Roig i Gascón 

Assessor d’entitats i associacions


