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Imma Fuyà, nova
presidenta de la FAPAC  
La fins ara presidenta de la
Federació d’Associacions de
Pares i Mares d’alumnes a les
comarques gironines, Imma
Fuyà, és la nova presidenta de
FAPAC Catalunya. L’assemblea
es va celebrar el 27 de març, amb
la participació de 400 persones
representants de les gairebé
2.000 AMPA, d’arreu de Cata-
lunya. Durant l’Assemblea, la
FAPAC va definir les principals
línies d’actuació per als propers
anys, en la línia de reforçar el
paper de les AMPA; incidir en el
desplegament de la LEC, millo-
rar els mecanismes d’admissió
d’alumnes i d’assignació de cen-
tres; i descarregar les AMPA de
la responsabilitat en la gestió
dels serveis complementaris. 
Fuyà serà la primera presidenta
de la FAPAC, donant visibilitat
d’aquesta manera a l’important
paper que juguen les mares en
aquestes associacions.

Anuari 2009 Tercer 
Sector Barcelona 
El 12 d’abril Ricard Gomà, regidor
d’Acció Social i Ciutadania de l’Aj.
de Barcelona, va presentar l’Anuari
2009 del Tercer Sector Social de la
ciutat, una col·laboració de l’Ajun-
tament, la Taula d’Entitats de Ter-
cer Sector, l’Observatori del Tercer
Sector i l’Observatori social de Bar-
celona. Entre les dades rellevants,
les entitats són més de 2.650; su-
posen l’1% del PIB català; tenen
més de 35.000 persones contrac-
tades i unes 90.000 voluntàries.  
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Suport Associatiu, entitat de
L’Esplai dedicada a la promo-
ció del Tercer Sector, ha posat

en marxa el seu nou web, dissenyat
segons els criteris d’accessibilitat al
contingut web i orientat a crear es-
pais de participació per a les entitats
associades. Aquest projecte ha estat
subvencionat pel programa de Pro-
jectes Innovadors, i està patrocinat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
cofinançat pel Fons Social Europeu. 

Suport Associatiu és l’entitat de
"L’Esplai" especialitzada, des de
1988, en la prestació de serveis
d’assessorament i gestió per a enti-
tats no lucratives dins els àmbits
jurídic, comptable, fiscal, laboral,
informàtic, d’assegurances i de
formació. D’altra banda i de cara a
proporcionar eines que millorin la
gestió de les entitats, Suport Asso-
ciatiu posa a disposició dels socis
del Club d’Usuaris vuit programes
informàtics per a la gestió admi-
nistrativa i comptable, adaptats 
a la realitat de d’associacions 
i fundacions, amb suport tècnic i
actualitzacions periòdiques.

Enguany, a fi de millorar la comu-
nicació amb les entitats del Tercer
Sector i facilitar-los recursos que
els siguin útils per a la seva gestió
quotidiana, Suport Associatiu ha
desenvolupat un nou web amb més
continguts, més participatiu i que,
per coherència amb els seus valors,
segueix els estàndards de l’acces-
sibilitat als continguts web.

Accessibilitat en igualtat de
condicions
Avui en dia, ningú no posaria en
dubte la necessitat de reduir les 
barreres arquitectòniques que impe-
deixen que les persones amb capa-
citats reduïdes puguin desenvolupar
les seves activitats diàries sense 
restriccions. No obstant això, no
sempre hi ha prou consciència que

també a Internet existeixen barreres
que dificulten, o fins i tot impossibi-
liten, l’accés de determinats col·lec-
tius als continguts web.

En efecte, no totes les persones ac-
cedeixen a Internet de la mateixa
manera: les persones amb ceguesa,
per exemple, han d’accedir als con-
tinguts mitjançant aplicacions de
lectura de pantalla. Altres persones,
amb  capacitats motrius reduïdes,
poden tenir dificultats per emprar el
ratolí i veure’s en la necessitat de
navegar únicament amb el seu te-
clat. A banda de les persones amb
discapacitats, també cal tenir en
consideració que molts usuaris ac-
cedeixen a Internet a través de con-
nexions lentes o bé des de disposi-
tius mòbils amb pantalles de dimen-
sions molt reduïdes. Tot plegat, fa
necessari l’establiment d’una sèrie
de normes que garanteixin que tot-
hom pugui accedir a la informació
d’Internet amb igualtat de condi-
cions, siguin quines siguin les seves
capacitats físiques, intel·lectuals o
les tecnologies de què disposen.

A l’hora de crear el nou web de Su-
port Associatiu, s’ha treballat per
respectar les Pautes d’Accessibilitat

per al Contingut Web 1.0 (WCAG),
que faciliten l’accés de totes les per-
sones, amb independència de les se-
ves condicions físiques, intel·lec-
tuals, de la seva edat i del seu entorn
d’ús. Dels tres nivells de conformi-
tat que les normes estableixen, el
web de Suport Associatiu assoleix
un nivell d’accessibilitat AA, am-
pliat amb alguns punts i recomana-
cions del nivell AAA per tal de mi-
llorar l’accessibilitat final.

Igualment, i de cara a estendre la
implantació dels estàndards, Su-
port Associatiu disposa d’un servei
de desenvolupament web format
per tècnics especialistes en acces-
sibilitat que poden assessorar les
entitats sobre el seu nivell de com-
pliment de les pautes i col·laborar
en el desenvolupament de webs
accessibles per a elles.

Eines per a la gestió
associativa
El web de Suport Associatiu no vol
ser una mera descripció dels serveis
que ofereix a les entitats no lucrati-
ves sinó que incorporarà notícies i
continguts d’interès per al Tercer
Sector, parant especial atenció a to-
tes aquelles novetats que afectin la

gestió d’associacions i fundacions
en els àmbits econòmic, jurídic, fis-
cal, laboral i informàtic. 

D’altra banda, els socis del Club
d’Usuaris disposen d’una zona d’u-
suaris registrats que contindrà, entre
d’altres, una selecció d’enllaços i
subscripcions mitjançant RSS a les
principals notícies del Tercer Sector,
així com una zona de descàrrega de
documents i eines per a la gestió as-
sociativa amb manuals de progra-
mes informàtics, guies sobre comp-
tabilitat per a associacions, models
de documents, programes informà-
tics, actualitzacions, etc.

COMPLEMENTANT ELS SERVEIS QUE OFEREIX A LES ENTITATS 

Suport posa en marxa un
web accessible i participatiu
Els socis del Club d’Usuaris disposen d’un espai propi 
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L’anterior llei catalana de
fundacions de l’any 2001
permetia aquesta figura i ho

feia de manera expressa al seu
article 17. En aquest, s’establia
que el patronat, tot i que havia de
tenir un càrrec de president i un
de secretari, la condició de mem-
bre del patronat només era pre-
ceptiva per al president, no per al
secretari.

En aquest article es regulava
també que si el secretari no tenia
la condició de patró, sí que podia
intervenir a les reunions de patro-
nat amb veu però sense vot. Era, i
encara ho és, molt freqüent, que
el secretari d’una fundació fos
una persona externa al patronat,
normalment un advocat o gestor,
contractada per desenvolupar les
tasques de secretari.

A partir de l’entrada en vigor del
Llibre III del Codi Civil, aquesta
possibilitat desapareix. 

L’article 312.3.1 estableix que el
patronat ha d’estar composat,
com a mínim, per tres membres, i
ha de tenir almenys una persona
amb el càrrec de president i una
altra amb el de secretari. Per tant,
el secretari ha de ser patró.

Aquelles fundacions que tenien
aquesta figura del "secretari no pa-
tró" abans de l’entrada en vigor del
Llibre III del Codi Civil podran
mantenir-la de manera transitòria
fins a l’agost de 2011, però per 
la resta de fundacions catalanes
aquesta figura no està permesa i
necessàriament han de complir les
prescripcions establertes pel llibre
tercer del codi civil. 

Existeix la figura del "Secretari no patró" a les fundacions catalanes?
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El web incorpora continguts d’interès per al Tercer Sector

Dins de la mateixa àrea d’usuaris
registrats, els socis podran fer ús
d’un fòrum i d’un sistema de mis-
satgeria interna per comunicar-se
amb altres entitats associades i
compartir amb elles els seus dub-
tes o reflexions sobre el Tercer
Sector. També poden usar aquests
mitjans per comunicar-se amb
Suport Associatiu. 
Addicionalment, els socis també
podran sol·licitar a Suport Asso-
ciatiu la publicació de les seves
notícies més destacades per tal de
donar-se a conèixer a tots els visi-
tants del web i promocionar els
seus actes o els seus projectes.
El web, finalment, vol ser un punt
de trobada construït no només
des de Suport Associatiu sinó
pensat per i per a les entitats. És
per això que es rebrà i atendrà
amb cura tots els suggeriments i
propostes que arribin per tal de
poder anar creant, entre tots, un
espai que sigui veritablement útil
a tothom.

Fòrum i missatgeria 
interna

Més informació
www.suport.org
info@suport.org 
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