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Núria Valls, nova gerent
de Suport Associatiu 
Núria Valls és la nova gerent de
Suport Associatiu, des del mes de
juny. Formada en Ciències de la In-
formació i diversos cursos sobre
ONG, Valls té una àmplia trajectò-
ria a la Fundació Catalana de l'Es-
plai, des de l'any 1992 fins al 2005,
havent estat directora de la Fede-
ració Catalana de l'Esplai i respon-
sable de l'Àrea d'Inclusió Social 
i Cooperació, Vicepresidenta i Pa-
trona Fundadora de la Fundació.
El 2005 es va incorporar com a 
coordinadora a l'Observatori del
Tercer Sector, tasca que ha  desen-
volupat fins al març de 2010,  quan
es va incorporar novament a la
Fundació com a Adjunta a la
Gerència de Suport Associatiu.
Núria Valls ha substituït en el cà-
rrec a José M. Pérez, que, a partir
d'ara, se centrarà totalment en
les seves tasques com a Subdi-
rector General de Sistemes de la
Informació.

La Taula rep la Creu d'Or
de la Solidaritat Social 
La Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya ha rebut la Creu d'Or
de l'Orde Civil de la Solidaritat
Social que atorga el Ministeri de
Sanitat i Política Social. Va ser el
24 de maig a Madrid. La Creu d'Or
és una condecoració que es con-
cedeix a les persones o entitats
que s'han distingit en la promoció
d'activitats i serveis relacionats
amb l'acció social. Entre les que
l'han obtingut en els darrers
anys destaquen UNICEF (1990),
Creu Roja Espanyola (2003), o
la Fundació ONCE (2007). 
El guardó va ser recollit per una
delegació de la Taula, entre els
quals hi havia els expresidents
Quim Sabater i Carles Barba
(Fundació Catalana de l’Esplai),
encapçalada per la seva presi-
denta, Àngels Guiteras. 
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Són molts els ajuntaments i
administracions que conside-
ren clau el paper de les asso-

ciacions i de les entitats no lucrati-
ves en la promoció i foment d'una
ciutadania compromesa i participa-
tiva i que, des d'aquest punt de
vista, es marquen com a objectiu
bàsic el de promoure i donar suport
a aquestes entitats.  

Des de Suport Associatiu s’ha
dissenyat i es disposa d'un servei
d'atenció, acollida i acompanya-
ment a les associacions i funda-
cions d'un territori, tant de manera
presencial com a distància.

Serveis d'assessorament
L'objectiu fonamental del servei és
millorar la gestió i eficàcia de les
entitats no lucratives d'un determi-
nat territori o municipi. Aquests
objectius, es poden portar a terme
amb la participació de Suport Asso-
ciatiu mitjançant la realització de
diferents serveis.
1. Àrea legal: documentació legal
de l'entitat, gestió de les persones,
assegurances, etc.
2. Àrea econòmica i fiscal: aspec-
tes comptables, econòmics, fiscals
i financers, auditories, subven-
cions i d'informatització de la seva
comptabilitat, etc.
3. Àrea d'organització i gestió
d'entitats: plans estratègics, gestió
de recursos, plans de viabilitat,
gestió amb qualitat i possibles cer-
tificacions, plans d'igualtat, etc.
4. Àrea de finançament associatiu:
dubtes relacionat amb subvencions,
col·laboracions amb empreses, quo-
tes, donacions, etc.
5. Àrea de noves tecnologies i as-
sociacions 2.0: accessibilitat i pàgi-
nes web, butlletins electrònics, eines
2.0, blogs, xarxes socials, portals de
coneixement, etc.
6. Àrea de comunicació: com fer
un pla de comunicació a les enti-
tats, redacció de notes de premsa,

elaboració de materials de suport
com díptics, memòries,.etc.
7. Àrea de formació: com prepa-
rar un pla de formació per a les
entitats, formació bonificable, etc.

Eines Informàtiques 
per a la Gestió
Suport Associatiu disposa d’Eines
i Solucions Informàtiques per a la
gestió d'entitats no lucratives
adreçades a la millora de les prin-
cipals àrees de gestió i dels seus
processos interns (comptabilitat,
gestió de socis, gestió del pressu-
post, llibre de caixa, facturació,
gestió del temps...).

Formació
Suport Associatiu ofereix als ajunta-
ments un extens catàleg d'accions
formatives a mida i una manera
molt habitual és començar fent un
Taller de diagnòstic i detecció de ne-
cessitats formatives de les entitats
del territori.

En col·laboració amb el Centre
d'Estudis de L'Esplai, Suport Asso-
ciatiu ofereix la possibilitat d'im-
partir diferents accions formatives

subvencionades, i també la d'asses-
sorar sobre la gestió de formació
bonificable.

Diagnòstic del teixit 
associatiu del territori
És un taller que s'adreça a persones
responsables i dirigents d'entitats
sense ànim de lucre, a partir del
qual els tècnics municipals poden
plantejar projectes de participació
ciutadana com són els consells mu-
nicipals d'entitats, o xarxes d'entitats
entre d'altres.

Confecció de materials
Consisteix en la preparació de ma-
terials de suport que l'ajuntament
pot editar i publicar en paper, o als
canals de comunicació que facin
servir. 

També es posa a l'abast dels ajun-
taments un sistema de notificació
d'alertes sobre les novetats i can-
vis normatius que afectin de ma-
nera directa les entitats del Tercer
Sector. Amb aquest servei es vol
garantir que la informació de què
disposen els seus tècnics estigui
actualitzada.

CENTRES MUNICIPALS DE SUPORT I SERVEIS A L'ASSOCIACIONISME

Suport Associatiu al costat
de les Administracions 
Serveis de suport i assessorament adreçats a les entitats d'un territori
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En les fundacions es poden
constituir fons especials
amb béns aportats per per-

sones físiques o jurídiques que els
vulguin destinar a finalitats d'in-
terès general, sense dotar-los de
personalitat autònoma. Les finali-
tats dels fons especials han d'ésser
compatibles amb les de la fundació
que adquireix els béns que els han
d'integrar.

Aquesta figura, que pràcticament
no ha estat utilitzada per les funda-
cions catalanes, comporta algunes
avantatges amb relació a d'altres
opcions:

Evita haver de constituir una
nova entitat, ja que la seva finali-
tat es porta a terme a través d'una
fundació que ja existeix.

El fons es pot regular per mitjà
d'unes regles de funcionament prò-

pies i, fins i tot, tenir una denomina-
ció pròpia i específica.

Permet un estalvi de recursos i de
costos econòmics, ja que, a l'incor-
porar-se dins d'una fundació ja
existent, pot aprofitar-se de la seva
estructura.

Per la seva banda, la fundació ti-
tular de fons especials té el deure
de conservar els béns que els inte-

gren, mantenir-ne la productivitat
i aplicar-los, directament o per
mitjà dels seus rendiments, al
compliment de la finalitat estipu-
lada. Cal que la fundació els ad-
ministri d'una manera separada
respecte a la resta del seu patri-
moni fundacional i, en tot cas,
l'ha d'identificar en la memòria
dels comptes anuals de la funda-
ció titular.

Què són els Fons Especials a les Fundacions?
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Suport Associatiu ha prestat ser-
veis d'assessorament i de gestió per
a entitats no lucratives en diversos
ajuntaments com el de Barcelona
(Torre Jussana), Sabadell (Casal
Pere Quart), Esplugues, Badalona
(Institut  Municipal de Ppromoció
de l'Ocupació),... 
Són diverses les experiències de
serveis d'aquest tipus que es po-
drien ressenyar en aquest apartat
però es vol fer èmfasi en dos d'ells
localitzats a Catalunya, el Servei de
Torre Jussana de l'Ajuntament de
Barcelona i el del Departament 
de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Suport Associatiu s'en-
carrega de prestar serveis d'asses-
sorament i suport a tots dos amb
un funcionament molt diferent. 

Des del servei de Torre Jussana
de Barcelona, s'ofereixen a les as-
sociacions de la ciutat serveis i re-
cursos, i es treballa per a la pro-
moció, dinamització i enfortiment
de les entitats. El projecte de To-
rre Jussana s'estructura en qua-
tre àrees: formació, informació 
i comunicació, assessoraments i
coneixement, i promoció associa-
tiva. És un servei de proximitat
per a les associacions.

El projecte de Xarxanet del De-
partament de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya és un projecte
on les entitats no lucratives són
les gestores i promotores del dife-
rents serveis i portals. Suport As-
sociatiu s'encarrega de l'assesso-
rament a entitats i de la prepara-
ció de continguts i materials sobre
temes de caire jurídic, econòmic,
fiscal i de treball en xarxa.

Experiències d'èxit

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