
D I A R I  D E L A F U N D A C I Ó C ATA L A N A  D E L ’ E S P L A I w w w . e s p l a i . o r g A B R I L  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 3

28 M Ó N  A S S O C I A T I U

SUPORT ASSOCIATIU

Proporcionar a les entitats 
coneixements, experiència, 
eines i recursos per dur a 

terme la seva missió en les mi-
llors condicions possibles i amb la 
tranquil·litat de saber que s’està ac-
tuant conforme a la legalitat vigent 
i amb el màxim rigor pel que fa a la 
rendició de comptes i la transparèn-
cia. Aquest és l’objectiu de Suport 
Associatiu que renova el seu club de 
socis amb impuls i il·lusió.

El Club de Suport és un projecte 
de Suport Associatiu iniciat l’any 
1992, amb la intenció de consolidar 
i apropar a les entitats el conjunt 
d’assessoraments en les diferents 
àrees de gestió que s’estaven duent 
a terme des de 1989, l’any de la 
constitució de l’entitat.

El Club va néixer de la necessitat 
d’una sèrie d’entitats que voli-
en millorar els seus processos de 
gestió però no disposaven de conei-
xements suficients ni de recursos 
per contractar assessors en tots els 
àmbits de la gestió associativa i de 
fundacions. Aquestes entitats van 
donar sentit a la creació del Club 

AMB L’AVAL DE LES MÉS DE 1.200 ENTITATS ASSOCIADES 

Club de Suport: d’un club 
d’usuaris a un club de socis
Suport Associatiu, especialistes en gestió per a entitats no lucratives

de Suport –aleshores conegut com 
a Club d’Usuaris- per, entre totes, 
compartir el cost econòmic que 
implica la contractació de tècnics 
comptables, advocats, informàtics, 
tècnics en relacions laborals, etc. 
especialitzats en el Tercer Sector.

També, Suport Associatiu es va en-
carregar de desenvolupar una sèrie de 
programes informàtics especialment 
dissenyats per a entitats no lucratives 
i que es van posar a disposició de les 
entitats sòcies del Club.

Club a la carta 

Enguany, Suport Associatiu vol 
donar un nou impuls al Club de 
Suport posant especial èmfasi en 
les dues modalitats que ara les enti-
tats poden triar: “Eines i recursos” 
i “Suport a la gestió”.

Des de gener de 2011, Suport As-
sociatiu ha ampliat el ventall de 
quotes a què poden accedir les 
entitats sòcies. Les qui vulguin 
associar-se segueixen tenint al seu 
abast la modalitat bàsica, “Eines 

i recursos”, però, també poden 
accedir a un acompanyament més 
proper en la gestió mitjançant la 
modalitat “Suport a la gestió” que, 
a més dels avantatges de la modali-
tat bàsica, facilita a les entitats un 
suport específic en un o diversos 
àmbits de la gestió.

Participació de les entitats
Durant l’any 2011 es posaran 
en marxa espais de participació 
virtuals i presencials on les enti-
tats podran disposar d’una xarxa 

de relacions que faciliti la col-
laboració entre elles.

Anualment, s’organitzarà també 
una jornada amb les entitats asso-
ciades per donar a conèixer les ac-
tivitats desenvolupades per Suport 
Associatiu durant l’any i treballar 
conjuntament diferents àrees d’in-
terès per a la millora de la gestió, 
amb accions formatives i tallers.

Paral·lelament, es consolidarà tam-
bé la voluntat del Club de Socis de 
promoure les bones pràctiques amb 
l’elaboració d’informes, estudis i 
noves eines per a la gestió. Pel que 
fa a les comunicacions, la principal 
novetat serà el redisseny del but-
lletí electrònic Canal Suport, amb 
regularitat mensual amb el nom de 
Club de Suport. Alhora, es treba-
llarà per augmentar el dinamisme 
del web de Suport Associatiu, i es 
reforçaran alguns aspectes del web 
com ara la recerca de subvencions 
i la publicació de guies i recursos 
sobre la gestió a les organitzacions 
del Tercer Sector. 

Suport Associatiu 
93 474 74 74

info@suport.org / www.suport.org

Modalitat bàsica. Eines i recursos

Atenció telefònica

Programes informàtics de gestió d’entitats:

Gestió de Socis

Comptabilitat 

Projeccions econòmiques  per al control 
del pressupost.

Facturació

Llibre de Caixa

Correspondència

Gestió del temps

Espais de participació per a entitats asso-
ciades

Modalitat Suport a la gestió

Acompanyament especialitzat d’experts en 
gestió associativa i de fundacions en un o més 
àmbits:

Informàtica i noves tecnologies: pàgines web, 
eines 2.0, manteniment d’ordinadors i xarxes,... 

 Comptabilitat i fiscalitat: pla comptable, bene-
ficis fiscals, control de la tresoreria,...

 Gestió de les persones: obligacions relatives a 
la seva contractació i de Seguretat Social, gestió 
del voluntariat...

 Dret associatiu i de fundacions: modificació 
d’estatuts, tràmits registrals, convenis de col-
laboració i contractes...

Voluntariat juvenil per al futur
Els Bombers Juvenils de Catalunya son una secció dins del 
cos de bombers voluntaris de Catalunya, formada per joves 
entre 13 i 18 anys.  La feina principal es la formació teòrica i 
pràctica de diferents temes de la tasca de bombers, com ara 
assistència sanitària, cartografia, recerca de persones sense 
visibilitat… tot sempre adaptat a l’edat i sense perills ja que 
no poden fer cap tipus de servei real dins de bombers. Paral-
lelament fan activitats lúdiques com són trobades entre els 
diferents parcs de bombers on hi han Juvenils per posar temes 
en comú, concursos entre parcs, campaments, etc. Dintre dels 
temes lúdics hi ha els intercanvis amb els bombers Juvenils 
francesos de la Catalunya del Nord (Union Départamentale 
des Sapeurs Pompiers des Pyrénées Orientales). A més a 
més, al llarg de l’any intenten fer col·laboracions amb altres 
entitats com ara la Fundació de l’Esclerosi Múltiple, casals de 
poble per a la recollida de joguines per al dia de reis, Saló de 
la Infància de Barcelona, etc.

C/ Dr. Pi i Molist, 80  5è 1a.
08016 Barcelona
bombers.juvenils@gmail.com

La formació teòrica i pràctica es la tasca principal   

Esport, cultura i lleure
El Club Muntanyenc Sant Cugat es va fundar el 1944 com 
associació esportiva dedicada al món de la muntanya. Al cap 
de més de 60 anys de feina ha esdevingut una entitat de refe-
rència que l’any 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi. El Club 
compta amb més de 2.200 socis i sòcies i amb un gran volum 
d’ activitats. Un dels principals objectius és la promoció de 
l’activitat física, l’esport de base i de competició per contri-
buir al desenvolupament integral de la persona. Així mateix, 
la programació cultural ofereix una sèrie d’activitats per a 
tothom, relacionades amb el cant coral, la lectura, el cinema, 
xerrades, tallers i cursos. Dins de l’àmbit de formació en el 
lleure volen transmetre als infants i joves valors com l’amistat, 
la cooperació, la solidaritat, la tolerància, la integració i el 
respecte per la natura. L’ Esplai Sarau, l’ Escola d’Excursio-
nisme i la Marxa Infantil vetllen per la transmissió d’aquests 
valors amb activitats de tarda, als casals, de colònies i realitzen 
caminades i excursions arreu de Catalunya.

Pl. de la Vila, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès 
Tel. 93 674 53 96
www.cmsc.cat

Entrada al Club Muntanyenc de Sant Cugat

Adreçat a la salut mental comunitària
El Centre d’Higiene Mental Les Corts va iniciar-se el 1975,  per 
desenvolupar un projecte de salut mental comunitària. Amb 
aquesta orientació, es va constituir al 1978 l’Associació Centre 
d’Higiene Mental Les Corts, sense ànim de lucre. Posterior-
ment, al 2002 la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental 
Les Corts, adreçada al desenvolupament de recursos socials, i 
al 2006 l’associació ALCIL per promoure la inserció laboral. A
través de l’Associació i la Fundació, l’Entitat actua mitjançant 
contractes, convenis i ajuts d’entitats públiques. L’any 2005 
van rebre la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona. Els 
dispositius sanitaris i socials cobreixen els barris de Les Corts 
i Sarrià-Sant Gervasi. Són Centres de Salut Mental Infantil i 
Juvenil; d’Adults; Hospital de Dia per Adolescents; Servei de 
Rehabilitació Comunitària i Pla de Serveis Individualitzats; Club 
Social; Servei Prelaboral; Programa de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar i “Mans i Temps”. Pla de Desenvolupament 
comunitari i Oficina de Voluntariat de Sarrià-Sant Gervasi. 

Numància, 103-105, pl. baixa - 08029 Barcelona
Tel. 93 445 47 71
www.chmcorts.com

Donen servei a Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

Bombers Juvenils de Catalunya Club Muntanyenc Sant Cugat Centre d’Higiene Mental Les Corts


