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CELEBRADA LA I TROBADA DE MEMBRES DEL CLUB DE SUPORT  

Suport Associatiu reflexiona amb 
les entitats sobre la crisi 
“Junts millorem la gestió de les associacions i les fundacions”, lema de la jornada

JOSEP M. VALLS

Més de 100 representants 
d’entitats sense afany de 
lucre catalanes van parti-

cipar el 5 d’octubre a la I Trobada 
anual del Club de Suport, organit-
zada per Suport Associatiu que va 
tenir lloc al Centre Cívic del Pati 
Llimona (Barcelona). Sota el lema 
“Junts millorem la gestió de les 
associacions i les fundacions” la 
trobada va servir per reflexionar 
entorn a com ser més eficients en 
l’actual context de crisi econòmica 
i social.

L’acte va començar amb la in-
tervenció de Núria Valls, gerent 
de Suport Associatiu, que va dir: 
“l’actual context de crisi obliga a 
les entitats socials a ser el més efi-
cients possibles per tal d’atendre 
una creixent demanda de necessi-
tats socials a la vegada que dis-
minueixen els recursos per fer-hi 
front”.

Professionalitat i voluntariat
Després de la intervenció de Nú-
ria Valls, Ramon García, professor 
d’Esade i membre del patronat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
va impartir una conferència sota el 
títol “La importància de la gestió 
en temps de crisi” on va destacar 
que la crisi farà que les entitats es 
“professionalitzin més en la gestió 
però sense perdre l’esperit de vo-
luntariat que les caracteritza i que 
suposa un valor afegit”. A més, 
Garcia va dibuixar un panorama 
per després de la crisi en què les 
administracions públiques neces-
sitaran establir cada vegada més 
relacions amb les entitats, ja que 

zats cadascun d’ells per un tècnic 
de Suport Associatiu que comp-
tava, a més, amb la col·laboració 
d’un relator.
Els temes relacionats amb l’àmbit 
econòmic van ser presents en tots 
els grups de treball en relació amb 
la situació de crisi econòmica.

En aquest sentit, les principals pre-
ocupacions van girar al voltant de: 
la necessitat de superar la depen-
dencia respecte l’Administració; 
la necessitat de garantir l’estabi-
litat dels projectes mitjançant, per 
exemple, convenis pluriennals.
Pel que fa a la recerca de nous 
recursos, es va mostrar especial 
interès en obtenir més informació 
sobre la recerca de finançament 
europeu.

L’ampliació de la base social de 
l’entitat es va plantejar com a ne-
cessitat, però també es va abordar 
com a repte relacionat amb la co-
municació i el màrqueting. Així, 
diverses entitats van expressar les 
seves dificultats per donar a conèi-
xer els projectes i es va assenyalar 
com a dificultat pendent de superar 
l’elaboració de plans de comuni-
cació i estratègies de màrqueting. 
Suport Associatiu és l’entitat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
que, des de 1988, genera recursos 
i assessorament per al món asso-
ciatiu. Impulsa el Club de Suport, 
que agrupa i ofereix assessorament 
comptable, fiscal, jurídic, laboral i 
informàtic a prop de 1.200 associ-
acions i fundacions catalanes. 

Més información: 
www.suport.org
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Hi van assistir més de 100 representants d’entitats sense afany de lucre

Ramon Garcia,
Professor d’ESADE 
Patró de la Fundació 
Catalana de l’Esplai

comptes no permetrà que l’Estat 
faci una altra tria.
La necessitat de professionalitza-
ció és innegable perquè l’Estat ens 
necessitarà cada cop més. Però, 
alhora tindrem més competència 
privada: haurem d’estar al seu 
nivell en professionalitat,  sabent 
que el sector lucratiu mai no ho 
estarà en voluntarietat. L’Estat 
cada cop regularà més i, per tant, 
la voluntarietat sola no serà su-
ficient.
Especialment en el cas de les 
entitats petites, la professiona-
lització passarà per treballar en 
xarxa, com ara fan les entitats del 
Club de Suport, perquè les enti-

tats petites no poden dominar 
tots els temes legals, econòmics, 
etc. Necessiten especialistes i per 
això cal ajuntar esforços. Hem 
de desenvolupar eines pròpies 
del sector. És important que ens 
ajuntem perquè, si desenvolupem 
les nostres pròpies eines, tots hi 
sortirem guanyant. A més, per te-
nir major incidència política da-
vant les regulacions que vindran, 
ens cal superar l’atomització per 
parlar amb una sola veu, com a 
sector.”

(*) Fragment de la conferència que 
Ramon Garcia va fer a la I Trobada 
del Club de Suport.

“L’actual crisi afecta més el Tercer 
Sector que no pas altres crisis en el 
sentit que remou els fonaments de 
l’Estat. Acabada la crisi, ens troba-
rem amb un escenari diferent so-
bretot pel que fa a la relació amb 
el Govern i la competència amb el 
sector privat.
La gestió, arran de la crisi, també 
canviarà: l’Estat voldrà tenir rela-
ció amb entitats tant petites com 
grans que treballin de forma pro-
fessional. Tenint en compte, però, 
que també haurem de competir 
amb els sector lucratiu, hem de 
recordar que allò que ens distin-
geix és el voluntariat i, per això, 
ens convé mantenir tots dos ele-

Dit a la conferència de la I Trobada del Grup de Suports

Professionalitat i voluntarietat, claus al Tercer Sector després de la crisi *
ments: professionalitat i esperit 
voluntari.
Quan sortim de la crisi, el sector 
creixerà i el percentatge d’ocu-
pació i participació a l’economia 
augmentarà per sobre de la resta 
de l’economia,  atès que cada cop 
hi haurà més necessitats socials i 
que l’administració haurà de tre-
ballar més en xarxa amb entitats 
i empreses.
L’Estat voldrà treballar amb en-
titats  que compleixin bé la seva 
missió però que també resolguin 
bé les operacions bàsiques com ara 
la gestió de nòmines o la compta-
bilitat, que s’adaptin a la legislació 
canviant, etc. L’obligació de rendir 

augmentaran les necessitats so-
cials, però ho farà amb aquelles 
que siguin professionals en la seva 
gestió.  

Eina d’autodiagnòstic
Al final de l’acte, Oriol Mestre, 
de Suport Associatiu, va presentar 

l’Eina d’autodiagnosi de la gestió, 
aplicació online creada per Suport 
Associatiu per ajudar les entitats a 
detectar les seves mancances en els 
àmbits informàtic, comptable, fis-
cal, jurídic i laboral. Un cop feta la 
diagnosi, l’eina també ofereix els 
recursos que necessita cada entitat 

per millorar la seva gestió i esde-
venir més eficient en la consecució 
de la seva missió. (Més informació 
a la pàg. 29). 

Quatre grups de treball
Els participants es van organitzar 
en quatre grups de treball, dinamit-


