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Suport forma entitats  
a torre jussana 
Un dels serveis que ofereix Suport 
Associatiu a les entitats del Tercer 
Sector és el de la formació, sobre-
tot en termes legals i econòmics. 
Durant els mesos de febrer i març, 
i en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, Suport Asso-
ciatiu ha organitzat unes xerrades 
a la seu de Torre Jussana, amb 
gran èxit de participació. 

D’una banda, es van impartir dues 
sessions formatives per a què les 
entitats no lucratives coneguessin 
els principals impostos als quals 
estan subjectes, i les obligacions 
fiscals que cal tenir en compte 
per gestionar de forma eficaç 
l’entitat. Les sessions van estar 
protagonitzades pels dubtes que 
genera a totes les entitats la ges-
tió de l’IVA. 

D’altra banda, es van impartir dues 
xerrades més sobre la necessitat 
d’adaptar els estatuts de les enti-
tats a la nova legislació. En aquest 
cas es van explicar les principals 
novetats d’aquesta regulació (Llei 
4/2008, del Llibre Tercer del Codi 
Civil) i les seves repercussions im-
mediates per a les entitats. Una 
part de la sessió va ser en forma 
de taller, en què les entitats, que 
venien molt ben preparades, van 
començar l’adaptació dels seus 
estatuts, amb l’assessorament de 
la formadora. 

En tots els casos hi ha hagut una 
molt bona valoració tant per part 
de les entitats, com de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de les forma-
dores de Suport Associatiu.

Tant és així que l’Ajuntament  
de Barcelona ha decidit repetir 
aquestes quatre jornades durant 
els mesos d’abril i maig  perquè 
més  associacions interessades 
hi puguin assistir i rebre aquesta 
formació. 

www.bcn.cat/tjussana    
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ALBA HOLGADO  

suport associatiu ofereix 
un conjunt de serveis d’as-
sessorament agrupats dins 

l’anomenat pack anticrisi, que in-
clou serveis de gestió integral en 
els àmbits econòmic, fiscal, laboral, 
jurídic i informàtic.

Amb el lema “Junts millorem la 
gestió de les associacions i les 
fundacions”, el mes d’octubre 
passat es va celebrar a Barcelona 
la primera trobada anual d’Entitats 
del Club de Suport de Suport As-
sociatiu.  

A la jornada, es va parlar de com la 
crisi obliga les entitats a ser el més 
eficients possibles, donat que creix 
la demanda d’atendre necessitats 
socials tot i que disminueixen els 
recursos per fer-hi front.  

Després de la trobada i de la re-
flexió i participació conjunta amb 
totes les entitats del club, va sorgir 
la idea clau de que per tal de te-
nir un bon impacte les entitats no 
lucratives s’han de gestionar bé. 
Suport Associatiu va detectar que 
calia dissenyar una nova fórmula 
de gestió integral que permetés a les 
entitats optimitzar els seus recursos 
i estalviar-se uns diners. 

Finalment ha arribat la solució de 
Suport Associatiu, el nou “Pack 
Anticrisi”,  especialment destinat 
a les associacions i fundacions ca-
talanes de volum mitjà. 

El Pack Anticrisi té dues versions. 
Es pot optar pel Servei de Suport 
Informàtic, o pel servei de la Con-
fecció de la Comptabilitat.

El nou pack està adreçat a les en-
titats que els cal software adequat 
a les seves necessitats (gestió de 

SoLUCionS daVant La CriSi pEr a LES EntitatS dEL tErCEr SECtor

nou “pack anticrisi”  
de Suport associatiu 
L’externalització de serveis, una eina per a la millora de les entitats

Tenir pocs recursos no ha de ser sinònim de pèrdua de qualitat 

Sessió de formació amb  
entitats a Torre Jussana

participa! t’esperem, la teva opinió és important.ELVIRA ALIAGA

fundación esplai ha obert un 
debat sobre el paper que han 
de jugar les organitzacions 

del tercer sector en el context ac-
tual de crisi profunda i canvi d’èpo-
ca. És una iniciativa del consell as-
sessor que ha engegat un procés de 
construcció col·lectiva que es recull 
en una web i es publicaran en el 
marc de la col·lecció “documents 
per al debat”.

El principal objectiu de “Ciuta-
dania i ONg” és promoure un 

participació per fer el llibre “Ciutadania i ong”
debat per orientar nous camins en 
el quefer de les organitzacions del 
Tercer Sector, des de tres focus: 
les relacions intergeneracionals, 
la participació transformadora i la 
civilització digital.

La reflexió parteix d’uns articles 
elaborats per tres experts que plan-
tegen unes premisses inicials per 
començar el debat, i una sèrie de 
preguntes. Carlos giménez, profes-
sor de la Universitat Autònoma de 
Madrid, presenta el tema de les re-
lacions intergeneracionals; Imanol 

Zubero, professor de la Universitat 
del País Basc, escriu sobre la par-
ticipació transformadora; i Ismael 
Peña-López, professor de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, s’en-
carrega del tema relacionat amb la 
civilització digital. 

La principal novetat del procés  
consisteix en la metodologia uti-
litzada: Mitjançant un espai obert 
en internet el debat s’obre a la 
participació de responsables, pro-
fessionals, voluntaris i voluntàries 
d’organitzacions del Tercer Sector 

i també de persones expertes o re-
lacionades amb el treball en l’àm-
bit social. Totes les aportacions 
seran recollides i publicades en el 
número 5 de la col·lecció “Docu-
ments per al debat”, reconeixent 
l’autoria de cada participant.■

◗ Entra a www.ciudadaniayong.org , registra’t i segueix els passos que s’indiquen

Llegeix 
els articles

respon al
qüestionari

participa al  
fòrum de debat

participa en la 
construcció del 
document final

Ets co-autor/a
del llibre
“Ciutadania i ong”

paCK antiCriSi

què inclou?
preu: 

165€/mes

Ser soci del Club de Suport

Software de gestió 
programa de comptabilitat; 
gestió de socis i donants; 
facturació... 

test de diagnosi inicial 

Suport jurídic 
tràmits registrals, 
modificació d’estatuts 

Suport Laboral 
(fins a tres treballadors)

gestió assegurances
inclou auditoria gratuïta de 
les assegurances de l’entitat

Suport fiscal 
(excepte l’impost de  
societats i comptes anuals)

Suport econòmic 
revisió comptabilitat, 
tancament comptable

               Suport informàtic            o                 Confecció de la comptabilitat

socis, comptabilitat, etc.), que han 
de fer nòmines, tràmits jurídics de 
diversos tipus, que han de gestio-
nar el pagament d’impostos, que 
volen revisar  les seves assegu-
rances, que no tenen comptable, 
o que disposen d’ordinadors sense 
suport tècnic... Les associacions 

i fundacions que es troben en 
aquesta situació poden ara, amb 
el “Pack Anticrisi” gaudir de 
la tranquil·litat de tenir un grup 
d’experts al costat que vetllen 
pel bon funcionament de la seva 
entitat. A partir d’ara, tenir pocs 
recursos econòmics ja no ha de ser 

sinònim de pèrdua de la qualitat 
en la gestió. ■

si voleu ampliar la informació 
visiteu el web www.suport.org  
o truqueu a suport associatiu  

al 93 474 74 50
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