
 

Resultats de l’enquesta a les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions (RMA),  per  elaborar l’oferta formativa adreçada a les entitats per al 
2020 

La participació en l’enquesta ha estat d’un total d’11 entitats de les 65 inscrites al RMA, que 
representa un percentatge de participació del 16,9 %. 

Pregunta 1. Quins són al vostre parer els interessos o necessitats formatives de la vostra 
associació? 

Recursos Econòmics 8 
Organització d'activitats en espais públics 7 
Coneixement de tecnologies 7 
Gestió quotidiana de la nostra associació 6 
 Gestió del voluntariat  6 
Aspectes de caràcter jurídic i legal 6 
Captació de socis 6 
Comunicació  5 
Gestió econòmica de l'entitat 5 
Treball en xarxa 3 
No contesta 0 

 

 

 

Pregunta 1.a Altres temàtiques en les que us agradaria rebre formació 

Han respost a la pregunta oberta 5 entitats, amb les propostes següents:  

 
La importància dels Estatuts i el seu compliment.                        1   
Ingressos i auditoria econòmica a les entitats que reben ajut econòmic de  
l'ajuntament               1  
Imatge corporativa de cada entitat        1 
Ús exemplar de les xarxes         1 
Recolzar activitats d'altres entitats        1 
Informàtica                       1 
Màrqueting esportiu                      1 
 

Pregunta 2. Quines condicions i/o formats creieu que s'hauria de donar per a poder garantir 
l'assistència a les accions formatives 

Han respost la pregunta oberta 5 entitats, amb els següents suggeriments:  
 
Flexibilitat horari 1 
Format molt introductori   1 
Prioritzar les sessions curtes  1 
Desglossar els temes en conceptes concrets 1 
Formació online   1 
Sessions presencials 1 
 



 

Pregunta 3. A més de la formació per a la millora qualitativa de l'associació, considereu que seria 
útil realitzar sessions o tallers de treball respecte d'aquells temes en que interveniu com a 
associacions?:  

Han respost la pregunta afirmativament 8 entitats.  
 

Pregunta 4. En cas de resposta 3 afirmativa indiqueu en quins temes caldria oferir 
formació i/o espais de debat des de l'Ajuntament 

6 entitats han respost a la pregunta oberta, de la forma següent:   
 
Funcionament i desenvolupament associació correcte                  1 
Suport en mitjans de so i audiovisual                                 1 
Protocol entenedor per treballar amb l’ajuntament     1 
Programes de voluntariat  perquè les associacions participin en els  actes municipals      1 
Ajut de l’ajuntament a les associacions amb convenis econòmics o col·laboratius 1 
Divulgació de les activitats de les entitats al municipi i comarca     1 
Ofimàtica          1 
Noves tecnologies         1 
 
 
Pregunta 5. Preferència horària per a les formacions:  
 
S’han rebut 10 respostes a aquesta pregunta, amb els següents resultats:  
 
Horari / entitat: 
Matí          2 
Tarda          7 
No contesta          2 
  
 
Dies i horari / vàries opcions per entitat:  
Dimarts     tarda       3 
Dimecres    tarda      3   
Dijous      tarda      3 
Divendres                             tarda       3 
Dilluns     tarda        2 
Dimarts     matí       2 
Diluns      matí       1 
Dimecres    matí       1 
Dijous       matí      1 
Divendres   matí       1  
Dissabte i diumenge        tarda      1 
 
 
Pregunta 6. Preferència de la durada de les formacions: 

Han respost a aquesta pregunta 10 entitats.  
 
 



 

S’han classificat els resultats de la manera següent:  
 

Horari / vàries opcions per entitat: Núm. 
Menys 8 hores 5 
8 hores 3 
16 hores 3 
12 hores  2 
Menys de 16 hores 1 
4 hores  1 

 
 

Pregunta 7. Per acabar, quins serveis adreçats a les associacions considereu què hauria de 
disposar l'Ajuntament? 

Han respost a aquesta pregunta oberta 6 entitats  
Els resultats d’aquesta s’han classificat en les 3 categories següents:  

Servei d’ajut: 
Per resoldre els dubtes en la gestió dels tràmits, tant els interns de l’entitat,  com els de les 
activitats pròpies de l’entitat  
Per rebre assessorament econòmic  
Per fomentar la participació de l’associacionisme en el model de municipi proposat per 
l’ajuntament, com poden ser Festes Majors, Balls Populars, etc.  
 

Espais: 
Per guardar la documentació, el material per assaig i en general  els estris relacionats amb les 
activitats pròpies de les entitats.   
Per a l’assaig de les activitats 
. 

Material:  
Equip so per als esdeveniments a l’aire lliure 
 

Finalment, reflectim les opinions manifestades en les enquestes: 

Opinions: 

Els caps visibles de les entitats no fan aportacions al model que es vol de Cunit  
Falta gent amb talent que sumi per al poble.  

 

 
 
 

 


