
 
 

Pla 
de 
formació  
per a entitats 
sense ànim de lucre 
Gener, febrer i març de 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
Organitza:                                                                      Amb el suport de:  
 

 
 



Sessió informativa 

Les entitats 
com a agents 
de salut 

 
La Prescripció Social és un nou mecanisme que utilitzen 

els professionals de l’atenció primària per vincular les 
persones a la comunitat i evitar la seva medicalització. Des 

de l’Agència Catalana de Salut Pública s’ha habilitat una 
web per fer visible quines entitats i col·lectius hi ha al 

territori.  

 
Continguts:  
 

• Salut comunitària i actius de salut 

• Portal d’Actius de Salut de l’Agència Catalana de Salut Pública 

• Exercici pràctic per introduir en aquest portal una entitat o activitat 

 
Data i lloc: Dijous 18 de gener, de 18 a 19.30 h a l’Institut Municipal 

d’Educació i Treball (IMET).  

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per Carpeta 

Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació Ciutadana  – 
Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040).  
 
Activitat gratuïta per a entitats de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 



 
Taller  

Noves fonts de 
finançament 
per a entitats 
 

 
Sessió informativa per conèixer diferents vies de 
finançament per assolir els objectius de l’entitat. 

 

Continguts:  
 

- Elements clau per a la captació de recursos 
- Les diverses possibilitats de captació: fons privats, màrqueting, 

campanyes, fidelització de col·laboradors, crowfunding, donatius, 
quotes de socis, loteries i rifes, patrocinis, etc.                         

- Noves tecnologies i captació de fons  

 

Data i lloc:  22 i 24 de gener, de 18 a 20 h, a l’Institut Municipal    

d’Educació i Treball (IMET).  
 

Professorat:  Xavier Muñoz, Fundació Pere Tarrés.  

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 
2040) 

 



 
 
 

Taller 

Associacions 
en sintonia    

 
 

 
 

Claus per comprendre les dinàmiques dins 
les associacions i eines per afavorir el 

consens 
 

Continguts:  
• El conflicte i les emocions  

• Els principis de la teoria general de sistemes dins les 
organitzacions 

• Anàlisi dels estereotips, rumors i prejudicis 

• Recursos per conduir i fomentar reunions i debats 100% 
participatius  

• Tècniques de comunicació empàtica 

 

Dates i lloc:  
27 de febrer i 1, 6 i 8 de març de 2018, de 17 a 19.30 h a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET).  

 

Professorat:  
Marta Uxó de la Yglesia, coach sistèmica i experta en gestió positiva 

del conflicte  

 

Informació i inscripcions:  
Cal inscripció prèvia per Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la 
Regidoria de Convivència i Equitat  (convivencia@vilanova.cat  - telèfon 
938140000 ext. 3370) 



 
 

Sessió informativa 

Fiscalitat  
per a 
associacions  
 

 
Conegueu els principals impostos als quals estan 

subjectes les entitats sense ànim de lucre i les 
obligacions fiscals que cal tenir en compte per 
gestionar de forma eficaç la vostra associació.  

 
Continguts:  

- Quines són les obligacions fiscals de les organitzacions no 
lucratives.  

- Lleis que regulen les obligacions fiscals.  
- L’impost de societats. 
- L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
- La declaració d’utilitat pública. 

 

Data i lloc: Dissabte 10 de març, de 10 a 13 h al Centre Cívic  

La Sardana.  
 

Professorat: Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai).  

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 
2040) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
 

Departament de Participació Ciutadana 
Oficina d’Entitats 
Plaça de la Vila 8 

08800  Vilanova i la Geltrú 
938140000 (ext. 2046) 
entitats@vilanova.cat 
www.vilanova.cat 

 


