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PRESENTACIÓ

Els compromisos sobre temes de les entitats i les associacions del govern
2011 -15 es recullen a l’apartat 7 del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta
del govern. 

El govern vol potenciar i donar suport al teixit associatiu de la ciutat, perquè
entén que la seva aportació  és imprescindible per construir  una societat
més justa, més oberta i  amb més progrés i, alhora, enriqueix i potencia
valors mitjançant les seves activitats i les seves inquietuds.

La ciutat de Vilanova i la Geltrú disposa d’un teixit associatiu molt dinàmic
que promou nombroses iniciatives que arriben a tot tipus de públic i sectors
de la nostra societat.   És per aquest motiu que des de l’Ajuntament es
continuarà donant el suport i la infraestructura necessària a aquest teixit
associatiu.
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Objectiu PAM:

“Donarem suport amb els recursos i la infraestructura necessària al teixit
associatiu de la ciutat”

Objectius específics:

a) Potenciar i donar suport a totes aquelles accions promogudes per les entitats de la
ciutat que potenciïn la cohesió social.

b) Fer del Portal d’Entitats una espai web referent per a totes les entitats i associacions
de la ciutat.

c) Mantenir la línia de convenis i subvencions oberta a totes les entitats i associacions
de la ciutat.

d) Mantenir el suport de totes les àrees de l’Ajuntament per tal que les entitats puguin
continuar  realitzant  les  seves  activitats  a  l’espai  púbic  i  en  els  equipaments
municipals.

e) Iniciar una línia de suport i de formació per a les entitats.
f) Revisar i actualitzar el Registre Municipal d’Entitats i Associacions.

Accions:

 Punt d’informació, assessorament i acompanyament
 Registre Municipal d’Entitats i Associacions
 Formació i capacitació eines 2.0
 Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats.
 Convocatòria de subvencions municipals destinades a entitats i associacions.

Punt d’informació, assessorament i acompanyament 

L’Ajuntament ofereix uns espai continu d’assessorament i acompanyament
individual o col·lectiu de les entitats i  associacions de la ciutat,  en totes
aquelles  qüestions  i  necessitats  que des de l’administració  es pot  donar
suport.

Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la
millora de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d’una implicació i
participació  real  de  tota  la  ciutadania  i  molt  especialment  de  les  seves
entitats i associacions, en el disseny del model de ciutat.

Des de la Regidoria de Participació,  es reconeix la importància del  teixit
associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com  a motor important
de  la  seva  vitalitat.   Es  considera  que  el  ventall  de  propostes  que  les
entitats ofereixen a la ciutadania contribueixen, en certa manera, a generar
una  societat  més  justa,  més  oberta,  més  tolerant,  més  solidària  i  més
sostenible.  És per aquesta raó que aquesta regidoria té com a objectiu
col·laborar amb el  teixit  associatiu  de la  ciutat,  donant el  màxim suport
possible a la feina de les entitats.
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Registre Municipal d’Entitats i Associacions (RMEA) 

El  Reglament de Participació  Ciutadana de l'Ajuntament  de Vilanova i  la
Geltrú aprovat pel Ple Municipal de 18 de setembre del 2000, en concret en
el seu capítol sisè, descriu el Registre Municipal d'Entitats i Associacions.
 
L'Ajuntament reconeix la inscripció al Registre Municipal d'Entitats com a un
tràmit per donar-se d'alta en aquest registre i que cal fer si una entitat de
Vilanova i la Geltrú vol participar en convocatòries de subvencions, cessió i
ús  d’espais  municipals  i,  en  general,  en  activitats  en  col·laboració  amb
l'Ajuntament.

El Registre conté tota la informació descriptiva del teixit associatiu de la
ciutat: el nom de cada associació, el domicili social, les dades de contacte,
la tipologia..... Aquesta informació es difon en el Directori Municipal i en el
Portal  d’Entitats.  Durant  tot  l’any  es  realitza  la  tasca  de  manteniment
actualitzat de les dades del registre i del directori municipal.

En  l’actualitat  més  de  320  entitats  formen  part  del  Registre  Municipal
d’Entitats i Associacions.

Formació i capacitació eines 2.0 

Portal Web d’entitats de VNG, planificar, gestionar i formar a les entitats de
la ciutat en relació a l’espai Web, d’altres eines Tic’s i  altres temàtiques
d’interès o necessitat de les entitats.

En  aquest  sentit  es  programa  el  Pla  de  Formació  i
Suport  a  entitats  i  associacions,  amb  l’objectiu  de
potenciar i donar suport al teixit associatiu de la ciutat,
oferint  als  actors  del  món  associatiu  diferents  tallers  i
sessions informatives.

Els cursos i tallers programats han estat:

 Fiscalitat per a entitats (30 entitats inscrites).
 2  sessions  del  tallers  d’Adaptació  a  la  nova  Llei

d’associacions (43 entitats inscrites).
 La participació ciutadana (17 entitats inscrites).
 Com millorar la comunicació de les associacions i  entitats (20 entitats

inscrites).
 Tècniques  per  promoure  la  imaginació  i  la  creativitat  que  permetin

generar noves idees (14 entitats inscrites).
 Tramitació de les sol·licituds i justificacions d’ajuts econòmics (24 entitats

inscrites).
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Totes  les  sessions,  tant  les  informatives  com
les sessions de taller, van ser gratuïtes per a
totes les entitats.

                 

 

Portal d’Entitats  www.entitatsvilanova.cat

Des del mes de maig, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix un espai
web de comunicació i difusió per al teixit associatiu de la ciutat:  el portal
d’entitats  www.entitatsvilanova.cat. 

En aquest espai web es poden trobar de manera senzilla tota la informació
descriptiva i  de contacte de les entitats que
estan  degudament  inscrites  en  el  Registre
Municipal d’Entitats i Associacions i també les
notícies,  les  activitats  programades  i  els
serveis que s’ofereixen, de les entitats actives
del portal.

En l’actualitat hi ha 25 entitats actives en el
portal que, amb la seva col·laboració, ajuden
a  mantenir-lo  dinàmic  i  amb  informació
actualitzada.

Les entitats són:  
AAVV DE LES CASERNES
AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ASSOC. MARINADA VNG
CLUB ESPORTIU FONS VILANOVA
GRUP DE DANSA DE VILANOVA
AAVV MOLÍ DE VENT
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA
CLUB PIRAGÜISME INUIT
FUNDACIÓ MANS UNIDES
KATHARSIS THEATRE
AAVV LA COLLADA - ELS SIS CAMINS
AAVV SANT JOAN
ALBA LACTÀNCIA MATERNA VNG
AMPA ESCOLA LLEBETX D'ADARRÓ
AMPA IES LLUCH I RAFECAS
ASS. CATALANA PRÀCTICA I DIFUSIÓ DEL REIKI
ASS. COMPARTIR EXPERIÈNCIES (COMPEX)
ASSOCIACIÓ GARRAFCOOPERA
CENTRE D'ESPLAI DRAC MÀGIC
CLUB ESPORTIU AZIMUT
CONOSUD (ASS. COOP. INTERNACIONAL NORD-SUD)
FUND. PRIVADA D'UNIÓ D'ESPORT BASE DE VNG
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FUNDACIÓ PRIVADA ECOM
FUND. PRIVADA EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA
SOCIETAT ESPORTIVA DE PESCA I CULTURAL LA GAVINA

La Diputació de Barcelona, que és qui sufraga el cost del manteniment del
Portal d’Entitats, ha posat en revisió l’ús i la finalitat dels Portals d’entitats
municipals. Després d’avaluar la situació de tots els portals municipals de la
província, ha valorat necessari implementar al 2013 una sèrie de canvis i
novetat en relació al Portal, sempre amb la voluntat de mantenir-lo actiu,
d’incentivar i incrementar-ne l’ús, i fer possible que arribi als municipis que
encara no en disposen.

Per això, proposa als municipis que vulguin continuar en el projecte (el de
Vilanova i la Geltrú n’és un), el següent full de ruta per al 2013:

  Gener de 2013 ---               - Juny de 2013

Aquest full de ruta ha de permetre la migració de la plataforma del Portal
d’un  format  web  a  un  format  en  WordPress.  Requerirà  temps  per
implementar els canvis, per formar al personal tècnic, que després seran els
formadors/es de les entitats... S’inicien, doncs, temps de canvis i de millora
en la comunicació 2.0. 

Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats

L’Ajuntament prioritza el suport a projectes, accions o informació generada
per les entitats de la ciutat i  d’interès per a la ciutadania, per exemple:
programa ràdio setmanal, la premsa local, TV local, eines de comunicació
2.0 ... Es posa a disposició de les entitats aquests diferents mitjans per a
col·laborar en la difusió de les activitats que desenvolupen, així com dels
objectius que volen assolir. 

Programa Associa’t

La Regidoria de Participació, amb la col·laboració d’Onda Cero Ràdio, ofereix
des del 2008, un espai setmanal radiofònic per a la difusió de les entitats de
la ciutat.   

Cada dijous l’emissora destina, dins la seva programació, un temps de 30
minuts aproximadament, a entrevistes i difusió de les entitats de la ciutat i
de les activitats que porten a terme: el programa ASSOCIA’T.
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En  concret,  l’any  2012  van  passar  per  la  ràdio  les  següents  entitats
vilanovines:

o Associació dels Tres Tombs
o Agrupació excursionista Talaia
o FAC
o Penya Filatèlica
o AV La Collada – Els Sis Camins
o Associació cultura Fes-te Vilanova i la Geltrú
o AV Centre Vila
o Gran Penya
o Acció Solidària amb el Sàhara
o Associació Nens amb Càncer
o Dins Garraf
o Pabordes Festa Major
o Tronats de Mar
o AV Sant Joan
o Casa de la Festa
o Grup de Solidaritat Fem Pous
o Colla de Geganters
o Falcons de Vilanova
o Associació Cultural Candombe
o Familiars i Amics dels Malalts Mentals
o Voluntaris Special Olímpics
o Grup Alfa
o Destino Etiòpia
o AMPA escola Llebetx
o Associació Dr. Jum
o AFEVI
o Centre d’Espai Drac Màgic
o La Frontissa
o Creu Roja
o Mensa del Cor
o Singlot
o Associació Pessebrista de VNG

FIRA DE NOVEMBRE. Fira d’entitats

Com  és  habitual  en  l’organització  de  la  tradicional  Fira  de  Novembre,
aquesta destina un apartat especial  amb estands per a la difusió de les
entitats de la ciutat, la Fira d’Entitats.

L’edició 2012, la Fira d’Entitats es va tornar a ubicar en el recinte del Parc
Baix-a-Mar.
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14  entitats  vilanovines  varen  comptar  amb  unes  condicions  preferents
donada la seva condició d’entitats sense ànim de lucre. Foren presents a la
Fira d’Entitats 2012: 

o Club Ball Dancegold
o Casa Castilla y León
o Aslaga
o Associació Marinada VNG
o AFEVI
o Pabordes
o Penya Blanca y Blava
o Animals Sense Sostre
o Olescan
o Amics i Protectors dels Gats
o Associació Amics Banda Municipal
o AFAMMG
o Plataforma Afectats Hipoteca
o Associació Aeromodelisme

Convocatòria  de  subvencions  municipals  destinades  a  entitats  i
associacions

La regidoria de Participació és el departament que fa la gestió i coordinació
general  de la  convocatòria  municipal  anual  de subvencions destinades a
entitats. Cada any es confecciona i publica la Convocatòria anual, d’acord
amb el pressupost municipal aprovat. 

Tota la tramitació es realitza mitjançant el PAC. En aquesta convocatòria
han  participat  els  departaments  següents:  IMET,  Serveis  Socials,  Salut,
Cultura,  Joventut,  Convivència,  Medi  Ambient,  Esports,  Infància,
Adolescència,  Gent  Gran,  Equitat,  Participació  Ciutadana  i  Promoció
Econòmica. 

El expedients de sol·licitud de subvenció de 2012 i de justificació de les
subvencions de 2011 tramitats des del departament han estat més de tres-
cents vint.
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RECULL

DE

PREMSA    2012
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MAIG     2012
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JUNY     2012
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AGOST    2012

12



ENTITATS I ASSOCIACIONS.   2012

SETEMBRE   2012
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DIARI DE VILANOVA  21 SETEMBRE 2012
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OCTUBRE    2012

DIARI DE VILANOVA 5 OCTUBRE 2012
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OCTUBRE    2012

DIARI DE VILANOVA 5 OCTUBRE 2012
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NOVEMBRE    2012
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DIARI DE VILANOVA 9 NOVEMBRE 2012
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