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Més de 200 persones participen en
el cicle de formació d'entitats
S'ha realitzat un total de 10 sessions durant els mesos d'abril, maig i juny

Cartell del cicle de formació de les entitats | Ajuntament de Reus

El cicle de formació dirigit a les entitats de Reus, impulsat per la regidoria de Relacions Cíviques
durant els mesos d'abril, maig i juny, ha finalitzat aquesta setmana amb un "gran èxit de
participació i implicació", segons el consistori.
En total han participat 225 persones, un 25% més que en edicions anteriors. En aquest cicle
s'han realitzat 10 sessions formatives sobre temes diversos: certificat digital; presentació i
justificació de projectes; transformació digital de les entitats; disseny amb Canva; la nova carpeta
ciutadana; la protecció de dades i tres sessions d'acompanyament emocional.
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"Una formació més estratègica, proactiva i orientada a la innovació i a la digitalització, eines
necessàries per contribuir a la seva evolució", segons ha explicat la regidora de Relacions
Cíviques, Montserrat Caelles. Per impartir les sessions s'ha comptat amb personal tècnic
d'altres regidories en la línia de col·laboració i treball transversal que impulsa la regidoria. Les
sessions entorn de la protecció de dades o la nova carpeta ciutadana han estat les que han
comptat amb un major nombre d'entitats assistents.
"Destaquem la transversalitat i coneixement dels mitjans municipals com un element clau en el
desenvolupament de l'associacionisme a la ciutat", ha afegit Caelles. En aquest sentit, la
regidora també destaca "la fidelització i la implicació de les entitats, les quals han trobat un
espai comú de relació per aprendre i poder intercanviar i donar a conèixer les seves activitats i les
seves inquietuds".
El servei d'atenció posterior a les sessions de formació, on els participants poden preguntar i
aclarir dubtes, també ha obtingut molt bona acollida amb el doble de consultes que al cicle
anterior. Els assessoraments més sol·licitats han estat per als tràmits administratius com ara
l'obtenció de certificats; per a la redacció de projectes o per captar nous socis.
Durant el mes de juny es passarà a tots els participants una enquesta de valoració en què s'inclourà
un apartat de necessitats i suggeriments de cara a la programació de tardor. El material de
cadascun dels cursos es podrà trobar pròximament al nou lloc web entitatsreus.cat per tal que
pugui ser consultat per totes les entitats de la ciutat. De cara a la programació de tardor, gràcies a
la bona acollida de les activitats en línia, es continuarà oferint el format en línia combinat amb
sessions presencials.
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