
“NO ETS TU, SÓC JO”
Gestió Alternativa del Conflicte 
(GAC) per a la cultura de la pau en 
les entitats

Oferim un taller de mediació de conflictes 
que podrien donar-se entre entitats, on es 
parlarà dels pilars bàsics de la comunicació 
no violenta, de com ens condiciona la 
percepció i es presentaran materials interes-
sants al respecte, entre d’altres.
A càrrec de Sònia Vilella Arqué del Servei de 
Mediació i Convivència de l’Ajuntament de Sant 
Cugat 
Dissabte, 21 de novembre, de 10 a 14 h
CASA DE CULTURA

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA AL WEB:
centresculturals.santcugat.cat (fins a un parell 
de dies abans de la formació)
Totes les formacions son en dissabte i a la 
Casa de Cultura (C. Castellví 8, 08172 Sant 
Cugat. Tel. 93 589 13 82)

NOVETAT!
Oferim un servei de monitoratge mentre 
dura la formació, per a facilitar la conciliació 
familiar.
Destinat a infants a partir de 3 anys. Ho podeu 
sol·licitar fins al dimecres anterior a la 
formació enviant un correu electrònic amb el 
nom i edat dels vostres fills i/o filles a 
secc@santcugat.cat (Suport Entitats Centres 
Culturals).

TATS 
#suportentitats 

centresculturals.santcugat.cat
secc@santcugat.cat



€

LLEI DE PROTECCIÓ DE 
DADES PERSONALS

Es donarà a conèixer la nova normativa de 
protecció de dades personals, les principals 
obligacions de les entitats en aquesta matèria 
així com les principals obligacions relatives als 
drets d’imatge. Hi haurà tan contingut teòric 
com pràctic.
A càrrec de Jordi Bacaria de la Fundació  
Catalana de l’Esplai
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
Dissabte, 1 de febrer, de 10 a 14 h
CASA DE CULTURA

LA CAPTACIÓ DE FONS A 
LES ENTITATS

Curs per aprendre a captar fons i gestionar 
fórmules de finançament, tan públic com 
privat, que permetin desenvolupar els dife-
rents projectes de les entitats. S’analitzaran 
casos pràctics. 
A càrrec de Mercè Aranda de la Fundació  
Catalana de l’Esplai
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la 
Xarxa de Punts de Voluntariat de Catalunya
Dissabte, 15 de febrer, de 10 a 14 h
CASA DE CULTURA

COM PORTAR ELS COMPTES I LA 
FISCALITAT D’UNA ENTITAT

Aquest curs pretén abordar de forma general 
els aspectes relacionats amb el finançament 
d’una associació, centrant-se en la gestió de la 
comptabilitat, eines de transparència i fiscalitat 
i els aspectes a tenir en compte per al seu 
correcte desenvolupament.
A càrrec de Miquel Saus Coma de l’Escola 
Lliure El Sol
Dissabte, 21 de març, de 10 a 13.30 h
CASA DE CULTURA

ELS TRÀMITS AMB 
L’AJUNTAMENT, MOLT 
MÉS RÀPIDS

Sabeu com sol·licitar un espai a la via 
pública? Com demanar material o espais 
municipals? Teniu clar què és el full de 
creditors? Us heu de donar d’alta com a 
entitat al municipi? Qui pot demanar una 
subvenció i com s’ha de justificar? Veniu a 
resoldre aquells dubtes més freqüents amb 
els tràmits municipals que han de realitzar 
les entitats.
A càrrec del personal de l’Oficina d’atenció 
ciutadana 
Dissabte, 18 d’abril, de 10 a 13 h
CASA DE CULTURA

EINES PER LA TRANSVER-
SALITZACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Aproximació a les eines i estratègies per 
incorporar la mirada de gènere tant en el 
funcionament intern de les entitats com 
en les activitats i projectes que impulsen.
A càrrec de Gemma Altell i Mercè Martí, de 
G-360|Cartografies Humanes i Socials
Dissabte, 16 de maig, de 10 a 14 h 
CASA DE CULTURA

CURS DE DISPENSACIÓ 
RESPONSABLE D’ALCOHOL 
PER ENTITATS

Formació orientada a entitats que 
organitzen activitats lúdiques on hi ha 
servei de barra. Es parlarà de normatives, 
consells i mesures que cal tenir en 
compte per a la dispensació d’alcohol i de 
com aplicar pautes preventives en la 
dispensació responsable d’alcohol, 
consum de drogues i conductes violentes.
A càrrec d’Anton Uró de Q de Festa (finançat 
pel programa Nits de Qualitat de la Generalitat 
de Catalunya)
Dissabte, 20 de juny, de 10 a 13.30 h
CASA DE CULTURA

GESTIÓ BÀSICA DE LES 
ENTITATS I LLEI DE 
TRANSPARÈNCIA

Es tractaran temes bàsics, però que sovint 
cal refrescar, com són  les obligacions 
legals i documentals relacionades amb el 
funcionament intern de l’entitat, assem-
blea i junta directiva; la responsabilitat 
dels seus membres; les obligacions 
econòmiques;  les relacionades amb la 
gestió de les persones: voluntariat i 
personal remunerat... i ens preguntarem 
com ens afecta la Llei de transparència.
A càrrec de Sònia Fabra de la Fundació  
Catalana de l’Esplai
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de 
la Xarxa de Punts de Voluntariat de Catalunya
Dissabte, 17 d’octubre, de 10 a 13 h
CASA DE CULTURA


