
 
 Joves de la Balco... Associem-nos? 

Taller sobre participació i associacionisme juvenil. 



 
 Què és una Associació? 

 

Una associació és una agrupació de persones que 
voluntàriament i sense ànim de lucre persegueixen 

finalitats de tipus generals amb una organització pròpia, 
autònoma i amb capacitat de decisió sobirana. 

 
 
El fet de perseguir una finalitat de tipus general significa que l’associació no pot estar 

orientada a satisfer necessitats particulars i individuals, sinó que ha de desenvolupar la 

seva activitats dirigint-se a col·lectius, sectors, espais, territoris... 

 
 



 
 Característiques d’una Associació 

 

•Agrupació voluntària de persones (mínim 3) 
 
•Independent i autònoma 
 
•Amb principis, valors i objectius compartits (la missió o finalitat social) 
 
•Realització d'activitats col·lectives de forma estable 
 
•Organització i funcionament democràtic 
 
•Sense ànim de lucre: obligació de reinvertir els beneficis en la finalitat social 
 



 
 Qui en pot formar part? 

 

Qualsevol persona major d'edat. 
  
Les persones menors d'edat també,  
sempre i quan es tracti d'associacions  
juvenils, infantils o d'alumnes. 
  
Associació juvenil: agrupació de persones  
joves, amb edats compreses entre els  
14 i els 30 anys. 



 
 Tipologia d'Associacions 

 
•àmbit d'actuació: segons els grans temes dels quals es pot ocupar una 
associació: lleure, cultura, comunicació, ensenyament, esport, salut,... 
 
•sector de població: col·lectiu al qual es dirigeix l'activitat de l'associació: 
gent gran, joves, dones, etc. 
 
•àmbit territorial d'actuació: espai on es dirigeix l'activitat de l'associació: 
carrer, barri, poble, comarca, país, etc. 
 
•tipus d'organització: associació, club, coordinadora, federació, col·lectiu 
sense formalitzar, etc. 



 
 Quines associacions coneixeu de 

la Balco? 
 



 
 Les entitats del barri: 

 



 
 Les entitats del barri: 

 



 
 Les entitats del barri: 

 



 
 Les entitats del barri: 

 



 
 Organització 

 
En tota associació ha d’existir dos òrgans de caràcter obligatori que són 
l’assemblea general i la junta directiva, sens perjudici que cada entitat 
pugui establir altres òrgans que l’ajudin a aconseguir les seves finalitats i el 
seu bon funcionament.  
  

L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació que, 

integrada per tots els associats, adopta els acords i fixa les línies generals 
que ha de seguir l’associació.   
 
Mínim una assemblea a l'any.  
 

1 soci = 1 vot 
  



 
 Organització 

 

La junta directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària 

de l’entitat.  
 
Ha d’estar format per un mínim de tres persones sòcies de l'associació, 
escollits en reunió de l’assemblea general. 
  
El càrrecs obligatoris que han de compondre la junta directiva són el 
president i el secretari, sense perjudici que cada entitat pugui nomenar 
altres càrrecs. El més habitual és crear la figura del tresorer, que serà la 
persona encarregada de la caixa de l’entitat, el vicepresident que 
substituirà el president en cas que sigui necessari, i els vocals . 
  
  



 
 Organització 

 



 
 Constitució d'una Associació 

 
Acta Fundacional on constin els socis fundadors i s'aprovi la creació de 
l'Associació, els Estatuts i l'elecció de la Junta Directiva. 
  
Els estatuts son la norma interna per la qual es regeix l'associació. Han de 
contenir el nom de l'associació, les finalitats, el domicili, l'àmbit territorial, 
òrgans i organització, admissió i pèrdua de condició de soci, drets i deures, 
règim disciplinari, etc. 
  
Inscripció al registre d'associacions (Generalitat), registre municipal, 
registres sectorials (joventut, voluntariat, etc.) 
  
  



 
 Finançament 

 

Recursos propis: 
  
Quotes de socis, ingressos de serveis (activitats, tallers,...), activitats per 
recaptar fons (rifes, festes, concursos,...),  venda de merchandising 
(material divers). 
  

Recursos aliens: 
  
•recursos de l'administració: subvencions, convenis, patrocinis,... 
 
•recursos privats: donacions, espònsors, crèdits,... 
  
  



 
 Planificació del treball: projectes 

 
El projecte és el full de ruta on es defineix l’actuació concreta que permetrà 
assolir els objectius proposats.  
  
Un projecte ha de ser: 
  
•Realista (viable, coherent,...) 
•Concret (simple,...) 
•Participatiu (treball en equip,...) 
•Contextualitzat (adaptat a la realitat de l'entorn i a la seva població) 
•Creatiu (innovador,...) 
•Eficaç (operatiu,...) 



 
 Elements d’un Projecte 

 
•Justificació del projecte, detecció de necessitats (perquè fa falta?) 
•Objectius (que volem aconseguir?) 
•Metodologia (com ho farem?) 
•Activitats (que farem?) 
•Destinataris (per a qui?) 
•Calendari -fases del projecte (quan?) 
•Ubicació i espais (a on?) 
•Organització (repartiment de tasques, comissions, comunicació interna,...) 
•Difusió 
•Recursos (humans, materials, econòmics,...) Pressupost i finançament 
•Avaluació i seguiment (indicadors) 



 
 Els Valors de l'Associacionisme 

 
L'associacionisme és l'instrument de participació i aprenentatge dels valors 
democràtics per excel·lència. 
 
És la base de la Societat Civil, ja que a través de les Associacions es 
canalitzen les inquietuds de la gent i es potencia la seva participació. 
 
L'associacionisme té com a objectiu principal millorar la comunitat i 
transformar la realitat a través de la participació social, organitzant i 
planificant accions prèviament reflexionades per un col·lectiu de persones 
que volen millorar la qualitat de vida pròpia i dels seus veïns. 
 



 
 Organitzem-nos? 

 


