#SOSassociacions

Per què tenim cura
de les persones,
les associacions som essencials!
Per això, en temps
de COVID-19 demanem...
...MÉS SUPORT ECONÒMIC
→→ Reduint/eliminant taxes i impostos a les entitats (Ex: taxes residus, rebut
aigua, IBI, etc.).
→→ Incloent les associacions en els programes i polítiques de foment
de l’ocupació i de l’activitat que ara estan destinades a empreses (ex:
subvencions per a la contractació de persones i ajuts per a propietaris de
locals per tal que redueixin els preus dels lloguers).
→→ Oferint programes d’acompanyament per a les associacions que vulguin
acollir-se a aquestes línies de finançament.
→→ Incrementant el suport econòmic a les entitats socials per tal de
garantir la subsistència dels seus projectes de suport a la ciutadania
més vulnerable. Especialment a aquelles entitats que estan patint de
manera més directa la crisi econòmica (Per exemple, les que desenvolupen
serveis públics i, per tant, bona part del seu finançament depèn de les
administracions públiques).
→→ Mantenint les subvencions per a entitats i facilitant finançament per al
manteniment d’estructures associatives.
→→ Obrint convocatòries extraordinàries de subvencions per a inversions
a causa de la Covid-19 (despeses de senyalització, recursos web, EPIS,
hidrogel, etc.)
→→ Compartint amb el sector associatiu el Pla Estratègic de Subvencions.
→→ Flexibilitzant els procediments de justificació de les subvencions.
→→ Oferint ajuts per reprogramar les activitats culturals cancel·lades.
→→ Promovent circuits artístics que impliquin a les entitats socioculturals
(ateneus, entitats de cultura popular, etc...).
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...MÉS FACILITATS EN L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC
I DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
→→ Facilitant l’ús de l’espai públic a les entitats per tal que puguem realitzarhi les nostres activitats.
→→ Oferint espais públics oberts (ex: parcs) per a poder fer-hi activitats
associatives.
→→ Considerant essencials i, per tant mantenint oberts, els equipaments de
proximitat, com els Centres Cívics i els Casals Comunitaris.
→→ Facilitant i promovent l’ús de l’espai públic per part de les entitats un cop
ja no estiguem en situació de pandèmia.

...UNA RELACIÓ MÉS FÀCIL I ÀGIL AMB L’ADMINISTRACIÓ
→→ Facilitant i promovent la col·laboració i la coproducció de serveis i
projectes associatius que puguin ser útils per evitar les desigualtats i la
fractura social.
→→ Agilitzant els tràmits i les respostes a les demandes de les entitats.
→→ Recuperant els espais i processos de participació.
→→ Facilitant la relació entre tècnics municipals i entitats, generant
alternatives a les OAC’s (ex: una bústia d’entitats o una persona del districte
que sigui referent per a les entitats).
→→ Facilitant la relació entre entitats i tècnics de salut. (Ex: creant la figura
de gestor/a Covid per a aquelles entitats amb un gran volum de persones
usuàries/participants).
→→ Fent arribar a les entitats directrius clares sobre aquelles normatives i
restriccions que ens afecten.

...MÉS RECONEIXEMENT I DIFUSIÓ DE L’ACCIÓ
DE LES ENTITATS
→→ Fent un reconeixement públic a tot l’associacionisme i al voluntariat social
de Barcelona pel seu compromís durant la pandèmia.
→→ Considerant oficialment l’activitat del voluntariat social com a “servei
essencial” per tal que la seva activitat de suport a les persones més
vulnerables no es pugui veure interrompuda o dificultada.
→→ Donant suport explícit als clubs i l’associacionisme de caràcter esportiu.
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...FACILITAR LA DIGITALITZACIÓ DE LES ENTITATS
→→ Promovent l’ús d’internet per part de les persones que formen part de
les entitats, generant aliances amb la “Xarxa Òmnia” i altres telecentres i
centres de formació per a adults.
→→ Facilitant l’obtenció d’una signatura digital per a la realització de
tràmits online.

...FACILITAR QUE ELS LOCALS DE LES ENTITATS
SIGUIN ESPAIS SEGURS
→→ Proveint a les entitats de recursos sanitaris: mascaretes, gel
hidroalcohòlic, cartelleria, cintes per delimitar circuïts...
→→ Oferint un llistat de proveïdors de material sanitari del sector de
l’Economia Social i Solidària.
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