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CENTRE DE SERVEIS A LES ENTITATS 

Presentació 

Per articular tots els serveis que la regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació ofereix al teixit 

associatiu de Martorell, l’any 2014 es crea el Centre de Serveis a les Entitats. 

Aquest centre té –des de l’octubre de 2015- la seva seu a l’edifici d’El Círcol, fet què li permet oferir no 

només diferents tipus de recursos sinó també sales per fer-hi reunions i altres activitats, espais d’exposició, 

de tallers, etc. 

La voluntat del Centre de Serveis a les Entitats és apropar tots els seus serveis a les entitats, però també a 

col·lectius de ciutadania no associada que desenvolupin accions en benefici de la comunitat i a la resta de 

departaments municipals i d’altres administracions.  

El centre vol ser una eina al servei de la comunitat: 
 Dinàmica, adaptant-se a les necessitats de cada moment 
 Àgil, facilitant al màxim els tràmits i donant resposta en el mínim temps possible 

Què fem ? 

 Gestionem el centre cívic d’El Círcol, organitzant activitats diverses (xerrades, tallers, exposicions, 

espectacles infantils...) per a tota la ciutadania. 

 Informem i assessorem les entitats i la ciutadania en qüestions relacionades amb el món associatiu 

 Oferim recursos diversos a les entitats locals (materials, sales, formació...) 

 Promovem l’associacionisme i el voluntariat entre la ciutadania de Martorell 

Què oferim ? 

 Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana 

 Observatori del món associatiu 

 Servei d’informació i assessorament per a les entitats o persones que vulguin associar-se 

 Servei de material en préstec (projectors, equips de so, ordinadors,...) 

 Servei de cessió de sales i espais d’El Círcol (sales per a reunions, xerrades, exposicions, tallers, etc.) 

 Formació específica del món associatiu 

 Servei d’elaboració de guies i materials sobre el món associatiu 

 Servei de consulta i préstec del fons bibliogràfic sobre Participació i Associacionisme 

 Newsletter d’informacions relacionades amb el món associatiu 
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A qui ens adrecem ? 

 Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats 

 Col·lectius i ciutadania no associada que realitzin activitat d’interès socials a Martorell 

 Altres departaments municipals 

 Altres administracions públiques 

 

El nostre compromís 

 Donar resposta a totes les peticions  

 Tramitar les peticions que siguin de l’àmbit dels nostres serveis en un termini inferior a una setmana 

 Adaptar els nostres serveis i el material que oferim a les necessitats i demandes de les entitats i altres 

usuaris  

 Sistematitzar les dades del centre per tal que el departament pugui actuar com un observatori del teixit 

associatiu 

 

Contacte 

Edifici El Círcol:   
Pl. de la Vila 19. 
De dilluns a dijous, de 9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h i divendres de 9.00 a 15.00h 
 

Al telèfon: 93.775.00.50.- ext. 6210 

Per correu electrònic a: participacio@martorell.cat 
 

Compliment dels compromisos 

Durant l’any 2017: 
 s’han registrat 13 noves entitats al Registre Municipal d’Entitats 

 S’han atès 133 consultes (presencials, per telèfon, per correu electrònic i whatsapp) 

 S’han realitzat 5 formacions adreçades a entitats i col·lectius 

 S’han fet 71 cessions d’espais  

 S’han fet 79 cessions de materials en préstec 

 S’han fet 11 visites escolars a l’Ajuntament amb la participació d’uns 280 alumnes 


