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Ser transparents no només és una obligació exigida cada vegada amb més intensitat
per les administracions públiques, sinó també una eina molt poderosa que tenim les
entitats per transmetre rigor, seriositat i professionalitat. El Laboratori de Comunicació
per a la Ciutadania Plural, integrat en el Departament de Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, està desenvolupant eines per
facilitar la transparència en tots tipus d’organismes, i entre altres les entitats sense
ànim de lucre.
“TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DE LA INFORMACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LES
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. MANUAL I GUIA D’AUTOAVALUACIÓ”.
Creat l’any 2014, aquest manual ofereix una guia per millorar progressivament la
transparència que una entitat ofereix als usuaris que consultin la seva pàgina web. Està
conformada pels següents cinc blocs:
1.
2.
3.
4.

Informació que han de publicar totes les Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL)
Informació corporativa de l’entitat
Informació administrativa o estratègica de l’entitat
Informació d’entitats que tenen una estructura de treball consolidada (entitats
de segon o treball)
5. Informacions específiques de caràcter voluntari
Cada bloc està conformat per una dotzena de preguntes binàries (sí / no) que ens
interroguen sobre el compliment de mesures en pro de la transparència. Aquestes
preguntes pivoten, en cadascun d’ells, entorn cinc eixos: 1) l’entitat, 2) òrgans i
persones que gestionen i/o formen l’entitat, 3) com es gestiona l’entitat, 4) com
s’informa sobre l’entitat, i 5) procediments de participació.
És molt important ser curosos i avançar segons el ritme marcat pel manual. Per tal que
la informació quedi ben planteja i ordenada al nostre portal web, no podem fer
transparents mesures proposades en el bloc 2 si prèviament no hem complert tots els
requisits exigits en el bloc 1.
Podeu comprovar quin nivell de transparència manté la vostra entitat clicant aquí.
El Laboratori de Comunicació per a la Ciutadania Plural ofereix la possibilitat d’impartir
cursos sobre transparència amb una durada aproximada de 3 hores i mitja.
Si voleu obtenir més informació sobre transparència en entitats, podeu consultar el
següent enllaç.
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