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Afectació de la COVID-19 a les entitats

Des del Servei de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa es va impulsar 
aquesta enquesta per tal d'analitzar com havia afectat les entitats de la ciutat la 
pandèmia generada per la covid-19, detectar noves necessitats i impulsar possibles 
accions per ajudar a mantenir l'activitat del teixit associatiu de Terrassa.

L'enquesta es va enviar per correu electrònic a les entitats del Registre Municipal 
d'Entitats i Associacions Ciutadanes mitjançant un formulari de Google forms que es 
podia omplir, aproximadament, en 10 minuts, i va estar oberta del 14 de maig al 6 
de juny del 2020.

D'un total de 915 entitats del Registre, hi van donar resposta 127, xifra que 
representa un nivell de confiança de l'enquesta d'un 95%.

Univers 915 entitats RMEAC

Mostra 127

Nivell de confiança 95%

Error mostral 8,07%
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Caracterització sectorial de la mostra

La diversitat d'entitats que van 
donar resposta a l'enquesta és 
representativa dels diferents àmbits 
d'actuació de les entitats de la 
ciutat.

A continuació detallem la distribució 
de respostes per àmbits:

ENTITATS PER ÀMBITS NOMBRE %

ASSOC. DE PROPIETARIS I SIMILARS 3 2,4%

COMERCIANTS, CAMBRES, GREMIS I COL.LEGIS 3 2,4%

COMUNICACIÓ 1 0,8%

CULTURALS 31 24,4%

EDUCATIVES I FORMATIVES 4 3,1%

ESPORTIVES 25 19,7%

GENT GRAN 3 2,4%

IGUALTAT DE GÈNERE 1 0,8%

JUVENILS 2 1,6%

MEDI AMBIENT 2 1,6%

OCI I TEMPS LLIURE 6 4,7%

RELIGIOSES I IDEOLÒGIQUES 2 1,6%

SALUT I SÓCIO-ASSISTENCIALS 14 11,0%

SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS 8 6,3%

VEÏNALS 16 12,6%

ALTRES 6 4,7%

127
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Resultats

P1. Com ha afectat a la vostra entitat la situació provocada per la covid-19? 

La pandèmia provocada per la covid-19 ha afectat el teixit associatiu igual que d'altres sectors 
de la nostra societat, com el sector productiu o el sector serveis. Les entitats no han estat al marge 
de la situació i s'han vist afectades en gran mesura, tal com indica el gràfic. Un 57,5% va aturar la 
seva activitat i un 29,9% la va disminuir. Si sumem aquestes dades tenim que un 87,4% de les 
entitats van patir una disminució o aturada de la seva activitat, la qual cosa representa un 
impacte força important en un sector que genera un gran nombre d'activitats i que, per tant, també 
té una gran repercussió en els àmbits econòmic i social a la nostra ciutat.

Cal esmentar que entre les entitats que van augmentar la seva activitat destaquen les de l'àmbit 
salut i socioassistencials, seguit de l'àmbit solidaritat, pau i drets humans. Aquests àmbits treballen 
pels col·lectius més vulnerables, que van ser i són els que han viscut amb més cruesa aquesta crisi. 
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Resultats

P2. Esteu col·laborant amb altres entitats per fer front a la situació?

Aquesta pregunta pretenia mesurar el grau de col·laboració entre entitats per fer front als problemes sobrevinguts i 
la capacitat de treballar de manera conjunta que en moltes ocasions ha mostrat el teixit associatiu.

Els resultats són que 46 entitats van donar una resposta positiva, xifra que representa un 36,2%. Tenint en compte 
l'excepcionalitat de la situació i la declaració de l'estat d'alarma amb restricció de la mobilitat, és una dada molt 
positiva, que posa de manifest que les entitats que no van aturar la seva activitat es van mobilitzar per cercar 
altres entitats amb les quals afrontar de manera conjunta la situació.

Gran part de les entitats que han donat una resposta afirmativa a aquesta pregunta estan en contacte amb altres 
entitats del seu àmbit o formen part de coordinadores o federacions d'entitats, localment o supralocalment. També 
hi ha respostes d'entitats que de manera continuada han apostat pel treball en xarxa amb altres entitats, tant en un 
àmbit territorial (districtes) com en una temàtica concreta (com per exemple les entitats culturals, que tenen 
dinàmiques reeixides de treball conjunt).



  
www.terrassa.cat IMPACTE DE LA COVID-19 A TERRASSA – ENQUESTA A LES ENTITATS 6

Resultats

P3. Com ha afectat la covid-19 a l'activitat de la vostra junta?

Les respostes a aquesta pregunta estan en consonància amb els resultats de la pregunta 1. L'activitat 
de les juntes directives de les entitats de la ciutat s'ha vist reduïda en un 54,8% dels casos. 

Cal esmentar que moltes entitats que segons la resposta 1 van aturar la seva activitat, sí que van 
mantenir  la de la seva junta, encara que es veiés disminuïda. 

Davant la dificultat de convocar assemblees de socis i sòcies, les juntes van ser l'òrgan que va fer 
front a la situació de crisi i van prendre les decisions oportunes. Les reunions, que acostumen a ser 
presencials, s'han vist molt afectades per les restriccions de la mobilitat i no totes les entitats han 
tingut la capacitat d'adaptació a un format no presencial. Aquests elements justifiquen que en un 
54,8% de les respostes hagin indicat que es reuneixen menys que abans de la crisi.
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Resultats

P4. Indica la freqüència de reunions de la vostra junta des de la crisi de la 
covid-19

Respecte a la freqüència de les reunions de les juntes directives, destaca la 
resposta de la paralització de les reunions en un 37,8% de les entitats. Tal com 
indicàvem anteriorment, tot i que a la pregunta 1 un 57% de les entitats indicava 
que havia aturat la seva activitat, en canvi només un 37,8% va manifestar haver 
aturat també les reunions de la seva junta. Per tant, el 62,2% restant, malgrat 
les dificultats, va mantenir-les reunions, encara que un 34,6% les va 
realitzar amb menys freqüència.
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Resultats

P5. Com ha afectat la situació actual respecte a les persones remunerades en 
l’entitat?

Aquesta pregunta reflecteix la realitat del teixit associatiu terrassenc que, com 
mostraven altres estudis i enquestes del sector El Panoràmic Terrassa 2016, 2017 i 
2018, es caracteritza per estar constituït per entitats petites i sense una estructura 
de personal assalariat. A l'enquesta, un 61,6 % de les respostes, és a dir, un total de 
77 entitats, van manifestar que no tenen persones remunerades.

La següent resposta en importància és que el 20,8% de les entitats han mantingut la 
seva plantilla sense necessitat d'aplicar un ERTO, optant per mesures de teletreball. El 
12,8%, en canvi, sí que es van veure obligats a aplicar-ne un.
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Resultats

P6. Heu mantingut la comunicació amb els vostres socis i sòcies durant la crisi de la covid-19?

La pandèmia provocada per la covid-19 va arribar sense previ avís al sector associatiu amb les programacions de 
l'any organitzades i un munt d'activitats programades i en marxa. No és d'estranyar que la resposta més destacada 
respecte a la comunicació entre les entitats i les seves persones associades fos la d'informar de canvis respecte a 
aquestes activitats. Pràcticament es van suspendre totes les que eren a la via pública i multitud d'actes i 
activitats van quedar suspesos. Així, un 89,4% de la mostra va manifestar  que havia mantingut la 
comunicació amb els socis i sòcies per informar dels canvis. A continuació trobem la comunicació per donar 
resposta als associats i associades. En aquells dies d'incertesa i dubtes les xarxes socials van bullir d'activitat, 
moltes vegades amb informacions bidireccionals entre els associats i associades i les entitats per conèixer la 
situació i prendre decisions. La tercera resposta també va anar en la línia d'actuar i fer front a la situació des de les 
entitats, i el 81,1% es va comunicar per gestionar la continuïtat de la seva organització. 

Igualment, es va destacar el teixit associatiu com un agent de traspàs d'informació, ja que el 71,1% de les 
entitats es va comunicar per informar els socis i les sòcies respecte a la covid-19. L'últim lloc el van ocupar 
les comunicacions relacionades amb noves activitats.
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Resultats

P7. Quines de les següents eines heu fet servir durant aquesta crisi per mantenir 
l'activitat i la comunicació de la vostra entitat

Per comunicar-se amb la base social, les entitats van utilitzar sobretot la 
missatgeria de telèfon (WhatsApp, Telegram...), amb un contundent 98,4%, seguit 
del correu electrònic i els butlletins, amb un 87,7%, i les xarxes socials, amb el 85,4% 
de les respostes. Les videoconferències a través de diferents plataformes (Jitsi, Zoom, 
Hangouts, Whatsapp...) van agafar un pes important, amb el 82,0 % de les respostes, i 
van perdre pistonada clarament els webs i els blogs, amb un 56,3% respecte a les 
eines que permeten una comunicació més immediata.
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Resultats

P8. Valora la importància de les següents eines digitals per mantenir l'activitat i la comunicació de la 
vostra entitat a partir d'ara.

Respecte a la importància que les entitats van donar a les eines per comunicar-se, no hi ha gaire variació 
entre l'ús que se’n va fer i la valoració de la seva importància. Només trobem una petita diferència en les 
xarxes socials, que van ser utilitzades pel 85,4% de les entitats i, en canvi, la seva valoració com a element de 
comunicació baixa al 79,9% (sumant les respostes «molta» i «bastant important»). Les xarxes socials s'han 
convertit en un element tan quotidià a les nostres vides en tots els seus àmbits (laboral, oci, relacions 
socials...) que els restem importància i valoració.

Destaquem en aquest apartat que els sistemes de videoconferència (Jitsi, Zoom, Hangouts, 
Whatsapp...) van agafar un pes important, es van fer servir  i són valorats molt positivament per les 
entitats. La necessitat de veure'ns ha estat molt forta, sobretot en el període més dur del confinament. Moltes 
entitats i persones van necessitar recórrer a aquestes eines i el seu ús es va generalitzar també en molts 
àmbits de les nostres vides.  
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Resultats

P9. Indica si trobeu necessària alguna formació específica sobre l'ús 
de les següents eines: 

Les respostes que les entitats van donar a aquesta pregunta indiquen un 
grau de coneixement i d'ús alt d'aquestes eines. Només els sistemes de 
democràcia digital tenen un percentatge important del 67,2% de respostes 
que troben necessària una formació. Les següents respostes en percentatge 
són els webs, els blogs i/o Youtube, amb un 43,4%, i els sistemes de 
videoconferència, amb un 40,5%.
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P10. Quin mitjà de comunicació heu fet servir 
per al seguiment de les informacions de la 
ciutat sobre la covid-19? 

El mitjà de comunicació que les entitats van 
fer servir més per informar-se de la situació 
de la covid-19 a la nostra ciutat van ser els 
diaris digitals i el web municipal, amb un 
19,2% de les respostes. A continuació es van 
situar les xarxes socials: Facebook amb un 18,8 
%, Instagram amb un 12,8%, i Twitter, amb un 
12,4%. Podem fer la lectura que les entitats 
valoren i donen fiabilitat als diaris digitals i el web 
municipal, i, després, a la immediatesa de les 
xarxes socials. En un període en què les 
informacions falses i/o les contrainformacions 
han sovintejat a les xarxes socials, és molt 
destacable que els diaris digitals i el web 
municipal hagin estat els mitjans més utilitzats 
per les entitats per seguir les informacions de la 
ciutat. Valora la credibilitat i confiança per part 
del teixit associatiu respecte a aquests mitjans.
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P11. Quines són les principals preocupacions de l'entitat en aquests moments (0 = gens, 10 = molt) 

Respecte a les principals preocupacions que van manifestar les entitats en el moment de fer l'enquesta, 
destaca l'afectació econòmica de la crisi a l'entitat, amb un 7,5 de valoració sobre 10. És molt raonable 
aquesta preocupació perquè els ingressos de les entitats estan directament relacionats amb les seves activitats (ja 
siguin ingressos dels socis i sòcies, subvencions, patrocinis...). En un context de suspensió gairebé generalitzada 
d'activitats i amb percentatge alt d'entitats aturades, la incertesa i els dubtes de la pròpia supervivència de les 
entitats van ser les preocupacions més destacades, seguides de la reformulació de les activitats ja planificades per 
adaptar-les a la situació provocada per la covid-19, amb un 7,2 de mitjana. 

És a dir que, de la preocupació inicial, es va passar a l'acció, reformulant les activitats ja planificades i dissenyant-
ne altres de noves per donar resposta a les noves necessitats socials sorgides, amb un 6,8 de mitjana.

Cal destacar la capacitat d'adaptació de les entitats i la seva importància en l'adopció de mesures, programes i 
activitats per fer front de manera immediata a les noves necessitats sorgides i per atendre els més vulnerables.
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P12.  Heu engegat com a entitat alguna iniciativa solidària o hi heu participat? 
Quina?

Durant la pandèmia van sorgir moltes iniciatives ciutadanes espontànies de 
solidaritat a diferents espais de la ciutat.  El  teixit associatiu també es  va bolcar 
a ajudar els més vulnerables, com demostra   el gràfic següent, en què el 42% de 
les entitats enquestades manifesta que va participar en alguna iniciativa solidària. 
D'aquestes iniciatives, la distribució de material sanitari (sobretot mascaretes), amb 
un 12,25%, i la distribució d'aliments, amb un 9,19%, són les més repetides.
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P13. Valoreu la importància dels següents elements respecte al funcionament 
futur de la vostra entitat

Les preocupacions futures de les entitats són diferents de les preocupacions 
actuals recollides en la pregunta 11. En aquesta pregunta la màxima puntuació 
mitjana, amb un 7,9, es va centrar en la informació municipal que afecta el 
futur immediat de les entitats (subvencions, assessorament, formació, ús de 
l’espai públic, actes multitudinaris...). I és que les entitats, en el temps de 
confinament, es van començar a preocupar per adaptar les seves activitats a la 
nova realitat, però aquesta situació és canviant i genera certs dubtes. 
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P14. Indica breument quines noves necessitats heu detectat (com a entitat) arran de la crisi 
generada per la covid-19:

Les preguntes finals de l'enquesta, que oferien la possibilitat d'una resposta oberta, han estat agrupades 
per categories per facilitar l'anàlisi de les respostes. 

Les noves necessitats detectades per les entitats es van centrar en aspectes que no depenen 
exclusivament de la seva capacitat. Així, les necessitats econòmiques, amb un 23,21% de les respostes, 
l'accés i ús de les noves tecnologies, amb un 19,18%, i el compliment dels protocols covid-19, amb un 
17,16%, es van convertir en les respostes més repetides. Els factors externs, no controlables per les 
entitats, esdevenen elements a resoldre i mirar de controlar per sentir novament confiança.
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P15. Donada la situació actual i els canvis socials que es preveuen, 
quines mesures trobes que es podrien impulsar des de l'Ajuntament 
per ajudar les entitats?

Respecte a les mesures que les entitats creien que podrien ajudar-les, de 
nou l'impuls de mesures econòmiques va ser la resposta més repetida. 
També es repeteix la de proporcionar recursos per a la prevenció de la 
covid-19 amb el mateix percentatge que assessorar i donar suport a les 
entitats per adaptar-se a la nova situació.
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P16. Altres propostes o suggeriments:

La pregunta final oberta no va aportar noves propostes o suggeriments 
que no s'haguessin recollit en les respostes anteriors i de nou es van 
referir  a facilitar l'accés a ajudes econòmiques i recursos per a la 
prevenció de la covid-19. Les respostes, per tant, van redundar en la 
preocupació de les entitats per la seva supervivència i la voluntat d'ésser 
un actor social implicat i compromès en la prevenció de la covid-19.
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