
una nova forma de fer
la impulsora
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el ger és una entitat molt viva 
i dinàmica, amb un calendari 

sociocultural molt potent 
i amb un treball en xarxa fort 

i arrelat al territori

fem un pas més?



nous àmbits de participació
amb més autonomia
amb més suport
amb més coordinació
amb més cura



nous àmbits de participació
fem l’entitat entre totes

activitats

xarxa i
moviments

socials
economia

comunicació la impulsora seccions

voluntariat



nous àmbits de participació
fem l’entitat entre totes

activitats

xarxa i
moviments

socials
economia

comunicació seccions

voluntariat

Carnaval
 Barraques

Programació sociocultural

 Reis i Nadal

11 setembre

Xerrades de tardor

Geranis
Tallers o cursos 

la tk
esplai

teatre

música

la cassola

ciclisme

atletisme

muntanya
bar social

Treball voluntari 
Neteja

Carrosses (solstici d'hivern) 

Arxiu

 Vestuari i maquillatge

Equip de so

Peticions de material i espais

Àmbit local

Àmbit comarcal

Àmbit nacional

Disseny sense seny

Comunicació associats

Premsa local i TV

Web i xarxes socials

Tresoreria

Secretaria

Subvencions

Patrimoni

la impulsora



amb més autonomia
a cada àmbit o secció

A cada àmbit...

2 portaveus 1 responsable
economia

1 secretari/a

la impulsora economia

Funcionament autònom

Canals de comunicació efectius

Coordinació amb altres espais de l’entitat

Definir tasques, objectius i protocols de funcionament



amb més suport
la impulsora

President/a Secretari/a Tresorer/a

Vocals
fixes

Vocals
esporàdics

Coordinar

Generar debats

Compartir informació

Rebre propostes

Acords

Compromisos

Repartir i compartir tasques

Dinamització de grups i àmbits

Generar noves iniciatives

la impulsora

Projecte anual

Secretari/a
alliberat/da



amb més coordinació
reunions estables cada 15 dies

Reunions quinzenals establertes

Facilitar la participació simultànea a la impulsora i a la resta d’àmbits

Major dinamisme entre els nous grups de treball i amb la impulsora

reunions impulsora
Economia, projectes

coordinació...

reunions d’àmbit
Seccions, activitats, 

tresoreria...

dill. dim. dim. dij. div. dis diu. dill. dim. dim. dij. div. dis diu.dis diu. dill. dim.

SETMANA SETMANA



amb més cura
pel benestar personal i col·lectiu

Facilitar nivells d’implicació diferents

Facilitar el relleu de tasques i responsabilitats

Fer un reconeixement de l’esforç

Donar visibilitat a les tasques

Actuar amb previsió i fugir de la inmediatesa

Fomentar la innovació i el debat



ho provem?



Pla d’implementació 2018 - 2019

Tancament
 Millores
 Preparació nou curs

Seguiment
 Control dels àmbits
 Control de resposabilitats
 Corregir desajustos

Inici
 Definir grups
 Definir responsabilitats
 Definir dinàmiques
 Seleccionar persones

Avaluació
 Funcionament
 Utilitat
 Viabilitat
 Grau de satisfacció

Assemblea
 Votació càrrecs
 Votació responsabilitats

Treball 
voluntari
 Adequació 
 sala reunions

 Adequació 
 cartellera

2019

oct. nov. des. gen. feb. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. oct.



Pla d’avalució

Quan?

2018-2019.

Procés continu i permanent.

Durant un any introduint les 
millores necessaries.

Què?

terminis /calendari

objectius aconseguits

participació de la gent

autonomia dels àmbits

coordinació

canals de comunicació

aspectes forts

aspectes a millorar

Com?

En reunions d'avaluació i 
amb un Qüestionari.

En els espais de la 
impulsora i en els diferents 
espais de participació.

Tothom implicat: socis/es, 
seccions, àmbits...



fem-ho juntes! 
des del teu espai,


