
 

 

Cogestionat amb 

 

L’experiència de Torre Jussana com a centre de serveis a les associacions ens ha 

permès detectar els 4 àmbits bàsics pel bon funcionament d’una associació. Cada un 

d’aquests àmbits és important per ell mateix i, alhora, es complementa amb la resta. 

Aquests àmbits són: La intenció (missió, visió i valors), l’acció, la participació i la 

gestió. 

 

La implicació de la base social en el dia a dia de l’entitat és un dels reptes més 

importants de les associacions pel que fa a la participació. Si una entitat vol comptar 

amb persones implicades (siguin voluntàries, sòcies o donants) i aprofitar al màxim tot el 

que poden aportar, cal que es gestionin correctament, amb eines i estratègies per tal de 

promoure’n la seva implicació. 

 

Objectius 

1. Reflexionar i debatre sobre la importància de la qualitat de la base social en les 
nostres associacions. 

2. Donar eines per diagnosticar el grau de participació desitjat a l’entitat. 

3. Donar eines a les associacions per dinamitzar la seva base social. 

4. Fomentar l’intercanvi d’experiències entre les entitats que assisteixin al curs. 

 

Persones destinatàries 

Membres de les juntes directives o responsables tècnics/ques d’entitats que tinguin 

responsabilitats en la relació i dinamització de la participació de la base social.  

 

Taller: IMPLIQUEM! Eines per enfortir la base 
social de les associacions 

Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions 
7, 14, 21 i 28 de maig de 2013, de 17.45 a 20.45 h 
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Metodologia 

El curs es fonamentarà en l’intercanvi d’experiències i coneixements propis i el debat, 

aportant eines que les persones participants puguin aplicar fàcilment a la realitat de les 

seves entitats. En consonància amb els continguts del curs, la metodologia serà 

participativa i inclourà els següents instruments i materials: 

 Exercicis pràctics aplicats a les pròpies entitats. 

 Materials i documentació per als participants. 

 Explicació i debat de casos pràctics. 

 Debats i tallers participatius. 

 

Programa 

Sessió 1. Conceptes clau per a la participació interna en associacions 

 Introducció al curs: els nostres socis no participen. Per què?  

 Algunes claus per a la participació: 

 Funcionament democràtic de les associacions. 

 Participació interna i participació externa. 

 Dificultats per incrementar la participació a les associacions. 

 Exercici pràctic: Autodiagnosi de la base social de la nostra entitat. 

 

Sessió 2. El reforçament de la base social. Per on comencem?  

 La base social de les associacions. Més enllà de les persones associades: 

 Graus de compromís de la base social: persones associades, 

voluntàries, donants... 

 Com podem motivar a la base social? 

 Idees per a la captació de persones associades i la gestió del 

voluntariat. 

 Com implicar donants i persones col·laboradores. 

 Les xarxes d’entitats i les entitats de segon nivell. 

Exercici pràctic: Un mapa d’actors per a la nostra entitat. 

 

Sessió 3. Models de participació interna  

 El pla de participació: un instrument de reforçament de la base social 

 Com s’insereix la participació en l’estratègia de l’entitat? 

 Models d’organització i de participació interna.  

 Què és i per a què serveix un Pla de Participació. 
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 El rol dels òrgans de govern:  

 Com portar una reunió.  

 El perquè i els objectius de l’Assemblea.  

 Pautes per a una Junta Directiva sòlida.  

 Els grups, comissions i altres espais de treball: una altra manera de 

participar. Criteris per al seu funcionament. 

Exercici pràctic: Elaborar un pla de participació interna  

 

Sessió 4. Qualitat democràtica i avaluació de la participació  

 Eines de participació interna i qualitat democràtica. 

 Instruments per consultar a la base social.  

 Mecanismes normatius: reglaments interns i codi ètic 

 Algunes claus per a la participació 

 L’avaluació de la implicació de la base social. 

 Indicadors de la qualitat de la base social 

 La transparència i la rendició de comptes 

 Conclusions.  

 Què hem après amb el curs?  

 I ara, què?  

 Joc de rol: posant en pràctica la participació interna. 

 

 

Professorat 

Xavier Sabaté 

Consultor d’Espai TReS, una consultoria que dissenya i ofereix eines per implicar les 

institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una 

gestió més responsable del territori Ha coordinat processos participatius en entitats del 

tercer sector, destacant el cas del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i de la Xarxa de 

Custòdia del Territori (xct). Ha coordinat cursos sobre participació ciutadana a l’IUSC-UB, a 

la Fundació d’Estudis Superiors (Olot) i al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 

A més, ha dut a terme classes sobre participació ciutadana a l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya, a la UAB, a la UPC, a la UVic i a la Universitat de Lleida. També 

forma part de l’equip docent de l’associació Avalon, en matèria de participació interna 

d’entitats i treball en xarxa. A més, és soci actiu de diverses entitats del tercer sector, i ha 

format part de la Junta Directiva d’algunes d’elles (COAMB i Institució Catalana d'Història 

Natural).  
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Com arribar a Torre Jussana: 

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 08035 – Barcelona 

Metro: L3 Montbau / L5 Horta o El Carmel 

Bus: V21 27 60 73 76 102 112 185 B19 Nit Bus: N4 

 

 


