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1. Introducció 

1.1 Presentació de l’Entitat 

ActivaMent Catalunya Associació som una entitat de salut mental en 

primera persona, constituïda, autogestionada i dirigida per qui hem 

travessat o estem vivint una situació de patiment psicològic o diversitat 

mental. Treballem per fer la nostra societat més justa i inclusiva. Vam néixer 

a l’octubre de 2011, som una associació reconeguda per la Generalitat de 

Catalunya, amb NIF G65671828, i estem considerada com Entitat de 

Caràcter Social.  

En poc més de 6 anys, la nostra base social supera les 450 persones sòcies, 

amb 7 delegacions territorials i la seu de Barcelona. Els territoris en els 

quals funcionem són: 

 Barcelona 

 Gramenet 

 Granollers 

 Berguedà 

 Catalunya Central 

 Garraf – Penedès 

 Vallès Occidental 

 Girona 

Actualment, treballem amb 4 línies estratègiques, a partir de les quals es 

desenvolupen 18 projectes o programes, amb més de 50 activitats, que es 

realitzen a 12 ciutats de Catalunya. 

1.2 Necessitat del Pla Estratègic 

A l’any 2012 vam elaborar el nostre primer Pla Estratègic. Aleshores, érem 

20 persones, que ens reuníem a fer dues activitats setmanals, funcionant a 

una única ciutat, tan sols amb recursos propis i amb un creixement molt 

pausat. Si bé vam acomplir tots i cadascuns dels objectius plantejats, els 

assoliments fets han superat i desbordat les expectatives amb les quals es 

va implementar. 

Fer un nou pla era una necessitat degut al ràpid creixement viscut per 

ActivaMent, especialment els últims dos anys, en els quals se’ns han obert 
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nous horitzons, hem arribat a nous territoris i comptem amb noves línies 

d’acció. La nostra realitat actual requeria tornar a fer un procés col·lectiu de 

reflexió per definir el camí a seguir. Es feia necessari respondre novament a 

les preguntes bàsiques de qui som, què fem, com funcionem i per a què 

treballem. Sense aquesta reflexió, els esforços realitzats i la tasca 

desenvolupada poden no ser acordes amb la filosofia de la pròpia entitat i 

generar efectes contraproduents tant per l’activisme en salut mental com 

per a la transparència o qualitat democràtica de l’associació.  

El present document és una resposta a aquestes necessitats i un recurs 

fonamental per garantir la sostenibilitat i bon funcionament d’ActivaMent. 

El Pla Estratègic 2018 – 2022 ens presenta l’ideari, els objectius i les línies 

d’acció que la nostra entitat desenvoluparà els propers 5 anys. Aquest 

document ens serveix com guia i referència de treball, tant a nivell global de 

l’entitat, com per als diferents equips i delegacions territorials. El Pla també 

ens permet disposar de criteris que facilitin fer el seguiment i avaluació del 

treball realitzat. 

1.3 Objectiu del Pla Estratègic 

Orientar les accions de ActivaMent Catalunya Associació en el període 2018 

– 2020 per acomplir amb la nostra missió i visió, i afavorir l’assoliment dels 

nostres objectius, d’acord als valors de la nostra entitat.  

1.4 Elaboració del Pla Estratègic 

El present document s’ha elaborat a través d’un procés consultiu de passos 

successius que ha permet conèixer tant la situació actual de l’entitat com les 

necessitats i interessos de la base social. El procés ha inclòs: 

 6 Grups Focals a Barcelona, oberts a totes les persones sòcies que 

han volgut participar. 

 7 Grups Focals a les Delegacions Territorials, un per cadascú dels 

territoris de l’entitat. 
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 7 Entrevistes, amb persones coordinadores o responsables de 

programes o equips. 

 1 Reunió de Treball, oberta a totes les persones sòcies, per 

presentar i validar/esmenar el Pla Estratègic. 

D’aquest procés consultiu han format part un total de 47 persones, entre les 

quals hi ha: 

 12 persones membres de la Junta Directiva. 

 8 persones de l’Equip Tècnic o Coordinadores / Responsables d’Equips 

d’ActivaMent. 

 27 persones sòcies, en general, membres d’Equips o participants de 

projectes i activitats de l’associació. 

En quant a l’àmbit territorial, 16 persones han participat dels Grups Focals 

realitzats a Barcelona i 31 als Grups Focals de les Delegacions Territorials.  

1.5 Recolzament 

El present Pla Estratègic 2018 - 2022 no hagués estat possible sense el 

suport de l'Ajuntament de Barcelona. 
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2.  Ideari i Valors 

2.1 Missió 

A ActivaMent treballem per millorar la qualitat de vida de les persones del 

nostre col·lectiu i fer la nostra societat més justa i inclusiva. 

2.2 Visió 

Ser una entitat de referència en l’activisme de salut mental en primera 

persona de Catalunya, promovent l’empoderament, l’exercici de la 

ciutadania activa, la defensa dels nostres drets i l’abandonament del rol de 

malalt entre qui hem estat diagnosticades d’un trastorn mental. 

2.3 Valors 

 Autogestió 

Actuem en 1ra persona. L'organització, direcció i presa de decisions 

d'ActivaMent està a càrrec dels qui hem viscut l'experiència del patiment 

psicològic o la diversitat mental. 

 Igualtat 

Som una organització horitzontal, amb un funcionament no-jeràrquic, 

inclusiu i assembleari, al qual la veu de totes les persones sòcies té la 

mateixa importància. 

 Justícia 

Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensem 

els drets de les persones amb un diagnòstic de trastorn mental i promovem 

el reconeixement de les nostres capacitats. 
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 Solidaritat  

Treballem des de la col·laboració i la no competència, recolzant-nos 

mútuament, aprenent de l'experiència compartida i fent xarxa amb altres 

col·lectius discriminats. 

 Diversitat 

Entenem el valor de les diferències, enriquint-nos amb les capacitats de 

totes i cadascuna de les persones que fan ActivaMent, no imposant una 

veu única, promovent la pluralitat de postures i opinions. 

 Transparència 

Posem a l’abast de qui vulgui accedir-ne tota informació sobre la nostra 

organització jurídica, fonts de finançament, equip de persones 

contractades i voluntàries, Estatuts i projectes. 

 Perspectiva de Gènere 

Treballem per revertir la doble discriminació que viuen les dones del nostre 

col·lectiu: per gènere i per salut mental. 

2.4 Objectius 

 Oferir-nos suport mutu en salut mental. 

 Fomentar l’empoderament de les persones del nostre col·lectiu.  

 Lluitar contra l’estigma, l’autoestigma i la discriminació que patim les 

persones que hem rebut un diagnòstic psiquiàtric. 

 Atorgar veu al nostre col·lectiu de cara a les administracions i les 

institucions. 

 Defensar els nostres drets i deures. 

 Col·laborar com agent actiu amb els serveis i d’altres institucions de 

salut mental de Catalunya.  
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3.  Eixos Estratègics 

A ActivaMent dissenyem, organitzem i desenvolupem totes les nostres 

activitats a partir de 4 Eixos Estratègics, que representen 3 Línies de 

Treball i 1 Eix Transversal de Gestió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Moltes de les activitats que en el present Pla Estratègic s’emmarquen 

dins d’un eix també tenen efectes en els altres eixos. Per exemple, la 

participació en un Grup d’Ajuda Mútua, que és una activitat de l’Eix de Suport 

Mutu, pot generar un efecte d’empoderament. Inversament, el Suport Mutu 

més que un tipus d’activitat, és una manera de relacionar-nos i funciona 

únicament si és transversal a tota l’entitat.  

Per tant, la classificació que trobarem a les següents pàgines té més a veure 

amb una manera estratègica  d’estructurar el nostre treball i en la necessitat 

de facilitar el seguiment dels programes i projectes desenvolupats, que en la 

pròpia natura de les activitats o en els seus efectes. 

  

Suport Mutu Empoderament Canvi Social 
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4. Eix 1: SUPORT MUTU 

El primer eix inclou els programes i projectes que ens permeten ser 

partícips del propi procés de recuperació. Són activitats que promouen 

treure profit de la nostra experiència per ajudar i ser ajudat pels altres, 

recolzar-nos mútuament i fer-nos costat entre qui hem viscut o estem vivint 

una experiència de patiment psicològic o diversitat mental.  

 

 

 

 

En aquest eix trobem 8 programes i projectes, classificats en 3 blocs diferents 

en funció dels tipus d’activitats: 

 

 

 

A continuació, es presenten les activitats de l’Eix de Suport Mutu, d’acord al 

bloc al que pertanyen: 

 

 

Objectiu

General 

Promoure el creixement personal, la recuperació i el 

benestar en salut mental a través d’activitats 

compartides amb altres persones que passen o han 

passat per una situació de patiment psicològic o 

diversitat mental, atorgant un sentit positiu a la 

pròpia experiència.  
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4.1 BLOC 1: Activitats de Suport Grupal 

En aquest apartat veurem els diferents programes i projectes del primer bloc 

de l’Eix de Suport Mutu, amb els respectius Objectius Específics, Resultats 

Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 3 Programes o 

Projectes: 

 

 

 

Trobada de persones Moderadores de GAM 
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4.1.1 El Programa de Grups d’Ajuda Mútua 

Objectiu Específic 

Promoure la constitució de Grups d’Ajuda Mútua de salut mental en primera 

persona, autogestionats, i garantir el seu bon funcionament i continuïtat. 

 

Resultats Esperats 

 Consolidació dels Grups d’Ajuda Mútua actuals (15) a tots els 

territoris on estem presents: Barcelona, Santa Coloma de 

Gramenet, Granollers, Manresa, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Vic, 

Girona i Sabadell. 

 Consolidació del GAM virtual (via telemàtica) per a les persones 

que no poden assistir-hi presencialment. 

 Inici de Grups d’Ajuda Mútua als territoris on hi és ActivaMent 

actualment però a on encara no es fan GAM: Berga i Terrassa. 

 Assoliment de 2 delegacions territorials delegació actual, al llarg 

dels propers 5 anys (un total de 14 GAM nous). 

 Inici de Grups d’Ajuda Mútua a les noves Delegacions Territorials 

que s’obrin els propers 5 anys (3 nous territoris estimats). 

 Formació al 10% de la Base Social per a que puguin assumir la 

funció de moderació d’un GAM. 

 Sistematització dels aprenentatges fets per les persones 

moderadores de GAM i actualització del material didàctic per a les 

formacions, en funció de l'experiència. 

 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un total de 35 GAM arreu 

Catalunya, amb un mínim de 70 persones moderadores formades per 

desenvolupar aquest rol i material actualitzat per a implementar els tallers 

de capacitació. 
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Activitats a Realitzar 

 Difusió dels Grups d’Ajuda Mútua actuals a través de cartellera i 

mitjans digitals (Web, xarxes socials) a tots els territoris on 

funciona la nostra entitat. 

 Creació de nous Grups d’Ajuda Mútua i manteniment dels 

existents, fins arribar a un total de 35 GAM diferents arreu 

Catalunya. 

 Manteniment del funcionament setmanal o quinzenal dels GAM a 

tots els territoris de l’entitat. 

 Implementació de tallers de formació continuada a la base social 

per comptar amb persones que puguin desenvolupar-se com a 

moderadores de GAM. 

 Organització de trobades de persones moderadores de GAM per 

recollir l’experiència acumulada. 

 Sistematització dels coneixements recollits en nous materials 

formatius. 

 

 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Difusió dels nostres 

GAM 

a. Cartelleria penjada 

a CSMAs i CAPs. 

 

b. Difusió a través de 

la Web i les Xarxes 

Socials. 

a. Quantitat de 

centres de Salut a 

on es pengen els 

cartells. 

b. 1. Quantitat de 

publicacions a la 

Web. 

b. 2. Quantitat de 

publicacions a les 

xarxes socials. 

a. Cartells penjats a 

tots els CSMAs i 

CAPs de cada 

territori on 

ActivaMent té una 

seu. 

b. 1. Actualització 

semestral de la 

pàgina web amb les 

dades de tots els 

GAMs d’ActivaMent. 

Publicació d’una 

notícia semestral 

promocionant els 

GAMs 

a. Cartells penjats a 1 

CSMA i CAP de cada 

Delegació Territorial 

i a 10 centres de 

salut de Barcelona. 

b. 1. Actualització 

semestral de la 

pàgina web amb les 

dades de tots els 

GAMs d’ActivaMent. 

Publicació d’una 

notícia semestral 

promocionant els 

GAMs 

b. 2. Difusió semestral 

a Twitter i Facebook 



 

 

b. 2. Difusió semestral 

a Twitter i Facebook 

promocionant els 

GAMs de totes les 

delegacions 

promocionant els 

GAMs de totes les 

delegacions 

 

Creació de nous 

GAM i manteniment 

dels grups existents 

Registre d’assistències 

dels GAM existents. 

Nombre de GAM que 

funcionen a cada 

territori de l’entitat. 

GAM en funcionament:   

 * 19 GAM al 2018          

 * 23 GAM al 2019 

 * 27 GAM al 2020 

 * 31 GAM al 2021 

 * 35 GAM al 2022 

GAM en funcionament:   

 * 17 GAM al 2018          

 * 19 GAM al 2019 

 * 21 GAM al 2020 

 * 23 GAM al 2021 

 * 25 GAM al 2022 

Manteniment del 

funcionament 

setmanal o 

quinzenal dels GAM 

Registre d’assistències 

dels GAM existents. 

Nombre de sessions 

GAM que es fan a cada 

territori de l’entitat. 

Sessions de GAM:   

 * 475 sessions a 2018          

 * 575 sessions a 2019 

 * 675 sessions a 2020 

Sessions de GAM:   

 * 425 sessions a 2018          

 * 475 sessions a 2019 

 * 525 sessions a 2020 



 

 

 * 775 sessions a 2021 

 * 885 sessions a 2022 

 * 575 sessions a 2021 

 * 625 sessions a 2022 

Formació 

continuada de 

persones 

moderadores de 

GAM 

a. Llistat d’Assistència 

als tallers de 

formació. 

 

b. Enquestes de 

Satisfacció dels 

tallers de formació. 

 

c. Llistat de persones 

moderadores de 

GAM 

a.1 Quantitat de 

tallers oferts per 

any. 

a.2 Nombre de 

persones assistents 

a cada taller. 

b. Valoració mitja de 

la satisfacció amb 

els tallers. 

c. Nombre de 

persones que 

assumeixen la 

funció de 

moderació d’un 

GAM 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 8 tallers a 2018 

 * 9 tallers a 2019 

 * 10 tallers a 2020 

 * 11 tallers a 2021 

 * 12 tallers a 2022 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 56 al 2018 

 * 63 al 2019 

 * 70 al 2020 

 * 77 al 2021 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 7 tallers a 2018 

 * 7 tallers a 2019 

 * 8 tallers a 2020 

 * 8 tallers a 2021 

 * 9 tallers a 2022 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 40 al 2018 

 * 40 al 2019 

 * 45 al 2020 

 * 45 al 2021 



 

 

 * 84 al 2022 

b. Una satisfacció 

mitja de 4,5 sobre 5 

c. Persones 

moderadores de 

GAM:   

 * 38 GAM al 2018          

 * 46 GAM al 2019 

 * 54 GAM al 2020 

 * 62 GAM al 2021 

 * 70 GAM al 2022 

 * 50 al 2022 

b. Una satisfacció 

mitja de 3,5 sobre 5 

c. Persones 

moderadores de 

GAM:   

 * 34 GAM al 2018          

 * 38 GAM al 2019 

 * 42 GAM al 2020 

 * 46 GAM al 2021 

 * 50 GAM al 2022 

Organització de 

trobades de 

persones 

moderadores de 

GAM 

Registre d’assistència 

a les trobades de 

persones moderadores 

de GAM. 

a. Quantitat de 

trobades de 

persones 

moderadores 

organitzades cada 

any. 

a. 3 trobades anuals 

de persones 

moderadores de 

GAM. 

a. 2 trobades anuals 

de persones 

moderadores de 

GAM. 



 

 

 

b. Nombre de 

persones que 

assisteixen a les 

trobades de 

persones 

moderadores. 

b. Mitja de 10 

persones 

assistents per 

trobada. 

b. Mitja de 6 persones 

assistents per 

trobada. 

Sistematització del 

coneixement i 

actualització del 

material formatiu 

Material formatiu per 

als tallers de persones 

moderadores de GAM 

publicat. 

Publicació del nou 

material formatiu. 

Actualització del 

material al 2020 i al 

2022. 

Actualització del 

material al 2022. 
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4.1.2 Els Equips d’Acompanyament 

Objectiu Específic 

Constituir i mantenir xarxes locals auto-organitzades de suport, ajuda i 

seguiment per a les persones sòcies de l’entitat que puguin necessitar-la. 

 

Resultats Esperats 

 Consolidació de la xarxa d’acompanyament existent actualment a 

la ciutat de Barcelona. 

 Creació de nous equips a Barcelona, al voltant dels Grups d’Ajuda 

Mútua en funcionament (promoure que els membres de cada GAM 

siguin un equip d’acompanyament). 

 Creació de nous equips d’acompanyament a nivell local, de 

manera que cada territori d’ActivaMent actualment existent 

(delegació o sub-delegació) tingui el seu propi equip 

d’acompanyament. 

 Sistematització de l’experiència acumulada en un nou material 

didàctic per als equips d’acompanyament. 

 Implementació de tallers de formació per a les persones membres 

dels equips d’acompanyament. 

 Organització d’una Jornada dels Equips d’Acompanyament. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un total de 15 Equips de 

Acompanyament arreu Catalunya, amb un mínim de 75 persones 

formades per fer acompanyament i material didàctic per a implementar els 

tallers de capacitació.  
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Activitats a Realitzar 

 Promoció dels Equips d’Acompanyament entre la base social 

d’ActivaMent, a totes les delegacions i subdelegacions.  

 Consolidació de l’equip actual, creació de nous Equips 

d’Acompanyament per a cada delegació i subdelegació, i creació 

nous equips al voltant dels GAM de Barcelona, fins arribar a un 

total de 15 equips diferents arreu Catalunya. 

 Creació i manteniment de grups de Whatsapp (o sistemes 

semblants) per a cada Equip d’Acompanyament, que permeti 

coordinar les alertes de rebudes. 

 Organització (anual o bianual) d’una Jornada dels Equips 

d’Acompanyament per recollir l’experiència acumulada. 

 Sistematització dels coneixements recollits en nous materials 

formatius i una Guia per als Equips d’Acompanyament. 

 Implementació de tallers de formació continuada a la base social 

per comptar amb persones voluntàries als equips. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament 

entre la base social 

a. Promoció a través 

dels Butlletins 

d’ActivaMent i de 

Mailing a la Base 

Social. 

 

b. Promoció a les 

Assemblees i els 

GAM. 

a.1 Butlletins 

d’ActivaMent als 

que es convida a 

la base social a 

participar dels 

equips. 

a.2 Quantitat de 

correus enviats a la 

base social 

convidant a 

participar dels 

equips. 

b. Actes de les 

assemblees a les 

que  s’aborda el 

a.1 Inclusió un cop per 

semestre al Butlletí 

de la promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 

com voluntària de la 

xarxa local. 

a.2 Mailing un cop per 

semestre a tota la 

base social de la 

promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 

a.1 Inclusió un cop per 

any al Butlletí de la 

promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 

com voluntària de la 

xarxa local. 

a.2 Mailing un cop per 

any a tota la base 

social de la 

promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 



 

 

tema dels Equips 

d’Acompanyament.  

com voluntària de la 

xarxa local. 

b. Inclusió un cop per 

semestre a totes les 

assemblees locals de 

la promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 

com voluntària de la 

xarxa local. 

com voluntària de la 

xarxa local. 

b. Inclusió un cop per 

any a totes les 

assemblees locals 

de la promoció dels 

Equips 

d’Acompanyament i 

la crida a participar 

com voluntària de la 

xarxa local 

Consolidació de 

l’equip actual i 

creació de nous 

Equips 

d’Acompanyament 

Informes anuals dels 

equips 

d’acompanyament. 

a. Nombre de 

persones 

participants per 

cada equip 

d’acompanyament, 

cada any. 

a. Un mínim de 7 

membres a 

cadascú dels 

equips en 

funcionament, cada 

any. 

a. Un mínim de 5 

membres a 

cadascú dels 

equips en 

funcionament, 

cada any. 



 

 

b. Nombre d’alertes 

rebudes i d’alertes 

ateses per cada 

equip 

d’acompanyament, 

cada any. 

b. Un mínim del 50% 

de les alertes 

rebudes amb una 

resposta 

d’acompanyament.  

b. Un mínim del 30% 

de les alertes 

rebudes amb una 

resposta 

d’acompanyament. 

Creació i 

manteniment de 

grups de Whatsapps 

per coordinar les 

alertes 

Grups de Whatsapps o 

semblants de cada 

Equip 

d’Acompanyament. 

Nombre de grups de 

Whatsapp. 

Un grup de Whatsapp 

per cadascú dels 

Equips 

d’Acompanyament. 

Un grup de Whatsapp 

per cadascú dels 

Equips 

d’Acompanyament. 

Organització de la 

Jornada dels Equips 

d’Acompanyament 

Registre d’assistència 

a les Jornades dels 

Equips 

d’Acompanyament de 

l’entitat. 

a. Quantitat de 

Jornades 

organitzades. 

b. Quantitat de 

persones 

a. Una Jornada 

organitzada cada 

any. 

b. Un mínim de 20 

persones 

a. Una Jornada 

organitzada cada 

dos anys. 

b. Un mínim de 15 

persones 



 

 

assistents a 

cada Jornada. 

assistents a cada 

Jornada. 

assistents a cada 

Jornada. 

Sistematització del 

coneixement 

acumulat i en 

material formatiu 

Guia per als Equips 

d’Acompanyament i 

material didàctic per 

als tallers de formació. 

Publicació a la Web 

d’ActivaMent del nou 

material formatiu. 

Publicació del material 

al 2018 i actualització 

progressiva del 

material al 2020 i al 

2022. 

Publicació del material 

al 2018 i actualització 

al 2022. 

Formació 

continuada de 

persones membre 

dels Equips 

d’Acompanyament 

a. Llistat d’Assistència 

als tallers de 

formació. 

 

b. Enquestes de 

Satisfacció dels 

tallers de formació. 

a.1 Quantitat de 

tallers oferts per 

any. 

a.2 Nombre de 

persones assistents 

a cada taller. 

d. Valoració mitja de 

la satisfacció amb 

els tallers. 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 3 tallers a 2018 

 * 5 tallers a 2019 

 * 7 tallers a 2020 

 * 9 tallers a 2021 

 * 11 tallers a 2022 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 3 tallers a 2018 

 * 4 tallers a 2019 

 * 5 tallers a 2020 

 * 6 tallers a 2021 

 * 7 tallers a 2022 



 

 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 15 al 2018 

 * 25 al 2019 

 * 35 al 2020 

 * 45 al 2021 

 * 55 al 2022 

b. Una satisfacció mitja 

de 4,5 sobre 5. 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 15 al 2018 

 * 20 al 2019 

 * 25 al 2020 

 * 30 al 2021 

 * 35 al 2022 

b. Una satisfacció 

mitja de 3,5 sobre 5 
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4.1.3 L’Espai de Cures Comuns 

Objectiu Específic 

Generar un espai per a qui participen dels equips de treball de l'entitat, 

afavorint la producció de benestar personal i grupal, i les relacions 

interpersonals saludables, posant en valor i reivindicant la dimensió 

relacional al mateix nivell que la producció de resultats. 

 

Resultats Esperats 

 Consolidació de l’Espai de Cures Comuns que funciona actualment 

a la ciutat de Barcelona. 

 Creació d’Espais de Cures Comuns a cadascuna de les delegacions 

territorials d’ActivaMent. 

 Formació en Dinàmiques Grupals Associatives a tots els territoris 

on es fan assemblees d’ActivaMent. 

 Redistribució de les càrregues de treball entre els membres de 

l’equip per alleugerar a aquelles persones que es troben més 

sobrecarregades.  

 Manteniment i cura de les relacions personals adients dins dels 

equips de treball d’ActivaMent. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un total de 10 Espais de 

Cures Comuns arreu Catalunya i amb 10 Tallers de Dinàmiques Grupals 

Associatives implementats, que afavoreixin la co-responsabilització i el 

treball en equip. 
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Activitats a Realitzar 

 Organització periòdica de reunions de Cures Comuns a la ciutat 

de Barcelona per facilitar la coordinació, la valoració conjunta de 

les càrregues de treball i la gestió positiva de les emocions que 

se’n derivin. 

 Inici i manteniment de convocatòries periòdiques a reunions de 

Cures Comuns a les diferents delegacions territorials per facilitar 

la coordinació, la valoració conjunta de les càrregues de treball i 

la gestió positiva de les emocions que se’n derivin. 

 Organització de trobades informals fora del temps i espai de 

treball per potenciar la cohesió de grup. 

 Implementació de tallers de dinàmiques grupals associatives per 

als membres dels equips de treball de totes les delegacions 

territorials d’ActivaMent. 

 Elaboració d’actes de les reunions de cures comuns, recollint les 

necessitats de cada membre de l’equip i les respostes proposades 

grupalment. 

 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Organització 

periòdica de 

reunions de Cures 

Comuns a la ciutat 

de Barcelona 

Actes de les reunions 

de cures comuns de 

Barcelona. 

Nombre de reunions 

de cures comuns 

convocades cada any. 

18 reunions de cures 

comuns convocades 

cada any. 

 

11 reunions de cures 

comuns convocades 

cada any. 

  

Organització 

periòdica de 

reunions de Cures 

Comuns a 

cadascuna de les 

delegacions 

territorials 

Actes de les reunions 

de cures comuns de 

Barcelona. 

Nombre de reunions 

de cures comuns 

convocades cada any. 

10 reunions de cures 

comuns convocades 

cada any. 

 

6 reunions de cures 

comuns convocades 

cada any. 

  



 

 

Organització de 

trobades informals 

Registre fotogràfic 

de les trobades 

Nombre de trobades 

informals realitzades 

cada any. 

10 trobades realitzades 

cada any. 

6 trobades realitzades 

cada any. 

Implementació de 

tallers de 

dinàmiques grupals 

associatives 

a. Llistat d’Assistència 

als tallers. 

 

b. Enquestes de 

Satisfacció dels 

tallers. 

a.1 Quantitat de 

tallers oferts per 

any. 

a.2 Nombre de 

persones assistents 

a cada taller. 

b. Valoració mitja de 

la satisfacció amb 

els tallers. 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 3 tallers a 2018 

 * 5 tallers a 2019 

 * 7 tallers a 2020 

 * 9 tallers a 2021 

 * 11 tallers a 2022 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 15 al 2018 

 * 25 al 2019 

 * 35 al 2020 

a.1 Els Tallers 

implementats seran: 

 * 3 tallers a 2018 

 * 4 tallers a 2019 

 * 5 tallers a 2020 

 * 6 tallers a 2021 

 * 7 tallers a 2022 

a.2 Les persones 

assistents seran: 

 * 15 al 2018 

 * 20 al 2019 

 * 25 al 2020 



 

 

 * 45 al 2021 

 * 55 al 2022 

b. Una satisfacció mitja 

de 4,5 sobre 5. 

 * 30 al 2021 

 * 35 al 2022 

b. Una satisfacció 

mitja de 3,5 sobre 5 

Elaboració d’actes 

de les reunions de 

cures comuns 

Quadern d’actes de les 

reunions de cures 

comuns. 

Nombre d’actes de les 

reunions de cures 

comuns. 

a. 18 actes de 

reunions de cures 

comuns a Barcelona 

 

b. 10 actes de 

reunions de cures 

comuns a 

cadascuna de les 

delegacions 

territorials. 

 

a. 11 actes de 

reunions de cures 

comuns a Barcelona 

 

b. 6 actes de reunions 

de cures comuns a 

cadascuna de les 

delegacions 

territorials. 
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4.2 BLOC 2: Activitats de Lleure Compartit 

En aquest apartat veurem els diferents projectes del segon bloc de l’Eix de 

Suport Mutu, amb els respectius Objectius Específics, Resultats Esperats i 

Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 3 tipus de Projectes: 

 

 

 

 

 Dinar de Nadal - Barcelona 
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4.2.1  ActivaMent en Xarxa 

Objectiu Específic 

Promoure l’auto-organització d’esdeveniments de lleure compartit, per 

afavorir l’enfortiment dels vincles socials i el benestar de les persones 

participants.  

 

Resultats Esperats 

 Auto-organització d’activitats de lleure, de manera regular i 

periòdica (un mínim d’una al mes), a tots els territoris 

d’ActivaMent.  

 Implicació de la base social en l’auto-organització de les activitats 

de lleure compartit (un mínim del 5% de la base social, arreu 

Catalunya). 

 Aprenentatge i ús del grup secret ActivaMent en Xarxa per 

l’organització d’esdeveniments, accessibles a tota la base social.  

En resum, per a l’any 2022 esperem que 40 persones membres 

d’ActivaMent s’impliquin en l’auto-organització de unes 80 activitats de 

lleure compartit fetes a totes les delegacions territorials. 
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Activitats a Realitzar 

 Implementació de tallers d’Alfabetització Digital per ensenyar a 

utilitzar Facebook i a crear esdeveniments a les persones de la 

base social que ho necessitin. 

 Promoció de l’activisme i la participació de la base social, amb 

tallers i espais participatius que promoguin l l’autogestió i 

l’assumpció de responsabilitats. 

 Difusió interna dels esdeveniments programats, a través del grup 

secret de Facebook: ActivaMent en Xarxa. 

 Recopilació d’informació i de fotografies dels esdeveniments 

organitzats, que permetin fer un seguiment del funcionament del 

projecte. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Implementació de 

tallers 

d’alfabetització 

digital (com 

funciona Facebook) 

a. Llista d’assistència 

als tallers. 

b. Qüestionari de 

satisfacció. 

c. Llista de membres 

del grup 

ActivaMent en 

Xarxa. 

a.1 Quantitat de tallers 

oferts per any. 

a.2 Nombre de 

persones assistents 

a cada taller. 

b. Valoració mitja de 

la satisfacció amb 

els tallers. 

c. Nombre de 

persones que fan el 

taller que es donen 

d’alta al grup de 

Facebook 

ActivaMent en 

Xarxa. 

a.1 Un taller per any a 

Barcelona i dos tallers 

per any a les 

delegacions territorials 

(en total). 

a.2 Mitja de 6 

persones assistents 

per cadascú dels 

tallers oferts. 

b. Una satisfacció 

mitja de 4,5 sobre 5. 

c. 75% de persones 

que fan el taller que es 

donen d’alta al grup de 

a.1 Un taller per any a 

Barcelona i un tallers 

per any a les 

delegacions territorials 

(en total). 

a.2 Mitja de 4 

persones assistents 

per cadascú dels 

tallers oferts. 

b. Una satisfacció 

mitja de 3,5 sobre 5. 

c. 50% de persones 

que fan el taller que 

es donen d’alta al 



 

 

Facebook ActivaMent 

en Xarxa. 

grup de Facebook 

ActivaMent en Xarxa. 

Promoció de 

l’activisme i la 

participació de la 

base social, en 

espais que 

promoguin 

l’autogestió. 

a. Actes d’assemblees. 

b. Llista d’assistència 

als tallers de 

Dinàmiques Grupals 

Associatives. 

a.1. Quantitat 

d’assemblees anuals 

de cada territori. 

a.2. Mitja de persones 

assistents a les 

assemblees de cada 

territori. 

b.1. Quantitat de 

Tallers de Dinàmiques 

Grupals Associatives 

que s’ofereixen cada 

any. 

b.2. Quantitat de 

persones assistents als 

a.1. Un mínim de 40 

assemblees anuals a 

Barcelona i de 20 

assemblees anuals a 

cada territori. 

a.2. Mitja de 18 

persones assistents a 

les assemblees de 

Barcelona i 7 a les 

assemblees de les 

delegacions 

territorials. 

b.1. 2 Tallers de 

Dinàmiques Grupals 

Associatives oferts a 

Barcelona cada any, i 

a.1. Un mínim de 35 

assemblees anuals a 

Barcelona i de 12 

assemblees anuals a 

cada territori. 

a.2. Mitja de 14 

persones assistents a 

les assemblees de 

Barcelona i 5 a les 

assemblees de les 

delegacions 

territorials. 

b.1. 2 Tallers de 

Dinàmiques Grupals 

Associatives oferts a 

Barcelona cada any, i 



 

 

Tallers de Dinàmiques 

Grupals Associatives. 

altres 3 (en total) a les 

delegacions 

territorials. 

b.2. Mitja de 10 

persones assistents als 

Tallers de Dinàmiques 

Grupals Associatives. 

altres 2 (en total) a les 

delegacions 

territorials.  

b.2. Mitja de 6 

persones assistents als 

Tallers de Dinàmiques 

Grupals Associatives. 

Difusió interna dels 

esdeveniments 

programats 

a. Esdeveniments 

publicats al grup 

secret ActivaMent 

en Xarxa. 

b. Butlletí mensual 

d’ActivaMent.  

c. Actes 

d’Assemblees. 

a. Quantitat 

d’Esdeveniments de 

lleure 

autogestionats 

publicats al grup 

secret ActivaMent 

en Xarxa cada any. 

b. Quantitat 

d’esdeveniments de 

lleure autogestionat 

publicats al Butlletí 

a. Un mínim 

d’esdeveniments de 

lleure autogestionats 

publicats al grup 

secret ActivaMent en 

Xarxa de: 

 40 al 2018 

 50 al 2019 

 60 al 2020 

 70 al 2021 

a. Un mínim 

d’esdeveniments de 

lleure autogestionats 

publicats al grup 

secret ActivaMent en 

Xarxa de: 

 30 al 2018 

 40 al 2019 

 50 al 2020 

 60 al 2021 



 

 

d’ActivaMent cada 

any. 

c. Quantitat de 

punts d’ordre del 

dia a les Actes de 

les assemblees de 

tots els territoris on 

s’informa 

d’esdeveniments de 

lleure 

autogestionats. 

 80 al 2022 

b. Un mínim 

d’esdeveniments de 

lleure autogestionats 

publicats al Butlletí de: 

 8 al 2018 

 10 al 2019 

 12 al 2020 

 14 al 2021 

 16 al 2022 

c. Un mínim de puts 

d’ordre del dia 

d’assemblees de: 

 8 al 2018 

 10 al 2019 

 12 al 2020 

 14 al 2021 

 70 al 2022 

b. Un mínim 

d’esdeveniments de 

lleure autogestionats 

publicats al Butlletí de: 

 6 al 2018 

 8 al 2019 

 10 al 2020 

 12 al 2021 

 14 al 2022 

c. Un mínim de puts 

d’ordre del dia 

d’assemblees de: 

 8 al 2018 

 10 al 2019 

 12 al 2020 

 14 al 2021 



 

 

 16 al 2022 16 al 2022 

Seguiment del 

funcionament del 

projecte 

Informe anual del 

projecte ActivaMent en 

Xarxa. 

Resum de l’informe 

publicat a les 

Memòries de Projecte 

anual de l’entitat. 

Publicació cada any del 

resum de l’informe a 

les Memòries de 

Projecte de l’entitat. 

Publicació cada any 

del resum de l’informe 

a les Memòries de 

Projecte de l’entitat. 
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4.2.2 El Punt de Trobada 

Objectiu Específic 

Ajudar a enfortir i refer els nostres vincles afectius i xarxes socials oferint 

un punt de referència on participar, de manera regular, en tertúlies de cafè, 

passejades o altres activitats lúdiques, fetes en un context comunitari i 

obert a qui vulgui assistir-hi. 

 

Resultats Esperats 

 Funcionament d’un Punt de Trobada a totes les Delegacions 

Territorials i a Barcelona. 

 Participació o co-organització amb altres entitats i col·lectius dels 

Punts de Trobada de, al menys, la meitat dels territoris 

d’ActivaMent. 

En resum, per a l’any 2022 esperem que hi hagi en funcionament, com a 

mínim, 8 Punts de Trobada Arreu Catalunya, amb la col·laboració de 5 o 

més entitats o col·lectius locals que participin o amb qui es co-organitzen 

les activitats. 
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Activitats a Realitzar 

 Creació i/o manteniment d’un Punt de Trobada a cada una de les 

delegacions territorials i a Barcelona. 

 Implicació de la base social, assumint la responsabilitat en 

l’organització del Punt de Trobada i la rebuda de les participants. 

 Invitació a altres entitats o col·lectius a participar o a co-

organitzar els punts de trobada local. 

 Difusió a tota la base social dels punts de trobada, en funció del 

territori de pertinença de cada persona sòcia. 

 Difusió pública, a la Web i les Xarxes Socials, de les activitats del 

Punt de Trobada de cada territori. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Manteniment del 

Punt de Trobada de 

Barcelona 

a. Esdeveniments 

creats a ActivaMent en 

Xarxa. 

b. Memòria de 

Projecte, amb recull 

fotogràfic. 

a. Quantitat de 

trobades organitzades 

cada any.  

b. Quantitat 

d’esdeveniments 

creats cada any al 

grup ActivaMent en 

Xarxa. 

c. Recull d’una o més 

fotografies de cada 

trobada organitzada 

a. 48 trobades anuals 

a Barcelona.  

b. 48 esdeveniments 

creats cada any a 

ActivaMent en Xarxa.  

c. Recull de fotografies 

a 48 trobades de 

Barcelona. 

a. 24 trobades anuals 

a Barcelona. 

b. 12 esdeveniments 

creats cada any a 

ActivaMent en Xarxa. 

c. Recull de fotografies 

a 12 trobades de 

Barcelona. 

Creació i 

manteniment de 

Punts de Trobada a 

Memòria de Projecte 

de les delegacions, 

amb recull fotogràfic. 

a. Quantitat de 

trobades organitzades 

cada any a les 

a. Organització de: 

 24 trobades a un 

territori al 2018 

a. Organització de: 

 12 trobades a un 

territori al 2018 



 

 

les Delegacions 

Territorials 

delegacions que facin 

un Punt de Trobada. 

b. Recull d’una o més 

fotografies de cada 

trobada organitzada 

 24 trobades a tres 

territoris al 2019 

(a cadascú) 

 24 trobades a 

quatre territoris al 

2019 (a cadascú) 

 24 trobades a cinc 

territoris al 2020 

(a cadascú) 

 24 trobades a sis 

territoris al 2021 

(a cadascú) 

 24 trobades a set 

territoris al 2022 

(a cadascú) 

b. Recull de fotografies 

d’un mínim de 24 

trobades anuals a cada 

 12 trobades a tres 

territoris al 2019 

(a cadascú) 

 12 trobades a 

quatre territoris al 

2019 (a cadascú) 

 12 trobades a cinc 

territoris al 2020 

(a cadascú) 

 12 trobades a sis 

territoris al 2021 

(a cadascú) 

 12 trobades a set 

territoris al 2022 

(a cadascú) 

 

b. Recull de 

fotografies d’un mínim 

de 12 trobades anuals 



 

 

territori que faci Punt 

de Trobada. 

a cada territori que 

faci Punt de Trobada. 

Implicació de la 

base social en 

l’organització dels 

Punts de Trobada 

Actes d’Assemblees i 

Memòries de 

Projectes. 

Quantitat de persones 

responsables de 

l’organització dels 

Punts de Trobada a 

cada territori. 

Tres persones 

responsables per cada 

territori (no membres 

de l’equip tècnic). 

Una persona 

responsables per cada 

territori (no membre 

de l’equip tècnic). 

Invitació a altres 

entitats o col·lectius  

Convenis signats i 

memòries de projecte 

de les Delegacions i de 

Barcelona. 

Quantitat d’entitats o 

col·lectius convidats o 

co-orgaitzadors dels 

punts de trobada. 

Un o més entitats o 

col·lectius convidats o 

co-organitzadors a tots 

els territoris que fan 

Punts de Trobada per 

l’any 2020. 

Dos o més entitats o 

col·lectius convidats o 

co-organitzadors a tots 

els territoris que fan 

Un o més entitats o 

col·lectius convidats o 

co-organitzadors a la 

meitat dels territoris 

que fan Punts de 

Trobada per l’any 

2020. 

Un o més entitats o 

col·lectius convidats o 

co-organitzadors a tos 



 

 

Punts de Trobada per 

l’any 2022. 

els territoris que fan 

Punts de Trobada per 

l’any 2022. 

Difusió dels Punts 

de Trobada Local a 

la base social de 

cada territori 

a. Publicacions al 

Butlletí d’ActivaMent. 

b. Mailing a la Base 

Social. 

a. Quantitat de 

Publicacions del 

Butlletí d’ActivaMent  

dedicades a 

esdeveniments dels 

Punt de Trobada. 

b. Quantitat de correus 

enviats a la base social 

per promocionar els 

Punts de Trobada 

local. 

a. Publicacions del 

Butlletí dedicades a 

esdeveniments dels 

Punt de Trobada: 

 6 al 2018 

 12 al 2020 

 18 al 2022 

b. 4 per cada any i 

territori que fa Punt de 

Trobada.  

a. Publicacions del 

Butlletí dedicades a 

esdeveniments dels 

Punt de Trobada: 

 4 al 2018 

 8 al 2020 

 12 al 2022 

b. 2 per cada any i 

territori que fa Punt de 

Trobada. 

Difusió pública dels 

Punts de Trobada de 

tots els territoris 

a. Publicacions a la 

Web d’ActivaMent. 

a. Quantitat de 

publicacions a la Web 

d’ActivaMent. 

a. Una notícia a la Web 

per a cada Punt de 

Trobada que comenci 

a. Una notícia a la Web 

per a cada Punt de 

Trobada que comenci 



 

 

b. Publicacions a les 

xarxes locals de cada 

delegació i de 

Barcelona. 

b. Quantitat de 

publicacions a les 

xarxes socials de cada 

delegació. 

o una noticia per a 

cada novetat o canvi 

en l’organització i 

funcionament d’un 

Punt de Trobada 

existent. 

b. Una publicació 

mensual a les xarxes 

socials de cada 

delegació 

promocionant el seu 

Punt de Trobada.  

o una noticia per a 

cada novetat o canvi 

en l’organització i 

funcionament d’un 

Punt de Trobada 

existent. 

b. Una publicació 

trimestral a les xarxes 

socials de cada 

delegació 

promocionant el seu 

Punt de Trobada. 
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4.2.3 Lleure de Cultura Accessible 

Objectius Específics 

Afavorir l’accés de les persones sòcies a esdeveniments culturals, entesos 

com una font de benestar, creixement personal, inclusió social i salut. 

Promoure l’enfortiment de la nostra xarxa d’amistats i afectes, gaudint 

d’esdeveniments culturals compartits. 

 

Resultats Esperats 

 Organització i/o participació de tots els territoris d’ActivaMent en 

activitats de lleure cultural. 

 Participació de, al menys, el 15% de la base social en activitats de 

lleure cultural. 

 Implicació de la base social en la gestió del Lleure de Cultura 

Accessible a nivell local a tots els territoris (autogestió del 

projecte). 

En resum, per a l’any 2022 esperem que hi hagi un mínim de 8 projectes 

de lleure cultural compartit (1 per a cada territori), del que puguin gaudir 

unes 100 persones cada any arreu Catalunya, amb 16 persones 

col·laborant en la gestió del projecte. 
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Activitats a Realitzar 

 Inscripció al programa Apropa Cultura a tots els territoris on 

existeix oferta i funcionen delegacions d’ActivaMent. 

 Cerca d’altres ofertes local de Lleure Cultural Accessible a tots els 

territoris, especialment a aquells als quals no existeix conveni 

d’Apropa Cultura. 

 Formació en gestió d’Apropa Cultura a totes les delegacions que 

poden accedir al programa, per garantir que hi hagi persones 

responsables de la gestió a nivell local. 

 Assistència a la presentació de l’oferta d’activitats d’Apropa 

Cultura i pre-selecció d’esdeveniments. 

 Difusió de l’oferta entre la base social i selecció participativa dels 

espectacles. 

 Gestió de les sortides i de les assistències. 

 Seguiment del funcionament del projecte. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Inscripció al 

programa Apropa 

Cultura a tots els 

territoris 

Aprovació de les 

sol·licituds d’accés al 

programa Apropa 

Cultura. 

Quantitat de territoris 

amb sol·licituds 

d’accés al programa 

aprovades. 

Aprovació de 

sol·licituds d’accés:  

 Al 50% de les 

delegacions on 

s’ofereix el 

programa al 2019. 

 Al 100% de les 

delegacions on 

s’ofereix el 

programa al 2022. 

Aprovació de 

sol·licituds d’accés:  

 Al 33% de les 

delegacions on 

s’ofereix el 

programa al 2019. 

 Al 70% de les 

delegacions on 

s’ofereix el 

programa al 2022. 

Cerca d’altres 

ofertes local de 

Lleure Cultural 

Accessible 

Convenis signats o 

aprovacions d’accés a 

altres programes locals 

de lleure cultural 

accessible. 

Quantitat de convenis 

signats o 

d’aprovacions d’accés 

aconseguides. 

Convenis signats o 

aprovació de 

sol·licituds d’accés 

aconseguides a:  

Convenis signats o 

aprovació de 

sol·licituds d’accés 

aconseguides a:  



 

 

 El 50% de les 

delegacions on no 

hi ha Apropa 

Cultura al 2019. 

 El 100% de les 

delegacions on no 

hi ha Apropa 

Cultura al 2022. 

 El 33% de les 

delegacions on no 

hi ha Apropa 

Cultura al 2019. 

 El 70% de les 

delegacions on no 

hi ha Apropa 

Cultura al 2022. 

Formació en gestió 

d’Apropa Cultura a 

les delegacions 

a. Llista d’assistència 

a la formació 

b. Qüestionari de 

Satisfacció de la 

formació 

c. Persones 

responsables de la 

gestió d’Apropa 

Cultura als territoris 

a. Quantitat de 

persones assistents a 

la formació. 

b. Mitja del valor de la 

satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari 

c. Quantitat de 

persones voluntàries 

que assumeixen la 

a. Un mínim de 2 

persones per cada 

territori on hi ha oferta 

d’Apropa Cultura que 

fa la formació. 

b. Una Mitja de 4 en la 

satisfacció de la 

formació. 

c. Un mínim de 2 

persones per cada 

a. Un mínim d’ 1 

persona per cada 

territori on hi ha oferta 

d’Apropa Cultura que 

fa la formació. 

b. Una Mitja de 3 en la 

satisfacció de la 

formació. 

c. Un mínim d’ 1 

persona per cada 



 

 

funció de gestionar 

Apropa Cultura (no 

equip tècnic) 

territori on accedim a 

Apropa Cultura que 

assumeixen la gestió 

del projecte (no equip 

tècnic) 

territori on accedim a 

Apropa Cultura que 

assumeix la gestió del 

projecte (no equip 

tècnic) 

Gestió de l’oferta 

d’Apropa Cultura 

Assistència a les 

presentacions de 

l’oferta d’activitats 

d’Apropa Cultura i pre-

selecció 

d’esdeveniments 

(recollits als informes 

anuals del projecte) 

a. Quantitat de 

convocatòries a les 

que s’assisteix. 

b. Quantitat 

d’esdeveniments pre-

seleccionats al llarg de 

l’any. 

a. Assistència a totes 

les convocatòries de 

presentació a 

d’espectacles als 

territoris que 

accedeixen a Apropa 

Cultura. 

b. Selecció 

d’esdeveniments a 

totes les convocatòries 

ofertes per Apropa 

Cultura als diferents 

territoris 

a. Assistència a la 

meitat de les 

convocatòries de 

presentació a 

d’espectacles als 

territoris que 

accedeixen a Apropa 

Cultura. 

b. Selecció 

d’esdeveniments a la 

meitat de les 

convocatòries ofertes 



 

 

per Apropa Cultura als 

diferents territoris 

Difusió de l’oferta 

entre la base social i 

selecció 

participativa dels 

espectacles 

a. Mailing a tota la 

base social per cada 

convocatòria  

b. Inclusió en punts de 

l’ordre del dia de les 

reunions d’assemblea 

local 

a.1 Quantitat de 

correus enviats amb 

l’oferta d’espectacles 

a.2 Quantitat de 

persones que voten 

per seleccionar 

espectacles 

b. Quantitat d’ofertes 

que s’informen a les 

assemblees 

a.1 Enviament d’un 

correu a la base social 

per a cada 

convocatòria 

a.2  Participació del 

10% de la base social 

en les votacions (mitja 

per convocatòria) 

b. Informe de totes les 

convocatòries 

organitzades a les 

assemblees locals  

a.1 Enviament d’un 

correu a la base social 

per a cada 

convocatòria 

a.2  Participació del 

5% de la base social 

en les votacions  

(mitja per 

convocatòria) 

b. Informe de totes les 

convocatòries 

organitzades a les 

assemblees locals 



 

 

Gestió de les 

sortides i de les 

assistències 

Informe del projecte a 

cada territori, amb 

recull fotogràfic 

a. Quantitat de 

sortides realitzades 

b. Quantitat de 

persones participants,  

c. Mitja d’assistència 

en relació a les 

persones apuntades 

a. Al menys 12 

sortides anuals a 

Barcelona i 8 sortides 

anuals a cada 

delegació que 

implementa el projecte 

b. Persones 

participants: 

 60 participants al 

conjunt de 

territoris al 2018 

 80 participants al 

conjunt de 

territoris al 2020 

 100 participants 

al conjunt de 

territoris al 2022 

a. Al menys 10 

sortides anuals a 

Barcelona i 6 sortides 

anuals a cada 

delegació que 

implementa el projecte 

b. Persones 

participants: 

 50 participants al 

conjunt de 

territoris al 2018 

 65 participants al 

conjunt de 

territoris al 2020 

 80 participants al 

conjunt de 

territoris al 2022 



 

 

 c. Mitja d’assistència 

del 90% en relació a 

les persones 

apuntades 

c. Mitja d’assistència 

del 75% en relació a 

les persones 

apuntades 

Seguiment del 

funcionament del 

projecte 

Informe anual del 

projecte, a cada 

territori que 

l’implementa 

Quantitat de territoris 

amb Lleure Cultural 

Accessible que 

elaboren un informe 

anual 

Informes elaborats al: 

 50% dels 

territoris al 2018 

 75% dels 

territoris al 2020 

 100% dels 

territoris al 2022 

Informes elaborats al: 

 33% dels 

territoris al 2018 

 60% dels 

territoris al 2020 

 75% dels 

territoris al 2022 
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4.3 BLOC 3: Activitats de Construcció 

Col·lectiva de Valors i Coneixement 

En aquest apartat veurem els diferents projectes del tercer bloc de l’Eix de 

Suport Mutu, amb els respectius Objectius Específics, Resultats Esperats i 

Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 2 Projectes: 

 

 

  

 Trobada de Reflexió de Gènere –Berguedà i Catalunya Central  
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4.3.1  Les Trobades de reflexió de gènere 

Objectiu Específic 

Promoure la perspectiva de gènere en els valors organitzatius de l’entitat, 

així com en l’acció política i social que dur a terme el nostre col·lectiu.  

Garantir una participació igualitària en els espais de presa de decisions i 

afavorir formes de relació interpersonals equitatives i no discriminatòries 

entre les persones sòcies d’ActivaMent.  

 

Resultats Esperats 

 Detecció de les necessitats de gènere de l’entitat, realització d’una 

diagnosi a les diferents delegacions.  

 Manteniment de les 4 trobades de reflexió de gènere que es fan a 

Barcelona cada any. 

 Organització de trobades de reflexió de gènere en totes les 

delegacions. Una com a mínim per any.  

 Formació en matèria d’igualtat de gènere de les persones sòcies.  

 Manteniment d’una participació igualitària en espais de presa de 

decisions (del 40 al 70% de la participació). 

 Sistematització i difusió interna de les reflexions i aprenentatges  

fets a les trobades de gènere.  

 Creació d’un pla d’igualtat de gènere.   

En resum, per a l’any 2022 esperem detectar les necessitats específiques en 

matèria de gènere de cada delegació territorial,. Consolidar un mínim d’1 

trobada de reflexió anual per cada territori, i mantenir les 4 trobades 

anuals a Barcelona. Finalment, esperem elaborar un Pla d’igualtat de 

gènere de l’entitat per seguir avançant sobre aquestes necessitats.   
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Activitats a Realitzar 

 Realització d’una diagnosi de necessitats de gènere a tots els 

territoris de l’entitat.   

○  Mailing a les delegacions per portar el tema a les assembles.  

○  Abordatge a les assembles de les delegacions sobre quines 

necessitats detecten. Valorar si es necessari un espai apart.  

○  Realització d’un informe de les necessitats de gènere, per 

delegacions.  

 Coordinació de dates amb les delegacions per fer les trobades de 

reflexió de gènere.  

 Difusió de la convocatòria de les Trobades de Reflexió de Gènere 

en el Butlletí mensual.  

 Realització dels Tallers de reflexió de gènere 

 Sistematització dels coneixements en un pla d’igualtat de gènere 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Promoció de la 

participació 

igualitària 

Actes d’assemblees  % de persones que es 

reconeixen com a 

dones  

Participació entre el 40 

i 70% de dones en 

espais de presa de 

decisions. 

Participació entre el 

40 i 70% de dones en 

espais de presa de 

decisions. 

Diagnosi de 

necessitats de 

gènere  

a. Mailing a les 

delegacions per 

incloure un punt 

d’ordre del dia.  

b. Informe de síntesi 

de la diagnosi  

a. Quantitat de 

correus enviats a 

les delegacions 

informant de la 

diagnosis  

b. Enviament de 

l’informe a les 

delegacions  

 

a. Un correu 

informatiu a les 

delegacions en 

2018. 

b. Enviament de 

l’informe al 2019 

a. Un correu 

informatiu a les 

delegacions en 

2019.  

b. Enviament de 

l’Informe al 2020.  

Difusió interna de 

convocatòria a les 

d. Butlletí 

d’ActivaMent i 

a.1. Butlletí 

d’ActivaMent als 

a.1. Inclusió al Butlletí 

de les trobades que es 

a.1. Inclusió al Butlletí 

de les trobades que es 



 

 

Trobades de reflexió 

de gènere 

Mailling a la Base 

Social.  

e. Promoció a les 

Assemblees. 

que es convida a la 

base social a 

participar.  

a.2. Quantitat de 

correus enviats a la 

base social 

convidant a 

participar. 

b. Actes de les 

assemblees on 

s’informa de les 

trobades. 

facin a Barcelona i a 

les delegacions. 

 

a.2. 1 correu 

informatiu a la base 

social per cada 

trobada de reflexió i 1 

correu recordatori i de 

confirmació 

d’assistència a la base 

social. 

b. Inclusió a les 

assemblees locals d’un 

punt d’ordre del dia, 

informatiu de les 

trobades  de reflexió 

de gènere. 

facin a Barcelona i a 

les delegacions. 

 

a.2. 1 correu 

informatiu a la base 

social per cada 

trobada de reflexió i 1 

correu recordatori i de 

confirmació 

d’assistència a la base 

social. 

b. Inclusió a les 

assemblees locals d’un 

punt d’ordre del dia,  

informatiu de les 

trobades  de reflexió 

de gènere. 



 

 

Organització de les 

Trobades de reflexió 

de gènere 

a. Llista d’assistència 

a les trobades. 

b. Enquestes de 

Satisfacció de les 

trobades. 

a.1. Quantitat de 

trobades organitzades  

per any.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1. Les trobades  

implementades seran: 

* 4 trobades anuals a 

Barcelona.  

* 2 delegacions que 

facin  1 trobada anual 

a 2018.  

* 4 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2019. 

* 6 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2020. 

* 8 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2021. 

* Totes les delegacions 

que facin 1 trobada 

anual a 2022 

  a.1. Les trobades 

implementades seran: 

* 4 trobades anuals a 

Barcelona.  

* 1 delegació que faci 

1 trobada anual a 

2018. 

* 2 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2019. 

* 4 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2020. 

* 6 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2021. 



 

 

a.2.Nombre de 

persones assistents a 

cada trobada. 

 

 

 

 

b. Valoració mitja de la 

satisfacció amb les 

trobades. 

a.2. La quantitat 

d’assistents seran: 

* 40 persones anuals a 

Barcelona  

* 10 persones per 

trobada anual a cada 

delegació.  

 

b. Una satisfacció de 

4,5 a 5.  

* 7 delegacions que 

facin 1 trobada anual a 

2022.  

 

a.2. Quantitat 

d’assistents seran: 

* 24 persones anuals a 

Barcelona  

* 6 per trobada anual  

a cada delegació.  

 

b. Una satisfacció de 

3,5 a 5.  

Sistematització del 

coneixement 

Elaboració d’un Pla 

d’igualtat de Gènere 

Publicació a la web del 

Pla de l’entitat. 

Publicació del material 

al 2020. 

Publicació del material 

al 2022. 
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4.3.2 L’Espai de Debat 

En resum, per a l’any 2022 esperem organitzar cada any un mínim d’1 espai 

de debat a Barcelona i 1 espai de debat a les delegacions (1 entre 

totes). També esperem col·laborar amb un mínim d’1 entitat per any en 

l’organització dels espais. Finalment, esperem actualitzar o produir cada any, 

al menys, 1 material didàctic d’ActivaMent.   

 

Objectiu Específic 

Construir i sistematitzar coneixement col·lectiu en relació a diversos temes 

que treballem a la nostra entitat, a través d’activitats de reflexió grupal 

obertes a la participació de la ciutadania. 

 

 

Resultats Esperats 

 Organització periòdica d’espais de debat a Barcelona (al menys 1 a 

l’any). 

 Organització periòdica d’espais de debat a les delegacions 

territorials (al menys 1 a l’any entre totes les delegacions). 

 Col·laboració amb altres entitats i col·lectius en l’organització dels 

espais de debat 

 Sistematització del coneixement situat (basat en l’experiència) 

recopilat als espais de debat. 

 Producció de material didàctic, guies i/o manuals amb els 

aprenentatges realitzats. 
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Activitats a Realitzar 

 Selecció i preparació dels temes a abordar als espais de debat, 

triats de manera participativa a les assemblees. 

 Invitació a una altra entitat o col·lectiu que treballi el tema que 

s’abordarà als espais de debat. 

 Coordinació de la logística per organitzar l’activitat (espai, dates, 

responsables, etc.). 

 Difusió interna i externa promovent la participació de la base 

social i la ciutadania, en general, als espais de debat organitzats. 

 Recopilació i sistematització de les principals conclusions i 

aportacions que es facin als espais de debat. 

 Producció o actualització de material didàctic, guies, manuals, 

etc., d’ActivaMent amb els coneixement col·lectiu produït.  

 

 

 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Selecció del tema a 

abordar a l’espai de 

debat 

Actes d’assemblea. Inclusió de la selecció 

del tema per l’espai de 

debat com a punt 

d’ordre del dia d’una 

assemblea. 

Un mínim d’un tema 

triat per any a 

Barcelona. 

Un mínim d’un tema 

triat per any a les 

delegacions territorials 

(1 en total) a partir del 

2018. 

Un mínim d’un tema 

triat per any a 

Barcelona. 

Un mínim d’un tema 

triat per any a les 

delegacions territorials 

(1 en total) a partir 

del 2020. 

Invitació a altres 

entitats a participar  

a. Cartells i notícies 

dels espais de 

debat. 

b. Memòria de 

projectes de 

l’entitat. 

a. Publicació al portal 

Web de l’entitat i a 

les xarxes socials 

dels espais de 

debat organitzats. 

b. Publicació de la 

Memòria de 

Un mínim d’una entitat 

col·laboradora per any 

a Barcelona. 

Un mínim d’una entitat 

col·laboradora per any 

a les delegacions 

Un mínim d’una entitat 

col·laboradora per any 

a Barcelona. 

Un mínim d’una entitat 

col·laboradora per any 

a les delegacions 



 

 

Projectes anual de 

l’entitat, amb un 

resum dels espais 

organitzats, 

especificant 

entitats i 

participants, i amb 

un reportatge 

fotogràfic. 

territorials (1 en total) 

a partir del 2018. 

territorials (1 en total) 

a partir del 2020. 

Coordinació de la 

logística per 

organitzar l’activitat 

Actes d’assemblea. Inclusió com a punt 

d’ordre del dia d’una 

assemblea de la crida 

a la participació i 

voluntariat en 

l’organització dels 

espais de debat. 

Un mínim de dues 

persones 

activistes/voluntàries 

per l’organització dels 

espais de debat a 

Barcelona. 

Un mínim de dues 

persones 

activistes/voluntàries 

per l’organització  dels 

Un mínim d’una 

persones 

activistes/voluntàries 

per l’organització dels 

espais de debat a 

Barcelona. 

Un mínim d’una 

persones 

activistes/voluntàries 

per l’organització  dels 



 

 

espais de debat a les 

delegacions 

territorials. 

espais de debat a les 

delegacions 

territorials. 

Realització dels 

Espais de Debat 

Memòria de projectes. a. Quantitat d’Espais 

de debat 

organitzats cada 

any, a Barcelona i 

a les Delegacions 

territorials. 

b. Quantitat per 

persones assistents 

a cada espai. 

c. Quantitat d’entitats 

col·laboradores de 

cada espai. 

a. 1 Espai de debat 

organitzat cada 

any a Barcelona i 1 

espai organitzat a 

les delegacions 

territorials a partir 

de 2018. 

b. Una mitja de 20 

persones assistents 

als espais de 

Barcelona i 12 als 

espais de les 

delegacions. 

c. 2 entitats 

col·laboradores a 

a. 1 Espai de debat 

organitzat cada 

any a Barcelona i 

1 espai organitzat 

a les delegacions 

territorials a partir 

de 2020. 

b. Una mitja de 15 

persones assistents 

als espais de 

Barcelona i 10 als 

espais de les 

delegacions. 

c. 2 entitats 

col·laboradores a 



 

 

cada espai de 

Barcelona i 1 a 

cada espai de les 

delegacions. 

cada espai de 

Barcelona i 1 a 

cada espai de les 

delegacions. 

Sistematització del 

coneixement 

Publicació o 

actualització de 

material didàctic 

(diapositives, guies, 

manuals, etc.) 

Publicació al portal 

Web de l’entitat del 

material produït o 

actualitzat. 

Producció o 

actualització anual 

d’un material didàctic 

de l’entitat. 

Producció o 

actualització bianual 

d’un material didàctic 

de l’entitat. 
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5.  Eix 2: EMPODERAMENT 

El segon eix inclou els programes i projectes que ens permeten 

desenvolupar el nostre model d’entitat autogestionada en primera persona, 

basada en l’activisme i el voluntariat. Són activitats que atorguen eines i 

promouen la participació de la base social en els espais de presa de 

decisions, l’assumpció de responsabilitats dins l’entitat i l’exercici de la 

ciutadania activa.  

 

 

 

 

 

En aquest eix trobem 3 programes i projectes, classificats en 2 blocs diferents 

en funció dels tipus d’activitats: 

 

 

 

A continuació, es presenten les activitats de l’Eix d’Empoderament, d’acord 

al bloc d’activitats al que pertanyen: 

Objectiu

General 

Atorgar eines per al desenvolupament de rols actius 

dins la pròpia vida i la societat, fomentant 

l’autodeterminació, la co-responsabilització, el 

compromís, l’activisme en salut mental, la presa 

col·lectiva de decisions i l’exercici de la ciutadania 

activa. 
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5.1 BLOC 1: Activitats de Formació 

En aquest apartat veurem el programa del primer bloc de l’Eix 

d’Empoderament, amb els seus respectius Objectius Específics, Resultats 

Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 1 Programa, amb 50 

activitats anuals: 

 

 

Taller per a l’Equip de Sensibilització Comunitària – Vilanova i la Geltrú 
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5.1.1 El Programa Integral de Capacitació de 

la Base Social per l’Empoderament i l’Autogestió 

Objectiu Específic 

Atorgar eines a la base social per promoure la seva participació, 

l'autogestió i l'activisme en salut mental, garantint el funcionament 

assembleari de l’entitat i afavorint les relacions saludables i enriquidores. 

 

Resultats Esperats 

 Manteniment del funcionament del Programa Integral de 

Capacitació de la Base Social per  l’Autogestió i l’Empoderament a 

Barcelona (20 tallers), i a totes les delegacions (3 tallers) i 

subdelegacions (2 tallers), i implementació als nous territoris, 

capacitant com a mínim al 15% de la Base Social, cada any. 

 Ampliació i actualització de l’oferta formativa per a la base social, 

amb processos participatius (1 per any) que permetin detectar les 

necessitats locals de formació, en funció de territoris i equips de 

treball; adaptant les formacions, tant a Barcelona com a les 

delegacions, a la demanda i necessitats de les persones sòcies. 

 Sistematització dels aprenentatges fets en la implementació de les 

formacions per actualitzar el material didàctic, en funció de 

l'experiència i les necessitats detectades. 

 Consolidació un equip de persones formadores (mínim de 2) a les 

diferents delegacions, per a que puguin funcionar de manera 

autònoma. 

 Publicació d’un informe anual del programa, amb el resum de les 

formacions implementades, les persones participants, etc. 
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En resum, per a l’any 2022 esperem realitzar un total mínim de 50 

formacions arreu Catalunya, amb un mínim de 120 participants cada any, 

amb continguts adaptats a les demandes i necessitats de les delegacions, 

amb material actualitzat per a implementar els tallers de capacitació, i 

informes anuals de seguiment i valoració. 

Activitats a Realitzar 

 Realitzar un mínim de 20 tallers de formació a Barcelona cada 

any, 3 a cada una de les delegacions, i 2 a les subdelegacions. 

 Realitzar un procés consultiu cada any per a conèixer els 

interessos, demandes i necessitats de cada una de les 

delegacions, i així triïn les formacions. 

 Fer una convocatòria de cada formació amb quinze dies 

d’antelació via mailing i ActivaMent en Xarxa. 

 Elaborar continguts i materials didàctics per implementar 

formació de persones que vulguin ser formadores, amb els 

aprenentatges sistematitzats. 

 Fer formacions de persones formadores per a les delegacions, 

afavorint que puguin realitzar de manera autònoma els diferents 

tallers del Programa Integral de Capacitació de la Base Social. 

 Fer un seguiment i valoració anual de l’assistència i la satisfacció 

de les persones participants de les formacions. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Realització d’un 

procés consultiu 

per a detectar 

necessitats a les 

delegacions 

Informe i/o acta 

del procés i dels 

resultats de la 

consulta. 

a. Quantitat de 

persones que 

participen del 

procés. 

b. Quantitat de 

formacions que trien 

a. Quantitat de persones 

que participen del procés: 

 2018: Mínim de 4 

persones per 

delegació.  

 2019: Mínim de 5 

persones per delegació 

 2020: Mínim de 5 

persones per 

delegació. 

 2021: Mínim de 6 

persones per 

delegació. 

a. Quantitat de persones 

que participen del procés: 

 2018: Mínim de 4 

persones per 

delegació.  

 2019: Mínim de 5 

persones per 

delegació 

 2020: Mínim de 5 

persones per 

delegació. 

 2021: Mínim de 6 

persones per 

delegació. 



 

 

 2022: Mínim de 6 

persones per 

delegació. 

b. Quantitat de formacions 

que triïn: 

3 formacions per cada 

delegació i 2 per cada 

subdelegació cada any. 

 2022: Mínim de 6 

persones per 

delegació. 

b. Quantitat de formacions 

que triïn: 

2 formacions mínim per 

cada delegació, i 1 per cada 

subdelegació cada any. 

Realització de 

tallers de 

formació 

Llistes 

d’Assistència 

Qüestionaris de 

Satisfacció 

Informe anual del 

programa 

a. Mitja d’assistents 

per taller 

b. Mitja del valor de 

la satisfacció als 

diferents apartats 

del qüestionari 

a. Mitja d’assistents per 

formació: 

 2018: Mínim de 5 

persones. 

 2019: Mínim de 6 

persones. 

 2020: Mínim de 7 

persones. 

a. Mitja d’assistents per 

formació: 

 2018: Mínim de 4 

persones. 

 2019: Mínim de 5 

persones. 

 2020: Mínim de 5 

persones. 



 

 

c. Quantitat de 

formacions 

implementades 

 2021: Mínim de 8 

persones. 

 2022: Mínim de 9 

persones. 

b. Nivell de satisfacció: 

Entre 4,5 i 5. 

c. Quantitat de formacions: 

50 formacions anuals a tot 

Catalunya: 

- 3 formacions a cada 

delegació 

- 2 formacions a cada 

territori o 

subdelegació 

- 20 formacions a 

Barcelona 

 2021: Mínim de 6 

persones. 

 2022: Mínim de 6 

persones. 

b. Nivell de satisfacció: 

Superior a 3,8. 

c. Quantitat de formacions: 

45 formacions anuals a tot 

Catalunya: 

- 2 - 3  formacions a 

cada delegació 

- 1 formacions a cada 

territori o 

subdelegació 

- 18 formacions a 

Barcelona 



 

 

Convocatòria a la 

base social als 

tallers i 

formacions 

impartides 

Esdeveniments de 

Facebook. 

Butlletí mensual 

d’ActivaMent. 

Mailing via correu 

corporatiu. 

a. Quantitat 

d’esdeveniments 

publicats a 

ActivaMent en xarxa 

(grup de Facebook) 

b. Quantitat de 

convocatòries 

incloses al Butlletí 

c.1 Quantitat de 

correus de 

convocatòria enviats 

a la base social 

c.2 Mitja dels dies 

d’antelació que 

s’envien els correus 

de convocatòria 

a. 50 esdeveniments anuals 

publicats a ActivaMent en 

xarxa (1 per formació). 

b. 50 convocatòries incloses 

al Butlletí (1 per formació). 

c.1 100 correus de 

convocatòria enviats a la 

base social (2 per formació) 

c.2 15 dies d’antelació de 

mitja (primer correu) i 7 

dies d’antelació (segon 

correu) 

a. 45 esdeveniments anuals 

publicats a ActivaMent en 

xarxa (1 per formació). 

b. 45 convocatòries incloses 

al Butlletí (1 per formació). 

c.1 45 correus de 

convocatòria enviats a la 

base social (2 per formació) 

c.2 7 dies d’antelació, a la 

ciutat de Barcelona i 15 a 

les delegacions, per a cada 

formació. 



 

 

Sistematització 

dels 

d’aprenentatges i 

elaboració de 

materials 

Documents amb 

els continguts i 

material didàctic 

de les formacions  

Periodicitat de 

publicació del 

material de formació  

Publicació de materials nous 

o actualitzats per a 2 tipus 

de formacions cada any. 

Publicació o actualització de 

materials per a 1 tipus de 

formació cada any. 

Formació 

continuada per a 

l’equip de 

persones 

formadores 

Llista d’assistència 

als tallers 

Qüestionari de 

Satisfacció 

Informe anual del 

programa 

a. Quantitat de 

tallers implementats 

per any 

b. Quantitat de 

persones 

participants per 

taller 

c. Mitja  

d. Quantitat de 

persones que reben 

el taller que 

s’incorporen a 

a. Un taller implementat per 

any i delegació a partir del 

2018. 

b. Mitja de 6 persones 

participants per taller 

c.  Al menys 1 persona per 

any (progressiva) 

s’incorpora a l’equip de cada 

delegació (a partir de 

2019): 

 1 al 2019 

 2 al 2020 

a. Un taller implementat per 

any a:  

 El 50% de les 

delegacions al 2018 i 

2019 

 El 70% de les 

delegacions al 2020 i 

2021. 

 El 100% de les 

delegacions al 2022.   

b.  Mitja de 3 persones 

participants per taller 



 

 

l’equip de 

formadores 

 3 al 2021 

 4 al 2022 

c.  Al menys 1 persona cada 

dos anys (progressiva) 

s’incorpora a l’equip: 

 1 al 2020 

 2 al 2022 

Informe anual 

del Programa de 

Capacitació de la 

Base Social 

Informe anual del 

programa 

Memòria de 

Projectes 

Periodicitat 

d’elaboració de 

l’informe i la 

memòria 

Periodicitat: 

 1 document cada any 

 1 memòria cada any 

Periodicitat 

 1 document cada any 

 1 memòria cada any 
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5.2 BLOC 2: Activitats de Participació 

En aquest apartat veurem els projectes del segon bloc de l’Eix 

d’Empoderament, amb els seus respectius Objectius Específics, Resultats 

Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 2 Projectes: 

 

 

 

 Reunió d’assemblea setmanal - Barcelona 
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5.2.1 Les Reunions d’Assemblea 

Objectiu Específic 

Promoure la participació de la base social en la presa de decisions 

col·lectiva i l’autogestió de l’entitat, mitjançant un sistema assembleari 

descentralitzat d'organització i gestió. 

 

Resultats Esperats 

 Manteniment del funcionament de totes les assemblees locals 

actuals, que es desenvolupen a:  

o Barcelona (setmanal) 

o Santa Coloma, Granollers, Vic i Girona (quinzenal). 

o Berga, Manresa i Terrassa (mensual). 

o Igualada (bimensual) 

 Funcionament assembleari a totes les noves delegacions i/o 

subdelegacions que s’obrin els propers 5 anys (un mínim de 3). 

 Increment de la participació de la base social (al menys un 20%) 

en les assemblees de les delegacions, subdelegacions i Barcelona 

(en números absoluts).  

 Constitució i enfortiment d’equips de secretaria per facilitar i 

agilitzar la tasca d’elaboració d’ordres del dia i actes reunions 

d’assemblees. 

 Formació de la base social (al menys el 10% anual) per al 

funcionament assembleari, horitzontal i participatiu. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 12 assemblees locals, 

amb una mitja de 120 persones participants, que s’organitzin de manera 

regular i sistemàtica, i tinguin membres formats (aproximadament, 100 

persones) per garantir el seu bon funcionament. 
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Activitats a Realitzar 

 Elaboració d’Ordres del Dia i convocatòria a tota la base social a 

les reunions d’assemblea setmanals d’ActivaMent Catalunya (amb 

seu a Barcelona) 

 Elaboració d’Ordres del Dia i convocatòria a la base social local a 

les assembles setmanals, mensuals o bimensuals de cada 

delegació o subdelegació. 

 Moderació dels torns de paraula i foment de la participació de 

totes les persones assistents a les diferents reunions 

d’assemblea. 

 Presa de notes, elaboració d’actes i enviament al conjunt de la 

base social (Barcelona) o a la base social local (delegacions i 

subdelegacions), dels temes tractats i els acords presos a les 

reunions d’assemblea. 

 Sistematització dels arxius i l’accés de les actes, per facilitar la 

consulta d’informació i enfortir la transparència de l’entitat. 

 Constitució i capacitació d’equips de secretaria, per facilitar i 

agilitzar l’elaboració d’ordres del dia, actes i altres documents 

propis de les assemblees. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Elaboració 

d’Ordres del Dia i 

convocatòries de 

Reunions 

d’Assemblea 

a. Llibre d’Ordres de 

Dia de les reunions 

d’assemblees de 

Barcelona. 

b. Llibre d’Ordres de 

Dia de les reunions 

d’assemblees de les 

delegacions i 

subdelegacions. 

Quantitat d’ordres 

del dia enviades. 

a. Totes les reunions 

d’assemblea de Barcelona 

amb la seva ordre del dia. 

b.  Totes les reunions 

d’assemblea de les 

delegacions i 

subdelegacions amb la 

seva ordre del dia. 

a. Totes les reunions 

d’assemblea de Barcelona 

amb la seva ordre del dia. 

b.  Totes les reunions 

d’assemblea de les 

delegacions i 

subdelegacions amb la 

seva ordre del dia. 

 

Realització de les 

Reunions 

d’Assemblees 

Llibre d’Actes de les 

reunions 

d’assemblees de 

Barcelona i de cada 

a. Quantitat 

d’assemblees 

realitzades a 

Barcelona i a cada 

a. Quantitat d’assemblees 

anuals:  

 Al 2018: 40 a 

Barcelona; 20 a 

Santa Coloma, 

a. Quantitat d’assemblees 

anuals:  

 Al 2018: 35 a 

Barcelona; 15 a Santa 

Coloma, Granollers, 



 

 

delegació i 

subdelegació. 

delegació i 

subdelegació. 

b. Mitja anual de 

persones assistents 

a les reunions 

d’assemblea de 

Barcelona i de cada 

delegació i 

subdelegació. 

Granollers, Vic i 

Girona; 9 a Berga, 

Manresa i Terrassa; i 

5 a Igualada. 

 Al 2019: 40 a 

Barcelona; 20 a 

Santa Coloma, 

Granollers, Vic i 

Girona; 10 a Berga, 

Manresa i Terrassa; 6 

a Igualada i a un 

territori nou. 

 Al 2020: 40 a 

Barcelona; 20 a 

Santa Coloma, 

Granollers, Vic i 

Girona; 9 a Berga, 

Manresa i Terrassa; 6 

Vic i Girona; 6 a 

Berga, Manresa i 

Terrassa; i 4 a 

Igualada. 

 Al 2019: 40 a 

Barcelona; 15 a Santa 

Coloma, Granollers, 

Vic i Girona; 8 a 

Berga, Manresa i 

Terrassa; 5 a Igualada 

i a un territori nou. 

 Al 2020: 40 a 

Barcelona; 20 a Santa 

Coloma, Granollers, 

Vic i Girona; 8 a 

Berga, Manresa i 

Terrassa; 6 a Igualada 

i a dos territoris nous. 



 

 

a Igualada i a dos 

territoris nous. 

 Al 2021: 40 a 

Barcelona; 20 a 

Santa Coloma, 

Granollers, Vic, 

Terrassa i Girona; 10 

a Berga, Manresa, 

Igualada i a dos 

territoris nous. 

 Al 2022: 40 a 

Barcelona; 20 a 

Santa Coloma, 

Granollers, Vic, 

Terrassa i Girona; 10 

a Berga, Manresa, 

Igualada i a tres 

territoris nous. 

 Al 2021: 40 a 

Barcelona; 20 a Santa 

Coloma, Granollers, 

Vic, Terrassa i Girona; 

9 a Berga, Manresa, 

Igualada i a dos 

territoris nous. 

 Al 2022: 40 a 

Barcelona; 20 a Santa 

Coloma, Granollers, 

Vic, Terrassa i Girona; 

10 a Berga, Manresa, 

Igualada i a tres 

territoris nous. 

b. Mitja de participants 

per assemblea: 

 Al 2018: 15 a 

Barcelona i 6 per 



 

 

b. Mitja de participants 

per assemblea: 

 Al 2018: 15 a 

Barcelona i 6 per 

delegació o 

subdelegació. 

 2019: 17 a Barcelona 

i 7 per delegació o 

subdelegació. 

 2020: 18 a Barcelona 

i 8 per delegació i 

subdelegació. 

 2021: 19 a Barcelona 

i 9 per delegació i 

subdelegació. 

 2022: 20 a Barcelona 

i 10 per delegació i 

subdelegació. 

delegació o 

subdelegació. 

 2019: 17 a Barcelona i 

7 per delegació o 

subdelegació. 

 2020: 18 a Barcelona i 

8 per delegació i 

subdelegació. 

 2021: 19 a Barcelona i 

9 per delegació i 

subdelegació. 

2022: 20 a Barcelona i 10 

per delegació i 

subdelegació. 



 

 

Creació i gestió 

d’un sistema que 

faciliti l’accés a 

les actes a la 

base social 

Carpetes al núvol 

(Drive) amb l’històric 

d’actes de Barcelona i 

de cada delegació 

territorial. 

Quantitat de 

territoris (Barcelona, 

delegacions i 

subdelegacions) 

amb un sistema 

d’accés digital a les 

actes, accessible a la 

seva base social. 

Existència d’un sistema 

d’accés digital a les actes 

a: 

 2018, Barcelona i 2 

territoris de l’entitat. 

 2019, Barcelona i 4 

territoris de l’entitat. 

 2020, Barcelona i 6 

territoris de l’entitat. 

 2021, Barcelona i 7 

territoris de l’entitat. 

 2022, Barcelona i 8 

territoris de l’entitat. 

Existència d’un sistema 

d’accés digital a les actes 

a: 

 2018, Barcelona i 1 

territoris de l’entitat. 

 2019, Barcelona i 2 

territoris de l’entitat. 

 2020, Barcelona i 3 

territoris de l’entitat. 

 2021, Barcelona i 4 

territoris de l’entitat. 

 2022, Barcelona i 5 

territoris de l’entitat. 



 

 

Constitució i 

gestió d’Equips 

de Secretaria 

Actes d’Assemblea  Punts d’Ordre del 

Dia informant dels 

membres dels 

equips a cada 

territori. 

Existència d’equips de 

secretaria a: 

 2018, Barcelona i 2 

territoris de l’entitat. 

 2019, Barcelona i 4 

territoris de l’entitat. 

 2020, Barcelona i 6 

territoris de l’entitat. 

 2021, Barcelona i 7 

territoris de l’entitat. 

 2022, Barcelona i 8 

territoris de l’entitat. 

Existència d’equips de 

secretaria a: 

 2018, Barcelona i 1 

territoris de l’entitat. 

 2019, Barcelona i 2 

territoris de l’entitat. 

 2020, Barcelona i 3 

territoris de l’entitat. 

 2021, Barcelona i 4 

territoris de l’entitat. 

 2022, Barcelona i 5 

territoris de l’entitat. 
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5.2.2 Pla de Participació i Voluntariat 

Objectiu Específic 

Promoure la participació de la base social i el voluntariat de persones no 

sòcies en els equips de treball i la gestió associativa de l’entitat, afavorint 

l’autogestió de tots els territoris d’ActivaMent. 

 

Resultats Esperats 

 Consolidació i creixement (10% anual) del voluntariat i les 

pràctiques d’aprenentatge fetes a ActivaMent. 

 Enfortiment dels vincles i el sentit de pertinença del voluntariat 

amb l’entitat i els seus projectes (mesurat en temps d’implicació 

en les seves tasques i col·laboracions). 

 Sistematització de la formació del voluntariat, amb producció de 

material didàctic i un guia per a les persones voluntàries.  

 Sistematizació del seguiment i valoració dels resultats del 

voluntariat de l’entitat. 

 Implementació de formacions al voluntariat a totes les delegacions 

territorials. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb més de 100 persones 

voluntàries arreu Catalunya, col·laborant amb els equips de treball o la 

gestió associativa, amb una mitja de vinculació superior a un any. 
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Activitats a Realitzar 

 Elaboració de material didàctic i d’una guia per a persones 

voluntàries d’ActivaMent. 

 Implementació d’un taller de formació per a les persones 

voluntàries a tots els territoris d’ActivaMent. 

 Organització d’espais de trobada i seguiment per a les persones 

voluntàries d’ActivaMent. 

 Seguiment i avaluació periòdica del voluntariat a l’entitat. 

 Actualització del Pla de Participació i Voluntariat  

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Elaboració de 

material didàctic 

i d’una guia per a 

persones 

voluntàries 

Publicació del Material 

Didàctic i la Guia. 

Material publicat a la 

Web d’ActivaMent. 

Elaboració i publicació al 

2018. 

Elaboració i publicació al 

2019. 

Implementació 

de tallers de 

formació 

a. Llista d’assistència 

als tallers. 

b. Qüestionaris de 

Satisfacció. 

a.1 Quantitat de 

tallers 

a.2 Quantitat de 

persones assistents 

als tallers 

b. valoració mitja en 

la satisfacció de les 

persones assistents 

al taller   

a. 1 Quantitat de Tallers: 

 2018: 1 taller a 

Barcelona i 1 taller a 

una delegació, per 

any. 

 2019 – 2020: 1 taller 

a Barcelona i 3 tallers 

a les delegacions, per 

any. 

a. 1 Quantitat de Tallers: 

 2018: 1 taller a 

Barcelona i 1 taller a 

una delegació, per 

any. 

 2019 – 2020: 1 taller 

a Barcelona i 3 tallers 

a les delegacions, per 

any. 



 

 

 2021 – 2022: 1 taller 

a Barcelona i 6 tallers 

a les delegacions, per 

any. 

a.2 Quantitat de 

persones assistents als 

tallers: 

 2018: un mínim de 8 

a Barcelona i 6 a una 

delegació, per taller. 

 2019 – 2020: un 

mínim de 10 a 

Barcelona i 6 a les 

delegacions, per 

taller. 

 2021 – 2022: un 

mínim de 12 a 

Barcelona i 6 a les 

 2021 – 2022: 1 taller 

a Barcelona i 6 tallers 

a les delegacions, per 

any. 

a.2 Quantitat de persones 

assistents als tallers: 

 2018: un mínim de 6 

a Barcelona i 5 a una 

delegació, per taller. 

 2019 – 2020: un 

mínim de 8 a 

Barcelona i 5 a les 

delegacions, per taller. 

 2021 – 2022: un 

mínim de 10 a 

Barcelona i 5 a les 

delegacions, per taller. 



 

 

delegacions, per 

taller. 

b. Una satisfacció mitja 

de 4,5 sobre 5. 

 

 

b. Una satisfacció mitja de 

3,5 sobre 5. 

 

 

Organització 

d’espais de 

trobada i 

seguiment 

Llista d’assistència a 

les trobades. 

 

Quantitat de 

persones assistents 

a les trobades. 

3 trobades anuals 

organitzades. 

20% de les persones 

voluntàries assistents per 

trobada. 

. 

2 trobades anuals 

organitzades. 

15% de les persones 

voluntàries assistents per 

trobada. 

 



 

 

Seguiment, 

valoració i 

actualització del 

Pla 

Informe del 

programa. 

Pla actualitzat. 

Difusió entre la base 

social d’un informe 

anual del programa 

Publicació d’un nou 

Pla de Participació i 

Voluntariat, 

actualitzat. 

Elaboració des del 2018 

d’un informe anual del 

programa. 

Publicació al 2020 d’un 

nou Pla de Participació i 

Voluntariat. 

Elaboració des del 2019 

d’un informe anual del 

programa. 

Publicació al 2022 d’un 

nou Pla de Participació i 

Voluntariat. 
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6. Eix 3: CANVI SOCIAL 

El tercer eix inclou programes i projectes que orientats a fer la nostra societat 

més justa i inclusiva, promovent el valor de la diversitat, el trencament de 

prejudicis i el reconeixement de la nostra veu. Son activitats per 

sistematitzar la nostra experiència i produir coneixement en primera 

persona, promoure que es respectin les nostres preferències com a ciutadans 

de ple dret i acabar amb la discriminació per motius de salut mental. 

 

 

 

 

 

 

En aquest eix trobem 8 programes i projectes, classificats en 3 blocs 

diferents en funció dels tipus d’activitats: 

 

A continuació, es presenten les activitats de l’Eix de Canvi Social, d’acord al 

bloc al que pertanyen: 

 

Objectiu

General 

Promoure una societat més justa i inclusiva, produint 

un coneixement situat, basat en l'experiència, que 

ens permeti desmuntar prejudicis, combatre la 

discriminació i afavorir el respecte dels nostres drets, 

partint del reconeixement de les nostres pròpies 

veus. 
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6.1.  BLOC 1: Coneixement Situat i 

Sensibilització 

En aquest apartat veurem els diferents programes i projectes del primer bloc 

de l’Eix de Canvi Social, amb els respectius Objectius Específics, Resultats 

Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 4 Programes o 

Projectes: 

 

 

Sensibilització a l’Escola Sagrat Cor – Barcelona 
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6.1.1 Producció de Coneixement Situat 

Objectiu Específic 

Produir i difondre coneixement situat basat en l'experiència de qui passem 

o hem passat una situació de patiment psicològic o diversitat mental.  

 

Resultats Esperats 

 Sistematització, publicació i/o actualització de l’experiència 

acumulada pels diferents equips i programes d’ActivaMent, en guies, 

manuals, material didàctic i altres documents (al menys 2 materials 

per any). 

 Publicació en revistes científiques o de divulgació de la recerca, els 

resultats dels programes i projectes i l’experiència d’ActivaMent (al 

menys 1 article per any). 

 Organització i/o participació en espais i activitats de divulgació del 

coneixement produït: taules, jornades, conferències (2 espais per 

any). 

 Establiment i enfortiment d’una col·laboració amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona, amb diverses accions com: implementació 

de formacions, organització o participació en xerrades, acollida 

d’estudiants en pràctiques, promoció del suport mutu al campus 

universitari, etc. (al menys 2 intervencions per any).  

 Consolidació  i manteniment d’un equip estable de consultoria 

psicosocial, obert a les col·laboracions, amb continuïtat en els 

projectes i les línies de treball. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 1 equip estable, publicar 

2 materials de treball nous o actualitzats cada any, redactar i publicar al 

menys 1 article anual amb els resultats o la recerca desenvolupada, 

organitzar i/o participar de al menys 2 espais de divulgació, i mantenir una 

col·laboració estable amb la UAB.  
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Activitats a Realitzar 

 Organització de trobades de persones coordinadores d’equips, 

moderadores de GAM, responsables de projectes, representants 

territorials, etc., fent una recollida i sistematització de la 

informació i l’experiència acumulada (mínim 3 per any per equip 

o àmbit). 

 Redacció i elaboració de material formatiu, guies de treball i 

material didàctic a partir de la informació recopilada (mínim 2 per 

any, en total). 

 Disseny i implementació d’estudis de l’estat de l’art, recerca 

qualitativa o quantitativa, en temes relacionats amb salut mental, 

incorporant la mirada de les pròpies persones usuàries dels 

serveis, els valors del suport mutu i els objectius de l’activisme 

en primera persona (al menys 1 cada any). 

 Redacció d’articles per a revistes científiques o de divulgació amb 

els resultats de la recerca i/o de la implementació dels projectes 

(al menys 1 per any). 

 Organització d’un espai de difusió de coneixements (conferència, 

taula rodona, jornada, etc.) anual per presentar els resultats del 

treball i/o la recerca d’ActivaMent. 

 Participació en espais de difusió de coneixement (congressos, 

jornades, taules rodones, etc.) per presentar els resultats del 

treball i/o la recerca d’ActivaMent (al menys 2 cops per any). 

 Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona per a: 

o Promoure activitats de suport mutu en salut mental al campus 

(1 intervenció per any). 

o Participar en xerrades i formacions (mínim 1 cop per any). 

o Acollir a estudiants en pràctiques (mínim 2 per any) 
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 Contractació, en plantilla o per projectes, de persones amb perfil 

professional per treball de consultoria psicosocial (mínim de 3 

persones), que comparteixi els valors d’ActivaMent i la mirada del 

coneixement situat de salut mental en primera persona. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Organització de 

trobades d’equips i 

persones 

coordinadores 

Actes de les trobades Quantitat de trobades 

organitzades a l’any 

Quantitat de persones 

participants per cada 

trobada 

3 trobades anuals per 

equip o àmbit de treball 

2 trobades anuals per 

equip o àmbit de treball 

Redacció i 

elaboració de 

material formatiu i 

guies de treball 

Material formatiu i 

guies publicades 

Quantitat de nous 

materials o materials 

actualitzats publicats 

cada any 

2 materials nous o 

actualitzats publicats 

cada any 

1 material nou o 

actualitzat publicat cada 

any 

Disseny i 

implementació de 

recerca 

Publicació d’estudis i 

articles 

Quantitat de 

publicacions fetes 

cada any 

1 estudi publicat cada 

any 

1 estudi publicat cada 2 

anys 



 

 

Redacció i 

publicació d’articles 

Articles publicats Quantitat d’articles 

publicats cada any 

Al menys 1 article 

publicat per any 

Al menys 1 article 

publicat cada 2 anys 

Organització d’un 

espai de difusió de 

coneixements 

Memòria de Projecte 

anual 

Quantitat d’espais de 

difusió de 

coneixements 

organitzats per any 

1 espai de difusió de 

coneixement organitzat 

per any 

1 espai de difusió de 

coneixement organitzat 

cada dos anys 

Participació en 

espais de difusió de 

coneixement 

Memòria de Projecte 

anual 

Quantitat d’espais de 

difusió de 

coneixements als que 

es participa cada any 

Participació en 2 o més 

espais de difusió de 

coneixements per any 

Participació en, al 

menys, 1 espai de 

difusió de coneixements 

per any 

Signatura d’un 

conveni de 

col·laboració amb 

la UAB 

Conveni Signat Quantitat de convenis 

signats 

Signatura d’un o més 

convenis de 

col·laboració amb la UAB 

en el període 2018 – 

2022 

Signatura d’un conveni 

de col·laboració amb la 

UAB al 2018 
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6.1.2 L’Equip de Sensibilització comunitària 

Objectiu Específic 

Oferir a la societat una visió lliure de prejudicis i estereotips, no 

discriminatòria de la salut mental i de les persones amb patiment psicològic 

o diversitat mental a través de xerrades i formacions en primera persona 

orientades a diferents col·lectius diana.  

 

Resultats Esperats 

 Manteniment i creixement de l’Equip de Sensibilització Comunitària 

de Barcelona (incrementa anual del 15% de membres de l’equip). 

 Creació de nous Equips de Sensibilització Comunitària locals, a les 

diferents delegacions territorials (2 equips nous per any).  

 Implementació de projectes locals de sensibilització comunitària 

(mínim 5 a Barcelona i 2 per territori amb equip a l’any). 

 Inici i sistematització de Trobades d’Aprenentatge de persones 

coordinadores dels Equips de Sensibilització Comunitària (3 per any). 

 Actualització del material didàctic per a la implementació dels tallers 

de formació, en funció de dianes, objectius i projectes a 

desenvolupar. 

 Implementació de Tallers de Formació per als diferents Equips de 

Sensibilització Comunitària locals (3 per a any a Barcelona i un 

mínim d’ 1 per any a cada delegació). 

 Formació de formadores, per promoure la formació continuada als 

diferents territoris que comptin amb un Equip de Sensibilització 

Comunitària. 

 Difusió d’informes anuals amb una síntesi del treball realitzat pels 

Equips de Sensibilització Comunitària d’ActivaMent.  
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En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 10 Equips de 

Sensibilització comunitària arreu Catalunya, del que participin 90 persones, 

que implementin un mínim de 23 projectes a l’any, amb material actualitzat 

per oferir 13 formacions als membres dels equips i amb 4 reunions anuals 

de coordinadores. 

 

 

 

 

Activitats a Realitzar 
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 Difusió i foment de la participació entre la base social 

d’ActivaMent en els projectes de Sensibilització Comunitària, per 

enfortir el grup de Barcelona i crear nous equips a les delegacions 

(2 per any).  

 Disseny i implementació de projectes de Sensibilització 

Comunitària, de manera progressiva (cada any afegir 2 projectes 

a 2 territoris), a totes les delegacions i subdelegacions, i a 

Barcelona (mínim 5 a l’any). 

 Actualització periòdica (anual), de manera participativa, del 

material didàctic per a la implementació dels tallers per als 

membres dels equips. 

 Implementació de tallers de formació a Barcelona (3 per any) i a 

cada territori amb un equip de sensibilització (al menys 1 per 

any). 

 Disseny de continguts, elaboració de material didàctic i 

implementació d’un taller de formació de formadors, per afavorir 

la implementació de formació continuada a totes les delegacions. 

 Elaboració d’un informe anual de síntesi de la tasca dels Equips 

de Sensibilització Comunitària Local i un informe anual global, 

amb tota la feina feta pel programa d’equips. 

 Organització de trobades de persones coordinadores d’Equips de 

Sensibilització Comunitària local per compartir experiències, 

aprenentatges i necessitats (de formació, difusió, etc.).  



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Foment de la 

participació de la 

base social en els 

equips 

Informe anual del 

programa d’equips de 

sensibilització 

comunitària 

Publicació i difusió de 

l’informe anual 

Un informe anual del 

programa general. 

Un informe anual per  

cada equip local: 

 2018, Barcelona i 2 

delegacions. 

 2019, Barcelona i 4 

delegacions. 

 2020, Barcelona i 6 

delegacions . 

 2021, Barcelona i 8 

delegacions. 

 2022, Barcelona i 

10 delegacions. 

Un informe anual del 

programa. 

Un informe anual per  

cada equip local: 

 2018, Barcelona i 1 

delegacions. 

 2019, Barcelona i 2 

delegacions. 

 2020, Barcelona i 3 

delegacions . 

 2021, Barcelona i 4 

delegacions. 

 2022, Barcelona i 5 

delegacions. 



 

 

Enfortiment de 

l’Equip de Barcelona 

Informe anual del 

programa d’equips de 

sensibilització 

comunitària 

Assegurances de les 

persones voluntàries 

de l’equip 

Quantitat de 

membres de l’equip 

de sensibilització de 

Barcelona. 

Quantitat de 

membres de l’equip 

de sensibilització de 

les delegacions 

territorials 

A Barcelona:  

- 20 membres al 2018 

- 23 membres al 2019 

- 26 membres al 2020 

- 30 membres al 2021 

- 34 membres al 2022 

A les delegacions (per 

cadascuna amb equip): 

- 6 membres al 2018 

- 8 membres al 2019 

- 10 membres al 2020 

- 12 membres al 2021 

- 14 membres al 2022 

A Barcelona:  

- 15 membres al 2018 

- 18 membres al 2019 

- 21 membres al 2020 

- 24 membres al 2021 

- 27 membres al 2022 

A les delegacions (per 

cadascuna amb equip): 

- 5 membres al 2018 

- 6 membres al 2019 

- 7 membres al 2020 

- 8 membres al 2021 

- 9 membres al 2022 



 

 

Creació de nous 

Equips a les 

Delegacions 

Territorials 

Actes d’assemblees 

locals poguessis  

Assegurances de les 

persones voluntàries a 

les delegacions. 

Quantitats d’equips 

amb projectes en 

funcionament per 

any. 

Equips amb projectes 

en funcionament a les 

delegacions: 

- 2 membres al 2018 

- 4 membres al 2019 

- 6 membres al 2020 

- 8 membres al 2021 

- 10 membres al 2022 

Equips amb projectes 

en funcionament a les 

delegacions: 

- 2 membres al 2018 

- 3 membres al 2019 

- 4 membres al 2020 

- 5 membres al 2021 

- 6 membres al 2022 

Actualització del 

Material Didàctic 

Material didàctic 

publicat a la Web i 

enviat a tots els 

membres de l’equip de 

sensibilització 

Periodicitat de la 

publicació del 

material amb les 

actualitzacions 

Un document amb les 

actualitzacions publicat 

cada any. 

Un document amb les 

actualitzacions publicat 

cada dos anys 

Implementació de 

tallers formació als 

a. Llista d’assistència 

als tallers 

a.1 Quantitat de 

tallers implementats 

a.1 Tres tallers per any 

a Barcelona i un taller 

a.1 Tres tallers per any 

a Barcelona i un taller 



 

 

membres dels 

equips 

b. Qüestionari de 

Satisfacció 

a.2 Quantitat de 

persones assistents 

als tallers 

b. Mitja del valor de 

la satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari. 

per any a les 

delegacions. 

a.2 Deu persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 4,5 en 

la satisfacció de la 

formació.   

per any a les 

delegacions. 

a.2 Vuit persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 3,5 en 

la satisfacció de la 

formació.   

Formació de 

formadores 

a. Guia per als Tallers 

de l’Equip de 

Sensibilització 

b. Llista d’assistència 

al taller de formació de 

formadores 

c. Qüestionari de 

satisfacció 

a. Guia publicada a la 

Web i compartida 

amb les persones 

coordinadores 

d’equips 

b.1 Quantitat de 

tallers implementats  

a. Guia publicada al 

2020 

b.1 Un taller 

implementat per any a 

partir del 2021 

b.2 Deu persones 

assistents per taller 

a. Guia publicada al 

2021 

b.1 Un taller 

implementat per any a 

partir del 2022 

b.2 Vuit persones 

assistents per taller 



 

 

b.2 Quantitat de 

persones assistents 

als tallers 

c. Mitja del valor de 

la satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari. 

c. Una Mitja de 4,5 en 

la satisfacció de la 

formació.    

c. Una Mitja de 3,5 en 

la satisfacció de la 

formació. 

Implementació de 

projectes de 

Sensibilització 

Comunitària 

Informe anual del 

programa d’equips de 

sensibilització 

comunitària 

Quantitat de 

projectes 

implementats per 

any a Barcelona i a 

les delegacions 

Un mínim de 6 

projectes implementats 

per any a Barcelona. 

Un mínim de 2 

projectes implementats 

per any a cada 

delegació que té equip 

de sensibilització. 

Un mínim de 5 

projectes implementats 

per any a Barcelona. 

Un mínim de 1 

projectes implementats 

per any a cada 

delegació que té equip 

de sensibilització. 



 

 

Organització de 

trobades de 

persones 

coordinadores 

Acta de les Trobades 

de persones 

coordinadores dels 

equips de 

sensibilització 

a. Quantitat de 

trobades 

organitzades 

b. Quantitat de 

persones assistents 

per trobada 

1 trobada organitzada 

al 2018 

3 trobades 

organitzades per any a 

partir del 2019. 

Mitja de persones 

assistents per trobada:  

- 3 al 2018 

- 5 al 2019 

- 7 al 2020 

- 9 al 2021 

- 11 al 2022 

1 trobada organitzada 

al 2018 

3 trobades organitzades 

per any a partir del 

2019. 

Mitja de persones 

assistents per trobada:  

- 3 al 2018 

- 4 al 2019 

- 5 al 2020 

- 6 al 2021 

- 7 al 2022 

Elaboració 

d’Informes anuals 

Informes anuals 

publicats 

Quantitat d’Informes 

anuals publicats 

Un informe anual del 

programa d’Equips de 

Sensibilització. 

Un informe anual del 

programa d’Equips de 

Sensibilització. 



 

 

Un informe anual dels 

equips locals. 
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6.1.3 Projectes de Comunicació 2.0 

Objectiu Específic 

Promoure el trencament de prejudicis a la societat sobre la salut mental i 

les persones amb un diagnòstic de trastorn mental, publicant articles 

originals i entrevistes que permeten conèixer les històries de vida reals i 

els aprenentatges de qui patim l’estigma i portem endavant una vida plena, 

tot i haver travessat o estar travessant una situació de patiment psicològic 

o diversitat mental. 

 

 

 Manteniment del funcionament actual del Blog d’ActivaMent, amb 

amb la publicació setmanal d’un article original, escrit en primera 

persona. 

 Increment de l’Equip de Blogaires (arribant als 25-30 blogaires 

l’any). 

 Ampliació de l’equip de persones il·lustradores i fotògrafes per al 

Blog d’ActivaMent (arribant als 10 artistes col·laborant). 

 Revisió i actualització dels criteris de publicació del Blog 

d’ActivaMent. 

 Enfortiment de l’Equip d’Edició del Blog d’ActivaMent (amb 3 

persones fixes). 

 Increment del nombre d’entrevistes anuals publicades a Persones 

com Tu ( arribant a 6 a l’any). 

 Increment del número de visites anuals a la Web generades pels 

articles i entrevistes (5% d’increment anual) 

 

Resultats Esperats 
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En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 30 blogaires i 10 artistes 

(fotògrafes o il·lustradores), que permetin publicar un mínim de 40 articles 

originals a l’any, un equip estable d’edició, i publicar un mínim de 6 

entrevistes anuals. 

  

Activitats a Realitzar 

 Promoció del projecte entre la base social, convidant les persones 

a escriure articles pel blog (mailing trimestral). 

 Recepció, lectura, correcció i acompanyament en l’elaboració (en 

cas de ser necessari) de la versió final dels texts que seran 

publicats (un article per setmana). 

 Contacte i sol·licitud d’elaboració i/o permís d’ús, amb les 

persones autores de les imatges que acompanyen els articles 

(una imatge per setmana). 

 Incorporació i suport a una tercera persona per integrar-se a 

l’equip d’edició del blog. 

 Recollida de valoracions i propostes entre l’equip de blogaires, 

reunió de l’equip d’edició per repensar i esmenar/actualitzar els 

criteris de publicació actuals, validant la nova proposta en 

assemblea (una reunió i una assemblea). 

 Calendarització, cerca de participants i realització d’entrevistes 

per a l’apartat: Persones com Tu (6 entrevistes per any). 

 Difusió a les xarxes socials dels articles i entrevistes publicades a 

la Web (un post a Facebook i 5 tuits a Twitter, en castellà i 

català). 

 Elaboració d’un informe anual del projecte, amb el resum de 

publicacions, blogaires, il·lustadores/fotògrafes, visites, etc. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Promoció del Blog 

entre la base social 

promovent la 

participació 

Mailing 

Informe anual del 

Blog d’ActivaMent 

a. Quantitat de correus 

enviats. 

b. Quantitat anual de 

blogaires 

c. Quantitat anual 

d’il·lustradores/fotògrafes 

a. Un correu 

trimestral convidant a 

la base social a 

participar 

b. 30 blogaires l’any 

c.  Artistes que 

il·lustren els articles: 

 7 al 2018 

 8 al 2019 

 9 al 2020 

 10 a partir del 

2021 

b. Un correu 

semestral convidant a 

la base social a 

participar 

b. 20 blogaires l’any 

c.  Artistes que 

il·lustren els articles: 

 6 al 2018 

 7 al 2019 

 8 al 2020 

 9 al 2021 

 10 al 2022 



 

 

Edició i publicació 

d’articles per al 

Blog 

Articles publicats al 

Blog d’ActivaMent 

Quantitat anual d’articles 42 articles per any 38 articles per any 

Realització 

d’entrevistes i 

publicació a 

Persones com Tu 

Entrevistes publicades 

a l’apartat “Persones 

com Tu” de la Web 

d’ActivaMent 

Quantitat anual 

d’entrevistes 

6 entrevistes per any 3 entrevistes per any 

Difusió d’articles i 

entrevistes 

Posts a Facebook 

Tuits a Twitter 

Visites registrades a la 

Web 

a. Quantitat de posts a 

Facebook 

b. Quantitat de tuits a 

Twitter 

c. Quantitat de visites 

per cada publicació 

a. Un post, en castellà 

i català, per cada 

article o entrevista 

publicada, compartida 

als diferents grups 

d’ActivaMent. 

b. 5 Tuits, en castellà 

i català, per cada 

article o entrevista 

publicada, compartida 

a. Un post, en castellà 

i català, per cada 

article o entrevista 

publicada, compartida 

als diferents grups 

d’ActivaMent. 

b. 5 Tuits, en castellà 

i català, per cada 

article o entrevista 

publicada, compartida 



 

 

als diferents grups 

d’ActivaMent. 

c. Mitja de visites per 

cada article o 

entrevista publicada 

superior a: 

 1.500 al 2018 

 1.700 al 2019 

 1.900 al 2020 

 2.100 al 2021 

 2.300 al 2022 

als diferents grups 

d’ActivaMent. 

c. Mitja de visites per 

cada article o 

entrevista publicada 

superior a: 

 1.400 al 2018 

 1.500 al 2019 

 1.600 al 2020 

 1.700 al 2021 

 1.800 al 2022 

Actualització dels 

Criteris de 

Publicació del Blog 

Document amb els 

Criteris de Publicació 

del Blog d’ActivaMent, 

compartit amb tota la 

base social 

Any d’actualització del 

document 

Actualització dels 

criteris al 2018. 

Actualització dels 

criteris al 2020. 



 

 

Elaboració d’un 

Informe anual del 

projecte 

Document amb 

l’Informe anual del 

Blog. 

Periodicitat de publicació 

de l’informe. 

Publicació un cop 

l’any, amb el resum 

d’articles publicats, 

participants, visites, 

interaccions, etc. 

Publicació un cop 

l’any, amb el resum 

d’articles publicats, 

participants, visites, 

interaccions, etc. 
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6.1.4 Programa de Formació a Professionals 

Objectiu Específic 

Promoure entre les persones professionals de salut mental un canvi o 

enfortiment dels valors, actituds i praxis basades en el model de 

recuperació, el respecte dels drets, les decisions compartides i la 

col·laboració amb les persones usuàries dels serveis. 

 

 

 Enfortiment i creixement de l’equip de formació a professionals de la 

salut mental des de la primera persona (passant de 4 a 8 persones 

formadores). 

 Actualització periòdica dels materials del programa, de formació 

interna (un cop cada 2 anys) i orientat a la formació de professionals 

(un material per any).  

 Desplegament i/o implementació del programa de formació a 

professionals a Barcelona i les delegacions territorials (un mínim de 

5 a Barcelona i 1 nou, progressió, per any als territoris)  

 Publicació d’un informe anual, amb les activitats desenvolupades i 

l’avaluació de les formacions implementades. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un equip de 8 persones 

formadores, que implementi 10 projectes de formació anuals, el material 

didàctic actualitzat i una eina d’avaluació de les formacions.  

 

 

 

 

Resultats Esperats 
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Activitats a Realitzar 

 Producció i/o actualització dels continguts i el material didàctic 

orientat a la formació de professionals de salut mental (mínim un 

material per any).  

 Actualització del material didàctic orientat a la formació interna 

d’un equip de formadores per a la implementació dels tallers del 

programa (un cop cada dos anys). 

 Formació continuada d’un equip de formadores per a la 

implementació dels tallers del programa (amb una formació 

anual, que permeti incorporar de manera progressiva al menys 1 

persona a l’equip per any). 

 Implementar un mínim de 5 projectes per any a Barcelona 

orientats a la formació de professionals de salut mental, des de la 

mirada de la primera persona, d’acord als valors i principis del 

Model de Recuperació. 

 Implementar, de manera progressiva, a les delegacions 

territorials projectes orientats a la formació de professionals de 

salut mental (un territori el primer any, dos territoris el segon 

any, tres territoris el tercer any, etc.). 

 Recollida d’informació, anàlisi, elaboració i publicació d’un 

informe anual, recollint totes les activitats implementades en el 

programa, les entitats o institucions beneficiàries, les 

participants, els resultats assolits, etc. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Producció o 

actualització de 

continguts i material 

didàctic orientat a la 

formació de 

professionals 

Dossiers, mòduls i 

material didàctic 

publicat. 

Quantitat de materials 

publicats cada any. 

Un material publicat 

nou o actualitzat cada 

any. 

Un material publicat 

nou o actualitzat cada 

dos anys. 

Actualització de 

continguts i material 

didàctic orientat a la 

formació de l’equip 

de formadores 

Guies de treball i 

material didàctic 

publicat. 

Quantitat de materials 

publicats cada any. 

Un material publicat 

nou o actualitzat cada 

dos anys. 

Un material publicat 

nou o actualitzat cada 

tres anys. 

Formació 

continuada de 

Informe anual del 

programa 

a. Quantitat de tallers 

implementats per any 

a. Un taller 

implementat per any 

a. Un taller 

implementat per any 



 

 

l’equip de 

formadores 

b.   Quantitat de 

persones participants 

per taller 

b.   Quantitat de 

persones que reben el 

taler que s’incorporen 

a l’equip de 

formadores 

b.  Sis persones 

participants per taller 

c.  Al menys 1 persona 

per any (progressiva) 

s’incorpora a l’equip: 

 4 al 2018 

 5 al 2019 

 6 al 2020 

 7 al 2021 

 8 al 2022 

b.  Quatre persones 

participants per taller 

c.  Al menys 1 persona 

cada dos anys 

(progressiva) 

s’incorpora a l’equip: 

 4 al 2018 

 5 al 2020 

 6 al 2022 

Implementació de 

projectes de 

formació a 

professionals 

Informe anual del 

programa 

a. Quantitat de 

projectes 

implementats 

b. Quantitat de 

sessions donades 

a.1 A Barcelona, 5 

projectes per any.  

a.2 A les delegacions: 

 1 projecte al 2018 

 2 projectes al 2019 

 3 projectes al 2020 

 4 projectes al 2021 

a.1 A Barcelona, 3 

projectes per any.  

a.2 A les delegacions: 

 1 projecte al 2018 

 1 projectes al 2019 

 2 projectes al 2020 

 2 projectes al 2021 



 

 

c. Quantitat de 

professionals 

participants   

 5 projectes al 2022 

b. Sessions donades 

en total: 

 24 sessions al 2018 

 28 sessions al 2019 

 32 sessions al 2020 

 36 sessions al 2021 

 40 sessions al 2022 

c. Professionals 

participants: 

 360 al 2018 

 420 al 2019 

 480 al 2020 

 540 al 2021 

 600 al 2022 

 3 projectes al 2022 

b. Sessions donades 

en total: 

 24 sessions al 2018 

 24 sessions al 2019 

 28 sessions al 2020 

 28 sessions al 2021 

 32 sessions al 2022 

c. Professionals 

participants: 

 360 al 2018 

 360 al 2019 

 420 al 2020 

 420 al 2021 

 480 al 2022 



 

 

Elaboració d’un 

informe anual del 

programa 

Document amb 

l’informe anual del 

programa 

Periodicitat de la 

publicació de l’informe 

amb la memòria i 

avaluació del 

programa 

Un informe anual 

publicat. 

Un informe anual 

publicat. 
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6.2 BLOC 2: Activitats de Cultura 

En aquest apartat veurem els projectes o programes  del segon bloc de l’Eix 

de Canvi Social, amb els respectius Objectius Específics, Resultats Esperats i 

Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 1 Àrea i 1 Programa: 

 

 

 Taller de Clown – Vilanova i la Geltrú 
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6.2.1 Àrea d’Art i Cultura 

Objectiu Específic 

Promoure un canvi de mirada de la societat cap a les persones amb patiment 

psicològic o diversitat mental a través de l'organització d'esdeveniments i la 

visibilització de l'obra artística de la nostra base social. 

 

 

 Increment de la participació de la base social en activitats culturals i 

artístiques organitzades per ActivaMent (un 10% anual). 

 Manteniment i enfortiment dels projectes que fomenten i visibilitzen 

la producció artística (tallers d’arts plàstica, Fanzine, teatre, etc.) 

 Organització regular i sistemàtica d’esdeveniments i activitats de 

difusió de l’obra artística de la base social d’ActivaMent (4 

esdeveniments anuals). 

 Participació regular i sistemàtica en diversos esdeveniments i espais 

de difusió d’obra artística (al menys 2 per any). 

 Constitució d’un equip estable per l’autogestió de l’Àrea d’Art i 

Cultura. 

 Construcció col·lectiva d’un discurs i dels valors a ser transmesos per 

l’àrea d’Art i Cultura, a partir del coneixement situa’t de les persones 

amb patiment psicològic i diversitat mental. 

 Seguiment de l’evolució de l’àrea, amb l’elaboració d’un informe 

anual de les activitats desenvolupades. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 30 artistes col·laborant i 

organitzant 4 esdeveniments anuals, com exposicions d’arts plàstiques, 

concerts poètics i musicals, concursos literaris; al menys 4 tallers de 

contacte social arreu Catalunya vinculats a l’expressió artística funcionant 

cada any, i 1 equip d’art i cultura que autogestioni l’àrea.  

Resultats Esperats 
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Activitats a Realitzar 

 Difusió entre la base social dels tallers i espais de participació 

vinculats amb l’aprenentatge, producció i/o difusió d’obra 

artística (actes, butlletí i mailing). 

 Manteniment i enfortiment del Fanzine d’ActivaMent, fent al 

menys 3 publicacions a l’any. 

 Manteniment i/o implementació de tallers de contacte social 

d’expressió artística: teatre, música, pintura, etc. (al menys 4 per 

any arreu Catalunya). 

 Organització anual de:  

○  Una exposició d’arts plàstiques i/o de fotografia. 

○  Un concert musical i/o poètic. 

○  Un concurs literari. 

○  Tres publicacions del FanAct (el Fanzine d’ActivaMent). 

 Participació en diferents espais de difusió d’obra artística, com 

ara: mostres, fires, exposicions, jornades culturals, etc. (al 

menys 2 per any). 

 Organització d’un mínim de 4 trobades anuals de persones 

artistes i responsables de projectes i activitats culturals 

d’ActivaMent, per definir l’àrea i el seu funcionament, els 

objectius a llarg termini, els valors i els missatges a ser 

transmesos, etc. 

 Recopilació de dades i elaboració d’un Informe Anual de l’Àrea 

d’Art i Cultura, recollint: projectes, esdeveniments, participants, 

assoliments, etc. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Difusió de l’Àrea i 

les seves activitats 

entre la base social 

Butlletí d’ActivaMent. 

Actes d’Assemblea 

Mailing. 

a. Quantitat de notícies 

incloses al Butlletí. 

b. Quantitat de punts 

d’Ordre del Dia de les 

actes. 

c. Quantitat de correus 

enviats a la base social 

a. Un mínim de 12 

notícies anuals 

dedicades a 

esdeveniments de 

l’Àrea (4 

esdeveniments 

organitzats, 2 

esdeveniments 

convidats, 3 

invitacions a publicar 

al FanAct + 3 FanAct 

publicats). 

b. Un mínim de 17 

punts d’Ordre del Dia 

Anual (esdeveniments, 

FanAct, trobades 

a. Un mínim de 8 

notícies anuals 

dedicades a 

esdeveniments de 

l’Àrea (3 

esdeveniments 

organitzats, 1 

esdeveniments 

convidats, 2 

invitacions a publicar 

al FanAct + 2 FanAct 

publicats). 

b. Un mínim de 11 

punts d’Ordre del Dia 

Anual (esdeveniments, 

FanAct, trobades 



 

 

d’Àrea, resultats 

concurs, etc.) 

d’Àrea, resultats 

concurs, etc.). 

Publicació, difusió i 

venda del FanAct 

FanAct publicats Quantitat de números 

del FanAct publicats 

cada any 

  

Implementació de 

Tallers de Contacte 

Social d’Expressió 

Artística 

Informe del 

Programa de Tallers 

de Contacte Social 

a. Quantitat de Tallers 

de Contacte Social 

d’Expressió Artística 

implementats cada any 

b. Quantitat de sessions 

Tallers de Contacte 

Social d’Expressió 

Artística implementats 

cada any 

c. Mitja de persones 

participants per sessió 

en els Tallers de 

a. Un mínim de 4 

Tallers de Contacte 

Social arreu Catalunya 

dedicats a activitats 

d’aprenentatge i 

expressió artística. 

b. Mínim de 80 

sessions de Tallers de 

Contacte Social 

d’Expressió Artística 

implementats cada 

any 

a. Un mínim de 3 

Tallers de Contacte 

Social arreu Catalunya 

dedicats a activitats 

d’aprenentatge i 

expressió artística. 

b. Mínim de 60 

sessions de Tallers de 

Contacte Social 

d’Expressió Artística 

implementats cada 

any 



 

 

Contacte Social 

d’Expressió Artística 

c. Mitja de 12 

persones assistents 

per taller 

 

c. Mitja de 8 persones 

assistents per taller 

 

Organització 

d’esdeveniments 

artístics-culturals 

Butlletí 

Actes 

Notícies a la Web 

Quantitat 

d’esdeveniments 

organitzats per any 

Un mínim de 4 

esdeveniments 

organitzats per any, 

de: 

 Exposició d’obra 

plàstica i/o 

fotografia 

 Recital poètic i/o 

musical 

 Concurs literari 

 Altres 

Un mínim de 3 

esdeveniments 

organitzats per any, 

entre: 

 Exposició d’obra 

plàstica i/o 

fotografia 

 Recital poètic i/o 

musical 

 Concurs literari 

 Altres 



 

 

Participació en 

d’esdeveniments 

artístics-culturals 

Butlletí 

Actes 

Notícies a la Web 

Quantitat 

d’esdeveniments 

artístics-culturals en els 

que participem  

Un mínim de 2 

participacions per any 

a: fires, festivals, 

exposicions, mostres, 

jornades, etc. 

Un mínim de 1 

participació per any a: 

fires, festivals, 

exposicions, mostres, 

jornades, etc. 

Organització de 

trobades de l’Àrea 

d’Art i Cultura 

Actes de les 

trobades de l’Àrea 

d’Art i Cultura 

a. Quantitat de trobades 

de l’Àrea d’Art i Cultura 

b. Mitja de persones 

assistents per trobada 

a. 4 trobades anuals 

de l’Àrea d’Art i 

Cultura 

b. Una mitja de 

persones assistents 

per trobada: 

 5 al 2018 

 6 al 2019 

 7 al 2020 

 8 al 2021 

 9 al 2022 

a. 2 trobades anuals 

de l’Àrea d’Art i 

Cultura 

b. Una mitja de 

persones assistents 

per trobada: 

 3 al 2018 

 4 al 2019 

 5 al 2020 

 6 al 2021 

 7 al 2022 



 

 

Elaboració d’un 

Informe Anual de 

l’Àrea d’Art i Cultura 

Document amb 

l’Informe anual de 

l’Àrea 

Memòria de 

Projectes anual 

Periodicitat de publicació 

de l’informe o el resum 

de les activitats de l’Àrea 

Un document publicat 

cada any amb 

l’Informe de l’Àrea 

d’Art i Cultura 

Un resum de 2 pàgines 

de les activitats de 

l’Àrea per a la Memòria 

de Projectes 
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6.2.2 Programa de Tallers de Contacte Social 

Objectiu Específic 

Contribuir a la cohesió social de la comunitat i al trencament de prejudicis 

a través d'una activitat d'aprenentatge col·lectiva, saludable, d'expressió 

creativa i/o lúdica, que permeti reconèixer el valor de totes les persones. 

 

 

 Implementació i manteniment de Tallers de Contacte Social a tots 

els territoris d’ActivaMent (mínim 5 anuals a Barcelona, 2 per 

delegació i 1 per subdelegació), que funcionin de manera estable 

(amb una mitja de 20 sessions anuals per taller).  

 Creació i enfortiment de vincles amb altres entitats i col·lectius co-

organitzadores o convidades a participar dels tallers de contacte 

social (mínim 1 a l’any a Barcelona i 1 nova, progressiva, a les 

delegacions). 

 Manteniment i enfortiment del vincle amb la Xarxa sense Gravetat 

de Barcelona. 

 Implementació d’un espai de trobada anual per a les persones 

talleristes del programa. 

 Publicació d’un informe anual, amb el resum dels tallers 

desenvolupats pel programa i el seu impacte en la satisfacció de les 

participants, la inclusió social i el trencament de prejudicis. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un mínim de 22 tallers 

de contacte social, funcionant a 10 ciutats diferents, que facin 440 sessions 

a l’any, amb una trobada anual de talleristes i la publicació cada any dels 

resultats assolits.  

 

 

Resultats Esperats 



 

 
130 

Activitats a Realitzar 

 Reunions de coordinació amb responsables de centres cívics, 

casals de barri, ateneus i altres espais comunitaris on es 

desenvolupin les activitats, obertes al barri i la ciutadania. 

 Reunions de coordinació amb altres entitats per convidar-les a 

participar i/o co-organitzar els tallers (al menys 1 entitat per any 

a Barcelona i, de manera progressiva, 1 nova entitat per any a 

les delegacions). 

 Assistència a les reunions de coordinació amb les entitats de la 

Xarxa sense Gravetat i foment de la participació de les talleristes 

a les trobades de la Xarxa. 

 Organització d’una trobada anual per compartir experiències, 

necessitats i aprenentatges de les persones talleristes 

d’ActivaMent. 

 Elaboració i distribució de cartellera a nivell local (1 cartell per 

cada cicle de cada taller). 

 Redacció de notícies per a la Web, informant de l’inici dels tallers, 

per promoure la participació de la ciutadania (1 notícia per cada 

cicle d’un taller). 

 Difusió a les xarxes socials (3 posts per notícia a Facebook i 

Twitter o fins exhaurir les places). 

 Difusió interna a la base social, a través del Butlletí d’ActivaMent i 

del mailing (cada cicle de cada taller present al Butlletí anterior al 

seu inici). 

 Implementació d’un mínim de 5 tallers anuals a Barcelona, oferint 

unes 75 places i fent unes 100 sessions. 

 Implementació d’un mínim de 2 tallers anuals per delegació i 1 

taller per subdelegació, amb unes 15 places per taller ofertes, i 

una mitja de 20 sessions cadascú. 
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 Recollida de dades per fer el seguiment del funcionament de cada 

taller: assistència, satisfacció i RIBS. 

 Redacció d’un informe anual per a cada taller i d’un Informe global 

del Programa de Tallers de Contacte Social. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Coordinació amb 

espais oberts a la 

ciutadania 

Convenis de 

col·laboració i/o 

sessió d’espais 

signades. 

Quantitat de convenis i/o 

documents amb sessions 

d’espais signats. 

Tallers desenvolupats 

a espais comunitaris: 

 80% al 2018. 

 90% al 2020. 

 100% al 2022. 

Tallers desenvolupats 

a espais comunitaris: 

 70% al 2018. 

 80% al 2020. 

 90% al 2022. 

Reunions de 

coordinació amb 

altres entitats 

Actes de les reunions 

Convenis de 

col·laboració signats 

a. Quantitat de reunions 

de coordinació a l’any. 

b. Quantitat de convenis 

signats a l’any. 

a. Un mínim de 4 

reunions de 

coordinació per entitat 

col·laboradora i any. 

b.1. Un conveni signat 

o renovat a Barcelona 

per any. 

b.2. Convenis signats 

o renovats a les 

a. Un mínim de 2 

reunions de 

coordinació per entitat 

col·laboradora i any. 

b.1.  Un conveni signat 

o renovat a Barcelona 

per any. 

b.2 Convenis signats o 

renovats a les 



 

 

delegacions 

territorials:  

 1 al 2018. 

 2 al 2019. 

 3 al 2020. 

 4 al 2021. 

 5 al 2022. 

delegacions 

territorials:  

 1 al 2018. 

 1 al 2019. 

 2 al 2020. 

 2 al 2021. 

 3 al 2022. 

Assistència a les 

reunions de la Xarxa 

sense Gravetat 

Actes de les reunions Percentatge anual 

d’assistència a les 

reunions convocades. 

Assistència al 100% de 

les reunions 

convocades cada any 

Assistència al 70% de 

les reunions 

convocades cada any 

Organització de 

trobades de 

talleristes 

Acta de les trobades. a. Quantitat de trobades 

organitzades a l’any. 

b. Percentatge de 

talleristes assistents a 

les trobades 

a. Una trobada 

organitzada cada any. 

b. 60% de talleristes 

assistents a cada 

reunió. 

a. Una trobada 

organitzada cada any. 

b. 40% de talleristes 

assistents a cada 

reunió. 



 

 

Elaboració i 

distribució de 

cartellera 

Cartells impresos o 

digitals. 

Quantitat de cartells 

elaborats per taller. 

Un cartell elaborat 

(digital) i penjat a 

l’espai comunitari on 

es desenvolupa 

l’activitat per cada 

cicle de cada taller 

(digital). 

1 Cartell elaborat per 

cada cicle de cada 

taller (digital). 

Redacció de notícies 

a la Web i difusió a 

les xarxes socials 

Notícies publicades a 

la Web. 

Post i esdeveniments 

a Facebook. 

Tuits publicats. 

a. Quantitat de notícies 

publicades a la Web. 

b. Quantitat de Post i 

esdeveniments a 

Facebook publicats per 

cada notícia. 

c. Quantitat de tuits 

publicats per cada 

notícia. 

a. Una notícia 

publicada a la Web per 

cada cicle de cada 

taller implementat. 

b. Tres posts i 1 

esdeveniment a 

Facebook per cada 

cicle de cada taller 

implementat. 

c. Cinc tuits, en dies 

diferents, per cada 

a. Una notícia 

publicada o 

actualitzada a la Web 

per cada cicle de cada 

taller implementat. 

b. Dos posts a 

Facebook per cada 

cicle de cada taller 

implementat. 

c. Tres tuits, en dies 

diferents, per cada 



 

 

notícia publicada a la 

Web. 

notícia publicada a la 

Web. 

Difusió interna a la 

base social 

Butlletí d’ActivaMent 

Mailing 

a. Quantitat de noticies 

incloses al Butlletí. 

b. Quantitat de correus 

enviats a la base social 

a. Una noticia al 

Butlletí abans de l’inici 

de cada cicle de cada 

taller. 

b. Un correu a la base 

social local abans de 

l’inici de cada cicle de 

cada taller. 

a. Una noticia al 

Butlletí abans de l’inici 

de cada cicle de cada 

taller. 

b. Un correu a la base 

social local abans de 

l’inici de cada cicle de 

cada taller. 

Implementació dels 

tallers de contacte 

social 

Llistes d’assistència 

Informe anual del 

Programa 

a. Quantitat de tallers 

implementats cada 

any. 

b. Quantitat de 

sessions fetes per cada 

taller i any. 

a. 5 tallers 

implementats per any a 

Barcelona, i a les 

delegacions: 

 10 al 2018 

 12 al 2019 

 14 al 2020 

a. 5 t allers 

implementats per any 

a Barcelona, i a les 

delegacions: 

 10 al 2018 

 11 al 2019 

 12 al 2020 



 

 

c. Mitja de persones 

assistents a cada taller 

 17 al 2021 

 20 al 2022 

b.1 Dos cicles de 8-10 

sessions per any en els 

tallers de cicle curt.  

b.2 35-40 sessions per 

any en els tallers de 

cicle continu o anuals. 

c. Mitja de 12 persones 

assistents per taller  

 13 al 2021 

 14 al 2022 

b.1 Un cicle de 8-10 

sessions per any en els 

tallers de cicle curt.  

b.2 25-30 sessions per 

any en els tallers de 

cicle continu o anuals. 

c. Mitja de 8 persones 

assistents per taller 

Recollida de dades i 

elaboració anual de 

l’informe del 

programa 

Qüestionaris de 

Satisfacció 

Escales RIBS 

Document amb 

l’Informe del 

a. Mitja del valor de la 

satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari. 

b. Mitja del valor de la 

puntuació a cada 

a. Mitja de 4,5 en els 

diferents apartats del 

qüestionari de 

satisfacció. 

b. 

 

a. Mitja de 3,5 en els 

diferents apartats del 

qüestionari de 

satisfacció. 

 



 

 

Programa de Tallers 

de Contacte Social 

Memòria de 

Projectes Anual 

variable de l’escala 

RIBS. 
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6.3 BLOC 3: Activitats de Representació 

Política 

En aquest apartat veurem les diferents activitats i espai de representació del 

tercer bloc de l’Eix de Canvi Social, amb el seu corresponent Objectiu Específic, 

Resultats Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 1 àrea 

d’actuació: 

 

 

Presentació de les Taules de Salut Mental – Casa del Mar (Barcelona)  
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6.3.1 Representació Política i Institucional 

Objectius Específics 

Accedir a espais de representació política i crear o enfortir xarxes i vincles amb altres 

entitats de salut mental i amb l'administració. 

Participar dels espais de coordinació de serveis i entitats de Salut Mental a nivell local 

per detectar i cobrir necessitats, afavorint la sensibilització i la inclusió social. 

 

 

 Representació i col·laboració a totes les Taules de Salut Mental que 

desenvolupen les seves activitats als territoris on ActivaMent té 

presència. 

 Participació i/o organització d’espais de treball i col·laboració amb 

entitats de salut mental del territori (plataformes, xarxes, etc.). 

 Participació en espais de treball i col·laboració amb l’Administració 

Pública i els prestadors de serveis de Catalunya en la transformació 

de les polítiques sanitàries i la implementació del Model de 

Recuperació en Salut Mental. 

 Implementació de formació continuada i espais de reflexió orientats 

a les persones Portaveus i representants d’ActivaMent als diferents 

territoris de la nostra entitat (al menys 2 persones per delegació i 6 

a Barcelona). 

 Sistematització dels aprenentatges i resum de la tasca 

desenvolupada en informes anuals de la representació política i 

institucional d’ActivaMent. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un equip de 26 persones 

Portaveus i representants d’ActivaMent, que participin en 10 Taules de 

Salut Mental o espais de coordinació territorial, i amb una col·laboració 

permanent amb l’Administració i els prestadors de serveis.  

Resultats Esperats 
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Activitats a Realitzar 

 Reunions de Coordinació i d’Assemblea per preparar les propostes 

de treball, decisions i accions d’ActivaMent a les Taules de Salut 

Mental i altres espais de representació. 

 Assistència a les reunions de les Taules de Salut Mental local i 

altres espais de treball i col·laboració amb entitats de salut 

mental del territori. 

 Sol·licitud d’ingrés i participació a espais de treball en política 

sanitària de l’administració, com ara: les comissions del Pla 

Director de Salut Mental i Addiccions. 

 Implementació de Tallers de Formació per a les persones 

Portaveus i representants d’ActivaMent davant l’Administració i 

altres entitats (al menys 3 per any). 

 Trobades de Portaveus per compartir aprenentatges i 

sistematitzar l’experiència, produint o actualitzant material de 

formació (al menys 2 per any). 

 Elaboració d’un informe anual amb un resum de les principals 

activitats i assoliments de l’Àrea de Representació Política i 

Institucional. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Reunions de 

Coordinació i 

Assemblees 

Actes de les reunions 

Actes de les 

Assemblees 

a. Quantitat de 

reunions de 

coordinació i 

preparació de 

propostes. 

b. Quantitat de punts 

d’Ordre del Dia 

abordant els temes a 

portar o tractats als 

espais de 

representació política i 

institucional. 

a. Mínim una reunió de 

coordinació i 

preparació abans i 

desprès de cadascuna 

de les sessions 

convocades de Taules i 

altres espais de 

representació. 

b. Mínim un punt 

d’Ordre del Dia abans 

(per consensuar les 

propostes) i després  

(per informar de les 

decisions) de les 

sessions de les Taules 

a. Mínim una reunió de 

coordinació i 

preparació abans de 

cadascuna de les 

sessions convocades 

de Taules i altres 

espais de 

representació. 

b. Mínim un punt 

d’Ordre del Dia abans 

després  (per informar 

de les decisions) de les 

sessions de les Taules 

i altres espais de 

representació. 



 

 

i altres espais de 

representació. 

Assistència a les 

Taules de Salut 

Mental i altres 

espais de treball 

Actes de les reunions 

de les Taules de Salut 

Mental i altres espais 

Quantitat de reunions 

a les que s’assisteix. 

Assistència a totes les 

reunions de les taules 

de: 

 Al 2018: El Garraf, 

Santa Coloma, 

Granollers, 

Terrassa, Manresa 

i Sant Andreu. 

 Més la Taula d’un 

altre territori per 

any, els següents 

anys. 

Assistència a totes les 

reunions de les taules 

de: 

 Al 2018: El Garraf, 

Santa Coloma, 

Granollers, 

Terrassa i  Sant 

Andreu. 

 Al 2019 s’afegeix 

Manresa 

 Més la Taula d’un 

altre territori cada 

dos anys, els 

següents anys. 



 

 

Participació en 

espais de treball 

sobre política 

sanitària de 

l’Administració 

Actes de les reunions 

de les comissions de 

treball 

a. Quantitat d’espais 

(comissions, grups de 

treball, etc.) a les que 

s’assisteix. 

b. Quantitats de 

reunions a les que es 

participa. 

c. Quantitat de 

persones 

representants que hi 

participen. 

a. Accés a un espai, 

acumulatiu, per any 

començant el 2018. 

b. Assistència al 100% 

de les reunions 

convocades. 

c. Dues persones 

Portaveus 

representants que 

s’afegeixen per any 

(acumulatiu) 

a. Accés a un espai, 

acumulatiu, per any 

començant el 2019. 

b. Assistència al 70% 

de les reunions 

convocades. 

c. Una persona 

Portaveu representant 

que s’afegeix per any 

(acumulatiu) 

Elaboració i/o 

actualització de 

material formatiu 

per a l’equip de 

Portaveus 

Documents amb el 

material formatiu 

publicat 

Periodicitat 

d’actualització del 

material formatiu 

Actualització del 

contingut i el material 

didàctic al 2019 i al 

2022 

Actualització del 

material didàctic al 

2020 



 

 

Implementació de 

Tallers de Formació 

per a Portaveus 

Llista d’assistència als 

Tallers 

Qüestionaris de 

Satisfacció 

a. Quantitat de tallers 

implementats per any 

b. Mitja de persones 

assistents per taller 

c. Mitja del valor de la 

satisfacció als diferents 

apartats del 

qüestionari 

a. Tallers 

implementats, tots els 

anys 1 a Barcelona. A 

les delegacions: 

 2, al 2018 

 3, al 2019 

 4, al 2020 

 5, al 2021 

 6, al 2022 

b. Mitja de 5 persones 

assistents per taller 

c. Mitja de 4,5 a la 

satisfacció de les 

diferents variables del 

qüestionari 

a. Tallers 

implementats, tots els 

anys 1 a Barcelona. A 

les delegacions: 

 2, al 2018 i 2019 

 3, al 2020 i 2021 

 4, al 2022 

b. Mitja de 4 persones 

assistents per taller 

c. Mitja de 3,5 a la 

satisfacció de les 

diferents variables del 

qüestionari 



 

 

Organització de 

Trobades de 

Portaveus 

Actes de les Trobades 

de Portaveus 

Quantitat de trobades 

organitzades per any 

Mitja de persones 

assistents per trobada  

2 trobades 

organitzades cada any, 

començant el 2019 

Mitja de persones 

assistents per trobada: 

 5 al 2019 

 6 al 2020 

 7 al 2021 

 8 al 2022 

1 trobada organitzada 

cada any, començant 

el 2019 

Mitja de persones 

assistents per trobada: 

 5 al 2019 

 5 al 2020 

 6 al 2021 

 6 al 2022 

Elaboració d’un 

Informe Anual de 

l’Àrea 

Document amb 

l’Informe Anual de 

l’Àrea de Política i 

Representació 

Institucional. 

Periodicitat de 

publicació de l’informe. 

Un informe anual de 

l’àrea, començant al 

2019. 

Un informe anual de 

l’àrea, començant al 

2020. 
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7. Eix Transversal: GESTIÓ ASSOCIATIVA 

L’Eix Transversal inclou els equips i tasques necessaris per a garantir el bon 

funcionament i la gestió de la nostra entitat. Són activitats que fan possible 

finançar-nos, fer créixer la base social, portar al dia els tràmits i documents 

legals, cuidar i enfortir les relacions institucionals, comunicar els nostres 

projectes, arribar a nous territoris, etc.  

 

 

 

 

En aquest eix trobem 8 programes i projectes, classificats en 3 blocs diferents 

en funció del tipus de projectes o àmbit de gestió: 

 

A continuació, es presenten les activitats les activitats de l’Eix de Gestió 

Associativa, d’acord al bloc al que pertanyen: 

 

Objectiu

General 

Garantir el funcionament democràtic, assembleari, 

horitzontal i participatiu de la nostre entitat, 

afavorint el creixement de la base social i el 

desplegament territorial, garantint la sostenibilitat 

econòmica i la transparència en la gestió dels nostres 

projectes i activitats. 
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7.1 BLOC 1: Activitats per la Base Social 

En aquest apartat veurem els diferents projectes o àmbits  de gestió del primer 

bloc de l’Eix de Gestió Associativa, amb els respectius Objectius Específics, 

Resultats Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 2 Programes 

o Projectes: 

 

 

 

 Dia del Soci – Barcelona 
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7.1.1 Atenció a la Base Social 

Objectiu Específic 

Promoure el creixement de la base social i la vinculació de les persones 

sòcies, amigues i voluntàries a l’entitat, oferint espais per recollir les seves 

necessitats, per enfortir les relacions interpersonals i per afavorir que totes 

ens sentim una part important d’ActivaMent. 

 

Resultats Esperats 

 Creixement sostingut de la base social (15% anual), amb un 

increment de persones sòcies, amigues i voluntàries a tots els 

territoris d’ActivaMent. 

 Constitució i/o enfortiment dels Equips d’Acollides a tots els 

territoris de l’entitat (mínim de 6 persones a Barcelona i 3 per 

delegació). 

 Sistematització del coneixement sobre com fer les acollides, 

actualitzant periòdicament la Guia d’Acollides, amb els 

aprenentatges fets per els membres dels equips. 

 Implementació sistemàtica d’espais de trobada per a la Base 

Social, amb esdeveniments que promouen l’enfortiment dels 

vincles. Per exemple: Dia del Soci (Barcelona), Dinar de Nadal (a 

cada delegació), Trobades de Germanor (un cop per semestre, 

amb rotació de la delegació acollidora). 

 Transparència en la comunicació amb la base social, fent arribar 

tota la informació sobre els afers i esdeveniments de l’entitat, 

promovent la seva participació. 
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En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb una base social de 940 

persones, un equip d’acollides de 36 persones amb una guia d’acollides 

actualitzada, i organitzar 13 esdeveniments socials anuals per enfortir els 

vincles amb l’entitat. 

Activitats a Realitzar 

 Coordinació, realització i sistematització de les acollides, de les 

recollides de dades i de la comunicació amb les persones 

nouvingudes (ús de Google Drive). 

 Organització de trobades d’Equips d’Acollides, recollida de 

necessitats i aprenentatges (2 trobades per any). 

 Sistematització de l’experiència dels Equips d’Acollida en material 

didàctics (1 cop cada dos anys). 

 Implementació de formacions per als Equips d’Acollida (1 a 

Barcelona i 2 a les delegacions, per any). 

 Seguiment i actualització de les bases de dades de les persones 

responsables de la comunicació amb la base social, per fer arribar 

les Actes d’Assemblea, els Butlletins mensuals i tota informació 

rellevant (un cop al mes). 

 Elaboració d’un full amb el resum anual de les acollides fetes, les 

persones associades a l’entitat, l’actualització de la base social i 

les persones membres de cada Equip d’Acollides local. 

 Organització participativa del Dia del Soci (cada juliol, a 

Barcelona). 

 Organització del Dinar de Nadal (cada desembre, a cada 

delegació i a Barcelona). 

 Organització de les Trobades de Germanor, de manera itinerant, 

a les diferents delegacions territorials (dos per any, cada cop a 

un territori diferent). 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Constitució i/o 

enfortiment dels 

equips d’acollida  

Actes d’Assemblea 

Informe resum dels 

Equips d’Acollida. 

a. Quantitat de punts 

d’ordre del dia 

dedicats a la 

constitució d’equips 

d’acollida. 

b. Quantitat de 

persones membre de 

cada equip local. 

a. Un punt d’ordre del 

dia per any a tots els 

territoris d’ActivaMent. 

b. Persones membre 

dels equips d’acollida: 

 Al 2018, 5 a 

Barcelona i 2 a 

cada delegació 

territorial o 

subdelegació. 

 Al 2019, 5 a 

Barcelona i 3 a la 

meitat de les 

delegacions i 

subdelegacions, i 2 

a l’altra meitat. 

a. Un punt d’ordre del 

dia per any a tots els 

territoris d’ActivaMent. 

b. Persones membre 

dels equips d’acollida: 

 Al 2018, 4 a 

Barcelona i 1 a 

cada delegació 

territorial o 

subdelegació. 

 Al 2019, 4 a 

Barcelona i 2 a la 

meitat de les 

delegacions i 

subdelegacions, i 1 

a l’altra meitat. 



 

 

 A partir del 2020, 

6 a Barcelona, 3 a 

totes les 

delegacions i 

subdelegacions 

amb més d’un any 

d’antiguitat i 2 a 

les més joves. 

 A partir del 2020, 

5 a Barcelona, 2 a 

totes les 

delegacions i 

subdelegacions 

amb més d’un any 

d’antiguitat i 1 a 

les més joves. 

Coordinació, 

realització i 

sistematització de 

les acollides 

Full d’Excel de cada 

equip local 

Informe resum dels 

equips d’acollides 

a. Quantitat de 

territoris que 

sistematitzen les 

dades de les acollides 

b. Quantitat de 

persones que s’han 

associat a l’entitat. 

a. Dades 

sistematitzades a 

Barcelona i els 

següents territoris 

(delegacions i 

subdelegacions): 

 3 al 2018 

 5 al 2019 

 7 al 2020 

 9 al 2021 

a. Dades 

sistematitzades a 

Barcelona i els 

següents territoris 

(delegacions i 

subdelegacions): 

 2 al 2018 

 4 al 2019 

 6 al 2020 

 8 al 2021 



 

 

 10 al 2022 

b. Base social 

constituïda per: 

 540 persones al 

2018 (+ 70) 

 620 persones al 

2019 (+80) 

 710 persones al 

2020 (+90) 

 810 persones al 

2021 (+100) 

 920 persones al 

202 (+110) 

 10 al 2022 

b. Base social 

constituïda per: 

 530 persones al 

2018 (+ 60) 

 600 persones al 

2019 (+70) 

 680 persones al 

2020 (+80) 

 770 persones al 

2021 (+90) 

 870 persones al 

202 (+100) 

Organització de 

trobades dels equips 

d’acollida 

Acta de les trobades 

dels equips d’acollides 

a. Quantitat de 

trobades fetes a l’any 

b. Mitja de participants 

per trobada. 

a. 2 trobades l’any 

b. Mitja de participants 

per trobada: 

 7 al 2018 

 8 al 2019 

a. 2 trobades l’any 

b. Mitja de participants 

per trobada: 

 6 al 2018 

 7 al 2019 



 

 

 9 al 2020 

 10 al 2021 

 11 al 2022 

 

 7 al 2020 

 8 al 2021 

 8 al 2022 

Sistematització de 

l’experiència 

Material didàctic de 

l’equip 

Periodicitat de 

publicació del material 

actualitzat 

Publicació del material 

actualitzat al 2020 i 

2022 

Publicació del material 

actualitzat al 2022 

Implementació de 

formacions per als 

equips d’acollida 

Llista d’assistència a 

les formacions 

Qüestionari de 

Satisfacció 

a. Mitja de persones 

assistents a cada 

formació 

b. Mitja del valor de la 

satisfacció als diferents 

apartats del 

qüestionari 

a. Mitja d’assistents a 

les formacions: 

 6 al 2018 

 7 al 2019 

 8 al 2020 

 9 al 2021 

 10 al 2022 

b. Mitja de 4,5 a la 

satisfacció de les 

a. Mitja d’assistents a 

les formacions: 

 5 al 2018 

 5 al 2019 

 6 al 2020 

 6 al 2021 

 7 al 2022 

b. Mitja de 3,5 a la 

satisfacció de les 



 

 

diferents variables del 

qüestionari 

diferents variables del 

qüestionari 

Seguiment i 

actualització de les 

bases de dades 

Full d’Excel a Google 

Drive amb les bases 

de dades de cada 

delegació o equip 

Periodicitat 

d’actualització de les 

bases de dades 

Actualització mensual 

de les bases de dades 

locals i general 

Actualització mensual 

de les bases de dades 

locals i general 

Elaboració anual 

d’informe resum de 

la base social 

Document amb 

l’informe resum de les 

acollides i la base 

social 

Periodicitat 

d’elaboració de 

l’informe a cada 

delegació 

Periodicitat 

d’elaboració de 

l’informe global de la 

base social 

a. Elaboració anual de 

l’informe resum de les 

acollides i la base 

social al 100% dels 

territoris des del 2018. 

b. Elaboració anual de 

l’informe resum global 

des del 2018 

a. Elaboració anual de 

l’informe resum de les 

acollides i la base 

social al:  

 70% dels territoris 

al 2018. 

 80% al 2019 

 90% al 2020 

 100% a partir del 

2021 



 

 

b. Elaboració anual de 

l’informe resum global 

des del 2018 

Organització 

d’esdeveniments per 

la base social 

Esdeveniments 

publicats a ActivaMent 

en xarxa 

Butlletí d’Activament 

Memòria de Projectes 

a. Quantitat 

d’esdeveniments 

publicats per any 

b. Quantitat 

d’esdeveniments 

inclosos al Butlletí 

c. Quantitat 

d’esdeveniments 

presentats a la 

Memòria de Projectes 

anual 

a. b. c. Esdeveniments 

publicats per any a 

ActivaMent en Xarxa, 

el Butlletí d’ActivaMent 

i la Memòria de 

Projectes: 

 11 al 2018 

 12 al 2019 i 2020 

 13 al 2021 i 2022 

a. b. c. Esdeveniments 

publicats per any a 

ActivaMent en Xarxa, 

el Butlletí d’ActivaMent 

i la Memòria de 

Projectes: 

 10 al 2018 

 11 al 2019 i 2020 

 12 al 2021 i 2022 
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7.1.2 L’Equip de Suport Territorial 

Objectiu Específic 

Acompanyar en el procés de constitució, enfortiment, aprenentatge per 

l’autogestió i desenvolupament a les delegacions i subdelegacions 

d’ActivaMent.  

 

Resultats Esperats 

 Manteniment de les visites de suport territorial a totes les 

delegacions i subdelegacions, amb una priorització dels territoris 

que necessitin més recolzament. 

 Implementació del sistema de Suport Virtual, amb 

acompanyament i resolució de dubtes per videoconferència. 

 Consolidació de les Trobades de les Delegacions i el Suport 

Territorial (4 a l’any), afavorint el recull de necessitats i 

l’intercanvi i sistematització dels aprenentatges. 

 Creixement de l’equip de Suport Territorial, amb sub-equips (al 

menys 2) que puguin oferir un recolzament específic a les seves 

delegacions o subdelegacions de referència. 

 Promoció d’Equips Gestors i Comissions de Treball local, a cada 

una de les delegacions i subdelegacions. 

 Desplegament d’ActivaMent a nous territoris, amb la constitució de 

noves Delegacions i/o subdelegacions (3 nous territoris) 

 Elaboració d’informes anuals amb una síntesi del treball realitzat 

pel Suport Territorial d’ActivaMent. 
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En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 2 sub-equips de suport 

territorial, que puguin oferir un mínim de 15 visites al mes, un sistema de 

suport virtual, l’organització de al menys 4 trobades de delegacions 

anuals i 3 nous territoris d’ActivaMent. 

Activitats a Realitzar 

 Consulta i priorització, de manera participativa, de les necessitats 

de cada delegació territorial en relació a: formació, gestió i 

implementació de projectes associatius (un cop per trimestre). 

 Visites mensuals (meitat dels territoris) i quinzenals (meitat dels 

territoris) de l’equip a les delegacions, subdelegacions o nous 

territoris, d’acord a les necessitats locals de suport territorial. 

 Oferiment regular (1 hora per setmana i territori) de suport 

virtual de videoconferència i consultes online per a la resolució de 

dubtes i el seguiment de les activitats locals.  

 Implementació de tallers de formació (3 per any i delegació o 2 

per any i subdelegació) i acompanyament a l’aprenentatge i 

enfortiment de l’autogestió associativa. 

 Organització periòdica (trimestral) de trobades de delegacions i 

suport territorial, amb seu itinerant, amb informes de situació i 

intercanvi d’aprenentatges. 

 Elaboració, publicació i difusió d’un informe anual, amb el resum 

de la tasca desenvolupada pel Suport Territorial de arreu 

Catalunya. 

 Contractació de nou equip tècnic (1 persona) i foment de nou 

voluntariat (al menys 1 persona) per fer créixer l’equip de Suport 

territorial (any 2022). 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Consulta i 

priorització de 

necessitats locals 

Actes d’Assemblees 

locals. 

Punts d’ordre del dia 

abordant la priorització 

de necessitats pel 

Suport Territorial. 

Un punt d’ordre del dia 

per trimestre. 

Un punt d’ordre del dia 

per semestre. 

Visites de l’Equip de 

Suport Territorial 

Actes d’assemblea 

local. 

Informe de l’Equip de 

Suport Territorial. 

Punts d’ordre del dia 

exposant els temes 

tractats a les visites de 

l’equip. 

Quantitat de visites 

registrades a l’informe, 

especificant dies i 

territoris. 

Visites de l’equip: 

 9 visites al mes al 

2018 

 11 visites al mes al 

2019 i 2020 

 13 visites al mes al 

2021 

 15 visites al mes al 

2022  

Visites de l’equip: 

 8 visites al mes al 

2018 

 9 visites al mes al 

2019 i 2020 

 10 visites al mes al 

2021 

 11 visites al mes al 

2022 



 

 

Oferiment de Suport 

Virtual i consultes 

online 

Informe de l’Equip de 

Suport Territorial. 

Quantitat de vídeo-

conferències 

registrades a l’informe, 

especificant dies i 

territoris. 

1 hora per setmana i 

territori. 

2 hora per mes i 

territori. 

Implementació de 

Tallers de Formació 

per l’Autogestió 

a. Llista d’assistència 

als tallers. 

b. Qüestionari de 

Satisfacció dels tallers. 

a.1 Quantitat de tallers 

oferts per any. 

a.2 Nombre de 

persones assistents a 

cada taller. 

b. Mitja del valor de la 

satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari. 

 

a.1 Quatre tallers per 

delegació i per any. 

Tres tallers per 

subdelegació i per any. 

a.2 Vuit persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 4,5 en 

la satisfacció de la 

formació.   

a.1 Tres tallers per 

delegació i per any. 

Dos tallers per 

subdelegació i per any. 

a.2 Sis persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 3,5 en 

la satisfacció de la 

formació.   



 

 

Organització de 

trobades de 

delegacions i suport 

territorial 

Actes de les trobades 

de delegacions i suport 

territorial. 

 a. Quantitat de 

trobades organitzades. 

b. Quantitat de 

delegacions, 

subdelegacions i nous 

territoris assistents a 

les trobades. 

c. Quantitat de 

persones participants 

de les trobades. 

a. 4 Trobades per any. 

b. 70% de les 

delegacions, 

subdelegacions i nous 

territoris assistents. 

c. Mitja de persones 

participants: 

 10 al 2018 

 12 al 2019 

 14 al 2020 

 16 al 2021 

 18 al 2022 

a. 2 Trobades per any. 

b. 50% de les 

delegacions, 

subdelegacions i nous 

territoris assistents. 

c. Mitja de persones 

participants: 

  9 al 2018 

 10 al 2019 

 11 al 2020 

 12 al 2021 

 13 al 2022 

Elaboració de 

l’informe anual de 

l’Equip de Suport 

Territorial 

Informes anuals de 

l’Equip de Suport 

Territorial 

Publicació i difusió de 

cada informe anual. 

Un informe anual des 

del 2018 de l’Equip de 

Suport territorial. 

Un informe anual des 

del 2018. 



 

 

Dos informes anuals 

des del 2022, dels 

Sub-equips de Suport 

Territorial 

Creixement de 

l’Equip de Suport 

Territorial 

a. Nòmines de l’equip 

tècnic d’ActivaMent 

b. Assegurances de les 

persones voluntàries 

d’ActivaMent 

Publicació a la 

pestanya 

Transparència de la 

Web de l’equip tècnic, 

especificant funcions. 

Publicació a la 

Memòria de Projectes 

anual dels membres 

l’equip tècnic, 

especificant funcions. 

a.1 Manteniment de la 

contractació d’una 

persona tècnica per a 

l’equip al 2018 i 2019. 

a.2 Contractació des 

del 2020 d’una segona 

persona per a l’equip 

de suport territorial. 

b.1 Assegurança de, al 

menys, 1 persona 

voluntària per al 

suport territorial, al 

2018 i 2019.   

a.1 Manteniment de la 

contractació d’una 

persona tècnica per a 

l’equip al 2018, 2019, 

2020 i 2021. 

a.2 Contractació des 

del 2022 d’una segona 

persona per a l’equip 

de suport territorial. 

b.1 Assegurança de, al 

menys, 1 persona 

voluntària per al 

suport territorial, al 



 

 

b.2 Assegurança de, al 

menys, 2 persones 

voluntàries per al 

suport territorial, des 

del 2020.   

2018, 2019, 2020 i 

2021.   

b.2 Assegurança de, al 

menys, 2 persones 

voluntàries per al 

suport territorial, des 

del 2022. 
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7.2 BLOC 2: Activitats per la Sostenibilitat 

En aquest apartat veurem els diferents projectes o àmbits  de gestió del segon 

bloc de l’Eix de Gestió Associativa, amb els respectius Objectius Específics, 

Resultats Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 2 àrees: 

 

 

 

 Equip de Suport Territorial a l’assemblea de la Catalunya Central 
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7.2.1 Economia i finances 

Objectiu Específic 

Vetllar per un finançament ètic de l’entitat, així com per una gestió 

econòmica sostenible i transparent, que garanteixi un ús eficient i equitatiu 

dels recursos. 

 

Resultats Esperats 

 Manteniment de mecanismes per afavorir la gestió eficient, 

transparent i equitativa de les finances i la tresoreria de l’entitat. 

 Continuïtat de la diversificació de les fonts de finançament: fons 

propi (quotes i donatius; productes i serveis); fons extern (25% 

públic; privat).  

 Finançament amb els recursos necessaris per a la implementació 

dels projectes de l’entitat (mínim de 100.000€ anuals). 

 Manteniment d’un balanç anual positiu (igual o superior al 5%), a 

final de cada any. 

 Reconeixement d’ActivaMent Catalunya Associació com Entitat 

d’Utilitat Pública. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb un pressupost anual de 

100.000€, que permeti desenvolupar els projectes i activitats de l’entitat, 

amb un diversificació de les fons de finançament, i aconseguir el 

reconeixement com entitat d’utilitat pública.  
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Activitats a Realitzar 

 Seguiment regular i exhaustiu de les altes i baixes de la base de 

dades de tresoreria, i del cobrament de les quotes de les sòcies. 

 Seguiment i registre regular i exhaustiu dels ingressos i despeses 

de l’entitat, així com de les fonts de finançament, i de les 

persones o entitats destinatàries dels recursos pels seus serveis. 

 Gestió, elaboració i informació de l’estat de comptes de l’entitat 

de manera regular i sistemàtica per a ser aprovada cada any.  

 Cerca i assoliment dels recursos necessaris per a la 

implementació dels projectes de l’entitat (mínim de 100.000€ 

anuals), garantint la diversificació de les fonts de finançament, 

incloent: sol·licitud de subvencions (Ajuntaments locals, Diputació 

de Barcelona, Departament de Salut, etc.) i ajuts (Obertament, 

Obra Social la Caixa, etc.); execució de productes i serveis (per a 

entitats, institucions i col·lectius). 

 Presentació per a la seva aprovació per assemblea, local i 

general, dels pressupostos i els projectes presentats a 

subvencions públiques, ajuts privats o dels encàrrecs de treball. 

 Elaboració i publicació d’informes i/o memòries anuals sobre la 

gestió econòmica i el finançament de l’entitat. 

 Gestió davant el Registre d’Associacions i Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya, per a ser reconeguda com entitat 

d’utilitat pública. 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Gestió de la base de 

dades de tresoreria i 

cobrament de 

quotes 

Document de base de 

dades de tresoreria. 

Periodicitat 

d’actualització del 

document. 

Actualització setmanal 

del document. 

Actualització quinzenal 

del document. 

Seguiment 

d’ingressos i 

despeses de l’entitat 

Document de base de 

dades de les 

transferències 

Programa Contasol 

Periodicitat 

d’actualització de la 

base de dades. 

Data d’actualització del 

programa Contasol. 

 

Actualització setmanal 

de la base de dades. 

Actualització setmanal 

del programa 

Contasol. 

Actualització quinzenal 

de la base de dades. 

Actualització quinzenal 

del programa Contasol 

Gestió, elaboració i 

informació de l’estat 

de comptes 

Informe de l’Estat de 

Comptes 

Data d’aprovació de 

l’Estat de comptes 

1 cop l’any, a l’abril 1 cop l’any, al juny 



 

 

Acta d’Assemblea 

General Extraordinària 

Cerca i assoliment 

de recursos per a la 

realització dels 

projectes i 

diversificació de les 

fonts de 

finançament 

Base de dades de fons 

propi i extern. 

Memòria/informe 

econòmica anual. 

 

 

a. Quantitat 

d’ingressos anuals 

b. Percentatge de fons 

propis (quotes i venda 

de productes i 

serveis), fons públics i 

fons privats 

a. Mantenir ingressos 

iguals o superiors als 

100.000€ el 2018, 

amb un increment 

anual del 5%. 

b. Percentatge del 

50% de fons propis 

(20% quotes de socis i 

30% venda de 

productes i serveis), 

25% de fons públics i 

25% de fons privats. 

a. Mantenir ingressos 

iguals o superiors als 

80.000€ el 2018, amb 

un increment anual del 

5%. 

b. Percentatge del 

50% de fons propis 

(30% quotes de socis i 

20% venda de 

productes i serveis), 

30% de fons públics i 

20% de fons privats. 

 



 

 

Informes i/o 

memòries anuals 

sobre la gestió 

econòmica i el 

finançament de 

l’entitat 

Memòria de Projectes 

anual 

Memòria/informe 

econòmica anual 

Informe de l’estat de 

comptes 

Periodicitat de 

publicació de cada 

informe anual. 

Publicació anual dels 3 

documents. 

Enviament cada any 

dels 3 documents a les 

persones sòcies. 

Publicació anual dels 3 

documents. 

Enviament cada any 

dels 3 documents a les 

persones sòcies. 

Fer la gestió 

corresponent per a 

ser reconeguda com 

associació d’utilitat 

pública 

Certificat de 

reconeixement com 

Entitat d’Utilitat 

Pública 

Data de publicació de 

la resolució del 

reconeixement a la 

web. 

Obtenció del 

reconeixement i 

publicació al 2018. 

 

Obtenció del 

reconeixement i 

publicació al 2018. 
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7.2.2 Bases de Dades i Arxius 

Objectiu Específic 

Mantenir un emmagatzematge i tractament de la informació de l’entitat i 

les dades personals de la base social eficient, organitzat, confidencial i 

segur que garanteixi tots els drets de les persones sòcies, així com el 

compliment de la LOPD i els deures de l’entitat. 

 

Resultats Esperats 

 Manteniment d’una gestió eficient i acord amb la legislació vigent 

dels arxius i bases de dades de l’entitat. 

 Enfortiment de l’equip de gestió dels arxius i les bases de dades de 

l’entitat, que vetlli per l’organització eficient i actualitzada de les 

mateixes (actualització mensual). 

 Comunicació regular i fluida entre l’equip de gestió i comunicació 

amb la base social, tant a Barcelona com a les delegacions, 

garantint el funcionament transparent de l’entitat (setmanal, 

quinzenal o mensual). 

 Promoció de l’autonomia i l’autogestió de les delegacions per a dur 

a terme una comunicació eficient i fluida amb la base social de les 

mateixes, i un tractament de la informació segur, confidencial i 

acord amb la legislació vigent (dues delegacions plenament 

autònomes per any). 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 1 equip de gestió dels 

arxius i base de dades a Barcelona, i 2 persones a cada delegació 

responsables d’aquesta funció. 
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Activitats a Realitzar 

 Manteniment, amb actualització mensual, de l’emmagatzematge, 

classificació i organització dels arxius i bases de dades, custodiant 

tota la documentació que conté dades i informació personal, 

d’una forma segura i que garanteixi els drets de les persones 

sòcies, i el compliment de la llei LOPD. 

 Enfortiment de l’equip de gestió de base de dades i arxius de la 

seu a Barcelona (3 persones) 

 Creació d’un equip de gestió de base de dades i arxius local a 

cada una de les delegacions (2 persones, un equip nou per any). 

 Capacitació en l’ús d’eines digitals per a la comunicació amb la 

base social i el treball col·laboratiu en termes de gestió de bases 

de dades i arxius, així com sobre la LOPD i l’ús d’imatges 

personals (2 per any). 

 Reunions de treball entre l’equip de gestió de Barcelona i l’equip 

de gestió de les delegacions, per a garantir la coordinació i el 

seguiment entre els equips (2 a l’any amb cada delegació). 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Emmagatzematge, 

classificació, 

organització i 

custodia dels arxius 

i bases de dades 

Arxius virtuals Periodicitat 

d’actualització 

Actualització setmanal Actualització quinzenal 

Enfortiment de 

l’equip de gestió de 

base de dades i 

arxius de la seu de 

Barcelona 

Memòria de projectes 

anual d’ActivaMent. 

Quantitat de persones 

de l’equip. 

Tres persones a l’equip Tres persones a l’equip 

Creació d’un equip 

de gestió de base de 

dades i arxius a 

cada una de les 

Memòria de projectes 

de les delegacions. 

a. Data de creació de 

cada equip. 

b. Quantitat de 

persones a cada equip 

a. Creació i 

manteniment d’equips 

autònoms a dos 

delegacions per any. 

a. Creació i 

manteniment d’un 

equip autònom a una 

delegació cada any. 



 

 

delegacions, i a la 

seu de Barcelona 

b. Dues persones per 

equip local 

b. Dues persones per 

equip local 

Formacions sobre 

eines digitals per a 

la comunicació amb 

la base social i el 

treball col·laboratiu 

en termes de gestió 

de bases de dades i 

arxius 

a. Llista d’assistència 

als tallers. 

b. Qüestionari de 

Satisfacció dels tallers. 

a.1 Quantitat de tallers 

oferts per any. 

a.2 Mitja de persones 

assistents a cada 

taller. 

b. Mitja del valor de la 

satisfacció en els 

diferents apartats del 

qüestionari. 

 

a.1 Dos tallers d’eines 

digitals per any. 

a.2 Vuit persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 4,5 en 

la satisfacció de la 

formació.   

a.1 Un taller d’eines 

digitals per any. 

a.2 Cinc persones 

assistents de mitja per 

taller. 

b. Una Mitja de 3,8 en 

la satisfacció de la 

formació.   

Reunions de treball 

entre els equips de 

gestió 

Actes de les trobades 

de delegacions i suport 

territorial. 

a. Quantitat de 

trobades per any 

organitzades a cada 

delegació. 

a. Dues trobades per 

any amb cada 

delegació. 

a. Una trobada per any 

amb cada delegació. 



 

 

b. Quantitat de 

persones participants 

de les trobades. 

 

b. Mitja de persones 

participants: 

 4 al 2018 

 4 al 2019 

 5 al 2020 

 5 al 2021 

 5 al 2022  

b. Mitja de persones 

participants: 

 2 al 2018 

 2 al 2019 

 3 al 2020 

 3 al 2021 

 4 al 2022  
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7.3. BLOC 3: Activitats de Comunicació i Societat 

En aquest apartat veurem els diferents projectes o àmbits de gestió del tercer 

bloc de l’Eix de Gestió Associativa, amb els respectius Objectius Específics, 

Resultats Esperats i Activitats a desenvolupar. Aquest bloc inclou 1 tipus de 

projectes i 1 àmbit de gestió: 

 

 

 

 CineFòrum amb la participació de l’Oficina de Vida Independent 
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7.3.1. Comunicació Institucional 

Objectius Específics 

Aconseguir una àmplia difusió a la societat de les activitats, projectes i 

valors d’ActivaMent, incrementant i fidelitzant el públic al que hi arribem 

amb els nostres missatges. 

Enfortir la comunicació interna, com un mitjà bàsic per fomentar la 

participació i l’activisme de la base social i garantir la transparència de la 

gestió de l’entitat. 

 

Resultats Esperats 

 Manteniment de la transparència i fluïdesa de la comunicació amb la 

base social, informant de manera regular i sistemàtica tant de les 

activitats i projectes, com de la gestió associativa, amb:  

○  Ordres del Dia i Actes d’Assemblea (setmanal, quinzenal o 

mensual, segons el territori) 

○  Butlletins d’ActivaMent (mensual) 

○  Esdeveniments a ActivaMent en Xarxa (un per activitat) 

○  Memòria Econòmica i Memòria de Projectes (anual) 

 Enfortiment de l’Equip de Comunicació a Barcelona (mínim de 5 

persones responsables). 

 Creació o enfortiment dels Equips de Comunicació local a les 

delegacions (mínim de 2 persones responsables). 

 Organització d’una Trobada Anual dels Equips de Comunicació 
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 Sostenibilitat del creixement del públic al que hi arribem, amb un 

increment progressiu de les visites a la Web (+15% anual) i dels 

seguidors a les xarxes socials (+15 anual a Facebook i Twitter). 

 Exploració de nous canals de comunicació, adreçats a un públic 

més jove, que afavoreixi la crida a la participació, l’activisme en 

salut mental i el voluntariat de les noves generacions (mínim, un 

nou canal els propers 5 anys). 

 Elaboració d’un Pla de Comunicació de l’entitat que ens permeti 

comptar amb una estratègia, elaborada de manera participativa, 

sobre què volem comunicar, el públic al que ens dirigim i els 

canals per arribar-hi (a l’any 2020). 

 Elaboració d’un informe anual amb el resum de les tasques dels 

equips i de l’evolució de la comunicació al llarg de l’any. 

En resum, per a l’any 2022 esperem comptar amb 1 Equip de Comunicació 

a Barcelona (6 persones) i 1 Equip de Comunicació Local a 10 

delegacions (2 persones per territori), + de 500.000 visites anuals a la 

Web, + de 9.500 seguidors a Facebook i + de 11.000 seguidors a 

Twitter, continuar a Youtube i obrir un nou canal de comunicació en altra 

xarxa social, tenir el nostre Pla de Comunicació i elaborar cada any un 

informe de comunicació. 

 

Activitats a Realitzar 

 Redacció i enviament a tota la base social de les ordres del dia i de 

les assemblees de la seu de Barcelona (1 per setmana). 

 Recollida d’informació dels esdeveniments programats a les 

delegacions i a Barcelona, redacció i enviament del Butlletí 

d’ActivaMent (1 al mes). 

 Creació d’esdeveniments a ActivaMent en Xarxa (1 per a cada 

activitat programada). 
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 Elaboració, maquetació, publicació a la Web de la Memòria 

Econòmica i la Memòria Projectes (1 cop a l’any). 

 Enfortiment de l’Equip de Comunicació de la seu de Barcelona 

(incorporació progressiva de 1 persona al 2018, 1 persona al 2019 

i una persona al 2020). 

 Creació i/o enfortiment d’Equips de Comunicació Local a les 

delegacions (2 territoris per any). 

 Convocatòria i organització d’una trobada anual dels Equips de 

Comunicació Local, per compartir experiències, aprenentatges i 

necessitats. 

 Redacció i publicació de notícies a ActivaMent al Dia (1 per cada 

activitat i esdeveniment noticiable, aproximadament 6 al mes) i a 

la pàgina de cada delegació territorial (1 per cada activitat i 

esdeveniment noticiable, aproximadament 16 al mes). 

 Manteniment del sistema actual de comunicació a les xarxes socials 

(Twitter i Facebook), enfortint l’equip de Community Managers de 

Barcelona (mínim 3 persones), i formació als equips locals sobre el 

sistema empleat. 

 Organització d’un procés consultiu amb la gent jove d’ActivaMent 

per triar una nova Xarxa Social a la qual tenir presència i 

plantejament de l’estratègia de comunicació al nou mitjà (2020). 

 Realització d’un procés consultiu intern i elaboració d’un Pla de 

Comunicació d’ActivaMent, que respongui als nostres objectius 

estratègics, valors i necessitats (per a l’any 2020). 

 Elaboració i difusió d’un Informe Anual amb un resum de la tasca 

anual desenvolupada pels equips i els resultats assolits. 

 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Redacció i 

enviament d’Ordres 

del Dia i Actes 

d’Assemblea 

Mailing amb Ordres del 

Dia i Actes 

d’Assamblea 

Periodicitat 

d’enviament 

Enviament setmanal 

de les ordres del dia 

Enviament setmanal 

de les actes 

d’assemblea 

Enviament setmanal 

de les ordres del dia 

Enviament quinzenal 

de les actes 

d’assemblea 

Elaboració i difusió 

del Butlletí 

d’ActivaMent 

Mailing amb el Butlletí 

d’ActivaMent 

Periodicitat 

d’enviament del 

Butlletí 

Enviament mensual 

del Butlletí 

d’ActivaMent 

Enviament mensual 

del Butlletí 

d’ActivaMent 

Elaboració i difusió 

de la Memòria 

Econòmica i la 

Memòria de 

Projectes 

Pàgina de 

Transparència a la 

Web 

Document amb la 

Memòria de Projectes 

Periodicitat 

d’actualització de la 

pàgina de 

Transparència a la 

Web. 

Actualització anual de 

la pàgina de 

Transparència a la 

Web. 

Actualització anual de 

la pàgina de 

Transparència a la 

Web. 



 

 

Periodicitat de 

publicació de la 

Memòria de Projectes 

Publicació anual de la 

Memòria de Projectes 

d’ActivaMent. 

Publicació anual de la 

Memòria de Projectes 

d’ActivaMent. 

Enfortiment de 

l’Equip de 

Comunicació 

d’ActivaMent 

Actes d’Assemblea 

Nòmines o 

assegurances de 

persones voluntàries 

Quantitat de persones 

a l’Equip 

Persones a l’equip: 

 4 al 2018 

 5 al 2019 

 6 a partir del 2020 

Persones a l’equip: 

 4 al 2019 

 5 al 2020 

 6 a partir del 2021 

Creació i/o 

enfortiment 

d’Equips de 

Comunicació Local a 

les delegacions 

Actes d’Assemblea 

local 

Nòmines o 

assegurances de 

persones voluntàries 

a. Data de creació de 

cada equip 

b. Quantitat de 

persones a cada equip 

a. Delegacions 

territorials amb Equips 

de Comunicació: 

 Al 2018, dues 

 Al 2019, quatre 

 Al 2020, sis 

 Al 2021, vuit 

 Al 2022, deu 

a. Delegacions 

territorials amb Equips 

de Comunicació: 

 Al 2018, dues 

 Al 2019, tres 

 Al 2020, quatre 

 Al 2021, cinc 

 Al 2022, sis 



 

 

b. Mínim de 2 

persones per equip 

b. Mínim de 2 

persones per equip 

Trobada anual dels 

Equips de 

Comunicació 

Acta de la trobada a. Periodicitat de la 

trobada 

b. Quantitat de 

persones participants 

c. Quantitat de 

delegacions 

participants 

a. Una trobada per any 

b. Persones 

participants: 

 Al 2018, un 

mínim de quatre 

 Al 2019, un 

mínim de sis 

 Al 2020, un 

mínim de vuit 

 Al 2021, un 

mínim de deu 

 Al 2021, un 

mínim de dotze 

a. Una trobada per any 

b. Persones 

participants: 

 Al 2018, un 

mínim de quatre 

 Al 2019 i 2020, 

un mínim de cinc 

 Al 2021 i 2022, 

un mínim de sis 

c. Barcelona i 

delegacions 

participants: 

 Al 2018, una  

 Al 2019 i 2020, 

dos 



 

 

c. Barcelona i 

delegacions 

participants: 

 Al 2018, una 

 Al 2019, dos 

 Al 2020, tres 

 Al 2021, quatre 

 Al 2022, cinc 

 Al 2021 i 2022, 

tres 

Actualització de les 

pàgines de la Web 

d’ActivaMent  

Pàgines publicades a la 

Web d’ActivaMent 

Periodicitat de 

l’actualització 

Pàgines actualitzades 

semestralment 

Pàgines actualitzades 

anualment 

Redacció i 

Publicació de 

notícies a 

ActivaMent al Dia 

Post publicats a la Web 

d’ActivaMent, a la 

categoria ActivaMent 

al Dia. 

Quantitat mensual de 

posts publicats 

Un post per cada 

activitat o 

esdeveniment 

noticiable 

(aproximadament): 

 4 al mes al 2018 

Un post per cada 

activitat o 

esdeveniment 

noticiable 

(aproximadament): 

 4 al mes al 2018 



 

 

 5 al mes al 2019 

 6 al mes al 2020 

 7 al mes al 2021 

 8 al mes al 2022  

 5 al mes al 2019 i 

2020 

 6 al mes al 2021 i 

2022 

Redacció i publicació 

de notícies a les 

categories de cada 

delegació 

Post publicats a la Web 

d’ActivaMent, a la 

categoria corresponent 

Quantitat mensual de 

posts publicats 

Un post per cada 

activitat o 

esdeveniment 

noticiable 

(aproximadament, per 

delegació): 

 2 al mes al 2018 

 3 al mes al 2019 

 4 al mes al 2020 

 5 al mes a partir 

del 2021 

Un post per cada 

activitat o 

esdeveniment 

noticiable 

(aproximadament, per 

delegació): 

 2 al mes al 2018 i 

2019 

 3 al mes al 2020 i 

2021 

 4 al mes a partir 

del 2022 



 

 

Comunicació a les 

Xarxes Socials de 

Barcelona 

a. Post a Facebook  

b. Esdeveniments a 

Facebook 

c. Tuits a Twitter 

d. Vídeos a Youtube 

a.1 Quantitat de posts 

a Facebook per notícia 

pròpia a la Web 

a.2 Mitja de posts al 

dia a Facebook 

b. Quantitat  

d’esdeveniments a 

Facebook per cada 

activitat pròpia 

c.1 Quantitat de tuits 

per notícia pròpia a la 

Web 

c.2 Mitja diària de tuits 

a Twitter 

a.1 Un post a 

Facebook per cada 

notícia pròpia a la Web 

a.2 Mitja de 5 post al 

dia a Facebook 

b. Un esdeveniment a 

Facebook per cada 

activitat pròpia 

c.1 Cinc tuits, en dies 

diferents, per notícia 

pròpia a la Web 

c.2 Mitja diària de 5 

tuits + benvingudes i 

agraïments 

a.1 Un post a 

Facebook per cada 

notícia pròpia a la Web 

a.2 Mitja de 5 post al 

dia a Facebook 

c.1 Tres tuits, en dies 

diferents, per notícia 

pròpia a la Web 

c.2 Mitja diària de 5 

tuits + benvingudes i 

agraïments 

d. Actualització 

trimestral del canal de 

Youtube 



 

 

d. Periodicitat 

d’actualització del 

canal de Youtube 

d. Actualització 

mensual del canal de 

Youtube 

Comunicació a les 

Xarxes Socials de 

les delegacions 

Facebook 

Tuits a Twitter 

a.1 Quantitat de posts 

a Facebook per notícia 

pròpia a la Web 

a.2 Mitja de posts al 

dia a Facebook 

b. Quantitat  

d’esdeveniments a 

Facebook per cada 

activitat pròpia 

c.1 Quantitat de tuits 

per notícia pròpia a la 

Web 

a.1 Un post a 

Facebook per cada 

notícia pròpia a la Web 

a.2 Mitja de 3 post al 

dia a Facebook 

b. Un esdeveniment a 

Facebook per cada 

activitat pròpia 

c.1 Dos tuits, en dies 

diferents, per notícia 

pròpia a la Web 

c.2 Mitja diària de 3 

tuits 

a.1 Un post a 

Facebook per cada 

notícia pròpia a la Web 

a.2 Mitja de 2 post al 

dia a Facebook 

c.1 Dos tuits, en dies 

diferents, per notícia 

pròpia a la Web 

c.2 Mitja diària de 2 

tuits 



 

 

c.2 Mitja diària de tuits 

a Twitter 

 

Procés consultiu per 

triar una nova xarxa 

social 

Informe del procés 

consultiu 

Data de realització del 

procés consultiu 

Data d’inici en una 

nova xarxa social 

Procés consultiu i inici 

d’una nova xarxa 

social al 2019. 

Procés consultiu i inici 

d’una nova xarxa 

social al 2020. 

Elaboració d’un Pla 

de Comunicació 

Document amb el Pla 

de Comunicació 

Data de publicació del 

Pla de Comunicació 

Pla de Comunicació 

publicat al 2020. 

Pla de Comunicació 

publicat al 2022. 

Elaboració d’un 

Informe anual 

Document amb 

l’Informe Anual de 

Comunicació 

Periodicitat 

d’elaboració de 

l’informe 

Publicació anual de 

l’Informe de 

Comunicació, amb les 

dades de Barcelona i 

totes les delegacions 

des del 2018. 

Publicació anual de 

l’Informe de 

Comunicació, amb les 

dades de Barcelona 

des del 2018 

Publicació anual de 

l’Informe de 

Comunicació, amb les 



 

 

dades de Barcelona i 

totes les delegacions 

des del 2020. 
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7.3.2. Moviments Socials i Relacions 

Interseccionals 

Objectiu Específic 

Donar a conèixer i intercanviar la missió i els valors del nostre col·lectiu a 

altres moviments socials, creant sinèrgies amb altres lluites, compartint les 

experiències i promovent la transversalitat dels discursos de salut mental 

crítica en els diferents espais de militància. 

 

Resultats Esperats 

 Construcció i enfortiment de xarxa amb altres col·lectius, mitjançant 

activitats conjuntes (9 activitats a Barcelona i 1 activitat a 5 

territoris, al llarg de 5 anys). 

 Creació i manteniment d’espais interseccionals de reflexió col·lectiva 

per a  compartir valors, discursos i pràctiques (un mínim d’ un per 

any a Barcelona i un a 3 territoris). 

 Difusió de la nostra lluita en salut mental crítica a altres entitats i 

col·lectius (1 xerrades de presentació per any a Barcelona i 1 xerrada 

a altres tres territoris) 

 Creació d’una entitat de segon nivell de representació i defensa de 

drets interseccionals (abans del final del 2022). 

En resum, per a l’any 2022 esperem tenir consolidat el treball en xarxa amb 

altres col·lectius, amb 3 activitats interseccionals anuals (2 a Barcelona i 

a altre territori), treballada la reflexió sobre els valors, discursos i pràctiques 

interseccionals, amb 2 espais anuals de reflexió (1 a Barcelona i 1 als 

territoris), i una entitat de segon nivell de representació i defensa dels 

drets humans de forma interseccional. 
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Activitats a Realitzar 

 Organització d’activitats conjuntes amb entitats d’altres àmbits (2 

per any a Barcelona, i 1 a altres territoris, començant al 2019).  

○  Cerca activa d’entitats amb les que organitzar una activitat  

○  Mailing informatiu de qui som i una proposta d’activitat.  

○  Realització de l’activitat.  

 Organització de xerrades que promoguin la reflexió interseccional 

(2 per any a Barcelona i 1 a altres territoris, començant al 2019). 

○  Triar a les assembles de les delegacions i Barcelona quins 

temes volem treballar i amb quines entitats podríem 

col·laborar.  

○  Mailing a les entitats i col·lectius amb la proposta. 

○  Cerca d’un espai estratègic per dur a terme la xerrada. 

○  Difusió mitjançant les xarxes socials de l’esdeveniment. 

○  Realització de la xerrada 

 Presentació de qui som i dels nostres valors en espais 

interseccionals (1 per any a Barcelona i 1 per any a altres territoris, 

començant al 2019).  

○  Cerca, segons el territori, d’espais per fer difusió (Centres 

Socials Autogestionats, entitats, col·lectius, Ateneus 

Cooperatius, etc.) 

○  Sol·licitar un espai en aquetes organitzacions.  

○  Realització de la xerrada de Salut Mental crítica  

 Difusió de les activitats organitzades a la Web d’ActivaMent (una 

notícia per activitat) i les xarxes socials (1 post i 1 esdeveniment 

per activitat a Facebook, i 3 tuits a Twitter, en dies diferents, per 

esdeveniment). 
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 Elaboració d’un Informe Anual amb el resum d’activitats 

interseccionals implementades, espais de reflexió organitzats, 

presentacions fetes, entitats o col·lectius amb els que es treballa, 

participants, etc. 

 Creació d’una entitat de segon nivell de representació i defensa dels 

drets interseccionals.  

○  Mapeig actiu d’entitats i col·lectius interessats en la proposta.  

○  Reunions de coordinació amb aquest col·lectius. Co-creació 

de l’entitat de segon nivell 



 

 

Indicadors i seguiment d’activitat 

Activitat Seguiment Indicadors Desitjable Acceptable 

Organització 

d’activitats amb 

entitats d’altres 

àmbits 

Actes d’Assemblea. 

Informe anual 

d’activitats 

interseccionals 

a. Quantitat 

d’activitats 

organitzades per any 

b. Quantitat d’entitats 

col·laboradores /      

co-organitzadores. 

c. Quantitat de 

participants. 

a. Activitats 

organitzades per any: 

 2018, una a 

Barcelona  

 2019, una 

activitat a 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 

una delegació 2 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

3 delegacions 

a. Activitats 

organitzades per any: 

 2018 i 2019, una 

a Barcelona  

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 

una delegació 1 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018 i 2019, 

una a Barcelona 



 

 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018, una a 

Barcelona 

 Al 2019, una a 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

dos a 2 

delegacions 

c. Una mitja de 20 

participants per 

activitat a Barcelona i 

15 a les delegacions  

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

una a 2 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

c. Una mitja de 15 

participants per 

activitat a Barcelona i 

10 a les delegacions 

Organització 

d’espais de reflexió i 

debat interseccional 

Actes d’Assemblea. Quantitat d’espais 

organitzades per any 

a. Activitats 

organitzades per any: 

a. Activitats 

organitzades per any: 



 

 

Informe anual 

d’activitats 

interseccionals 

Quantitat d’entitats 

col·laboradores /      

co-organitzadores. 

Quantitat de 

participants. 

 2018, una a 

Barcelona  

 2019, una 

activitat a 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 

una delegació 2 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

3 delegacions 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018, una a 

Barcelona 

 2018 i 2019, una 

a Barcelona  

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 

una delegació 1 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018 i 2019, 

una a Barcelona 

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

una a 2 

delegacions 



 

 

 Al 2019, una a 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

dos a 2 

delegacions 

c. Una mitja de 20 

participants per 

activitat a Barcelona i 

15 a les delegacions  

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

c. Una mitja de 15 

participants per 

activitat a Barcelona i 

10 a les delegacions 

Presentació 

d’ActivaMent a 

espais 

interseccionals 

Actes d’Assemblea. 

Informe anual 

d’activitats 

interseccionals 

Quantitat de xerrades 

organitzades per any 

Quantitat d’entitats 

col·laboradores /     

co-organitzadores. 

a. Activitats 

organitzades per any: 

 2018, una a 

Barcelona  

 2019, una 

activitat a 

a. Activitats 

organitzades per any: 

 2018 i 2019, una 

a Barcelona  

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 



 

 

Quantitat de 

participants. 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 2020 i 2021, dos 

a Barcelona i a 

una delegació 2 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

3 delegacions 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018, una a 

Barcelona 

 Al 2019, una a 

Barcelona i una a 

1 delegació 

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

una delegació 1 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

b. Entitats 

col·laboradores: 

 Al 2018 i 2019, 

una a Barcelona 

 Al 2020 i 2021, 

dos a Barcelona i 

una a 2 

delegacions 

 2022, dos a 

Barcelona i una a 

2 delegacions. 

c. Una mitja de 15 

participants per 



 

 

dos a 2 

delegacions 

c. Una mitja de 20 

participants per 

activitat a Barcelona i 

15 a les delegacions  

activitat a Barcelona i 

10 a les delegacions 

Difusió interna dels 

esdeveniments 

Actes d’Assemblea. 

Butlletí d’ActivaMent 

a. Quantitat de punts 

d’ordre del dia per 

activitat 

b. Quantitat de 

notícies publicades al 

Butlletí per activitat 

c. Quantitat 

d’esdeveniments 

creats a ActivaMent en 

Xarxa 

a. Tres punts d’ordre 

del dia en assemblees 

diferents, per a: 

 Convocar a 

col·laborar en 

l’organització 

 Informar de 

l’evolució de 

l’organització 

 Explicar com ha 

anat 

l’esdeveniment 

a. Tres punts d’ordre 

del dia en assemblees 

diferents, per a: 

 Convocar a 

col·laborar en 

l’organització 

 Explicar com ha 

anat 

l’esdeveniment 



 

 

b. Una notícia 

publicada al Butlletí 

per cada activitat 

c. Un esdeveniment 

creat a ActivaMent en 

Xarxa per cada 

activitat 

b. Una notícia 

publicada al Butlletí 

per cada activitat 

c. Un esdeveniment 

creat a ActivaMent en 

Xarxa per cada 

activitat 

Difusió a la Web i 

les Xarxes de les 

activitats 

organitzades 

Notícies a la Web 

Post i esdeveniments a 

Facebook 

Tuits a Twitter 

a. Quantitat de 

notícies a la Web per 

activitat 

b. Quantitat de posts i 

esdeveniments 

publicats a Facebook 

per activitat 

c. Quantitat de tuits 

per activitat 

a. Una notícia a la Web 

per cada activitat 

b. Dos posts i un 

esdeveniment 

publicats a Facebook 

per activitat 

c. Cinc tuits en dies 

diferents per activitat 

a. Una notícia a la Web 

per cada activitat 

b. Un posts i un 

esdeveniment 

publicats a Facebook 

per activitat 

c. Tres tuits en dies 

diferents per activitat 



 

 

Elaboració d’un 

informe anual 

d’activitats 

interseccionals 

Document amb 

l’Informe d’Activitats 

Interseccionals 

Periodicitat de 

publicació de l’informe 

Publicació anual d’un 

Informe d’Activitats 

Interseccionals des del 

2018. 

Publicació anual d’un 

Informe d’Activitats 

Interseccionals des del 

2019. 

Creació d’una 

entitat de segon 

nivell 

Acta de l’Assemblea 

General Constituent 

Data de creació de la 

nova entitat de segon 

nivell 

Creació de l’entitat al 

2020 o abans. 

Creació de l’entitat al 

2022 o abans. 
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