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       SERVEI DE  PROMOCIÓ i DINAMITZACIÓ  
              DE L’ASSOCIACIONISME A LA XCC                          
 

1. DEFINICIÓ 

El Servei de Promoció i dinamització de l’associacionisme a la xarxa de centres cívics, es crea 
per acompanyar activament a les entitats i col·lectius en les diferents etapes del seu 
desenvolupament. El servei s’activa per crear espais d’anàlisi, d’aprenentatge i dinamització 
cooperativa, des de la simetria i objectius compartits. 
També, proposa a les entitats a anar més enllà de l’entitat, primer fomentant la coordinació i 
potenciant la coresponsabilitat, fent accions junts-es i pel comú. Vetllant per la màxima 
participació, la inclusió i el compromís col·lectiu en els diferents moments. 
 

Fer coses junts ‐ cogestió 

Treballar pels altres solidàriament  

Participar amb altres entitats de la coordinació a la coresponsabilitat. 

 

2. ESQUEMA DE FUNCIONS 

 

 

 

 

 

3. FUNCIONS 
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                 C. PROMOURE ACCIONS i PROJECTES COMUNITÀRIES i 

                         FACILITAR ESPAIS APRENENTATGE COOPERATIU. 

A. ASSESSORAMENT i SUPORT  A 

L’ASSOCIACIONISME DES DEL C. CÍVIC. 

 

B. DINAMITZACIÓ A 

 LES ENTITATS i 
PROGRAMACIÓ 
CONJUNTA EN EL 
MARC DEL C. CÍVICS 

D. ARTICULAR  
L’ ASSOCIACIONISME  i 
PROMOURE MARCS 
PARTICIPATIUS. 
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3. FUNCIONS 

1.  Assessorament i formació en temes generals d’associacionisme.  Com fer una associació, els 
estatuts, assemblees, subvencions, temes legals concrets, justificació de comptes davant 
l’administració, convenis,...en general temes de legalitat, gestió i comptabilitat. (A) 

 
2. Suport en aspectes funcionals a activitats. Cessió d’espais, materials concrets (taules, 

cadires,, equip de so,...), disseny de cartells, reprografia dels cartells, cessió d’espai a cartelleres, 
recolzament a deferents nivells a activitats concretes.  Darrerament, gestió i logística en tot l’apartat 
d’inscripcions a cursos i tallers. Materials d’avaluació de satisfacció de les activitats. (A) 

 
3. Suport en aspectes funcionals de comunicació. Donada la importància que la comunicació, 

presencial i virtual, adquireix a la societat del s. XXI, es fa imprescindible aquest suport a les 
entitats.  Gestió i assessorament en cartellisme, distribució de materials de difusió, introducció de 
difusió a les xarxes socials, butlletins i revistes, pàgines Web,... (A) 

 
4. Informar i Mediar en les relacions amb l’administració i/o entre entitats. Sovint les entitats fan 

demandes de funcionament i procediments  administratiu, de contactes o organització. També, 
sorgeixen discrepàncies  en algun tema, que la posició i proximitat tècnica facilita l’acostament. 
Puntualment, i a petició de les entitats, es pot realitzar la funció d’arbitratge i mediació. (A) 

 
5. Donar suport en temes d’estructura i organització interna. Tot i que són temes interns de 

l’entitat, amb entitats de poca autonomia, embrionàries o en un moment de canvi de cicle poden 
necessitat de suport extern. Si ho sol·liciten,  tant en la seva constitució com entitat, com en algun 
moment de crisi o davallada de l’entitat, podem donar recolzament en temes d’organització i/o 
temes d’enfortiment de lideratge o de recerca de membres per a l’entitat. (B) 

 
6. Donar suport en les programacions. Un altra aspecte, i sempre prèvia demanda, són els relatius 

a programes d’actuació. Com elaborar programacions, realització d’accions concretes, els diferents 
apartats a tenir en compte,... Vinculem els aspectes formatius, especialment aquest apartat de com 
preparar i intervenir en la programació, tot i ser un element transversal. (B) 

 
7. Informar i conscienciar per tal de promoure i facilitar accions solidaries i/o sensibilitzadores 

externes a l’entitat.  Hi ha una tendència en les organitzacions a mirar endins, endògenament. 
Facilitar propostes per si volen participar en temes de solidaritat, cooperació, inclusius, temes de 
sensibilització de temàtiques concretes, a través de participació en campanyes, activitats,... 
permeten a les associacions a accedir a altres nivells d’actuació, tenir nous socis i tenir una mirada 
més perifèrica de l’entorn i la societat, que actua sobre els membres i sobre l’entitat. (C) 

 
 

8.  Facilitar i donar suport en la creació de marcs i plataformes com a observatori i actuació de 
la realitat associativa local. A partir de l’anàlisi compartit de la realitat territorial i/o per àmbits de 
necessitats, problemàtiques, urgències,...canalitzar conjuntament i coresponsablement les 
iniciatives, respostes, demandes sorgides; a partir d’un marc conjunt, les prioritats d’actuació, 
l’estructura cooperativa i els criteris de procediment. La possibilitat de participació en programes de 
desenvolupament comunitari, coordinadores sectorials per àmbits, coordinadores locals 
promocionen l’entitat i eixamplen horitzons respecte a la seva vida associativa i a la comunitat. (D) 

 
9. Afavorir la coordinació  amb altres entitats a diferents nivells.  Donada la funció de síntesi i la 

nostra posició sistèmica respecte la ciutat i  els departament de l’ajuntament, ens facilita ser 
propositius respecte a facilitar la coordinació i les connexions entre diverses entitats i a diferents 
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nivells i en temes més concrets i a voltes transversals. Aquest punt pot ser complementari o 
substitutiu a la participació en un PDC. (D) 

 
10. Potenciar i afavorir la creació de noves associacions / entitats a diferents nivells.  Estar 

atents i vetllar per promoure nous col·lectius i associacions. L’aparició de grups motor, centres 
d’interès, col·lectius d’espais de trobada, grups informals,...el seguiment i dinamització dels seus 
interessos i/o propostes poden afavorir al naixement i creació de noves associacions. No cal forçar 
res, però si estar amatents si el grup creix en les seves demandes, objectius, reivindicacions, en el 
seu compromís social i cal donar suport  i encaminar aquestes expectatives. (D) 

 
 
 
4. ORIENTACIONS PER L’ACCIÒ 

A. FOMENTAR LA RECERCA DE CENTRES D’INTERÈS QUE ASSOCIÏN I FOMENTIN LA COOPERACIÓ. 

B. PROMOCIÓ D’ACTIVITATS D’INICIATIVA MIXTA. 

C. PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LES ASSOCIACIONS EN LES PROGRAMACIONS  DE XCC  

d. POTENCIAR LA VINCULACIÓ I EL PROTAGONISME DE LES ASSOC. EN ACTIVITATS DE XCC. 

e. IMPLICAR LES ASSOCIACIONS EN ACCIONS I PROJECTES COMUNITARIS. 

f. OBRIR NOUS ESPAIS i METODOLOGIES DE PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA. 

g. IMPULSAR I FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA INDIVIDUAL. 

h. CREAR ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ de la PROGRAMACIÓ 

I. CONTRIBUIR EN L’ASSOCIACIONISME COM A PROCÉS TRANSFORMADOR. 

J. DETECTAR I ARTICULAR NOVES FORMES D’ORGANITZACIÓ I RELACIONALS DIRIGIDES CAP AL BÉ 

COMÚ I LA DIMENSIÓ ASSOCIATIVA.. 

K. FACILITAR ESPAIS DE FORMACIÓ I APRENENTAGE COOPERATIU DES DE L’ASSOCIACIONISME.  

L. REFORÇAR L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS ENTRE ENTITATS COM A FONT DE 

CREIXEMENT INDIVIDUAL I COL·LECTIU. 

M. .ACOLLIR I PROMOURE NOVES INICIATIVES COL·LECTIVES I D’ASSOCIACIONISME. 

N. .CREAR ESPAIS D’OBSERVACIÓ I DEBAT DE L’ASSOCIACIONISME. 

O.  SABER CREAR ITINERARIS QUE VAGIN DE LA COORDINACIÓ A LA COOPERACIÓ. 

P. ENTENDRE QUE PER PROMOURE CAL DINAMITZAR.  

Q.  ... 


