
 
 

 

 

 

Panoràmic 2016 it inerar i  específ ic del CAB 

El Panoràmic és un projecte que va néixer l’any 2014 i té per objectiu ser una eina per a la millora i 
l’enfortiment del món no lucratiu. Es tracta d’una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de 
Barcelona –CAB- i fruit de les reflexions recollides en el 2n Congrés de les Associacions de Barcelona 
que aporta informació sobre l’abast del teixit associatiu i posa de manifest la seva força, disposant de 
dades sobre la seva situació i evolució. 
 
A cada edició s'han anat sumant organitzacions i institucions, fent del Panoràmic l'estudi de referència 
en el nostre entorn. En el 2016 es posa en marxa la 3a edició oberta a totes les entitats no lucratives 
catalanes. Per a més informació consulteu www.elpanoramic.org 

 

Qüest ionar i  general 
Aquest qüestionari està estructurat en sis parts: I. Dades generals i implantació territorial, II. 
Organització i activitats, III. Les persones, IV. El finançament i els recursos econòmics, V. Espais i 
equipaments i VI. El present i el futur.  

Sabem que la informació que us demanem costa temps i esforç recollir-la però creiem que es tracta 
d’una inversió per a la millora del futur del món no lucratiu. La informació que faciliteu en aquest 
qüestionari s’utilitzarà per a finalitats de recerca. 

Gràcies per participar! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Aquest qüestionari està pensat per a ser consultat prèviament a omplir l’enquesta online 
https://www.research.net/r/Panoramic2016 

Abans de respondre el qüest ionari ,  s i  us plau l legiu amb atenció les següents pautes 
Us ajudaran a avançar de manera més àgil i a assegurar-vos  

que la informació que ens proporcioneu és la que es demana en cada cas. 
 
 
- Es recomana preparar la informació que necessitareu. L’acta de la darrera assemblea 2015 i 
e ls estatuts us ajudaran a respondre. Si disposeu de la memòria 2015 de l ’ent itat us serà d’utilitat. 
 
- El qüestionari està pensat per tenir una única resposta per cada organització 
 
- Responeu les preguntes en base a la vostra realitat de l ’any 2015 
 
- La durada prevista per respondre el qüestionari és aproximadament d’entre de 30 i  45 minuts 
 
- En cas d’haver part ic ipat en edicions anter iors, contacteu amb nosaltres si voleu rebre l’enllaç al 
qüestionari amb les dades que ens vau facilitar (per tal d’actualitzar-les i respondre només les preguntes noves) 

L’equip de trebal l  del Panoràmic  
estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al voltant d’aquest qüest ionari i  del projecte.  

Podeu contactar per correu electrònic panoramic@observatoritercersector.org, o bé, al te lèfon de suport  

93 256 40 87 

 

 



 
 

Si sou una organització que forma part del CAB (de ple dret) se us preguntarà per 
les següents qüestions 
 
 
CAB_2.11.8.1 Només per a entitats federades al CAB. Valoració del pla estratègic. Com valores el 
grau d’assoliment del propòsit del CAB en relació a la seva missió ens aquests darrers 4 anys?  
 
La missió del CAB és treballar per el desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a 
Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució 
d'organitzacions interessades en l'associacionisme. 
 

¨ Gens  
¨ Poc  
¨ Adient 
¨ Molt 
¨ NS/NR 

 
 
CAB_2.11.8.2 Només per a entitats federades al CAB En quin grau s’han assolit els valors que 
han volgut marcar l’essència del CAB en aquest darrer pla estratègic? (puntuar de l’1 poc ... al 4 
molt) 
 

 1 2 3 4 NS/NR 
Proximitat i  conf iança, imprescindible per teixir 
xarxa i complicitat dins la diversitat del sector.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Compromís amb la transformació social i la 
democràcia.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Transparència, com a valor intrínsec a transmetre 
del model associatiu vers els grups d’interès: 
ciutadania/persones associades, administracions 
públiques, finançadors, mitjans de comunicació, etc.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Independència per actuar i construir un discurs i un 
posicionament en les polítiques públiques sobre 
associacionisme.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Just íc ia entesa com el conjunt de drets de la 
ciutadania que cal protegir, especialment en el que 
afecta al CAB els de participació ciutadana i 
associacionisme. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Sostenibi l i tat en la gestió eficient dels recursos.  
 ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 
CAB_2.11.8.3 Només per a entitats federades al CAB Coneixeu els eixos estratègics del darrer pla 
estratègic del CAB?  
 

¨ Sí 
¨ Només alguns per sobre 
¨ No 

CAB_2.11.8.4 Només per a entitats federades al CAB Grau d’assoliment dels objectius plantejats 
en base als 3 eixos estratègics.  
 



 
 

CAB_2.11.8.4.1 En quin grau s’han assolit els objectius plantejats en base a l’eix A 
Millorar les capacitats del CAB? (puntuar de l’1 poc ... al 4 molt) 
 

 1 2 3 4 NS/NR 
A1. Mi l lors projectes i  serveis.  Enfortir els 
mecanismes interns i la qualitat en el desenvolupament 
d’activitats i projectes. S’han incorporat mecanismes de 
seguiment i avaluació dels projectes i serveis?  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

A2. Part ic ipació i  compromís de les associacions 
membres. Enfortir el nivell d’adhesió i de sentit de 
pertinença de les nostres entitats federades tot  
fidelitzant-les oferint un seguit d’activitats, propostes i 
projectes, que siguin valorats positivament, que generin 
il·lusió i garanteixin més participació per part de les 
federades.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

A3. Mi l lor comunicació i  promoció. A través de tots 
els canals i mitjans, però especialment a través de les 
eines 2.0. S’ha donat a conèixer àmpliament l’agenda de 
treball del CAB. El Pla de comunicació ha posicionat bé el 
CAB a nivell de notorietat i reconeixement dins del sector?  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

A4. Més legit imitat i  capacitat d' inter locució. S’ha 
assolit un nou model de  relacions institucionals. Una 
política d’aliances amb diferents actors, federacions i 
xarxes, institucions públiques i privades, acadèmia i altres 
actors internacionals. Aquest ha estat un dels eixos 
estratègics que ha permès millorar el coneixement del que 
representa el CAB, fer-lo més legítim per al  treball 
d’incidència política i contribuir a la difusió del sector 
associatiu?  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

A5. Una estructura organitzat iva al servei  del nou 
projecte. Treballant per la millora contínua de les 
competències i la formació de la junta directiva i l’equip 
tècnic. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 
 

CAB_2.11.8.4.1.6 Quina valoració global feu de l’eix estratègic A Millorar les capacitats del 
CAB en base als objectius plantejats? 

 
¨ Gens assolit 
¨ Poc assolit 
¨ Assolit 
¨ Totalment assolit 
¨ NS/NR 

 
 

CAB_2.11.8.4.1.7 Grau d’acord amb l’afirmació: l’enfortiment institucional ha estat una 
prioritat per l’organització 

 
¨ Gens d’acord 
¨ Poc d’acord 
¨ D’acord 



 
 

¨ Molt d’acord 
¨ NS/NR 

 
 
 

CAB_2.11.8.4.2 En quin grau s’han assolit els objectius plantejats en base a l’eix B 
Creixement sostenible de l'organització? (puntuar de l’1 poc ... al 4 molt) 

 
 1 2 3 4 NS/NR 
B1. Creixement de la base socia l. S’ha ampliat el 
públic objectiu a altres formules jurídiques que 
coordinen a altres associacions, especialment les que 
resultin estratègiques per ser les més representatives de 
cadascun dels seus sectors i del territori. S’han vinculat 
les entitats adherides al Codi ètic i les usuàries de 
serveis de Torre Jussana.  Aquest nou marc de relacions 
ha significat un creixement en el número 
d'organitzacions vinculades que hagi reforçat la 
representativitat del CAB.  
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

B2. Equi l ibr i  pressupostar i .  Aquest creixement s’ha 
basat també en l'equilibri pressupostari. S’ha garantit un 
model sostenible a partir d’un creixement en recursos 
propis, de forma que al final del pla estratègic hi hagi 
avui un major equilibri entre el finançament públic i el 
privat. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 

 
CAB_2.11.8.4.2.3 Quina valoració global feu de l’eix estratègic B Creixement sostenible de 
l’organització en base als objectius plantejats? 

 
¨ Gens assolit 
¨ Poc assolit 
¨ Assolit 
¨ Totalment assolit 
¨ NS/NR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAB_2.11.8.4.3 En quin grau s’han assolit els objectius plantejats en base a l’eix C Defensa i 
enfortiment de l’associacionisme? (puntuar de l’1 poc ... al 4 molt) 

 
 1 2 3 4 NS/NR 
C1. #congrespermanent. S’ha impulsat el congrés 
permanent com a eina d’impuls i seguiment de les 
propostes polítiques d’enfortiment del sector associatiu. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

C2. Consol idar e l  Codi èt ic de les associacions. 
Com una eina útil i senzilla per les associacions i 
reconeguda per diferents actors. Estar adherit al Codi ètic 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  



 
 

ha generat serveis i reconeixements concrets, i ha permès 
ampliar els espais de coordinació i relació amb les entitats 
de la ciutat. 
 
C3. Continuar sent l 'actor estratègic en el futur 
de Torre Jussana. Creus que el CAB ha fet tots els 
esforços per aconseguir la gestió cívica de l’equipament 
Torre Jussana? 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

C3. Continuar sent l 'actor estratègic en el futur 
de Torre Jussana. Ha aconseguit la gestió cívica de 
l’equipament Torre Jussana? 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

C3. Continuar sent l 'actor estratègic en el futur 
de Torre Jussana. S’ha innovat i revisat el catàleg de 
serveis de formació, assessorament, generació de 
coneixement i altres línies de serveis i activitats? 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

C3. Continuar sent l 'actor estratègic en el futur 
de Torre Jussana. Les entitats federades al CAB i la 
resta d’associacions i altres organitzacions no lucratives 
han participat molt més d’aquests serveis? 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

C3. Continuar sent l 'actor estratègic en el futur 
de Torre Jussana. Torre Jussana es percebut com a 
projecte necessari per al sector associatiu de la ciutat, 
l'àrea metropolitana i del país. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 

 
CAB_2.11.8.4.3.8 Quina valoració global feu de l’eix estratègic C Defensa i enfortiment de 
l’associacionisme en base als objectius plantejats? 

 
¨ Gens assolit 
¨ Poc assolit 
¨ Assolit 
¨ Totalment assolit 
¨ NS/NR 

  
 

CAB_2.11.8.4.3.9 Grau d’acord amb l’afirmació: El CAB ha de continuar sent l’actor 
estratègic en el futur de Torre Jussana. 

 
¨ Gens d’acord 
¨ Poc d’acord 
¨ D’acord 
¨ Molt d’acord 
¨ NS/NR 

 
 

CAB_2.11.8.5 Només per a entitats federades al CAB  Quin grau de prioritat han de tenir pel CAB 
els seguents temes durant el pròxims 4 anys?  
 
 
 



 
 

CAB_2.11.8.5.1 Model organitzatiu i dinàmica participativa del CAB. Quines són les 3 
qüestions més prioritàries? 
 

 Prioritàira 
Incrementar la relació entre el CAB i les federacions membres 
 

¨  

Millorar la participació de les federacions membres en el si del CAB 
 

¨  

Promoure el vincle entre el CAB i les entitats membres de les 
federacions 

¨  

Redefinir els espais de participació i treball actuals 
 

¨  

Millorar la dinàmica de relleus a la junta del CAB 
 

¨  

Redefinir l’àmbit territorial d’incidència del CAB: districtes, ciutat, àrea 
metropolitana i país 

¨  

 
 

CAB_2.11.8.5.2 Incidència i legitimitat: rol del CAB. Ordenar per ordre de prioritat (1 molt 
prioritari ... 7 poc prioritari) 

 
 Prioritat 

Coordinació: actuar com a espai de trobada i relació entre les entitats membres  

Representació: referència d’un col·lectiu determinat que té una identitat pròpia o 
presenta una especialització determinada 

 

Reconeixement i/o validació: per la qual l’entitat de segon grau confereix legitimitat a 
les entitats agrupades pel fet de pertànyer   

 

Interlocució: funció de diàleg davant d’altres agents, especialment amb 
l’Administració, per tal de millorar la incidència del propi sector associatiu 

 

Mediació: intervenció en conflictes entre les entitats membres  

Generació de coneixement: fa possible la creació de coneixement d’interès quan les 
entitats membres no tenen recursos per generar-lo. Això implica oferir una visió 
global i de conjunt a les entitats sobre el seu sector o territori d'actuació 

 

Prestació de serveis: consisteix a oferir a les entitats i/o a la ciutadania serveis que 
facilitin la seva tasca o que atenguin les seves necessitats. En el cas de serveis a les 
entitats, inclou la consecució i distribució de recursos 

 

 
 
 
 

CAB_2.11.8.5.3 Projectes del CAB (puntuar de l’1 poc ... al 4 molt) 
 

 1 2 3 4 
Projecte Panoràmic: repensar el seu sentit, utilitat i 
vigència 
 

¨  ¨  ¨  ¨  

Projecte Codi ètic: repensar el seu sentit, utilitat i vigència 
 
 

¨  ¨  ¨  ¨  

Projecte Torre Jussana: revitalització de l’espai i 
acostarment al teixit associatiu. 
 

¨  ¨  ¨  ¨  

Altres projectes (especificar) ...... ¨  ¨  ¨  ¨  



 
 

 
 
 
 

CAB_2.11.8.5.4 On centraríeu els esforços del CAB en clau de suport a les entitats? 
(marqueu una única opció) 

 
¨ Oferir suport a les federacions membres (serveis, suport, etc.) 
¨ Oferir suport a les a les entitats membres de les federacions  (serveis, suport, 

etc.) 
Observacions ..... 

 
 
 
 
CAB_2.11.8.6 Només per a entitats federades al CAB Quina paraula clau aportaríeu des de la 
vostra entitat per tal que el CAB respongués a les necessitats del teixit associatiu els propers 
anys?  
 
 
 
 
CAB_2.11.8.7 Només per a entitats federades al CAB Quin és l’escenari de gestió cívica de 
Torrejussana que més s’adequa al projecte per als propers anys? (marqueu una única opció) 
 

¨ Gestió cívica 100% a través del CAB amb independència de l’Ajuntament 
¨ Gestió cívica prioritzant una aliança estratègica amb l’Ajuntament 

 
 
CAB_2.11.8.8 Només per a entitats federades al CAB Com ha de ser el seguiment d’execució del 
pla? (marqueu una única opció) 
 

¨ Cada any 
¨ Al final del pla (3 anys) 
¨ Altres (especificar) ..... 

 
 
CAB_2.11.8.9 Només per a entitats federades al CAB Altres observacions en relació als reptes de 
futur del CAB pels propers 4 anys 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


