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Estimació entitats actives



Àmbit prioritari d’activitat



Les persones

Persones 
actives en el dia 

a dia de les 
organitzacions

Persones associades, membres de la junta, voluntàries, 
col·laboradores, etc. que participen de forma constant i 

continuada en l’organització



Implicació

Com més petita 
és una entitat 

més implicades 
estan les seves 

persones 
associades 



Diversitat
Heu incorporat criteris de diversitat (sexe, 
edat, procedència, distribució territorial, 

etc.) en el funcionament associatiu?  El 35% de les 
organitzacions ha 
incorporat criteris 
de diversitat en el 
seu funcionament 

diari



Espais de participació

A més de l’assemblea i la junta, disposeu 
d’altres espais de participació (grups de treball, 

comissions, etc.)?  2 de cada 3 
organitzacions 

compta amb espais 
de participació més 
enllà de l’assemblea 

i la junta



Equitat de gènere

Qui ocupa el 
càrrec de 

presidència?



Espais i locals

Situació de la 
seu

Situació actual i 
situació desitjada



Recursos econòmics i la seva procedència

El 44% compta 
amb fins 15 mil 
euros anuals

D’on provenen els 
recursos segons la 

grandària?



Aportacions en espècie

Una organització pot rebre ajut de més d’un agent
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Principals reptes



Base social

Realitzeu accions per ampliar el 
nombre de persones associades? 

Gairebé 7 de 
cada 10 afirmen 
realitzar accions 
per ampliar la 
base social



Diversificació de recursos



Vertebració

Nombre d’entitats membres en 
federacions, coordinadores, 
plataformes, etc. 2 de cada 3 

federacions 
compta amb 30 

o menys 
organitzacions



Reconeixement
Grau d’acord o desacord amb l'afirmació́: “Les administracions públiques haurien 

de reconèixer en els reglaments de participació́ ciutadana els processos 
participatius impulsats per la mateixa ciutadania i les associacions” (entitats amb 

seu a Barcelona) 
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