Panoràmic 2017
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 2017 es posa en marxa la 4a edició oberta a totes les entitats no lucratives
catalanes. Per a més informació consulteu www.elpanoramic.org
Qüestionari general
Aquest qüestionari està estructurat en sis parts: I. Dades generals i implantació territorial, II.
Organització i activitats, III. Les persones, IV. Espais i equipaments, V. El finançament i els recursos
econòmics 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!

Abans de respondre el qüestionari, si us plau llegiu 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 2016 i
els estatuts us ajudaran a respondre. Si disposeu de la memòria 2016 de l’entitat 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 2016
- La durada prevista per respondre el qüestionari és aproximadament de 45 minuts
- En cas d’haver participat en edicions anteriors, 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 treball del Panoràmic
estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al voltant d’aquest qüestionari i del projecte.
Podeu contactar per correu electrònic elpanoramic@ferrerguardia.org, o bé, al telèfon de suport
936011644

Aquest qüestionari està pensat per a ser consultat prèviament a omplir l’enquesta online

Part I. Dades generals i implantació territorial
1.1 Dades generals de la vostra organització
1.1.1. Nom de l’organització
1.1.3 Adreça

1.1.2 NIF
1.1.4 Codi Postal

1.1.7 Telèfon

1.1.5 Municipi

1.1.8 Correu electrònic genèric

1.1.6 Comarca
1.1.9 Web

[Al escollir municipi s’entra automàticament en l’itinerari que inclou preguntes que es realitzen al
conjunt d’entitats participants (iniciades amb CAT) o que es realitzen només a les entitats del
municipi (p.e. en el cas de Barcelona iniciades amb BCN)]
Si us plau, és important que marqueu només el vostre municipi per tal d’adreçar-vos a l’itinerari
adient

1.2. Dades de la persona que contesta
1.2.1 Nom i cognoms de la persona que respon:

1.2.2 Correu electrònic directe:

..............................................................

................................................................

1.2.3 Posició que ocupeu a l’entitat
□

Presidència

□ Vicepresidència

□

Secretaria

□ Tresoreria

□

Vocalia

□ Gerència (direcció, coordinació, etc.)

□

Equip tècnic

□ Altres (especificar).....................

CAT_1.3 Quin és l’any de constitució de la vostra entitat?

CAT_1.4 La forma jurídica de la vostra entitat és:
Associació
Cooperativa no lucrativa
Federació / Confederació
Club esportiu
Fundació (només en cas de marcar ‘Fundació’ s’obre desplegable)
¨ Privada
¨ Pública
¨ Organització sense forma jurídica
¨ Altres (especificar) ...........
¨
¨
¨
¨
¨
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CAT_1.5 Indiqueu si la vostra entitat és una organització de base, de segon nivell o de tercer nivell.
S’entén per organització de base aquella que agrupa persones. S’entén per associació de
segon/tercer nivell aquella que agrupa entitats.
□

Associació de base

□

Associació de segon nivell

□

Associació de tercer nivell o superior

[En funció de la resposta en la Part II. Organització i activitats hi ha preguntes específiques per
entitats de base indicades amb una B i de nivells superiors indicades amb S]

Implantació territorial
BCN_1.6 Només per entitats de Barcelona. En quin districte se situa la vostra seu? (en cas de
tenir més d’una indicar on s’ubica la seu principal)
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Ciutat Vella
Eixample
Sants – Montjuïc
Les Corts
Sarrià – Sant Gervasi
Gràcia
Horta – Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí

TER_1.6 Només per entitats de Terrassa. En quin districte se situa la vostra seu? (en cas de tenir
més d’una indicar on s’ubica la seu principal)
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI

SCG_1.6 Només per entitats de Santa Coloma de Gramenet. En quin districte se situa la vostra
seu? (en cas de tenir més d’una indicar on s’ubica la seu principal)
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Districte I. Centre i Can Mariné
Districte II. Llatí, Riera Alta i Cementeri Vell
Districte III. Singuerlín, les Oliveres, Can Franquesa i la Guinardera
Districte IV. Riu Nord i Riu Sud
Districte V. Raval, Santa Rosa i Safaretjos
Districte VI. Fondo
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CAT_1.7 Indiqueu quin és l’àmbit territorial d’actuació principal de la vostra entitat. (Marqueu una
única resposta)
□
□
□
□
□
□
□

En l’àmbit municipal (només al vostre barri o districte) (passa a la part II)
En l’àmbit municipal (a múltiples barris o a tot el municipi) (Per entitats de Barcelona passa
a la pregunta 1.8 i per a la resta de municipis passa a la part II)
A la comarca
A la província
A tot Catalunya
A tot l’Estat
En l’àmbit internacional

CAT_1.8 Del total d’activitat que desenvolupa la vostra entitat indiqueu el percentatge que es va
realitzar en 2016 al municipi on s’ubica la seu principal.
¨
¨
¨
¨
¨
¨

0% (passa a la part II)
1% - 25% (passa a pregunta 1.8)
26% - 50% (passa a pregunta 1.8)
51% - 75% (passa a pregunta 1.8)
76% - 99% (passa a pregunta 1.8)
100% (avís de resposta incongruent: revisa la teva resposta de la pregunta 1.6)

BCN_1.9 Assenyaleu quins són els districtes o barris de la ciutat de Barcelona on desenvolupeu
la vostra activitat (marqueu tantes caselles com necessiteu). En cas de desenvolupar activitat a
tota la ciutat només cal marcar l'opció 'A tota la ciutat'.
¨ Tota la ciutat

Ciutat
□
□
□
□
□
□

Vella
TOT EL DISTRICTE
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Observacions .....

Eixample
□ TOT EL DISTRICTE
□ Fort Pienc
□ Sagrada Família
□ Dreta de l'Eixample
□ L'Antiga Esquerra de l'Eixample
□ La Nova Esquerra de l'Eixample
□ Sant Antoni
□ Observacions .....

Sants
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

– Montjuïc
TOT EL DISTRICTE
El Poble-sec
La Marina del Prat Vermell
La Marina de Port
La Font de la Guatlla
Hostafrancs
La Bordeta
Sants-Badal
Sants
Observacions ....

Les Corts
□ TOT EL DISTRICTE
□ Les Corts
□ La Maternitat i Sant Ramon
□ Pedralbes
□ Observacions ....
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Sarrià
□
□
□
□
□
□
□
□

- Sant Gervasi
TOT EL DISTRICTE
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
Les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
El Putget i Farró
Observacions

Gràcia
□
□
□
□
□
□
□

TOT EL DISTRICTE
Vallcarca i els Penitents
El Coll
La Salut
Vila de Gràcia
Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Observacions ....

Horta
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

– Guinardó
TOT EL DISTRICTE
El Baix Guinardó
Can Baró
El Guinardó
La Font d'en Fargues
El Carmel
La Teixonera
Sant Genís dels Agudells
Montbau
La Vall d'Hebron
La Clota
Horta
Observacions ....

Nou Barris
□ TOT EL DISTRICTE
□ Vilapicina i la Torre Llobeta
□ Porta
□ El Turó de la Peira

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Can Peguera
La Guineueta
Canyelles
Les Roquetes
Verdum
La Prosperitat
La Trinitat Nova
Torre Baró
Ciutat Meridiana
Vallbona
Observacions ....

Sant Andreu
□ TOT EL DISTRICTE
□ Trinitat Vella
□ Baró de Viver
□ Bon Pastor
□ Sant Andreu de Palomar
□ La Sagrera
□ El Congrés i els Indians
□ Navas
□ Observacions ....
Sant Martí
□ TOT EL DISTRICTE
□ El Camp de l'Arpa del Clot
□ El Clot
□ El Parc i la Llacuna del Poblenou
□ La Vila Olímpica del Poblenou
□ El Poblenou
□ Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou
□ El Besòs i el Maresme
□ Provençals del Poblenou
□ Sant Martí de Provençals
□ La Verneda i la Pau
□ Observacions ....
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Part II. Organització i activitats
CAT_B_2.1. Assenyaleu quin considereu que és l’àmbit principal d’actuació de la vostra entitat,
allò que us caracteritza (marqueu una única resposta).
Cultura (Les entitats culturals accedeixen a un itinerari
Acció Social
□ Addiccions
□ Atenció a les dones
□ Gent Gran
□ Atenció a la infància i/o joventut
□ Discapacitat
□ Salut mental
□ Salut (no inclou salut mental)
□ Persones immigrades
□ Pobresa i exclusió
□ Acció social (sense especificar)
Ambiental
□ Custòdia del territori
□ Defensa i protecció d'animals
□ Ecologia i protecció de la natura
□ Energies alternatives
□ Mobilitat
□ Ambiental (sense especificar)
Comunitàries i veïnals
□ Associacions veïnals
□ Xarxes de suport
□ Desenvolupament comunitari
□ Foment i suport a la ciutadania activa
□ Comunitàries i veïnals (sense especificar)
Cooperació, pau i drets humans
□ Ajuda humanitària
□ Drets humans
□ Cooperació al desenvolupament
□ Comerç Just
□ Pau
□ Cooperació, pau i drets humans (sense
especificar)

Activitat econòmica
□ Promoció econòmica
□ Associació de professionals
□ Associació de comerciants
□ Economia social
□ Defensa dels consumidors
□ Activitat econòmica (sense especificar)

específic sobre les activitats formatives que realitzen)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Àmbit de la festa i l’artesania
Ateneisme cultural: Ateneus i casals populars
Castellers i falcons
Ciència, divulgació, estudi i recerca
Cant coral i música
Dansa
Diables, bestiari i trabucaires
Gegants i nans
Teatre i arts escèniques
Cinema i la fotografia
Cases regionals
Cultura i llengua catalana
Cultures estrangeres i multiculturalitat
Oci, temps lliure o aficions
Cultura (sense especificar)

Drets civils
□ Drets econòmics, socials i culturals
□ Drets sexuals i reproductius
□ Equitat de gènere
□ Associacions cannàbiques
□ Drets civils (sense especificar)
Formació i educació
□ Associació de mares i pares d’alumnes
□ Associació d’estudiants
□ Formació d’adults i aules d'extensió
universitària
□ Associacionisme educatiu
□ Formació i educació (sense especificar)
Esport
□ Iniciació a la pràctica d’activitat física o esportiva
□ Iniciació, perfeccionament i tecnificació d’un
esport
□ Activitat fisicoesportiva recreativa
□ Esport i salut
□ Integració esportiva
□ Esport per a persones amb discapacitats
□ Esport (sense especificar)
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Observacions ................

CAT_B_2.2 La vostra organització està formada per joves? (marqueu una única resposta)
¨ Sí, som una associació juvenil
¨ Sí, som una secció juvenil d’un partit polític o sindicat
¨ No, però duem a terme de forma continuada programes i actuacions adreçats de
forma exclusiva a les persones joves
¨ Cap de les respostes anteriors
¨ No ho sé
¨ Altres (especificar) .........

CAT_2.3 En l'actualitat, la teva entitat està inspirada en valors religiosos?
□

Sí

□ No

Observacions...

Només en cas afirmatiu. CAT_2.3.1 Indica quina confessió/religió inspira els vostres
valors:
□
□
□
□
□
□
□
□

Budisme
Catolicisme /Església Catòlica
Església adventista del Setè Dia
Església Evangèlica /Protestantisme
Esglésies orientals
Fe bahà'í
Hinduisme
Islam

□ Judaisme
□ Mormons / Església de Jesucrist dels Sants dels
Darrers Dies
□ Sikhisme
□ Taoisme
□ Testimonis de Jehovà
□ Altres (especificar) ....
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Aquesta plana només l’han d’omplir les entitats de segon nivell o superior (federacions,
coordinadores, ...)
CAT_S_2.1. Assenyaleu quin considereu que és l’àmbit principal d’actuació de la vostra entitat,
allò que us caracteritza (marqueu una única resposta).
□
□
□
□
□
□

Acció social
Ambiental
Comunitària i veïnal
Cooperació, pau i drets humans
Activitat econòmica
Coordinadora territorial

□
□
□
□
□
□

Cultura
Drets civils
Formació i educació
Joventut
Esport
Altres (especificar) .......

CAT_S_2.2. Quins criteris s’han seguit per incorporar les vostres entitats membres (o de base)?
Marqueu una única resposta
□
□
□
□

Àmbit d’actuació
Àmbit territorial
Àmbit d’actuació i àmbit territorial
Altres criteris (especificar) .....................

CAT_S_2.3 Indiqueu el nombre total d’entitats membres (o de base) que conformen la vostra
organització.

CAT_S_2.4. Indiqueu el nombre de les vostres entitats membres (o de base) que tenen la seu prinicipal a la
ciutat de Barcelona.

CAT_S_2.5. Indiqueu el nombre d’entitats participants en la última assemblea a l’any 2016.
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Òrgans de govern
CAT_AB_2.6 Quantes persones van participar a la darrera assemblea de 2016? Indiqueu el
total i el percentatge de dones i homes. (Entre els dos ha de sumar 100%).
Nombre de
persones

% Dones

% Homes

%

%

Participants a l’assemblea

Suma 100%

CAT_AB_2.6.1. Les persones que participen a la vostra assemblea disposen amb anterioritat d’informació
sobre el continguts dels temes i propostes que es tractaran?
¨ Sí
¨ No
¨ No ho sé

CAT_2.7 Quantes persones formen la vostra junta directiva en 2016? Indiqueu el total i el percentatge de
dones i homes. (Entre els dos ha de sumar 100%).
Nombre de
persones

% Dones

% Homes

%

%

Participants a la junta

Suma 100%

CAT_F_2.7.1 Només per a fundacions. Quantes persones formen el vostre patronat? Indiqueu el total i el
percentatge de dones i homes. (Entre els dos ha de sumar 100%).
Nombre de
persones

% Dones
%

Membres del Patronat

% Homes
%

Suma 100%

CAT_F_2.7.2 Només per a fundacions. Del total de persones membres del vostre patronat, si us plau,
especifiqueu ara el tipus de representació que tenen en cada cas:
Nombre de persones
Nominal
Entitat sense afany de lucre
Administració pública
Entitat mixta (públic-privada)
Empreses
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CAT_2.8 El càrrec de presidència de la vostra organització l’ocupa... (marqueu una única resposta)
□
□
□

Una dona
Un home
Presidència mixta

Observacions ........

CAT_2.9. Indiqueu si les persones no sòcies de l’organització poden participar de diferents espais i
processos:
Sí

No

No ho
sé

Les persones no sòcies poden participar de l’assemblea.
Les persones no sòcies poden participar de les comissions o grups de treball
Les persones no sòcies poden participar de l’organització d’activitats o
projectes

CAT_2.10 La vostra organització forma part d’alguna xarxa, plataforma, federació...entitat de 2n o 3r nivell?
□ Sí
□ No (passa a la pregunta CAT_2.11)
□ No ho sé

CAT_2.11 Només per a entitats que formen part d’una organització de 2n nivell Indiqueu a quina federació o
plataforma pertany la vostra entitat. Podeu marcar entre les següents opcions (que són associacions
participants al CAB i/o al projecte) i també omplir l'espai més a baix.
Només Barcelona
¨
¨
¨
¨
¨

CAB – Consell d’Associacions de Barcelona
CAL - Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
CATFAC - Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya
CJB - Consell de la Joventut de Barcelona
CNJC – Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
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¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

COCEMFE Barcelona – Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de
Disminució Física Francesc Layret
Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris
Coordinadora Catalana de Fundacions
Coordinadora d’Entitats d’Horta
Coordinadora d’Entitats del Poblenou (MARTÍKOOR)
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
Coordinadora d’Entitats Eix Prim (MARTÍKOOR)
ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
ENS – Ens de l’Associacionisme Cultural Català
FAC - Federació d’Ateneus de Catalunya
FACEPA - Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes
FAGIC - Federació d’Associacions Gitanes De Catalunya
FAPAC - Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
FATEC - Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
FAVB - Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
FCD - Federació Catalana de Drogodependències
FCDSang - Federació Catalana de Donants de Sang
FCVS - Federació Catalana de Voluntariat Social
FECARECAT - Federació de Casas Regionales y Entidades Culturales de Catalunya
Federació d’entitats del Clot – Camp de l’Arpa (MARTÍKOOR)
FEDELATINA – Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña
Federació ECOM
FOCAGG - Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran
FPT- MCECC
Fundació Tot Raval
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
MEV – Moviment d’Esplai del Vallés
MLP – Acció Escolta
MLP – Esplac
Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta
Taula d’Entitats de Sarrià
Unió d'Entitats de la Marina
VERN - Coordinadora d'Entitats de la Verneda - St. Martí (MARTÍKOOR)
Xarx@ntoni - Xarxa Comunitària de Sant Antoni
Obrador del Tercer Sector Ambiental
XES – Xarxa d’Economia Solidària

CAT_2.11.1 Altres organitzacions de segon nivell, plataformes, consells, etc. a les que la vostra
entitat està federada
Federacions / Plataformes / Coordinadores / Consells, etc.
Organització segon nivell o superior 1
Organització segon nivell o superior 2
Organització segon nivell o superior 3
10

CAT_2.11.2 S’ha previst que les organitzacions de segon nivell o superior així com les
administracions públiques participants en el projecte puguin accedir a les dades de les seves
entitats. Per aquest motiu es demana el vostre consentiment per facilitar les respostes del vostre
qüestionari. En cas que no el doneu, marqueu No.
□

No

CAT_2.12 Heu utilitzat alguna vegada els serveis online del Centre de serveis a les associacions –
Torre Jussana? En cas afirmatiu, valoreu els següents:
No ho
conec

El
conec
però no el
fem servir

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

Notícies pàgina web
Taulell d’anuncis (crides de voluntariat,
ofertes laborals, espais i materials)
Canal de Youtube
Butlletí electrònic TJ Express
Formació online
Assessoraments online
Guies d’assessorament
Publicacions ‘Útils Pràctics’
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CAT_2.13 Coneixeu les següents eines de comunicació i portals impulsat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat entorn el voluntariat i l’associacionisme? En cas

afirmatiu, indiqueu si els heu utilitzat i quina valoració feu de la seva utilitat
No ho
conec

El conec
però no el
fem servir

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

Web Voluntariat.org
Butlletí Abast (quinzenal)
Xarxanet
Serveis d’assessorament gratuïts
Pla de Formació de l’Associacionisme
i Voluntariat de Catalunya

SCG_2.13.1. Només per a entitats de Santa Coloma de Gramenet. Coneixeu les següents eines i
serveis del Punt de Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet? En cas afirmatiu, indiqueu si els

heu utilitzat i quina valoració feu de la seva utilitat
No ho
conec

El conec
però no el
fem servir

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

Diagnosi i orientació individualitzada
per millorar la gestió associativa
Suport en la captació de persones
voluntàries
Mediació i recursos per desenvolupar
projectes socials a la ciutat
Formació destinada a l’àrea de la
gestió associativa i als voluntaris de
l’entitat
Apropament i treball en xarxa entre
les entitats socials de la ciutat.
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VG_2.13.1_ Només per a enttitats de Vilanova i la Geltrú. L’Ajuntament vol ampliar els
serveis de l’actual Oficina d’Entitats creant un Punt de Voluntariat. Quins serveis o
activitats considereu que han de formar part del futur Punt de Voluntariat? Valoreu de l’1
(poc important) al 5 (molt important):
5

4

3

2

1

Assessorament i orientació sobre el teixit
associatiu

¨

¨

¨

¨

¨

Assessorament i orientació sobre
voluntariat!

¨

¨

¨

¨

¨

Ofertes formatives per a entitats i persones
voluntàries

¨

¨

¨

¨

¨

Crides de voluntariat de les entitats

¨

¨

¨

¨

¨

Borsa de voluntariat

¨

¨

¨

¨

¨

Recull de recursos per a entitats

¨

¨

¨

¨

¨

Activitats per fomentar el treball en xarxa

¨

¨

¨

¨

¨

Difusió d’activitats

¨

¨

¨

¨

¨
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IGL_2.13.1_ Només per a enttitats d’Igualada. L’Ajuntament vol posar en marxa una
Oficina d’entitats. Quins serveis o activitats considereu que han de formar part del futur
servei? Valoreu de l’1 (poc important) al 5 (molt important):
5

4

3

2

1

Assessorament i orientació sobre el teixit
associatiu

¨

¨

¨

¨

¨

Assessorament i orientació sobre
voluntariat!

¨

¨

¨

¨

¨

Assessorament i orientació sobre tràmits
relacionats amb les administracions

¨

¨

¨

¨

¨

Ofertes formatives per a entitats i persones
voluntàries

¨

¨

¨

¨

¨

Crides de voluntariat de les entitats

¨

¨

¨

¨

¨

Borsa de voluntariat

¨

¨

¨

¨

¨

Recull de recursos per a entitats

¨

¨

¨

¨

¨

Activitats per fomentar el treball en xarxa

¨

¨

¨

¨

¨

Difusió d’activitats

¨

¨

¨

¨

¨

CAT_2.14 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
l’organització i les activitats.
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Part III: Les persones
Ara us demanem informació sobre les persones implicades en la vostra entitat. Donat que es poden establir
diferents tipus de relació us preguntem per les formes més habituals i, si escau, podreu afegir altres formes no
contemplades. Recordeu que l’any de referència és 2016.

CAT_3.0 En conjunt, quantes persones participen activament en la teva organització? Poden ser
persones associades, voluntàries, etc.

Total persones actives

Les entitats amb forma jurídica fundació passen a la pregunta CAT_3.2

CAT_B_A_3.1.1. Només per associacions de base Indiqueu el nombre de persones sòcies de la
vostra organització. Si sou una AMPA, si us plau, indiqueu el nombre de famílies

Total persones sòcies

CAT_B_A_3.1.2. Només per associacions de base Especifiqueu el percentatge de dones
associades i homes associats. (Entre els dos ha de sumar 100%). Si sou una AMPA, no cal que
contesteu aquesta pregunta.
Dones

Homes
%

%

Suma 100%
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CAT_B_A_3.1.3. Només per associacions de base De total de persones associades, indiqueu en
percentatge quin és el seu grau d’implicació en base als següents quatre nivells. (Entre els quatre
ha de sumar 100%).
Grau d’implicació

Dirigents

Persones
sòcies
%

Aquelles persones que assumeixen tasques i responsabilitats de lideratge, coordinació, i
organització envers el projecte general. Participen activament als diferents espais de decisió i
en l’organització dels diferents projectes de l’entitat.

Activistes i responsables

%

Aquelles persones activistes, que tot i no assumir responsabilitats de lideratge, coordinació i
organització general de l’entitat, són persones que participen activament de les diverses
activitats, solen assistir a les reunions i s’involucren en l’organització d’activitats o projectes
concrets, a més de pagar la quota (si és el cas).

Persones associades de base

%

Aquelles persones que no assumeixen responsabilitats i no participen en l’organització de les
activitats, però assisteixen puntualment a algun dels espais de decisió, assisteixen amb certa
assiduïtat a les activitat, poden col·laborar puntualment donant un cop de mà, a més de pagar
la quota (si és el cas).

Persones associades inactives

%

Aquelles persones que tot i ser sòcies no solen participar en cap dels espais.

Suma 100%

CAT_3.2 La vostra organització desenvolupa projectes de voluntariat? (Projectes integrats per
equips de persones voluntàries que tot i no ser sòcies realitzen tasques per al desenvolupament
dels projectes) .

□
□

Sí (continua)
No (passa a la pregunta CAT_3.3)

CAT_3.2.1 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Indiqueu el
nombre de persones voluntàries de la vostra organització

Total persones voluntàries
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CAT_3.2.2 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Especifiqueu el
percentatge de persones voluntàries per edat i sexes

Dones

Homes

De 16 a 17 anys
De 18 a 29 anys
De 30 a 50 anys
De 51 a 64 anys
65 anys i més
No disposo d’aquesta
informació per edats

CAT_3.2.3 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Especifiqueu el
percentatge de persones voluntàries per edat i nivell d’estudis (en cas de no disposar
d’una dada exacta, si us plau, doneu una aproximació).

Estudis
primaris (o
sense
estudis)

Estudis
secundaris
(batxillerat i
formacions
professiona
ls)

Estudis
universitaris

NS

De 16 a 17 anys
De 18 a 29 anys
De 30 a 50 anys
De 51 a 64 anys
65 anys i més

CAT_3.2.4 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Del total de
persones voluntàries, indiqueu en percentatge, quin és el grau d’implicació d’acord amb
els següents nivells.
Persones voluntàries
A

%

Col·laboració en la organització d’activitats i/o assumpció de responsabilitats
en l’entitat

B

%

Assistència a les reunions de l’equip i/o participació puntual en les activitats
per l’entitat

C

%

Participació puntual en les activitats de l’entitat

17

Suma 100%

CAT_3.2.5 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Quins àmbits de
voluntariat treballeu? Podeu marcar més d’una resposta

Els serveis socials
Els serveis sanitaris
L’atenció i el suport a les famílies
L’associacionisme educatiu.
L’oci i el lleure
La cultura
L’esport
La justícia global, la defensa dels
drets humans, el foment de la pau i
la cooperació
¨ El voluntariat internacional
¨ La defensa del medi ambient
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ La igualtat de gènere i el respecte
per la identitat i l’orientació sexuals
¨ La joventut
¨ La gent gran
¨ El millorament de les condicions
socioeconòmiques i la cohesió
social
¨ Les activitats comunitàries i veïnals
¨ Els moviments ateneistes
¨ La protecció dels animals
¨ Altres (especificar) .....

CAT_3.2.6 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Coneixeu la Llei
25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme?
¨ Sí
¨ No

CAT_3.2.7 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries L’entitat disposa
d’una persona responsable del voluntariat (sigui aquesta remunerada o voluntària)?
¨ Sí, que també és voluntària
¨ Sí, que és remunerada
¨ No

CAT_3.2.8 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Pel que fa a la
gestió del voluntariat, l’entitat disposa...

D’una assegurança per a les persones voluntàries?

D’un full de compromís que signen tant la persona
voluntària com una persona responsable de
l’organització a l’iniciar el voluntariat?

Sí
¨

No
¨

NS
¨

¨

¨

¨
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CAT_3.2.9 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Pel que fa a la
gestió del voluntariat, l’entitat disposa...
Anual
Actualització del registre de persones
voluntàries

¨

Actualització i revisió del Pla de
Voluntariat

¨

Actualització i revisió del programa
d’actuacions / activitats
Actualització i revisió el pla de formació
de les persones voluntàries

Plurianual
¨

Altres

NS

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Altres (especificar) __________

CAT_3.2.10 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries La formació de
les persones voluntàries es realitza... (podeu marcar més d’una casella)
¨
¨
¨
¨

Promoguda per la pròpia entitat
En una altra entitat (formació oberta per a qualsevol persones voluntària)
En l’ajuntament on la persona voluntària resideix
Altres (especificar) _____________
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CAT_3.2.11 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Pel que fa a la
gestió i formació del voluntariat, marqueu ara sí o no, en les següents afirmacions.
Sí

No

No ho sé

No
procedeix

L’entitat sol·licita formació prèvia de
voluntariat (CIV, etc.)?

¨

¨

¨

¨

S’apliquen estratègies innovadores en la
gestió, captació i formació del voluntariat?

¨

¨

¨

¨

Empreu mitjans digitals (web/blog/xarxes)
per donar visibilitat a l’activitat voluntària?

¨

¨

¨

¨

Empreu mitjans digitals (web/blog/xarxes)
per potenciar el treball intern de les persones
voluntàries?

¨

¨

¨

¨

Es fa ús de les TIC per a la formació del
voluntariat?

¨

¨

¨

¨

La persona voluntària participa en el disseny
del seu propi itinerari formatiu?

¨

¨

¨

¨

Es facilitat informació sobre l’estructura,
organització i finalitats de l’organització?

¨

¨

¨

¨

S’informa a la persona voluntària del ‘cicle
del voluntariat’? (acollida, vinculació,
seguiment, valoració, desvinculació)

¨

¨

¨

¨

A banda de la persona responsable de
voluntariat, hi ha d’altres persones de
l’entitat que fan seguiment del voluntariat?

¨

¨

¨

¨

Es certifica les activitats i projectes on ha
participat la persona voluntària?

¨

¨

¨

¨

Hi ha projectes de voluntariat puntuals fora
del programa de voluntariat?

¨

¨

¨

¨
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CAT_3.2.12 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries L’òrgan de
govern i/o l’equip directiu han detectat darrerament algun problema en relació amb...
(marqueu en cas afirmatiu)
¨ La convivència entre les persones voluntàries
¨ La convivència entre les persones voluntàries i les persones remunerades
¨ En alguna ocasió (ocasions) les persones voluntàries no han respectat els seus
deures
¨ No s’ha detectat cap problema

CAT_3.2.13 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries En els propers
3 anys, creiem que el nombre de persones voluntàries en la nostra organització...
¨ Augmentarà
¨ Es mantindrà
¨ Es reduirà

CAT_3.2.14 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Afegiu
qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
l’organització i les activitats.
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CAT_3.3. Entre les persones que formen part de la vostra organització compteu amb persones
remunerades?
Es consideren persones remunerades aquelles contractades (amb nòmina) i els i les autònoms/es (freelance)

¨ Sí
¨ No

CAT_3.3.1 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu el
nombre total de persones remunerades de la vostra organització.

Total persones remunerades

CAT_3.3.2. Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu ara
el nombre de persones remunerades en funció de la seva relació contractual
Nombre de persones

Persones contractades directament per l’organització (amb nòmina)
Persones col·laboradores autònomes (freelance)

CAT_3.3.3. Només per a entitats que compten amb persones remunerades Especifiqueu
el percentatge de dones i homes remunerats. (Entre els dos ha de sumar 100%).

Dones

Homes
%

%

Suma 100%
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CAT_3.3.4 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu el
nombre de persones remunerades en la vostra organització segons les següents
categories professionals.
Contractes

Gerència (direcció, coordinació, etc.)
Tècnics d’atenció directa (educadors/es, monitors/es, treballadors/es socials, etc.)
Tècnics d’estructura (administració, comunicació, auxiliar, etc.)
Altres (especificar) .........

CAT_3.3.5 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu del
total de contractes laborals, quants són amb caràcter indefinit i quants temporals.
Contractes

Contracte indefinit
Contracte temporal

CAT_3.3.6 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu ara el
nombre de contractes a temps complet i els contractes a temps parcial.
Contractes

Contracte a temps complet
Contracte a temps parcial

CAT_3.3.7 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Quin és en
2016 el salari més alt i més baix a la vostra organització? Aporteu aquesta xifra en base al
salari brut anual d’una jornada completa.
Salari

Salari anual brut més alt
Salari anual brut més baix
23

CAT_3.4 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre les
persones.
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Part IV. Espais i equipaments

Us recordem que les respostes al llarg de tot el qüestionari fan referència a l’any 2016

CAT_4.1 Assenyaleu quina és la situació actual de la vostra seu principal i quina us agradaria tenir
(les dues respostes poden ser coincidents).
En propietat
En lloguer
Cessió d’espai públic
Cessió d’espai privat
Domicili particular d’una persona
membre de l’associació
¨ Altres (especificar) .........
¨
¨
¨
¨
¨

En propietat
En lloguer
Cessió d’espai públic
Cessió d’espai privat
Domicili particular d’una persona
membre de l’associació
¨ Altres (especificar) .........
¨
¨
¨
¨
¨

CAT_4.2 Els espais dels quals disposa l’entitat són adients per a l’activitat que desenvolupa?
¨ Sí
¨ Depèn
¨ No

CAT_4.2.1 Només en cas de contestar ‘depèn’ i ‘no’. En quin tipus d’activitats no és adient?
(podeu marcar tantes respostes com necessiteu)
¨
¨
¨
¨

Activitats missionals
Assemblees i espais de participació
D’estructura (gestió, comunicació)
De visibilitat

CAT_4.2.2 Només en cas de contestar ‘depèn’ i ‘no’. Què feu per poder realitzar les
activitats? (podeu marcar tantes respostes com necessiteu)
¨
¨
¨
¨
¨

Demanar un local gratuït a les administracions públiques
Demanar un espai gratuït en un equipament públic (centre cívic, casal de barri, etc.)
Demanar un espai gratuït en un equipament privat (parròquia, ateneu, etc.)
Llogar un espai de
Altres (especificar) ..........

CAT_4.5 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant en relació a l’ús d’equipaments i
espais públics. També en relació als espais privats.
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Part V. El finançament i els recursos econòmics

Ara us demanem informació econòmica sobre la vostra entitat durant l’any 2016. Sabem que es tracta d’un
àmbit en què cal un esforç important per aportar dades acurades. Aquestes són importants per tal de poder
donar el volum econòmic total.

CAT_5.1. Especifiqueu els ingressos i les despeses reals generades a l’exercici de l’any 2016.
Reals
Ingressos

€

Despeses

€

CAT_5.2. Dels ingressos reals, especifiqueu ara el percentatge de finançament propi, finançament públic i
finançament privat (el total ha de sumar 100%).
%

Finançament propi
El que genera l’organització a partir de les quotes de les persones sòcies, la prestació de
serveis, accions per recaptar fons, etc.

%

Finançament públic
El que prové a través de subvencions de les diferents administracions públiques.

%

Finançament privat
El provinent d’institucions privades, empreses i de donacions de persones a títol individual.

Suma 100%

CAT_5.3. Més enllà del finançament econòmic, la vostra entitat rep aportacions en espècie (no monetàries)
com béns o serveis?
¨ Sí
¨ No

CAT_5.3.1. En cas que sí. D’on provenen aquestes aportacions? (multi-resposta)
¨
¨
¨
¨
¨

Administracions Públiques
Sector privat empresarial
Tercer Sector
Donants individuals
Altres (especificar) ......
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CAT_5.4. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant al voltant del finançament i els
recursos econòmics de la vostra entitat.
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Part VI. Present i futur
En les tres edicions del Panoràmic, el repte majoritàriament manifestat per les entitats ha estat l’ampliació i
consolidació de la base social. Per aquest motiu, enguany, les preguntes de present i futur se centren en
aquesta temàtica.
S’enten la base social com el conjunt de persones i organitzacions que donen suport a l’organització (persones
associades, voluntàries, contractades, ...també, en un sentit més ampli finançadors, entitats amb les que es
treballa en xarxa, etc.).

CAT_6.1. Assenyaleu el grau de desenvolupament (i interès) amb les següents afirmacions.
Sí,
implementat

Disposem d’un pla específic per
incrementar el nombre d’associats i
associades
Disposem d’un protocol/procediment
d’acompanyament i acollida a les
persones que s’apropen per primera
vegada a l’entitat
Quan realitzem activitats en espais
públics, fem difusió de l’organització i
dels seus objectius
Fem campanyes de comunicació per
associar-se (més enllà de la publicitat
sobre les activitats)
Participem (o col·laborem) de les
activitats que es realitzen al nostre
entorn i que organitzen altres agents
(entitats, ajuntament, etc.)
Convidem a d’altres organitzacions a
participar d’algunes de les nostres
activitats
A la nostra web (o espais virtuals)
s’explica que s’ha de fer per participar
/ associar-se a la nostra organització
Les persones que assisteixen a les
nostres activitats disposen de
mecanismes per valorar-les
(qüestionari de valoració, espais de
valoració, etc.).
Ens comuniquem de forma períodica
amb la nostra base social (a través del
butlletí, correus, etc.)

Sí, en procés

No, però ens
interessa

No

No ho sé

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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CAT_6.2. En el nostre web (o espai virtual) disposeu d’informació disponible en obert referent a
diferents elements organitzatius de l’entitat? Indiqueu si al vostre web (o espai virtual) es pot
accedir en obert a la següent informació:
Sí

Informació general de l’organització com la missió, valors o sistema d’organització
(estatuts)
Relació de les persones que assumeixen les diverses responsabilitats
Informació econòmica d’ingressos i despeses generades
Memòria referent a les actuacions realitzades

No

¨

¨

¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

Si esteu interessats en millorar la transparència de l’organització podeu consultar TransparEnt i el
Codi Ètic.

CAT_6.2.1 Esteu adherits al Codi Ètic de les Associacions?
¨ Sí
¨ No
¨ !No el coneixem

CAT_6.2. Indiqueu quina proporcio de la vostra activitat es realitzen de forma oberta, en xarxa o a
l’espai públic obert.

Mai

Puntualm
ent

No
ho
sé

De forma
habitual

Sempre

Proporció de l’activitat oberta a la població en
general
Proporció de l’activitat que es realitza a l’espai públic
obert (carrers i places)

CAT_6.3. Quin és el canal habitual a travès del qual s’incorporen noves persones a la vostra
orgatnizació?
A través de la recomanació de persones associades i/o altres membres de l’organització
A través de la realització d’una activitat
Després d’una campanya de comunicació o crida específica
Després de que els mitjans de comunicació hagin divulgat notícies relacionades amb la
nostra missió
¨ De forma espontània
¨ No tenim constància / no ho sabem
¨ Altres (especificar) .....
¨
¨
¨
¨
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CAT_6.4. Indiqueu quina representació aproximada hi ha a la vostra organització dels següents
col·lectius. S’inclou les persones associades, voluntàries, remunerades i membres dels òrgans de
govern.
100% de
persones

Persones joves (menors de 30 anys)
Persones jubilades
Persones migrades
Persones amb discapacitat
Persones de municipis més petits

Entre el
75% i el
99%

Entre el
50% i el
74%

Entre el
25% i el
49%

Entre l’1% i
el 24%

No estan
representat
s

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

CAT_6.4. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
present i futur del sector no lucratiu.
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CAT_7. En el següent espai podeu afegir els comentaris que considereu rellevants en relació al
qüestionari. També, contactes de persones i entitats que podrien respondre’l.

M oltes gràcies per la vostra participació i col·laboració.
A totes les entitats que heu participat en aquesta recerca us farem arribar
l’informe online am b les principals conclusions de la recerca.
Les dades aportades en aquest qüestionari estaran disponibles en una aplicació online per a que
les pugueu descarregar en qualsevol moment. Si no heu accedit mai properament rebreu un
correu electrònic amb les indicacions per accedir.

Aquest qüestionari està pensat per a ser consultat prèviament a omplir l’enquesta online

Us informen que les dades que ens proporcioneu i les que es generin en el marc del projecte Panoràmic
s’introduiran a una Base de Dades anomenada Alicorn-Panoràmic, el responsable de la qual és Consell
d’Associacions de Barcelona. Els destinataris de la informació és aquesta organització i es podran cedir a
altres entitats públiques o privades amb les que es mantingui conveni regulador de transferència d’informació
de les entitats no lucratives. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos
per escrit a elpanoramic@cab.cat
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