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Quan estan a punt de complir-se 5 mesos de la posada en marxa del 

programa Alia’t, i queda gairebé el mateix temps per a acabar, el 31 de 

desembre, fem un balanç resumit dels plantejaments, accions i resultats. 

 

Plantejament del període febrer-juny 

En la proposta presentada, durant aquests primer cinc mesos, teníem 

quatre etapes plantejades, no estrictament lineals, ja que algunes 

s’encalçaven en l’anterior.  

Aquestes etapes, eren, de forma resumida, i sense repetir tot el que es 

plantejava a la proposta: 

Difusió i prospecció. (Febrer-Març) 

Identificar i Orientar: comprendre, conèixer les organitzacions, 

comprendre el seu model d'intervenció i la natura del seu treball i 

on operen. Difusió del programa a l’assemblea i als canals de 

difusió que arriben al sector. Realització de Taller d’Aliances. 

Motivació – Inspiració. (Març-Maig) 

En aquesta fase es tracta de oferir elements que suggereixin 

iniciatives, que motivin i facin adherir-se al projecte. Ha de ser un 

moment plenament participatiu, amb la co-creació de propostes i 

metodologies. Realització de Focus Grup i possibles Nuclis 

Incubadors. 

Selecció i definició de projectes on focalitzar l’acció. (Maig-

Juny). 

En base a la tasca de prospecció realitzada, el resultat dels tallers, 

i dels focus grup, definir els projectes, territoris o àmbits on posar 

els principals esforços. 

Es tracta de reduir incerteses, i donat el temps i recursos 

disponibles, seleccionar els projectes més viables. 

Creació de nuclis incubadors. (Juny) 

Aquests equips han de ser el nucli on de forma participativa i amb 

el compromís de les entitats es posin les bases i es defineixin les 

estratègies per tirar endavant cada projecte, amb acompanyament 

dels consultors. 

Desenvolupament de projectes. (Juny-Desembre). 

Acompanyament en la definició, estratègia, negociació i 

documentació del projecte. 
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Podem dir que s’ha seguit aquest esquema incorporant també els 

assessoraments puntuals a entitats concretes. 

En quant a l’aplicació de l’esquema, hi ha algunes consideracions a fer: 

 Amb la complicitat de Gerència, hem combinat la resposta a 

peticions d’assessorament (demanda), i la estimulació de 

iniciatives d’aliança (oferta), per tal de mobilitzar idees i 

possibles iniciatives.  

 Tal com intuíem, els processos tenen ritmes poc constants, amb 

accelerades i frenades, derivades dels diferents ritmes de les 

entitats, de la seva necessitat de reflexió, de repensar estratègia 

o de conèixer millor els possibles aliats. 

 Percebem que entre les entitats creix la consciència que les 

aliances són necessàries, tant des d’un punt de vista 

conservador (ser més forts per resistir la crisi), com des d’un 

punt de vista estratègic (poder tenir un impacte social més eficaç 

i profund).  

 Però al mateix temps, a l’hora de plantejar aliances concretes, 

afloren les dificultats derivades de la manca de pensament 

estratègic, el recel vers els socis i l’esperit conservador. 

 

Accions realitzades 

 

Presentació del programa a l’Assemblea de ECAS 

Presentació a uns 40 assistents, exposant planteig del programa, 

metodologia de treball, calendari i fites a assolir. 

 

 

Taller de co-creació d’aliances 

El 18 de març.  21 persones representant . 

Taller amb part teòrica, treball a partir de qüestionaris que els 

participants havien respost prèviament, i treball en base a casos. 

Valoració global de 5,5 sobre 6. 
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Focus Grup entitats Inserció 

 

Focus Grup entitats Inserció 

El 12 d’abril.  29 persones representant a 24 entitats. 

Treball teòric en base a anàlisi de l’entorn (dades atur, dades sector), 

anàlisi dels qüestionaris passats prèviament a les entitats, i treball de 

casos d’aliances. 

Posteriorment al Focus Grup, 11 participants a més dels consultors, van 

dinar plegats continuant la conversa, cosa que va donar més joc al debat 

i la imaginació. 

La valoració global del taller és de 5,2 sobre 6. 

 

Focus grup per a entitats que gestionen o canalitzen 

serveis d’habitatge 

A iniciativa d’algunes entitats de la Comissió d’Immigració, hem fet una 

reunió amb elles per explorar possibles aliances de cada a millorar 

l’oferta i la gestió d’habitatge per als seus usuaris.  Arran d’aquesta 

reunió s’ha realitzat un Focus Grup el dia 20 de juny, en el que han 

participat 14 persones de 15 entitats. 

 

 

Nuclis incubadors 

 

Aliança de Dones Directives 

S’han fet dues reunions per parlar de la idea d’Aliança de Dones 

Directives. S’ha elaborat un document base amb la fonamentació 

d’aquest projecte i un document d’estratègia. 

El dia 4 de juliol hi ha una tercera reunió per concretar 

l’estratègia.  

 

Projecte Noves Vies (Tarragona) 

S’està assessorant F. Casal l’Amic per un nou projecte que estan 

engegant després d’una absorció d’un patrimoni d’hostatgeria 
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rural a Servià de les Garrigues on es pot fer una aliança en 

diferents entitats per poder fer un pla viable.  

 

Agència de col·locació  

Posteriorment al Focus Grup per a entitats d’inserció, un grup 

d’aquestes entitats va plantejar una reunió per estudiar una 

possible aliança per constituir una agència de col·locació i va 

demanar als consultors el seu suport. 

Durant els mesos de maig i juny s’han fet 7 reunions amb un 

grup de 10 entitats per treballar en aquesta aliança. 

Aquest grup ha donat per acabada la seva funció i ara les entitats 

estan en fase de agrupar-se segons les seves afinitats en quant a 

la visió estratègica del projecte. 

 

Projecte Acàcia d’intervenció comunitària (Tarragona) 

Durant abril, maig i juny s’ha treballat el procés amb 5 entitats 

de Tarragona, per agrupar-se entorn un projecte de intervenció 

comunitària. El procés de definició del projecte d’aliança es 

consolida de forma clara i esperem que abans de l’estiu estigui 

concretat. 

 

Agència de Comunicació social 

S’ha fet un primer esforç d’anàlisi d’aquest projecte, però s’han 

bolcat les prioritats en els projectes que tenien més demanda per 

part de les entitats. 

 

Aliança d’Entitats de inserció sociolaboral de persones 

amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual. 

A petició d’entitats de Girona (TRESC i ASTRID21) estem 

acompanyant un procés per definir una aliança (Suport Mental) 

entre aquest tipus d’entitats. 

 

Projecte d’Oficina per la Internacionalització de les 

entitats del tercer sector 
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A petició de l’entitat Espiral, hem fet un assessorament sobre el 

seu projecte d’aliança per constituir una Oficina per promoure la 

internacionalització del Tercer Sector. L’assessorament s’ha 

concretat en dues reunions i el retorn de comentaris sobre el 

document de planteig del projecte. 

 

 

Focus grup per a entitats que gestionen o canalitzen 

serveis d’habitatge 

A iniciativa d’algunes entitats de la Comissió d’Immigració, hem 

fet una reunió amb elles per explorar possibles aliances de cada a 

millorar l’oferta i la gestió d’habitatge per als seus usuaris.  Arran 

d’aquesta reunió s’ha concretat un Focus Grup per al dia 20 de 

juny. 

 

 

Projectes que s’han explorat i que de moment estan en 

pausa o estudi 

Exploració d’una possible aliança entorn la problemàtica del 

fracàs escolar i els joves 

Exploració de possible aliança entorn els Centres Especials de 

Treball. 

Exploració de possible aliança entorn entitats de SIDA i 

habitatge. 

Projecte entorn plataforma telemàtica / borsa de treball 

Socialjobs. 
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Taula resum 

FEBRER - JUNY  

(realitzat o en curs) 

JULIOL  

(previst continuar o incorporar) 

Nuclis incubadors  Nuclis incubadors  

 Projecte Acàcia Tarragona 

 Projecte Noves Vies Tarragona 

 Aliança Dones directives 

 Agència de Col·locació (10 

entitats) 

 Agència Col·locació xarxa ACTAS 

 Fusió Suport Mental Girona 

 

 

 Projecte Acàcia Tarragona 

 Projecte Noves Vies Tarragona 

 Aliança Dones directives 

 Agència Col·locació xarxa ACTAS 

 Fusió Suport Mental Girona 

 Entitats d’habitatge 

 

 Agències de Col·locació 

derivades del grup de 10 

entitats 

 

 

Focus grup Focus grup 

 Inserció socio laboral 

 Entitats Habitatge 

 

 

Assessoraments Assessoraments 

 Dues entitats, sobre Agència de 

Col·locació 

 Espiral. Oficina per la 

internacionalització 

 Una entitat, sobre aliança 

associacions nens prematurs. 

 

 Agència de Comunicació Social 

 

 


