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ENTITAT 
Associació Núria Social
Població: Olot 
Web:  nuriasocial.org

NOM DEL PROJECTE
Comunicació de la dinamització  
sociocultural del Núria Social

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Estratègia global de comunicació en plena situació 
de crisi sanitària, donant a conèixer les propostes 
artístiques i culturals de l’entitat i intercanviant 
cultura de forma regular i segura des d’un 
enfocament popular i participatiu.

ACCIONS
Nova identitat gràfica 
El Núria Cultural   

Cartelleria
Renovació Xarxes Socials i Web
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Web   

Creació comunicativa
Xerrem Garrotxa 
Vídeo humorístic #ElNúriaÉsViu
Vídeo promocional de l’ULL VIU

Estratègies de comunicació
vídeo-resum programació cultural
vídeo temporada programació cultural 
presència als mitjans de comunicació de la comarca 
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ACCIONS
Accions comunicatives específiques
Web 66Butaques
Vídeo promocional

Programació estils musicals no majoritaris
1a edició
2a edició

Preus assequibles i acords per apropar la 
programació a les persones en situació de 
vulnerabilitat
Fundació Privada Sant Vicenç de Paül
Apropa cultura

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El cicle 66Butaques és un projecte de programació 
musical estable i de qualitat que durant tot l’any 
posa la música al centre en un format que apropa 
diversos estils musicals minoritaris que generen una 
relació públic-artista més íntima en un espai de 
coneixement i intercanvi profitós per tothom.

ENTITAT 
Patronat de la Catequística
Població: Figueres 
Web:  lacate.cat

NOM DEL PROJECTE
66Butaques: acció cultural

CREATIVITAT ARTÍSTICA
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ACCIONS

Programació

Making of de l’espectacle El Malson

Vídeo de suport al comerç local

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Projecte cultural nascut a Centelles l’any 2020 per oferir 
una programació cultural estable i alternativa pensada 
per obres i creacions multidisciplinàries de petit format 
d’artistes catalans, tant emergents com consolidats,  
amb la participació activa de la ciutadania a través de 
cine-fòrums, debats, jocs participatius, cursos i tallers per 
escoles, tot promovent el model d’Educació360.

NOM DEL PROJECTE
La Nau Espacial

ENTITAT 
Associació el Triquet 
Població: Centelles 
Facebook: facebook.com/eltriquet/

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
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NOM DEL PROJECTE
Comissió Lila

ACCIONS

Acte de presentació

Imatge projecte

Línia d’acció directa
•   Elaborar un protocol per abordar violències per 

diferència. 
•   Assessorament legal per acompanyament en la 

creació i aplicació de polítiques de gènere. 

Línia d’acció transversal
•  Creació d’una Comissió Lila 
•  Elaboració declaració de principis 
•   Difusió d’accions i activitats proposades per la 

comissió. 

Activitats a executar
Xerrades, tallers, debats i formacions a directores 
d’activitats, participants, persones associades, 
col·laboradores i públic en general.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
La Comissió Lila pretén ser un instrument de 
gestió que permeti treballar a l’entitat des d’una 
perspectiva de gènere i amb dinàmiques inclusives, 
qüestionant i fent autocrítica de les dinàmiques 
internes i sensibilitzant i implicant les persones 
associades en l’elaboració de protocols.

ENTITAT 
Lluïsos d’Horta
Població: Barcelona 
Web:  lluisoshorta.cat

JOVE, PROPOSA!
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ACCIONS

Web projecte 

Impulsar la creació de cooperatives d’habitatges 
i/o acompanyar a grups creats en l’elaboració del 
projecte.

Projecte «La Salut»

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
COOBERT és un projecte que, conjuntament amb 
APINDEP Ronçana SCCL  i COOPERATIVA 70, vol 
oferir recursos a les persones en el seu camí d’accés 
a l’habitatge i impulsarà la creació d’una cooperativa 
per facilitar-ho i contribuir així a la creació de 
comunitats socials que integrin diferents col·lectius 
amb diferents capacitats físiques i econòmiques.

ENTITAT 
Centre Ateneu Democràtic i 
Progressista 
Població: Caldes de Montbui 
Web:  centredemocratic.cat

NOM DEL PROJECTE
COOBERT,  
cooperativa d’habitatge

TREBALL EN XARXA


