QÜESTIONARI ADREÇAT A LES ENTITATS DE GIRONA
1. Nom complet de l’entitat:                
2. NIF:                

3. Forma jurídica:                
(associació, federació, fundació, col·legi professional o altres)

4. Adre
              
a:
5. Telèfon de contacte:                
6. Fax de contacte:                
7. Adre a electrònica:                
8. Adre a de la pàgina web:                
9. Horaris
D’atenció al públic:                
De realització de les activitats:                
10. Àmbits i subàmbits. Us demanem que escolliu un sol àmbit que representi la vostra missió principal (columna
esquerra) i, un cop triat, seleccioneu tants subàmbits com creieu convenients de la columna de la dreta que hi
correspon. Per donar-vos un cop de mà, trobareu una breu definició dels àmbits a l’annex.
o

o Ensenyament
o Investigació
o Professional

o Lleure
o Salut
o Esport

o

o Audiovisuals
o Dansa
o Divulgació i promoció
o Persones amb risc
d’exclusió social

o Literatura
o Música
o Tradicions
o Llengua i
cultura catalana

o

o Joventut
o Cultura
o Professional

o

o Educació
o Professional
o Família

o Cultura
o Medi natural
o Lleure

o Esport
o Cooperació

o Política
o Comunitat

o Persones amb risc
d’exclusió social

o

o Educació
o Cultura
o Esport

o Salut
o Professional
o Comunitat

o Medi natural
o Cooperació

o Lleure
o Joventut

o Persones amb risc
d’exclusió social

o Educació

o Cultura

o Esport

o Política

o Salut

o

o Medi natural

o Cooperació

o Lleure

o Sindicats

o Comunitat

o Col·legis professionals

o Comerciants i
empresaris

o Formació

o Dinamització

o Marxants

o

o Educació
o Comunitat

o Cultura
o Salut

o Esport
o Cooperació

o Política
o Lleure

o Professional

o

Comunitat

o Educació
o Cultura
o Esport

o

o Educació
o Cultura

o

o Educació
o Comunitat

Educació

Cultura

Esport

Salut

Política

Professional

Medi natural

Cooperació
Lleure

o Família
o Infants
o Política

o Educació
o Lleure
o Comunitat

o Política
o Salut
o Medi natural

o Joventut
o Universitaris
o Comunitat

o Ensenyament
o Arts plàstiques
o Joventut
o Cinema

o
o
o
o

o Competició
o Medi natural
o Cooperació

o Professional
o Cooperació
o Gent gran

o Esport
o Política

Recerca
Salut
Il·lusionisme
Teatre

o Ensenyament
o Política
o Salut

o Joventut
o Lleure
o Veïns

o Professional
o Persones amb risc
d’exclusió social
o Cultura
o Medi natural

o Alumnes
o Cultura
o Cooperació

o Esport
o Joventut

o
o
o
o

o Exalumnes
o Medi natural
o Formació

Medi natural
Esport
Política
Educació

o Divulgació i
promoció

o Sensibilització
o Iniciativa social
o Ensenyament
o Comunitat
o Salut
o Política
o Cooperació

o
o
o
o

Professional
Cooperació
Lleure
Comunitat

o Persones amb
risc d’exclusió
social

o Persones amb risc
d’exclusió social
o Religió
o Medi natural
o Lleure
o Professional
o Salut

11. Públic al qual va adre ada la vostra tasca:
o Públic en general (marcant aquesta opció, englobeu totes les següents)
o Veïns i veïnes

o Estudiants

o Infants i joves

o Dones

o Gent gran

o Persones amb risc
d’exclusió social

o Persones afectades
per alguna malaltia

o Persones amb
discapacitat

o Persones immigrades                o Altres:                
12. Nombre aproximat de persones associades:                
13. Objectius principals de la vostra entitat:

14. Activitats que realitzeu actualment a Girona:

15. Breu ressenya històrica de l’entitat (data de fundació i principals actes i esdeveniments):
               

16. Altres comentaris o suggeriments que ens vulgueu fer arribar en relació amb el desenvolupament de la vostra
tasca com a entitat:
               

Nom, DNI i signatura1* de la persona que ha emplenat el qüestionari:
               

Data:                

1

*

La signatura no cal en el cas que es retorni el document per correu electrònic.

DEFINICIÓ D’ÀMBITS
El nostre objectiu és que us sentiu identificats amb un d’aquests àmbits i, per això, us demanem que escolliu el que
representi la vostra missió principal. Per acabar de concretar la vostra acció, podeu triar una sèrie de subàmbits ─dins
de cada àmbit─ per completar la informació. Malgrat que hem intentat ser exhaustius, us agrairíem que us poséssiu en
contacte amb nosaltres si en trobeu a faltar algun.
ÀMBIT 1: EDUCACIÓ
Objectiu/activitat principal: el desenvolupament d’accions educatives i/o la defensa dels interessos comuns de les persones
relacionades amb el món de l’educació (associacions de pares i mares d’alumnes, d’estudiants, de professors, etc.).
SUBÀMBITS
Ensenyament

Formació

Investigació

Joventut

Alumnes

Exalumnes

Família

Medi natural

Infants

Universitaris

Cultura

Esport

Salut

Política

Professional

Comunitat

Cooperació

Lleure

ÀMBIT 2: CULTURA
Objectiu/activitat principal: les accions relatives a arts plàstiques, cinema, literatura, música, teatre, dansa, tradicions i patrimoni
cultural (corals, ateneus, entitats a favor de la llengua, etc.) i/o la defensa dels interessos comuns de les persones que estan
relacionades amb les activitats anteriors (agrupacions d’actors, col·lectius de crítics, etc.).
SUBÀMBITS
Audiovisuals

Dansa

Cinema

Arts plàstiques

Literatura

Música

Llengua i cultura catalana

Tradicions

Ensenyament

Joventut

Divulgació i promoció

Recerca

Persones amb risc d’exclusió social

Il·lusionisme

Medi natural

Educació

Esport

Salut

Política

Professional

Comunitat

Cooperació

Lleure

Teatre

ÀMBIT 3: ESPORT
Objectiu/activitat principal: la pràctica d’algun esport, amb finalitat lúdica o competitiva (clubs esportius, associacions d’aficionats,
etc.), i/o la defensa dels interessos comuns dels professionals o els aficionats a aquestes activitats.
SUBÀMBITS
Divulgació i promoció

Competició

Ensenyament

Joventut

Educació

Cultura

Lleure

Medi natural

Política

Professional

Comunitat

Cooperació

Persones amb risc d’exclusió social

Salut

ÀMBIT 4: SALUT
Objectiu/activitat principal: la prevenció de malalties i la seva difusió, l’acompanyament i el suport a les persones amb alguna
malaltia crònica i/o la defensa dels interessos comuns de les persones afectades per alguna malaltia i/o les seves famílies
(entitats de persones discapacitades, malalties cròniques, etc.).
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Política

Professional

Medi natural

Cooperació

Lleure

Família

Comunitat

Persones amb risc d’exclusió social

ÀMBIT 5: POLÍTICA
Objectiu/activitat principal: l’acció política i/o la defensa dels interessos comuns de les persones que es dediquen a aquesta
activitat.
SUBÀMBITS
Persones amb risc d’exclusió social

Educació

Cultura

Esport

Salut

Comunitat

Medi natural

Cooperació

Lleure

Joventut

Professional

ÀMBIT 6: PROFESSIONAL
Objectiu/activitat principal: la defensa dels interessos comuns de les persones que es dediquen a alguna activitat econòmica o
professional (col·legis i agrupacions de professionals, sindicats, associacions de comerciants i botiguers, etc.).
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Política

Salut

Medi natural

Col·legis professionals

Cooperació

Lleure

Sindicats

Comunitat

Formació

Comerciants i empresaris

Dinamització

Marxants

ÀMBIT 7: MEDI NATURAL
Objectiu/activitat principal: la defensa del medi, a través d’activitats de recuperació, conservació i millora d’espais, i dels actors
que en formen part, ja sigui en medis forestals, espais naturals protegits, medis urbans o entorns litorals, i es tracti tant de la
protecció d’animals (entitats d’adopció i custòdia de gossos, etc.) com de plantes (entitats d’amics de les flors, etc.).
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Salut

Cooperació

Lleure

Política

Professional

Comunitat

ÀMBIT 8: COMUNITAT
Objectiu/activitat principal: el treball per a la defensa dels interessos comuns de les persones que comparteixen un vincle territorial
i de convivència (associacions de veïns), una afinitat d’interessos i de conviccions ideològiques (associacions de dones, entitats
religioses, associacions de gent gran, etc.) i/o donar suport a persones o col·lectius amb risc d’exclusió social (immigrants,
drogodependents, etc.).
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Política

Salut

Medi natural

Professional

Cooperació

Lleure

Joventut

Gent gran

Ensenyament

Sensibilització

Iniciativa social

Veïns

Persones amb risc d’exclusió social

Religió

Dones

Persones immigrades

Resolució de conflictes

ÀMBIT 9: COOPERACIÓ
Objectiu/activitat principal: les activitats solidàries, les accions humanitàries i les de cooperació al desenvolupament dels països
i els pobles del tercer món.
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Política

Professional

Salut

Medi natural

Lleure

Persones amb risc d’exclusió social

Comunitat

ÀMBIT 10: LLEURE
Objectiu/activitat principal: les activitats que tinguin lloc en el temps lliure i quedin excloses de l’àmbit esportiu i cultural tals com
agrupacions de col·leccionistes, aficionats, grups d’amics de, esplais, casals de joves, etc.
SUBÀMBITS
Educació

Cultura

Esport

Política

Salut

Medi natural

Cooperació

Joventut

Professional

Comunitat

