
 

 

Protocol del programa «ESS acompanyament» 

Aquest document té la voluntat d’aclarir alguns aspectes que cal tenir en compte durant el 
període d’execució (sis mesos) del programa «ESS acompanyament».  

 

1. Rols establerts  
 

 Iniciativa o entitat: iniciativa o entitat que rep l’acompanyament de l’acompanyant 
expert/a. 

 Acompanyant expert/a: persona que fa l’acompanyament de la iniciativa o entitat. 

 

2. Fases del programa «ESS acompanyament» 
 

 Fase de selecció  

L’Ateneu o els seus cercles resolen quines iniciatives i entitats han de ser beneficiàries 
del programa «ESS acompanyament» segons el procediment de participació, atesos els 
criteris de valoració que estableixen els apartats 3 i 4 d’aquest protocol. S’assigna per a 
cada iniciativa o entitat un acompanyant expert/a en la temàtica sol·licitada i es fa la 
primera entrevista de presentació d’ambdues parts en presència del personal tècnic de 
l’Ateneu o els seus cercles.  

 

 Fase de detecció 
L’acompanyant expert/a efectua una diagnosi de la iniciativa o entitat i estableix una 
proposta per tractar les qüestions sorgides en la diagnosi i donar-hi resposta. 
 

 Fase d’acompanyament 
Té una durada de sis mesos (de febrer a juliol de 2020), al llarg dels quals es distribueixen 
les vint hores  d’acompanyament, amb un mínim d’una  reunió mensual, documentades 
en un formulari de seguiment. La iniciativa o entitat i l’acompanyant determinen 
lliurement la modalitat de les reunions (virtuals, presencials, semipresencials, etc.). 

  
Una vegada finalitzades les vint hores d’acompanyament es duu a terme una entrevista 

de tancament amb les persones responsables de les iniciatives o entitats, les persones 

acompanyants i el personal tècnic de l’Ateneu o els seus cercles. El personal tècnic recull 

tota la documentació de seguiment. La persona acompanyant elabora un informe final 

validat per les mateixes persones responsables de les iniciatives o entitats i, si escau, es 

determinen les accions que queden pendents d’assolir completament o propostes de 

continuïtat i millora. 

 

Les persones responsables de les iniciatives o entitats i el personal acompanyant valoren 

també globalment l’acompanyament. 

 



 

 

 
3. Procediment de participació de les iniciatives o entitats  

Les entitats interessades a participar en el programa i a rebre acompanyament han de 

sol·licitar-ho a les seus respectives de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines o als seus 

cercles i formalitzar l’imprès de sol·licitud abans del 25 de febrer de 2020: 

Cercle Garrotxa-Ripollès:  

Garrotxa: c/ Carme, 8, 17800 Olot. Tècnica: Laura Comas. 

A/e: cerclegarrotxa@nuriasocial.org. 

Ripollès: Polígon Industrial Pintors. C/ Joan Miró, 2-4, 17500 Ripoll. Tècnic: Ricard 

Villanueva. A/e: cercleripolles@nuriasocial.org. 

 

Cercle Empordà:  

Palau Firal. C/ del Futur, 17251 Calonge. Tècnica: Núria Luna. 

A/e: emporda@ateneucoopgi.org.   

 

Cercle La Selva: 

Carretera de Sils, 39, 17430 Santa Coloma de Farners. Tècnica: Raquel Fernández. 

A/e: selva@ateneucoopgi.org.  

 

Ateneu (Gironès - Pla de l’Estany):  

Avinguda de França, 221, 17800 Sarrià de Ter. Tècnica: Sandra Teixidor. 

A/e: ateneu@ateneucoopgi.org. 

 

L’Ateneu i cadascun dels cercles valoren les sol·licituds rebudes i n’escullen una o 

un màxim de dues cadascun, d’acord amb els criteris de valoració establerts a 

continuació. 

 

 

4. Criteris de valoració 

 

De les sol·licituds presentades es valora: 

 la trajectòria emprenedora 

 l’impacte social i ambiental i la sostenibilitat del model econòmic 

 la integració dins l’economia transformadora (col·laborativa, comunitària, 

feminista, cooperativa i circular)  

 l’alineació amb els objectius 2030 de desenvolupament sostenible de l’ONU 

 

Una vegada avaluats aquests criteris, l’Ateneu i cada cercle indiquen el resultat de 

l’avaluació efectuada i resolen sobre les iniciatives i entitats escollides per ser 

beneficiàries del programa «ESS acompanyament».   
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