


Ens presentem!

La Consultoria Social és un nou servei d’assessorament i suport per entitats, 
empreses i institucions.

Ens avala una llarga trajectòria professional acompanyant organitzacions de 
diferents àmbits, tant per part de la persona responsable de la direcció, gestió 
i coordinació de projectes, Anna Sardà, com per l’equip de professionals 
experts que hi col·laboren.

Ens impliquem amb il·lusió en cada projecte i fem nostra la vostra causa, per 
això posem al vostre abast totes les eines i recursos que us puguin ajudar a 
dur a terme la vostra missió i els vostres projectes o activitats.

Què us podem oferir?
Des de l’assessorament i acompanyament en els diferents àmbits de la vostra gestió, fins al disseny i execució d’activitats, projectes o programes.

També us podem donar suport en totes aquelles accions de promoció i comunicació que us calguin i en la creació i gestió d’esdeveniments, xerrades, formacions i tallers de 
dinamització.



Què fem?

CREAR I PLANIFICAR

 Dissenyem projectes i activitats, des de la part més 

creativa fins a la seva implementació i avaluació

 Creem aliances i impulsem el treball en xarxa entre 

organitzacions, institucions i empreses

COMUNICAR, DINAMITZAR I FORMAR 

 Donem visibilitat a les vostres accions i us 

ajudem a compartir tot allò que feu

 Fem tallers, formacions i xerrades a la vostra 

mida 

GESTIONAR I ORGANITZAR

 Oferim solucions diverses per ajudar-vos en la 

gestió dels vostres programes o activitats 

 Ens integrem en els vostres equips i us 

acompanyem en el vostre dia a dia

 Coordinem equips de professionals experts en 

cada àmbit per garantir sempre la millor 

qualitat de servei

Com ho fem?

Ens adaptem a les vostres necessitats i busquem solucions en 

funció de cada situació per aconseguir la fórmula més òptima de 

col·laboració.

SUPORT TÈCNIC

Us podem oferim suport tècnic de manera puntual o continuada, 
per hores o per projectes, a la vostra entitat o a distància.

SISTEMES DE TREBALL

Valorem les alternatives per ambdues parts i fem una proposta 
econòmica que pot ser, un pressupost concret per servei, activitat o 
projecte, o bé, un paquet d’hores mensuals amb tarifa plana.



Serveis

CONSULTORIA I SUPORT TÈCNIC

→ Disseny, desenvolupament i coordinació de projectes, programes i activitats

→ Suport tècnic o assessorament en gestions administratives

→ Suport en la recerca de fonts de finançament per l’entitat, redacció de subvencions, convenis i altres

→ Acompanyament en la gestió de la diversitat i de la inclusió en la vostra organització

FORMACIÓ

→ Formacions específiques en relació als temes d’interès de l’entitat

→ Formació per equips de voluntariat i per persones responsables de l’entitat

→ Tallers de dinamització

→ Xerrades i taules rodones o de treball



Serveis

VOLUNTARIAT

→ Disseny del nou Pla de Voluntariat de la vostra entitat o suport en la redacció, revisió i posada en marxa del Pla que vosaltres elaboreu

→ Anàlisi i actualització del Pla actual i millores en aspectes com el llenguatge de gènere i l’accessibilitat

→ Suport en programes de coordinació de voluntariat corporatiu

→ Tallers de dinamització i presentacions 

COMUNICACIÓ

→ Disseny i gestió de la marca: identitat corporativa, logotip i aplicacions 

→ Disseny gràfic i web : catàlegs, fulletons, butlletins, memòria anual i presentacions

→ Pla de comunicació i Pla de patrocini

→ Disseny de campanyes de promoció o sensibilització

→ Redacció d’articles i continguts web incorporant el llenguatge de gènere

→ Organització i gestió d’actes i esdeveniments



Anna Sardà 
Assessoro i acompanyo  empreses, institucions i entitats perquè puguin dur a terme la seva missió.

M’agrada impulsar accions que generin un impacte positiu en les organitzacions, la societat i el medi ambient.

La meva trajectòria professional ha estat plural i molt enriquidora, he treballat tant en l’àmbit empresarial com en diverses organitzacions

sense ànim de lucre, executant tasques de diferents perfils i nivell de responsabilitat.

Directora i coordinadora de projectes de l’empresa Imatge més Comunicació i presidenta, gerent i dinamitzadora cultural de l’Associació

Catalana per al Foment de la Lectura, també he tingut altres càrrecs, com a responsable de comunicació del Consell Esportiu del Pla de

l’Estany i com a tècnica responsable territorial de Girona de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Formada com a Mediadora cultural per la UB, en Màrqueting i Comunicació corporativa per la UDG i en Humanitats i Comunicació cultural
per la UOC crec en la formació continuada i soc curiosa de mena, per això, sovint em trobareu fent petits tastets de coneixement de temes
socials i d’altres interessos professionals i personals.

Per a més informació, contacteu a

anna@laconsultoriasocial.cat
637933746

mailto:anna@laconsultoriasocial.cat

