
La Consultoria Social
Catàleg de serveis per entitats



Ens presentem

La Consultoria Social és una empresa especialitzada en 

la creació, gestió i difusió de projectes d’impacte social, 

cultural i educatiu.

Acompanyem entitats, empreses i institucions en el 

disseny i desenvolupament dels seus programes i 

activitats, posant al seu abast les eines i els recursos 

necessaris per dur a terme la seva missió, des de 

l’assessorament i el suport tècnic fins a la coordinació i 

promoció de les diferents accions.



Coneix els nostres serveis 

→ Creació i coordinació de programes i activitats, des de l’anàlisi i fixació d’objectius fins al disseny 
d’estratègies, programació i implementació de les accions

→ Suport en gestions administratives i en la redacció de projectes per a la sol·licitud de subvencions 

→ Recerca de fonts de finançament públics i privats

→ Treball en xarxa entre organitzacions, empreses i ens públics per desenvolupar projectes conjunts 
d’acció comunitària 

→ Acompanyament en el disseny de programes de gestió de la diversitat i de la inclusió 

ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC 

Us presentem la nostra proposta de serveis per entitats, però podem oferir-vos també altres  solucions adaptades a les necessitats de la vostra 

organització.



Els nostres serveis 

→ Redacció del Pla de Voluntariat de la vostra entitat o revisió i actualització del ja existent

→ Suport en la coordinació de programes i accions de voluntariat

→ Campanyes de captació de voluntariat

→ Formacions a mida per equips i responsables de voluntariat

→ Tallers de dinamització,  xerrades i taules rodones

VOLUNTARIAT



Els nostres serveis 

→ Disseny gràfic : identitat corporativa,  fulletons, cartells, butlletins, memòries i presentacions

→ Disseny de pàgines web i redacció d’articles i continguts, inclusius i accessibles

→ Plans de comunicació: anàlisi, objectius, estratègies, planificació de les accions i avaluació

→ Campanyes de promoció i sensibilització de temàtica social, cultural i educativa

→ Plans de patrocini i accions per a la captació de recursos 

→ Auditories de comunicació, llenguatge de gènere i accessibilitat

→ Organització i gestió d’actes i esdeveniments

→ Xerrades i taules rodones o de treball

COMUNICACIÓ SOCIAL



Com treballem?
La nostra filosofia de treball es basa en la cooperació, la creació d‘aliances i col·laboracions entre persones, professionals i organitzacions, per això 

impulsem el treball en xarxa i els processos inclusius i participatius que sumin en la consecució de cada projecte.

Formada en Màrqueting i Comunicació corporativa per la UOC i per la UdG, en Humanitats i Comunicació cultural per la UOC i com a Mediadora

cultural per la UB, soc fundadora i responsable de projectes a Imatge més Comunicació i a La Consultoria Social.

Entre d’altres càrrecs i experiències en entitats del tercer sector, soc presidenta, gerent i dinamitzadora cultural de l’Associació Catalana per al

Foment de la Lectura i he treballat com a responsable de comunicació en el Consell Esportiu del Pla de l’Estany i com a responsable tècnica

territorial a Girona per la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Anna Sardà

Direcció de projectes i coordinació de les activitats 

Elisabet Fernàndez

Responsable de projectes sòcio-educatius

Llicenciada per la Universitat de Vic amb el Doble Grau d’Educació Infantil i Primària, amb menció en llengua Anglesa i formada en el projecte 

Agenda 2030 i Desenvolupament Sostenible en l'àmbit d'Educació per la UNIR.

AS

EF



anna@laconsultoriasocial.cat

www.laconsultoriasocial.cat

tel. 637933746

La Consultoria Social és un projecte d’Imatge Més Comunicació, podeu trobar més informació a www.imatgemescomunicacio.com

mailto:anna@laconsultoriasocial.cat
http://www.imatgemescomunicacio.com/

