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LA COMUNICACIÓ AMB ELS SOCIS
Qualsevol entitat de cultura popular no existiria sense els socis. Així de senzill, així d’obvi. Per
això és tan important interactuar contínuament amb ells, saber quines són les seves
demandes, gestionar fàcilment els tràmits requerits i convertir-los en còmplices de l’associació
que entre tots compartim. Amb aquest document, l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català
vol facilitar-vos unes quantes eines per facilitar la comunicació entre les Juntes Directives de
les entitats i els seus associats.
Mitjançant aquestes eines, podràs respondre algunes informacions que sovint t’has preguntat.
Quins socis obren els correus que els envio? Quin perfil de socis assisteixen als meus actes? Co

 Berrly
Una plataforma nascuda en el sí de la colla castellera Nens del Vendrell. Permet conèixer els
teus socis més acuradament i organitzar esdeveniments de manera àgil i senzilla.
Quina és la implicació dels socis en l’entitat? Berryl és especialment útil per gestionar les
associacions nombroses i/o molt actives.






Cercador
Fotografies dels socis
Organització per etiquetes
(Ex: Soci Fundador / Soci col·laborador / Membra de la Junta)
Característiques dels socis personalitzada
Informes gràfics dels socis

Conèixer la massa social de la vostra entitat és important per saber quines poden ser les
principals motivacions o interessos que tenen els socis. Mitjançant Berrly, podem conèixer
ràpidament el perfil social dels nostres associats per gènere, edat o localització.
Per altra banda, els socis poden comunicar-se amb la Junta Directiva per notificar qualsevol
assumpte: conèixer el contacte d’un altre socis, anunciar un canvi de la seva adreça postal o
electrònica.
Com organitzar més eficientment els esdeveniments que controlo?
 Agenda compartida entre socis
 Històric i gràfic dels participants
 Segmentació de la participació per etiquetes
 Impressió de les llistes d’assistència
 Comprovació dels correus.
Podeu consultar quins socis obren les vostres comunicacions, quants assisteixen als actes que
organitzeu i quin perfil tenen aquestes persones. Això us permetre ser més eficients en els
aspectes logístics: busos a llogar, menjar a comprar, perspectives d’èxit o fracàs d’una activitat,
etcètera. Especialment útil per agilitzar el procés d’inscripció als actes. Berrly també guarda un
registre dels esdeveniments passats per facilitar una possible memòria.
Més informació: https://www.berrly.com/exemple-cultura-popular/
http://xarxanet.org/informatic/noticies/berrly-leina-la-comunicacio-de-socis-i-socies-duna-entitat
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 Doodle
Doodle és una eina molt senzilla per establir quina data és més efectiva per convocar un
esdeveniment. Simplement es tracta d’escollir unes quantes dates i/o horaris a escollir i
enviar-les als vostres socis perquè manifestin en quines tenen disponibilitat.

Mitjançant Doodle, podeu quadrar les agendes dels vostres associats de manera més eficient, i
així millorar l’assistència en les vostres trobades.
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Survio Monkey

Survio Monkey és una eina per crear fàcilment enquestes. Incorpora tot tipus de formulacions
(nominals, textuals, ordinals, percentuals, etcètera...)

Mitjançant Survio Monkey, poden conèixer el grau de satisfacció dels vostres socis en aquells
aspectes que desitgeu conèixer. Les enquestes són més senzilles de crear, i encara més fàcils
de respondre. Com podeu veure en el dibuix que precedeix aquestes línies, podeu triar moltes
modalitats de pregunta.
Redacció de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català

