
 

Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran: Emprenem per reactivar el territori.  

CONVOCATÒRIA DE MICROMECENATGE PER A PROJECTES EMPRENEDORS 
AMB RETORN SOCIAL AL TERRITORI 

CONTEXT I PUNT DE PARTIDA:  

Les Oficines Joves i serveis de promoció econòmica de les 6 comarques de l’Alt 
Pirineu i Aran, amb el suport dels grups Leader, de la DGJ, de l’Ateneu Cooperatiu de 
l’Alt Pirineu, d’IDAPA i amb la col·laboració de les diputacions de Lleida i Girona hem 
acordat posar en marxa una campanya pilot de micromecenatge público-privada a 
través de la plataforma Goteo.org multiplicant les aportacions que faci la ciutadania 
als projectes (d’aquí el nom de “matchfunding”) per a donar suport a iniciatives i 
projectes emprenedors que tinguin un retorn social al territori.  

L’objectiu és fer realitat 6 projectes i contribuïr a posar en pràctica noves fórmules 
per a reactivar el teixit socio-econòmic de l’Alt Pirineu que repercuteixin a la vegada 
en benefici del territori. La convocatòria “Matchfunding Arrela’t” està dissenyada per 
tal que un màxim de 6 projectes puguin ser beneficiaris de la campanya de 
micromecenatge public-privada. Així, s’ofereix la possiblitat que sigui un projecte per 
cada comarca de l’Alt Pirineu i Aran els que participin en el procés de finançament 
col·laboratiu.  

La previsió de pressupost final pel procés de matchfunding (sumant el fons públic i 
provat) és de 48.000€; cada projecte podrà arribar a adquirir un màxim de 8.000€ en 
el procés de micromecenatge entre les aportacions privades i públiques. D’aquests 
48.000€, 24.000€ (la meitat) els aporta les AAPP participants com a fons públic. 
L’altre meitat serà a través de les aportacions d’agents privats durant la campanya de 
micromecenatge a través de la plataforma goteo.org . 
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QUÈ VOLEM FER:   

Aquesta convocatòria de “matchfunding” s’inicia amb la organització d’unes jornades 
virtuals a cadascuna de les comarques participants del 26 de setembre de 2020 a l’11 
d’octubre de 2020 i unes jornades d’àmbit Alt Pirineu i Aran el 17 d’octubre per ajudar 
a tots els agents interessats (professionals, entitats, pimes…) a presentar el seu 
projecte. Poden optar a finançar-se fins a 6 projectes. 

 

TRES ACCIONS CLAU I UN MATEIX PROJECTE: 

Detall de les 3 accions clau:  

Organització de jornades territorials per comarca  

• Prospecció projectes emprenedors de cada comarca (personal propi Oficines 
Joves i Promoció econòmica)  

• Dinamització de les jornades comarcals (personal propi Oficines Joves i 
Promoció econòmica) 

• Ponències i tallers formatius (DGJ)  
• Comunicació i difusió de les jornades (Grups Leader Pirineu + Personal propi 

Oficines Joves i Promoció econòmica) 
• Assessoraments dels projectes emprenedors/es per a la campanya 

matchfunding (personal propi Oficines Joves i Promoció econòmica, Ateneu 
Cooperatiu Alt Pirineu…)  
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Organització de jornades virtuals de l'Alt Pirineu  

• Dinamització de les jornades (DGJ + personal propi Oficines Joves i Promoció 
econòmica)  

• Ponències i tallers formatius (DGJ)  
• Difusió de les jornades (Personal propi Oficines Joves i Promoció econòmica 

+ …) 
• Assessoraments dels projectes emprenedors/es per a la campanya 

matchfunding (Goteo + personal propi Oficines Joves i Promoció econòmica)  

Campanya de matchfunding Alt Pirineu i Aran  

• Costos de gestió Goteo (IDAPA)  
• Canal de plataforma  
• Assessorament i seguiment  
• Gestió legal i financer del fons  
• Jurat de la selecció de projectes  
• Formació crowdfunding  
• Fons Matchfunding (Consells comarcals + Diputacions)  
• Comunicació i difusió dels projectes i Matchfunding (Personal propi Oficines 

Joves i Promoció econòmica + …)  
• Assessoraments dels projectes emprenedors/es per a la campanya 

matchfunding (Goteo + personal propi Oficines Joves i Promoció econòmica)  

 

FASES I FUNCIONAMENT DEL MATCHFUNDING:  

Fase 1: Divulgació del Matchfunding 
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Amb l’objectiu de donar a conèixer la iniciativa i ajudar a fer emergir i adaptar 
projectes del territori al model de finançament del micromecenatge s’ha obert un web 
informatiu https://arrelat.fempirineu.cat i s’han organitzat jornades a cadascuna de 
les 6 comarques per ajudar a tots i totes les possibles participants a identificar i saber 
explicar la proposta de valor (allò que aporta) del seus respectius projectes i també 
unes jornades virtuals conjuntes de l’Alt Pirineu i Aran (17 octubre) per ajudar a 
preparar els projectes per a presentar-se a la convocatòria del Matchfunding Arrela’t 
Alt Pirineu i Aran. 

Fase 2: Presentació de candidatures dels  projectes al Matchfunding 

Per tal de poder optar al Matchfunding els candidats hauran de presentar el seu 
projecte entre el 19 d’octubre i el 13 de desembre de 2020 a través del formulari i 
model de memòria habilitat per a l’ocasió al web match.fempirineu.cat.  

Fase 3: Selecció dels 6 projectes 

Posteriorment, entre el 14 de desembre de 2020 i el 18 de gener de 2021, el jurat 
procedirà a la valoració i selecció dels projectes i el dia 18 de gener de 2021 es 
publicaran els resultats dels projectes seleccionats.  

Fase 4: Preparació de les campanyes de recollida de fons dels projectes 

Posteriorment, durant els mesos de gener i febrer, els projectes seleccionats rebran 
una formació i l’assessorament tècnic necessari, de la mà de l’equip de Goteo i de la 
comissió tècnica de suport, per preparar les respectives campanyes de recollida de 
fons a través de micro-mecenatge de cadascun dels projectes.   

Fase 5: Activació de la campanya de recollida de fons Matchfunding 

Les respectives campanyes de recollida de fons de micro-mecenatge es realitzaran 
en la plataforma Goteo.org, en el canal “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran” 
habilitat per a l’ocasió. 

Aquestes campanyes de recollida de fons consten de dues rondes de finançament, 
una primera de 40 dies on cal assolir el pressupost mínim i una segona de 20 dies per 
intentar assolir o superar el pressupost òptim. Els projectes que no assoleixen el seu 
pressupost mínim en el termini de la 1a ronda, és a dir durant el primers 40 dies, 
queden descartats i els fons recollits es retornen als mecenes, i la part corresponent 
del fons Matchfunding roman al fons comú disponible per la resta de projectes 
vigents. 

 

https://arrelat.fempirineu.cat/
http://match.fempirineu.cat/
http://www.goteo.cc/arrelat
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Fase 6: Execució i justificació dels projectes 

El termini d’execució d’aquests projectes serà d’un any natural. Els projectes rebran 
els fons després de signar el contracte de compromisos amb la Fundació Goteo per 
l’execució del projecte, l’entrega de recompenses i la deguda publicació  del procés i 
del resultats finals. 

 
PRESSUPOST: 

Per fer realitat aquest projecte ha estat necessària la col·laboració dels diferents 
agents participants. Tal i com està previst doncs, es compta amb la col·laboració 
econòmica de les Diputacions de Lleida i Girona per un import de 12.000€ que estaria 
íntegrament destinat a complementar el fons públic per la campanya de 
“Matchfunding Arrela’t” que junt amb les aportacions dels 6 Consells Comarcals té 
un import total de 24.000€.  A més, també es compta amb la col·laboració de la 
Direcció General de Joventut, els grups Leader del Pirineu Occidental i de l’Alt Urgell 
i Cerdanya i d’IDAPA.  

 
 



Per a la reactivació socioeconòmica de l’Alt Pirineu i Aran:
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1. Introducció
La primera convocatòria de matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran, impulsada pels
consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i la
Fundació Goteo, ha tingut com a objectiu la reactivació socioeconòmica del territori de l’Alt
Pirineu i l’Aran, mitjançant la fórmula del matchfunding, on les administracions públiques
uneixen forces amb la ciutadania a través de micromecenatge, pel cofinançament de 6
iniciatives amb retorn social.

Aquest programa de finançament corresponsable, ha estat formalitzar a través d’un conveni
de col·laboració, en el qual s’hi ha especificat les tasques a desenvolupar i els compromisos
adquirits per les diferents parts impulsores del projecte. Per part de la plataforma de
crowdfunding Goteo, les tasques i compromisos es poden resumir en els següents punts:

● Disseny i adaptació d’un espai web per al programa de matchfunding.
● Suport en la conceptualització i revisió de les bases de la convocatòria.
● Suport en la comunicació del programa al butlletí i a les xarxes socials de

l’organització.
● Realització de dues formacions en línia als projectes seleccionats:

○ Primera presa de contacte amb la plataforma, resolució de dubtes i consells
per a la creació i formulació dels futurs projectes de crowdfunding.

○ Taller enfocat a la comunicació de les campanyes.
● L'assessoria i acompanyament individual als 6 projectes a través de dues tutories

personalitzades, correu electrònic i telèfon.

Un cop finalitzat el projecte Arrela’t Alt Pirineu i Aran, i un cop realitzada la totalitat de les
accions previstes, es presenta la següent memòria justificativa d'execució.

2. Descripció de les activitats
Abans de fer referència a les accions realitzades durant aquest període, cal esmentar que
tant la captació com la selecció de projectes es va dur a terme per part de les diferents
administracions públiques que conformen l’equip promotor de la convocatòria.

A continuació es detallen les diferents accions prèvies a la publicació dels projectes:

FASE 1. Preparatius Canal Arrela’t i selecció de projectes.
Desembre-Gener 2021

● Adequació dels continguts en línia i del Canal Arrela’t. El responsable de la
plataforma Goteo, Javier Carrillo, va preparar l’espai digital de la convocatòria, el
contingut visual i els continguts de text facilitats per l’Íngrid Colilles, en representació
de les diferents administracions públiques. També es va programar l'algoritme de
matchfunding per doblar o triplicar les aportacions ciutadanes, entre altres aspectes
del desenvolupament informàtic del Canal Arrela’t.
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Captura de pantalla del Canal Arrela’t.

● Avaluació i selecció de les propostes rebudes. A través de la pàgina d’Arrela’t:
https://arrelat.fempirineu.cat/, les iniciatives interessades van poder presentar-se a
la convocatòria. Una vegada tancat el període de recepció de projectes, va iniciar el
procés d’avaluació de les propostes per part d’un jurat extern al grup promotor del
programa.

La comunicació pública dels projectes seleccionats estava fixada per l’11 de gener
de 2021, però es va creure convenient allargar el període de deliberació del jurat, així
doncs la resolució i comunicació pública de les 6 propostes guanyadores va ser el 18
de gener 2021.

L’equip impulsor del programa on s’hi englobaven les 6 comarques de l’Alt Pirineu i
l’Aran, van creure oportú que s’escollís, en la mesura del possible, un projecte en
representació de cadascuna de les demarcacions. És per aquest motiu que la
participació de Goteo en aquest procés es va limitar a donar el vistiplau tant dels 6
projectes seleccionats, com de les 3 propostes suplents, escollides pels membres
que van conformar el jurat d’Arrela’t.

Els 6 projectes seleccionats van ser:
● Alta Ribagorça: Siscarri: Maduixes amb gust de Pirineu
● Alt Urgell: Donem vida al bosc
● Cerdanya: Espai rural la Trumferia de Cerdanya
● Pallars Jussà: Senterada comestibles, un jardí d’aliments comunitari
● Pallars Sobirà: Boumort Indòmit: recuperació dels camins que són història
● Val d’Aran: Ecocentro Bioleta. Consumo responsable y sostenible

Per últim cal destacar el paper tan important que va tenir el gènere femení en aquesta
convocatòria, ja que va ser promoguda bàsicament per dones: 5 projectes van estar liderats
per dones, i únicament l’equip impulsor del projecte “Siscarri: Maduixes amb gust de
Pirineu”, estava format per una dona i un home.
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FASE 2. Assessorament i formació als projectes.
Gener-Febrer-Març 2021

Amb l'objectiu d'optimitzar les propostes de cara a aconseguir els millors resultats durant la
campanya de crowdfunding i enfortir les capacitats de comunicació dels i les impulsores
dels projectes, a partir del 19 de gener fins al dia anterior al llançament de les campanyes, és
a dir, el 2 de març, es va dur a terme el procés d’assessorament personalitzat per a cada un
d'ells, així com dues sessions de formació.

El procés d'assessorament va ser plantejat de la següent manera:

● Primer correu de benvinguda, on a banda de fer referència a la documentació
necessària a adjuntar a través del web d’Arrela’t (entre altres documents la
Declaració Responsable firmada),  per tal de seguir en la convocatòria, es convidava
als projectes a escollir una de les dues dates plantejades, per participar en la primera
formació conjunta.

● Primera sessió conjunta de 2 h 30 min de durada.
● Primera sessió d'assessorament personalitzat a través de videotrucada que va tenir

una durada d’entre 1 h 30 min, fins a 2 h 30 min, en funció de l’estat del projecte i dels
dubtes de l’equip impulsor.

● Facilitació del taller de comunicació de 4 h de durada, repartides en dues sessions
de 2 h cadascuna d’elles.

● Segona sessió d'assessorament personalitzat en línia, on es posava en comú les
millores i modificacions realitzades al projecte, a banda de valorar les diferents
accions de comunicació a dur a terme durant la campanya. La durada, igual que en la
primera assessoria personalitzada, va ser variable d’entre 1 h, fins a un màxim de 2 h
30 min, en funció de l’estat del projecte i dels dubtes de l’equip impulsor.

● Seguiment de les millores aplicades i/o aclariment de dubtes mitjançant emails i/o
trucades, distribuïdes al llarg de tot el procés.

● Creació d’un grup de WhatsApp conformat pels 6 projectes, l’Íngrid Colilles en
representació dels diferents òrgans integrants d’Arrela’t i l’Eva Esteban com a
representant de la plataforma Goteo i coordinadora de la convocatòria de
matchfunding Arrela’t. L’objectiu principal d’aquest grup va ser el de  comunicar de
forma àgil amb els equips impulsors, a través d'aquest canal es van enviar
recordatoris, deadlines i informacions diverses; i a més va servir per compartir
dubtes i inquietuds conjuntament i d'altra banda, propiciar la cooperació i la creació
de sinergies entre projectes.

● Sessió conjunta una setmana després de la publicació dels projectes per prendre el
pols a les campanyes, oferir recomanacions i resoldre dubtes.

A continuació es detallen les diferents activitats realitzades durant aquest període:
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2.1 Assessories personalitzades.

L’acompanyament als projectes durant aquest procés, té la particularitat que s'adapta a les
necessitats específiques de cada projecte, de manera que la dedicació de temps per part de
l’assessora encarregada d’acompanyar els projectes, que en aquest cas va ser l’Eva Esteban,
coordinadora de les convocatòries de matchfunding, va variar en funció de les necessitats
específiques de cada projecte. L'assessorament es va realitzar a través de diversos canals
de comunicació: correus electrònics, xats, trobades telemàtiques i trucades telefòniques.

● La primera sessió d’assessorament personalitzat, es va dur a terme un cop els
equips impulsors van introduir tota la informació del seu projecte a la plataforma
Goteo, i l’equip de Goteo va poder valorar cadascuna de les propostes.

Aquestes videotrucades individuals van ser concebudes com un espai en el qual els
equips impulsors de cada projecte, poguessin contrastar amb l'equip
d'assessorament l'estat de la proposta, valorar les millores i canvis a dur a terme,
buscar alternatives a possibles obstacles en el plantejament de la campanya, a més
de treballar conjuntament els dubtes sorgits durant aquesta primera fase.

En termes generals, els punts que més dubtes van generar entre els equips
impulsors, van ser: la definició i descripció del projecte, objectius i accions a dur a
terme, la creació de les recompenses d’acord amb els diferents públics objectius, el
pressupost (ja sigui en el correcte desglossament de les diferents necessitats, com
en la inclusió de les despeses generades per les recompenses i de les comissions); i
per últim el vídeo.

Sobre aquest darrer punt esmentar el suport i acompanyament que es va oferir des
d’Arrela’t, perquè els projectes que ho creguessin necessari poguessin comptar amb
el servei d’una professional que els ajudes amb el muntatge i edició del vídeo.

● La segona assessoria personalitzada, es va dur a terme, després del taller de
comunicació i al llarg de les dues darreres setmanes abans del llançament de les
campanyes. L’objectiu d’aquesta darrera revisió per una banda van ser el de perfilar
els últims detalls i aclarir possibles dubtes dels equips impulsors, i per altra banda
també va servir per contrastar el calendari d’accions de comunicació que cada
projecte portaria a terme durant la campanya.

Per últim cal destacar que tot i que les persones que estaven al capdavant dels projectes,
tenien altres obligacions laborals i familiars a atendre, van tenir una actitud proactiva i
màxima disponibilitat per dur a terme les diferents trobades, ja fossin col·lectives o
individuals, en l’annex 2, es troben recopilades i firmades la fulla d’assistència a les sessions
de cadascun dels projectes.
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2.2 Primera formació: Definició dels elements clau d’una campanya de
crowdfunding i introducció a la plataforma Goteo.

Com anteriorment s’ha especificat, el 19 de gener, va començar el període d’assessorament
pels projectes seleccionats a través d’un email de benvinguda, on a banda s’oferia la
possibilitat d’escollir la data més convenient per a participar en la primera sessió conjunta,
oberta no únicament als 6 projectes escollits, sinó que també van poder sumar-s’hi la resta
de projectes suplents, si així ho desitjaven.

Les dates en què es va dur a terme aquesta primera sessió, van ser: el 20 i 21 de gener de
17:00h a 19:30h.

● El dia 20 van assistir-hi 3 dels projectes seleccionats i 2 projectes suplents.
● En la sessió del dia 21 van participar-hi els 3 projectes seleccionats restants,

juntament amb altres 3 projectes suplents.

Aquesta primera trobada, tenia com a objectius:

● Presentar la plataforma Goteo i els seus punts diferencials respecte a altres
plataformes de finançament col·lectiu.

● Detallar les particularitats i funcionament de les campanyes de matchfunding.
● Oferir recomanacions i consells de cara a la creació de la campanya, per tal de

treure’n el major benefici possible, juntament amb exemples de bones pràctiques i
casos d’èxit.

● Realització d’un tour per la plataforma Goteo, amb l’objectiu de mostrar els diferents
apartats i informació necessària a compilar per a la formulació de la campanya.

Captura de pantalla de la sessió del dia 20 de gener.
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Captura de pantalla de la sessió del dia 21 de gener.

2.3 Segona formació: Taller de comunicació per a campanyes de
crowdfunding.

El taller de comunicació, destinat exclusivament als 6 projectes seleccionats, es va dur a
terme a través de dues sessions online de 2 hores cadascuna. Les dates del taller van ser:
l’11 i el 17 de febrer de 17 h a 19 h.
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Captura de pantalla de la segona sessió del taller de comunicació.

L'objectiu de la formació era la de donar a conèixer estratègies de comunicació a aplicar per
part dels i les impulsores a l'hora de difondre les seves respectives campanyes, i d'aquesta
manera potenciar l'abast de la seva iniciativa per optimitzar la captació de recursos de cara
a aconseguir el seu objectiu econòmic i al mateix temps crear, ampliar i/o fidelitzar tant a la
comunitat existent al voltant del seu projecte, com a nous públics objectius.

A través de dinàmiques pràctiques i exemples de casos d’èxit relacionats amb l'àmbit
d'actuació de la convocatòria, a banda de fer referència a les eines, recursos, mitjans, etc.,
amb els quals treballar a l’hora de traçar el seu propi pla de comunicació, també es va
comptar amb el testimoni de la Laia Serra, coordinadora de diferents campanyes de
crowdfunding, impulsades sota el paraigua del projecte Dunia.

Amb el testimoni de la Laia, a més de conèixer el seu testimoni i les estratègies
comunicatives desplegades en les diferents campanyes; també es buscava promoure de
forma relaxada i amena, el diàleg entre els projectes, posant a la seva disposició un espai
per a l'intercanvi d'impressions, consells i experiències, que a més ajudés a fomentar la
cooperació, cohesió i suport mutu durant els posteriors 60 dies de campanya.

Altres temes que es van abordar en la formació: els públics objectius, les característiques i
estratègies de comunicació segons cada canal de comunicació; el format, to i contingut; la
creació i promoció del compromís social i de les recompenses individuals per al seu ús en la
difusió del projecte; la programació i calendarització de la campanya, tenint en compte
moments crucials i etapes dins d'una campanya de crowdfunding.
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Entre la primera i segona sessió es va compartir amb els projectes el calendari d’accions de
cara a que comencessin a omplir-lo i plantejar algunes accions, per poder-les treballar en
comú durant el taller de comunicació.

2.4 Modificacions en les bases de la convocatòria.
En les següents captures de pantalla s’indiquen els punts que van corregir-se en les bases
de la convocatòria:

Modificació corresponent a la comissió aplicada al total dels fons recaptats per part dels projectes.

Modificació realitzada al sistema de repartiment de la bossa de matchfunding, en cas que un o més projectes no
aconseguissin superar amb èxit la primera ronda de finançament.

FASE 3. Campanyes de matchfunding.
Març-Abril 2021

3.1 Posada en comú amb els projectes, després de la primera setmana
de campanya
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Després del llançament dels projectes, i quan aquests portaven una setmana en campanya,
l’11 de març es va dur a terme una sessió d’una hora i mitja de duració, amb la finalitat de
facilitar un espai per l'intercanvi d'impressions, resolució de dubtes i per fomentar la
cooperació i cohesió entre els equips.

En general, els equips impulsors van transmetre estar molt motivats per la bona acollida que
estava tenint el crowdfunding i en veure com arribaven les aportacions, alhora que se sentien
en alguns moments desbordats per la dedicació i seguiment que requeria la campanya.

3.2 Incentius de multiplicació: la triplicació

Amb el propòsit de premiar l'esforç realitzat per les campanyes i a més seguir fomentant la
cooperació entre elles, a mitjans de la primera ronda, concretament 24 de març es va activar
la gamificació, on durant 24 h la proporció 1 € a 1 € variava i la multiplicació, en lloc de per 2,
era per 3. És a dir, que si una persona aportava 100 € a un projecte, Arrela’t afegia 200 €, per
un total de 300 € per projecte.

Des de l'equip de Goteo, vam comunicar l'activació de la triplicació 24 h abans que iniciés,
aconsellant als equips impulsors,  preparar el llançament de comunicacions especials a
través dels diferents canals, per avisar a la comunitat.

Amb l’activació del x3, totes les campanyes van assolir el seu pressupost mínim.

A continuació mostrem amb un recull de captures de pantalla els fons aconseguits per les 6
campanyes, una vegada finalitzada la triplicació:

Ecocentro Bioleta: 11.194 €,  va aconseguir superar el seu mínim.
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Senterada comestible, va aconseguir apropar-se a l’òptim: 8.226 €.

Boumort Indòmit: 9.291 €.

La Trumferia de Cerdanya, va aconseguir superar l’òptim: 8.091 €.

12



Donem vida al bosc: 8.451 €.

Maduixes Siscarri: 14.581 €, havent estat la primera campanya cofinançada, amb
l’activació del x3 cada cop s’atansava més a l’òptim.

3.3 Resum de la recaptació obtinguda pels projectes

La recaptació total aconseguida a través de la convocatòria Arrela’t va estat de 73.739 €.

Als 24.000 € aportats per part dels diferents organismes públics impulsors del programa
Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran, ha de sumar-s’hi els 49.739 € aportats pels i les 671 donats.

Nom del
Projecte

Pressupost
mínim
requerit

Pressupost
òptim

Total recaptació
obtinguda

Total
aportacions
Arrela’t

Nº de
co-finan-
çadors/es*

Siscarri:
Maduixes amb
gust de Pirineu

5.673 € 16.173 € 21.221 € 4.000 € 190
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Ecocentro
Bioleta.
Consumo
responsable y
sostenible

7.990 € 16.370 € 13.074 € 4.000 € 149

Senterada
comestibles, un
jardí d’aliments
comunitari

4.000 € 8.680 € 8.741 € 4.000 € 122

Boumort
Indòmit:
recuperació dels
camins que són
història

4.058 € 9.988 € 10.456 € 4.000 € 98

Donem vida al
bosc

4.260 € 9.550 € 11.936 € 4.000 € 88

Espai rural la
Trumferia de
Cerdanya

4.200 € 7.955 € 8.311 € 4.000 € 88

FASE 4. Tancament de les campanyes i formalització de les
donacions
Maig 2021/Novembre 2021

Un cop finalitzada la campanya, es va procedir a la signatura del contracte per part de cada
un dels projectes, document que serveix de base jurídica per a la transferència de fons
recaptats per cadascun d'ells.

En el contracte es recull els compromisos assumits per part dels equips impulsors: la
realització del projecte, juntament amb la gestió i enviament de les recompenses, en el
termini d’un any a partir de la signatura del contracte.

A partir d'aquest moment es procedeix a realitzar dues transferències bancàries a cadascun
dels projectes:

● La primera, realitzada el dia 14 de maig als 6 projectes, corresponent als fons
procedents de la ciutadania (la part del crowd), on s’hi va restar del total aconseguit,
les comissions de Goteo, banc i PayPal, en cas d’haver activat aquest mètode de
pagament.

● La segona transferència, amb els fons íntegres provinents d’Arrela’t (la part del
match), és a dir els 4.000 € que es destinaven a cada campanya, es va dur a terme el
2 de novembre de 2021, una vegada rebut l’import total dels 24.000 €, constituït per
l’aportació de 4.000 € provinent dels 6 consells comarcals.
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3. Avaluació de programa
Una vegada finalitzades les campanyes es va enviar un qüestionari als 6 projectes perquè de
forma anònima, poguessin valorar el grau de satisfacció respecte a l’acompanyament i
assessorament rebut per part de l’equip de Goteo, durant les fases de precampanya i
campanya.

A continuació destaquem algunes de les respostes i valoracions realitzades pels 4 projectes
que van respondre el formulari:

En conjunt, els equips impulsors van puntuar amb nota alta l’acompanyament rebut, tant de
les sessions col·lectives com individuals.

Resultats de l’acompanyament global rebut per part de Goteo.

Resultats de la valoració corresponent a la primera sessió conjunta realitzada els dies 20 i 21 de gener.
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Valoració de la sessió conjunta posterior al llançament de les campanyes realitzada el dia 11 de març.

Avaluació de les assessories individuals realitzades als projectes durant la precampanya.

Resultats sobre la comunicació, resolució de dubtes, recomanacions, etc., facilitades per l’assessora de Goteo
durant la precampanya.
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Resultats sobre la comunicació, resolució de dubtes, recomanacions, etc., facilitades per l’assessora de Goteo
durant la campanya.

Com es pot apreciar en la següent captura de pantalla, el taller de comunicació és el que va
rebre una nota més baixa, respecte a la resta de les activitats. Per dos dels quatre equips
impulsors que van contestar el formulari, va ser avaluat amb un 3.

Avaluació del taller de comunicació.

Sembla que els continguts de la formació van ser massa generals i complicats de
traslladar/aplicar per alguna de les campanyes, i que les assessories personalitzades van
ser més profitoses per acabar de definir les accions de comunicació a dur a terme durant la
campanya.

Proposta de millora de les formacions.
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Tota la informació al web: https://arrelat.fempirineu.cat/inici/ 
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