
Memòria
explicativa

¨JUNTS
FEM
FUTUR!"

Associació d'mepresaris
per al Solsonès i Ubic

Solsona



Barri de 

les lletres i la música.

Pressupost............. 7.113,43€

Pensant en Futur!

Concurs de dibuixos,
redaccions i treballs acadèmics.
Pressupost..................1.900€

Introducció

Un dels principals objectius de les dues associacions
empresarials, Associació d'empresaris per al Solsonès i
Ubic Solsona, és estimular el consum local en tots els
sectors; restauració, lleure, allotjaments, comerç,
indústria, serveis, productors agroalimentaris.
Sensibilitzar la importància de ser en el món digital fen-

nos costat per poder aclarir qualsevol dubte investigant
la necessitat de formació. No perdre de vista la cultura i
gastronomia local. I per últim i no més important tenir
sempre en ment l'autostima, autoconfiança. Éspensant
amb això que hem dissenyat les següents accions:
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Utopia
Junts podem arribar més lluny

Engegant

la festa.

Pressupost..............2.862,21€

Digitalització

Acompanyament de
digitalització a totes les
empreses/comerços.
Pressupost..............1.905,29€
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Concurs
- Planificar les bases del
concurs
- Comunicar a les escoles
- Explicar el projectes

Gener

Calendarització

Febrer Març Abril Maig juny

Barri
- planificació agenda
- Planificació reunions
- Planificació grups
musicals
- Reunions
- programa
- Comunicació
- Pressupostos

Digitalització
-Contactar amb els
comerços i visitar-los

Engegant
- Planificació
- Pressupiostos
- programa

Concurs
- Planificació jurat
- Reunions amb diferents
membres del jurat

Concurs
- Organitzar acte
- Fer l'esdeveniment

Barri Barri
Reunions de planificació-
Disseny i imatge gràfica
-Comunicació
- Planificació reunions 
-Pressupost
-Dossiers informatius

Barri
- Comunicació
- Dossiers informatius
- 

Concurs
Planificació feines a fer abans
de ll'esdeveniment:
- Recollir els treballs
- Repartir-los amb lel jurat
- Fer veredictes i comunicar
- Organitzar acte

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Barri
- Comunicació
- Contacte mitjans de
comunicació
- Planificació, horaris de
treball
- Planificació brigada
ajuntament de Solsona

Engegant
- Organitzaació esdeveniment
- Parlar amb els diferetns
persones que intervendran a
l'acte
- Crear jurat
- Fer Cartell

Barri
- Organització dels
esdevements
- Preparar discursos cada
matí dels esdeveniments del
Pregoner

Barri
-Justificació i tasques
adminsitratives

Digitalització
Comunicació:
- obrir instagram del Barri i
indexar-lo amb totes les
botigues/empreses
participants

Digitalització
Comun icació:
 obrim instagram de
l'Assocciació d'empresaris per
al Solsonès 

Digitalització
- Fer un pla per augmentar de
socis instagram de l'associació
i planificar els proper passos
fins a acabar l'any

Digitalització
- Pensar estratègia pel proper
any per que surtin les
empreses associades a
l'instagram.

Digitalització
- Enquesta necesitats de
formació informació als socis

Barri
- Planificació de
comunicació
- Establir comunicació
amb les botigues
- 

Engegant
- Parlar amb restaurant
- Informar als socis de
l'esdeveniment

Engegant
What do we want to achieve
in
this meeting?

- planificació agenda
- Planificació reunions
- Planificació grups
musicals
- Reunions
- programa
- Comunicació
- Pressupostos
- Finançament Engegant

- Planificació
- Pressupiostos
- programa



Memòria detallada de les

actuacions

 

PENSANT EN FUTUR! 
Concurs de dibuixos redaccions i

traballs de recerca... 1.900€

Sola el títol Pensant en Futur!, encetem un
concurs amb l'objectiu de tenir en compte
els nostres joves per pensar en el futur del

nostre territori. 



Alumnes

inscrits

Dibuixos 197, Redaccions
182, Treballs de recerca 2

Indicadors de grau
d'acompliment

Premsa



 

El barri de les lletres i la música 
 7.113,43€

Estimular el consum local i la cultura, una ment més
oberta ens farà prendre més bones decisions com a

empreses (de tots els sectors) i com a consumidors.  Els
carrers i places de Solsona, així com els comerços i

empreses, s’ompliran de cultura, i els carrers de gent
perquè els comerços puguin captar la seva atenció.

S’han programat 10 concerts a l’aire lliure i 36
comerços han proposat obres literàries que tindran

exposades als aparadors i estaran presents a la
biblioteca solsonina per qui vulgui consultar-les.

la Biblioteca treu les seves butaques per
convidar a les persones a llegir i gaudir de

l’aire d’una vesprada d’estiu.
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Botigues

adderides

36 

Valoració

per part de

les botigues

Entrades

a la web 

Indicadors de grau
d'acompliment



3/08/2021

20

persones

3/08/2021

60

persones

5/08/2021

200

persones

6/08/2021

120

persones

7/08/2021

110

persones

132/08/2021

80

persones

3/08/2021

70

persones

3/08/2021

70

persones

3/08/2021

150

persones

132/08/2021

150

persones

Asistents

als

concerts



interaccions

a l'instagram

Resó als

mitjans de

comunicació



Catalunya Ràdio
NacióSolsona
Regió7
Canal Taronja
Lleida diari
LaCiutat.cat
Segre
Solsona FM
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Digitalització  1.905,69€

En el temps que estem, totes les empreses petits
comerços han de saber quins són els

programes/processos de digitalització que per la seva
empresa estan a l'abast, per així poder decidir si els vol.  

Conjuntament amb l'Agència de desenvolupament
SolCar hem fer una enquesta per detectar el grau de
digitalització de les empreses. Així poder fer accions

ajudar-los en aquests objectiu.

 Enguany ens hem endinsat en una proposta de 3 anys
per fer saber a totes les empreses/comerços de tots els
sectors l'instagram i acompanyar-los en qualsevol dubte

que tinguin per crear-ne un.  

Hem començat per les nostres, @empresarissolsones i
@elbarrideleslletresilamusica



socis  274
socis amb

insta 168 

Enquesta

Indicadors de grau
d'acompliment

Enguany hem elaborat, a través de l'enquesta per saber el grau de digitalitzaió de les empreses, una
diagnosi, per així en els 2022 poder oferir el que les empreses necessiten per tal de aportar-los
coneixements, asssessoraments, acompanyament perquè puguin anar abançant amb la digitalització de
les seves empreses.
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Engegant la festa  2.862,21€

L'autoestima i l'autoconfiança és esencial perquè un
poble creixi cohesionat i amb ganes de tirar endavant
sense deixar ningú enrrere. Hem de saber que junts
podem tirar endavant per sobre de les dificultats que

ens trobem, compartint coneixement i experiències. Ser
capaços de reconneixer-nos com a persones que estem
al capdavant de les empreses. Aquests és us espai de

reconeixement a totes les empreses per ser-hi. Un
reconeixement verbal en el què ens sentim part d'un

territori, i que la nostra existència té un sentit.  



persones

inscrites

60

Premsa

Indicadors de grau
d'acompliment

Per motius de Covid, els assistents
és van tancar a 60


