
 

MEMBRES DE LA XARXA ARTIBARRI           
  

SOCIS/ES 
 

BENEFICIS DE SER SOCI/SOCIA (DRETS) APORTACIONS A LA XARXA (DEURES) QUOTA ANUAL              

Mercat intern: rebre 

 % Descompte en serveis dels altres socis 

Mercat intern: Oferir 

 Serveis amb % descompte als altres socis 

 
 
 
60 €  anuals per a 
les entitats sòcies 
 
30 € anuals per a 
les persones 
sòcies   
 
 

 

 Dret a decidir. 

 Rebre actes de les reunions. 

 Assessorament i consultoria: en temes d’ informació de recursos, 
redacció de projectes i memòries, contactes, economia, laboral, 
fiscal, assegurances, etc.                                                      

 Suport: cartes de suport i de recomanació en cas de necessitat 
(situacions de crisi, recomanació per convenis i convocatòries, 
sol·licitud de subvencions, etc.). 

 Informació de professionals (espai compartit de professionals), 
especialistes, i estudiants en pràctiques. 

 Accés a recursos dels membres socis. 

 Difusió i promoció a l’exterior dels projectes i serveis de l’associació, 
a través de congressos, jornades, i altres espais en els que es 
participa com a xarxa. 

 Augmentar la presència en àmbits socials (medis de comunicació, 
associacions professionals, empreses... 

 Marc ideològic i de principis comuns. 

 Accés al banc de documents (estudis, investigacions, projectes). 

 Jornades i formació d’ Artibarri. 

 Prioritat d’ús del web, accés al taulell d’informació, etc. 

 Suport estructural per convocatòries i projectes compartits. 

 Utilització preferent del web de la xarxa. Difondre activitats a la plana 
d’entrada de la web. 

 Incloure a la difusió de l’entitat el logo d’Artibarri com a que s’ es 
membre.  

 Descomptes en jornades i altres activitats de la Xarxa 

 Rebre informacions generals i dels projectes, trobades i activitats de 
la Xarxa. 

 Intercanviar recursos i informacions entre les diferents entitats 
  

 

 Informar de temes que poden ser d’interès per 
altres membres de la xarxa. 

 Implicar-se com a mínim en un dels espais de 
participació: assemblees, equip coordinació i 
comissions de treball, organització de treballs, 
etc.  

 
 
 

 
 



 

 
MEMBRES DE LA XARXA ARTIBARRI 

 
AMICS/AMIGUES 
 

 
BENEFICIS DE SER AMIC/AMIGA (DRETS) 

 
APORTACIONS A LA XARXA (DEURES) 

 
QUOTA ANUAL              

 

 Rebre informació sobre projectes, trobades i activitats de la 
Xarxa. 
 

 Accés al banc de documents i experiències de la Xarxa per 
investigadors i estudiants. 

 

 Espai de relació, coneixement, reconeixement, intercanvi i 
col·laboracions. 

 

 Sortir al catàleg de la Xarxa en qualitat d’amics. 
 

 Publicitar les informacions a la web d’artibarri a l’apartat 
“notícies d’interès”. 

 

 

 Informar de temes que poden ser d’ interès 
per altres membres de la xarxa. 
 

 Participació voluntària a assemblees i 
altres espais de participació sense dret de 
decisió.  

 

 

0 € 

 

 

 

 

 

 

 


