
  
 
Benvolguts socis i sòcies, 
 
La Junta directiva creu oportú definir el Pla estratègic del CE Els Blaus per al 
període 2016-2022, elaborant-lo amb tots els socis i que reculli també les 
aportacions externes que considerem valuoses. 
 
 
a) Fases d’elaboració del Pla estratègic 
 
    N’hi ha dues: 
 

1. Anàlisi de la situació actual, (mitjançant el mètode DAFO). 
 
2. Redacció del Pla estratègic. 

 
 
b) Com es pot participar 
 

Podrem fer les aportacions, per correu postal, per correu electrònic i en les 
reunions que es facin. 
 

c) Presentació 
 

El proper 14 de setembre de 2016 a les 20.00, al nostre local social, es 
presentaran les tasques per a definir el Pla estratègic. 
 
També s’exposarà i es debatrà entre tots la proposta d’Anàlisi de la situació 
actual que ha preparat la junta, que adjuntem. S’hi podran fer aportacions en 
el mateix dia i fins el 30 de setembre de 2016. 
 
 

També adjuntem el Calendari de les actuacions per a elaborar el Pla estratègic 
 
Creiem que és bo per l’entitat que tots hi participem i aportem la nostra opinió, i 
us agraeixo d’avançada la vostra col·laboració. 
 
 
Barcelona, 30 d’agost de 2016 
 
 
 
Albert Arbós 
President 
 
 

 
 

Centre Excursionista Els Blaus 



 

  
Calendari de les actuacions per a elaborar el pla estratègic. 
 
1. Anàlisi de la situació 
actual (DAFO) 

Quan 
 

Com 

Presentació/elaboració 
Del DAFO als/amb els 
socis del Blaus  

El 14.09.2016 
A les 20.00 hores. 
 

Acte de presentació i 
elaboració després de la 
pel·lícula, als Blaus  
 
Per internet a socis i a socis 
federatius 
 
Termini d’aportacions 
30.9.2016 

Redacció definitiva del 
DAFO 

Abans del 15.10.2016 A partir de les aportacions 
del socis 

 
2. Pla estratègic 
 

Quan 
 

Com 

Presentació/elaboració 
del Pla estratègic 
als/amb els socis del 
Blaus 
 

Abans del 15.11.2016 Per correu electrònic 
Tauler d’anuncis 
 
Termini d’aportacions: 15 
dies 

Presentació/elaboració 
del Pla estratègic a 
persones o  entitats 
externes als Blaus 

Pendent de definir Acte presencial (a decidir si 
es fa segons la resposta 
prèvia) 
 
Tramesa electrònica 

Recollida d’aportacions 15 dies  
Redacció definitiva del 
del Pla estratègic 

15 dies  

Difusió del Pla estratègic  Tauler 
Internet 

Seguiment del Pla 
estratègic 

Almenys 1 cop l’any Revisant les actuacions 
fetes i els seus resultats i  
les no fetes 

 
Mètode DAFO 
Podeu trobar més informació sobre el mètode DAFO a: 
http://xarxanet.org/projectes/recursos/per-que-ens-pot-ser-util-fer-una-analisi-
dafo-a-l-entitat 

Centre Excursionista Els Blaus 
Calendari elaboració DAFO Setembre 2016 


