
MAPA DE
RECURSOS
OBSERVATORI SOCIAL D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA INCLUSIVA
www.observatorisocial.tarragona.cat

BARRI D'ACTUACIÓ  ÀMBIT D'ACTUACIÓ POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Per poder trobar els recursos que us interessin podeu utilitzar els següents
filtres segons l'objectiu de la vostra cerca:

Impulsa: 
Equip Tècnic d'Acció Comunitària

Inclusiva (ETACI)
 

Contacte:
observatorisocial@tarragona.cat

COM 
UTILITZAR EL 

CERCADOR 
DEL MAPA DE 
RECURSOS?

Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva

www.tarragona.cat



És un espai dinàmic que es va actualitzant regularment

És una eina construïda de forma col·lectiva i col·laborativa

És un mapa interactiu a l'abast de la ciutadania, entitats del tercer
sector i altres administracions, que recull i dimensiona tots els
recursos, serveis i projectes comunitaris i inclusius que hi ha a la
ciutat de Tarragona.

Hauràs d'entrar a la pàgina web de l'Observatori Social, a 
l'apartat de Mapa de Recursos i clicar a la pestanya que trobaràs 
a la part inferior a la dreta on posa omple el formulari.

 Un formulari per registrar l'entitat o organisme

Un altre formulari on podreu registrar tots els
projectes comunitaris i inclusius que duu a
terme la vostra entitat o organisme.

No només heu d'emplenar el formulari de la vostra entitat
sinó també un formulari per a cada projecte que dueu a terme

Existeixen dos tipus de formularis:

COM FORMAR 
PART DEL 
MAPA DE 

RECURSOS?

QUÈ ÉS EL
MAPA DE

RECURSOS?

I SI JA EN FORMO PART?

Si ja formes part del Mapa de Recursos revisa que la informació estigui
actualitzada i per qualsevol modificació posa't en contacte amb nosaltres a
través de l'adreça de correu electrònic: observatorisocial@tarragona.cat

Formulari entitat X

Formulari projecte 2

Formulari projecte 3

Formulari projecte 1

Ha de contribui r a millorar la qualitat de vida de les persones

Contribueix en la prevenció o fins hi tot pal·liació de situacions
d’exclusió social

Oberts a tota la població de la ciutat, és a dir, no posa barreres 
materials i no discrimina per raó de classe social, grup cultural, 
gènere o orientació sexual.

COM SABER SI 
UN RECURS ÉS 

INCLUSIU?


