De: Secretaria Orfeó Català <secretaria.orfeocatala@palaumusica.cat>!
Tema: Resultats enquesta satisfacció!
Data: 4 de juliol de 2014 12.01.59 GMT+2!
Per a: pdbt gmail <pablodbt@gmail.com>!

!

Sr. Pablo Duran,	
  
Es va tractar en junta la seva petició del dia 30 de juny demanant que es publiquin els resultats de les enquestes de valoració de la
satisfacció del soci. Li faig saber que els resultats encara no han estat presentats a la Junta Directiva.	
  
Un cop aquesta els conegui (la propera setmana), donarem instruccions perquè es pengin a la pàgina web (amb accés en clau per als
socis), fent constar que es fa a petició de la seva candidatura.	
  
Amb posterioritat, si així ho desitja, a través del director general Joan Oller, pot tenir la reunió que demana amb l’empresa
especialitzada que va dissenyar el qüestionari i va fer el treball de camp, des de la seu de l’Orfeó Català.	
  
Atentament	
  
!
Jaume Martí i Llobet	
  
Secretari Primer	
  

	
  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  Inici	
  del	
  missatge	
  reenviat:	
  
!

!

De: pdbt gmail <pablodbt@gmail.com>!
Tema: At. Presidenta: Enquesta Satisfacció. Resultats!
Data: 30 de juny de 2014 11.57.21 GMT+2!
Per a: Secretaria Orfeó Català <secretaria.orfeocatala@palaumusica.cat>, jaume marti
<jaume.marti@palaumusica.cat>!
A/c: pilar casanovas <pcasanovas@palaumusica.cat>, Mariona Carulla <mariona.carulla@palaumusica.cat>!
Presidenta !
Associació Orfeó Català"

!
!

Benvolguda Senyora,!
Uns dies abans de la convocatòria de les eleccions, el socis varem rebre una trucada per una enquesta de
satisfacció dels socis. Li copio comunicat del VicePresident cantaire notificant la enquesta i els objectius, als cantaires
del cor Orfeó Català. !
Li demanem que facin públics, a tots els socis, els resultats de l’investigació, publicant l’informe a la pagina web de
l’Associació immediatament.!
També li demanem que ens faci arribar una copia integra del qüestionari a la nostra candidatura, i que organitzi una
reunió amb la empresa que va dur a terme la investigació!

!

Es evident que la candidatura de la Sra. Carulla disposa d’aquesta informació sobre els socis, i la valoració que fan del
funcionament de l’associació. Això estableix un greuge comparatiu entre les candidatures i embruta el joc net que ha de
presidir aquestes eleccions.!
Atentament!

!

Pau Duran !
!
---- Original Message ----!
Assumpte: Enquesta de satisfacció!
Enviat: 17/05/2014 1.13!
De: Marc Canals Buisan <mcanals.z@gmail.com>!
Per a:!

!

Benvolguts/des,!
Us informem que des de l’Associació Orfeó Català s’ha decidit posar en marxa un qüestionari-enquesta als socis de
l’entitat, amb l’objectiu de conèixer de primera mà quines són les seves opinions i impressions respecte l’Associació.!
L’enquesta permetrà conèixer els motius que porten els socis a estar vinculats a la institució, què representa per a ells,
com valoren les activitats que es duen a terme, quin coneixement en tenen, etc. amb l’objectiu de millorar tots aquells
aspectes que puguin fer créixer el vida associativa de l’entitat, explorar vies per a fer-la créixer en nombre de socis i
millorar, si s’escau els serveis oferts. Per tant, no us estranyeu si us truquen.!

!

Moltes gràcies!!
Els vocals cantaires!
Blog: http://orfeocatala.blogspot.com

