
                                                                                            
 

 

 

 

DEBAT LOCAL DEL 6è CONGRÉS D’ATENEUS 2019 

EL PAPER DE LES ENTITATS EN EL SEU ENTORN 

 

TEMA 1 - RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

La relació amb l’administració és vital ja que  proveeix a les entitats i ateneus els permisos, 

recursos logístics i econòmics, necessaris per la realització de les activitats. Degut això és 

fonamental col·laborar-hi i tenir-hi una bona relació amb aquesta. Els aspectes que cal tenir 

present  per  la bona  relació amb l'administració són: el contacte presencial i  una comunicació 

constant  per tal de que ambdues estiguin informades i cooperin per el mutu benefici.  

Una bona comunicació bidireccional és bàsica per nodrir l’èxit dels objectius que es proposin. Per 

aquest motiu  cal un contacte directe i constant amb l’Administració i les entitats, ja que 

afavorirà les relacions i a la vegada permetrà que tota la societat se’n benefici.     

 

Però des del punt de vista de les entitats existeixen algunes mancances que cal posar sobre la 

taula. Hi ha mancances com la bifurcació del personal que col·labora amb l’Administració. 

Existeixen els voluntaris culturals de les mateixes entitats que fan la seva feina únicament de 

manera altruista, hi ha un lligam emocional que els motiva a fer les tasques.  En canvi tenim els 

treballadors de l’Administració com podrien ser els d’una brigada que estan limitats per un horari 

laboral, i sota les ordres d’un superior. Aquest fa que no s’impliquin d’igual manera amb les tasques 

que un voluntari cultural, i provoca una sensació de falta d’empatia entre l’Administració i les 

entitats.  

Una altre mancança que es pot observar és la gran falta de coordinació entre Administració i 

entitats, aquesta afecta a la programació cultural fins el punt de contraprogramar-se entre entitats 

i l’Administració. Aquest fet produeix molts problemes. També existeix la percepció que 

l’Administració percep les programacions de les entitats com una competència cultural. Ja que 

elles solen ser pioneres en innovar i reinventar. La mancança d’una política cultural del municipi 

conjunta, en coordinació entre l’Administració i l’associacionisme cultural. Fa que en molts casos  
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no hi hagi una bona comunicació i que hi hagin programacions duplicades, les entitats denuncien 

que amb un bon teixit comunicatiu aquests fets no passarien.   

 

Per altre banda, es té un altre punt de vista sobre l’Administració, les mancances que s’han pogut  

detectar és que  hi ha poca involucració i participació de les entitats. Poques entitats prenen partit 

en els projectes que es proposen des de l’Administració. Un tret característic és que en funció de 

les persones  que hi ha a les entitats, es realitzen unes  activitats o unes altres. Aquest fet limita 

molt l’apropament de l’Administració, ja que si el projecte que proposen no va estretament lligat 

amb les seves activitats se’n desvinculen.  

Cal ser conscient de la limitació en el marc d’acció  del personal de l’Administració. Aquest personal 

treballa dins del marc que limita l’Administració, un òrgan jeràrquic que no pot ser obviat alhora de 

prendre decisions. Això fa que l’Administració treballi amb molta lentitud. La qual cosa provoca 

molts endarreriments en les accions de les entitats. 

 I  com a l’últim inconvenient que s’ha pogut detectar  és el que afecta l’Administració a nivell intern, 

s’ha pogut constatar que en funció del partit polític elegit, es gestionen els recursos econòmics 

culturals d’una manera o d’una altre. 

Es prioritari trobar  un mecanisme per poder millorar en tots aquests aspectes, ja que  

encara no s’ha proposat mai una reunió bilateral entre Administració o crear una comissió 

d’entitats. Es proposa crear  una Comissió local cultural en la qual hi hagi representació de 

l’Ajuntament i de les entitats locals. 

 

La suma dels temes esmentats anteriorment,  provoquen desmotivació a les entitats culturals que 

perceben l’Administració  no com a un aliat sinó com entorpidor alhora de realitzar projectes.   

 

Es pot concloure que es fa estrictament necessari que existeixi una coordinació entre 

l’Administració i les entitats. Aquesta coordinació  ha de ser contínua independentment del partit 

polític que governi. 

Una de les solucions proposades és la de crear i promoure un consell de cultura, per tal de 

coordinar i gestionar l’Administració i les entitats. Un consell de Cultura que vetlli per 

l’equitat cultural. Un exemple  que ja existeix  a la província de Girona és l’Institut Municipal de 

Cultura d’Olot.  Aquest és un organisme autònom de l’Ajuntament d’Olot des del qual es gestiona 

la política cultural de la ciutat: organització d’activitats culturals; gestió dels equipaments; 

conservació, investigació i difusió del patrimoni; coordinació amb altres serveis, empreses i entitats  



                                                                                            
 

 

 

que treballin en l’àmbit cultural a la ciutat d’Olot, i, en general, promoure un concepte de cultura 

útil, obert, plural i educador. 

 

La gran feblesa que existeix és que l’Administració depèn de l’interès, la vocació i la responsabilitat 

de les seves o els seus professionals que facin bé la feina de gestió cultural, quan el que hauria 

de funcionar es la mateixa estructura que vetlles per aquesta bona gestió. La poca relació amb els 

consells comarcals i quasi nul·la amb la Diputació. Més enllà de l’Ajuntament, les relacions amb 

altres administracions son escasses. Cal aprofundir en cercar altres aliances per arribar a tot el 

territori (amb les Oficines Joves comarcals per exemple).  

 

La coordinació i el treball en Xarxa  amb totes les entitats directes i indirectes són bàsiques 

per la continuïtat de les entitats. 

 

2. LES ENTITATS  I EL TREBALL EN XARXA  

 

En l’actualitat el teixit associatiu que dona vida a les entitats, es troba en un punt crític. Els canvis 

socials i polítics, la demografia, la xarxa amb les administracions tots aquests són punts que poden 

alterar el benestar de les entitats.   

 

Les entitats sempre han tirat endavant gràcies al compromís voluntàri dels seus associats un dels 

temes que s’ha esmentat és la realitat que hi han entitats que són de voluntariat total i d’altres que 

hi són per interès d’algun tema molt concret.  Hi ha debat sobre si poden tenir la mateixa 

representativitat en el marc cultural unes i altres: les primeres compten amb molts socis i base 

social i les altres funcionen com petites empreses o cooperatives … 

 

Però en general s’ha pogut percebre que la societat civil esta desmotivada, alhora de implicar-se 

en crear activitats i projectes. Aquest fet afecta a als ateneus i altres entitats culturals, la manca 

de participació també influeix directament en el relleu  associatiu. No hi ha noves generacions que 

vulguin prendre partit en el món associatiu, una de les causes detectada seria la despoblació. Que 

es diferent en funció d’on s’estigui parlant, normalment els pobles petits que tenen una connexió 

més ferma amb l’entitat ja que tota la vida cultural estava lligada amb l’ateneu i això encara perdura 

en el fer de la gent. Podríem dir que en els pobles es un referent de la vida cultural.  

 



                                                                                            
 

 

 

 

Per altre banda, aquesta visió de les entitats, com a “paraigua de totes les activitats culturals” 

canvia quan  en fixem en les ciutats o els pobles grans, on els centres cívics, o els centres joves 

donem aixopluc a activitats i projectes que abans donava l’ateneu.  

 

Aquest fet no es pot obviar ja que és molt rellevant perquè això ha provocat que els associats  que 

es quedaven a l’ateneu  ho feien o bé perquè l’ateneu els oferia un servei del qual no volen 

prescindir o bé per nostàlgia pels  lligam sentimental que tenien amb l’entitat.  

 

Actualment les entitats  veuen com el seu entorn pròxim canvia i ofereix altres activitats a la societat 

civil. Punts com,  les  relacions dins l'entorn social i l’era digital tenen un impacte directe a la manera 

d’expandir-se de les entitats. Els recursos que s’utilitzaven anys enrere avui han quedat invalidats. 

S’ha de fer un punt hi apart i focalitzar-se amb la metodologia i canviar maneres de fer per atraure 

un altre tipus de públic.  

Un públic que no sigui només això, públic. Sinó que es busca persones que tinguin la voluntat de 

formar part i implicar-se amb l’entitat. 

La clau del creixement de l’entitat esta en la capacitat de expandir la seva xarxa social, en el seu 

l'entorn proper.  

 

Per aconseguir-ho és necessari teixir una xarxa de coordinació amb totes les entitats directes 

i indirectes per tal d’assolir l’èxit. Cal que les administracions públiques com l’ajuntament 

o diputacions ajudin a les entitats allà on  aquestes no arriben, aquest contacte amb 

l’administració és fonamental per assolir els objectius d’un projecte o una activitat.  

 

 Podem concloure que la creació d’un bon teixit associatiu entre entitats, societat civil i 

administració són el motor del canvi social i cultural.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

 

Punts de discussió: 

  

Quina hauria de ser la manera d’actuar de l’Ajuntament i quina la de les entitats. 

Existència de falta de coordinació. 

El bon resultat de la gestió recau massa sovint en la bona voluntat o la manera de fer de tipus més 

comunitari dels treballadors que en aquell moment hi hagi. 

 

  

ACORDS 

 

- Cal crear un consell de Cultura a cada Ajuntament per a que vetlli per l’equitat cultural i/o 

una política cultural del municipi a on tothom se la senti pròpia. 

- La gran feblesa que existeix és que l’Administració depèn dels professionals que facin la 

feina de gestió cultural, quan el que hauria d’existir és una estructura administrativa que 

vetlles per aquesta gestió cultural. 

- El treball en xarxa i compartit amb altres entitats es clau, com el d’obrir la programació a 

nous formats per atraure nous públics (joves sobretot) -Encara que aquests dos punts es 

desenvoluparan amb més profunditat a la última sessió. 

  

CONCLUSIONS 

 

- És necessari que existeixi una coordinació i un treball conjunt entre l’Administració i les 

entitats. Aquesta tasca ha de ser contínua i independentment del partit polític que governi. 

Una idea seria el de promoure i crear un consell de cultura a cada municipi, per tal de 

coordinar i gestionar la seva cultura/política cultural, entre l’administració i les entitats. 

- Es constata molt poca relació amb els consells comarcals i quasi nul·la amb la Diputació. 

Més enllà de l’Ajuntament, les relacions amb altres administracions son escasses. Cal 

aprofundir en cercar altres aliances per arribar al territori (amb les Oficines Joves 

comarcals per exemple) 

- La coordinació i el treball en xarxa amb totes les entitats directes i indirectes són bàsiques 

per la continuïtat dels objectius i finalitats de les entitats. 


