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TEMA 1 – EL PAPER DEL VOLUNTARIAT I LA PROFESSIONALITZACIÓ 

Actualment a les entitats culturals els voluntaris o associats hi estan cada cop menys implicats, 

per tant, es considera que s’ha de donar prestigi al fet de formar part d’un ateneu. Es detecta 

que tenim voluntaris passius que els hem de convertir en actius. Una de les formes que es 

proposen per fer-ho podria ser cridar l’atenció realitzant activitats de més interès, sobretot en 

relació al col·lectiu de persones joves.  

És molt important també oferir un servei seriós i eficaç a través d’activitats de qualitat, no n’hi 

ha prou en oferir activitats, sinó que aquestes han d’estar vinculades a un treball seriós. En 

aquest sentit, es creu que falten voluntaris de totes les franges d’edat per dur a terme aquests 

serveis. 

Al voluntariat es considera que se l’ha de captar per dur a terme projectes concrets i 

delimitats on ells s’hi sentin identificats i hi tingui una certa sensibilitat. A més, la situació 

ideal seria que el voluntari fos el creador de l’activitat o el que s’encarregui de proposar-la, ja 

que així aconseguiríem que s’impliqués més amb l’entitat. 

Es comparteix la idea que els càrrecs de perfil tècnic que hi ha dins una junta (tresoreria i 

finances principalment), els ha de cobrir necessàriament un professional contractat. Això 

assegurarà el bon funcionament de l’entitat, ja que s’afavorirà la captació de subvencions i en 

definitiva el suport de les administracions. La realitat però, és que les entitats petites no es 

poden permetre pagar un treballador, ni a títol personal ni de forma compartida (mancomunitat) 

amb altres entitats. Els hi resulta impossible assumir-ne el cost, ja que perjudicaria el futur 

immediat de l’entitat.  

Es creu molt important que la FAC hauria d’oferir algun tipus d’eina o servei per a cobrir 

i/o ajudar en aquesta mancança, sobretot per les entitats més petites. A més, també 

hauria de fer veure a l’administració que no només ha d’oferir ajudes per programar 

activitats, sinó que també n’hauria d’oferir per cobrir la part de gestió més tècnica.  



 

 

Falta saber quin tipus de públic o massa social tenim per poder trobar nuclis de voluntaris que 

es vulguin implicar amb l’entitat. Ens hem de preguntar quin mercat té una entitat cultural i quin 

és el producte que els hi oferim. Com a mercat es coincideix en què l’entorn local on es 

desenvolupa l’entitat és el principal públic consumidor, i com a producte es veu clarament que 

ha de ser un tipus de cultura diferent de la que s’ofereix des de l’administració, que no estigui 

relacionada amb cap directriu política. Tot i això ha de ser-ne complementari, és a dir, no l’ha 

de substituir, però la proposta cultural dels ateneus ha de sorgir del mateix consumidor cultural, 

de la mateixa base. Els socis i/o voluntaris d’una entitat, l’han de veure com un espai on 

planificar i realitzar activitats diferents a les que es programen des de l’administració.  

Conclusions sobre el paper del voluntariat i el professional a les entitats culturals: 

 Necessitem voluntaris que proposin projectes concrets 

 Tenim voluntaris passius que els hem de convertir en actius:  

 Els llocs tècnics els ha d’ocupar un professional 

 El voluntari ha de ser creador de l’activitat perquè s’hi impliqui 

 Falten voluntaris de totes les franges d’edat 

 Falta saber quin tipus de públic o massa social tenim per poder trobar nuclis de 

voluntaris 

 

TEMA 2 – FINANÇAMENT 

Pel que fa les formes de finançament de les entitats culturals i la seva eficàcia, sorgeix la 

pregunta de si els ateneus coneixen l’impacte econòmic de la nostra activitat, ja que es 

realitzen moltes activitats però no estan quantificades per tenir consciència real del que es fa 

com a entitats culturals. Es creu que els ateneus s’han de considerar com un tercer sector 

cultural i fer-se valorar com a tal. 

Per altre banda, actualment es reben més subvencions però són més complicades de 

gestionar. A la pràctica, el sistema de subvencions ha de canviar, ja que els processos de 

justificació i tot el que està relacionat amb factures i pressupostos són massa complicats per les 

entitats, especialment en activitats de petit i mitjà format. Adequar la tramitació de les 

subvencions ala realitat del món cultural. El sistema de finançament actual de les entitats les ha 

portat a una situació de penúria econòmica obligada, per tal de mantenir la independència 

d’acció en relació a l’administració. El sistema de finançament a través de subvencions té una 

doble lectura; “l’activitat subvencionada ha d’agradar a l’administració i complir els seus 

requisits”.  



 

 

Tot i que la relació amb l’administració és necessària, es considera que s’ha de minimitzar per 

evitar la manipulació del producte cultural que ofereixen els ateneus, ja que el component 

polític té massa pes i es pot caure en el parany de realitzar activitats de poca qualitat. 

Sobre com millorar la situació econòmica de les entitats, les possibles solucions que s’aporten 

passarien per fomentar el treball en xarxa entre entitats per tal d’afavorir la reducció de 

costos, així com un mecenatge o patrocini orientat a l’empresa privada. La contrapartida 

per les empreses seria que poguessin aconseguir algun tipus de benefici fiscal per incentivar la 

seva predisposició. La idea seria concretar una Llei de Mecenatge sòlida en què estigui clar el 

retorn o avantatges que rebran les empreses i, a més, que es pugui treballar a nivell local. El 

problema és que l’administració ho pot veure com una interferència al control que ara té sobre 

les activitats que realitzen els ateneus.  

Caldria canviar l’actual funcionament de subvencions anuals en el que no es sap fins a l’últim 

moment quines seran les quantitats que s’atorgaran i es podran justificar mitjançant factures i 

comprovants, per un tipus de funcionament basat en convenis plurianuals amb 

l’administració (de tres o quatre anys) on quedi clara quina és la quantitat de diners que 

es pot disposar anualment per realitzar activitats. Això permetria a les entitats tenir una 

seguretat del que poden gastar i com gestionar-ho amb més tranquil·litat i eficàcia. En aquest 

punt també es remarca que la FAC hauria de ser l’encarregada de transmetre al Departament 

de Cultura de la Generalitat que l’actual model no és sostenible. 

Conclusions sobre la situació actual del finançament a les entitats culturals: 

 No coneixem l’impacte econòmic de la nostra activitat 

 Som “tercer sector cultural” i hem d’aconseguir que ens valorin més 

 Falta una llei de mecenatge que es pugui exportar a nivell local 

 Tenim més subvencions però són més complicades 

 Cal augmentar el finançament privat i associar-lo al món cultural 

 Crear xarxa per reduir costos 

 Adequar la tramitació de les subvencions al món cultural 

 Fer convenis plurianuals per saber els diners que podrem disposar 

 

 

TEMA 3 – ÒRGANS DIRECTIUS I PLANIFICACIÓ DELS RELLEUS 

Sobre les funcions i responsabilitats dels òrgans directius, així com la planificació dels seus 

relleus. Hi ha consens amb la idea que les juntes directives tenen cada cop més problemes de 

relleu i no hi ha gent de cap franja d’edat (joves principalment d’entre 25 i 45 anys) disposada a 

assumir els llocs que s’han de cobrir. Això pot ser provocat per la manca de temps i pel poc 

atractiu que ofereix el tipus de tasca directiva que s’hi ha de realitzar. 



 

 

A més, es fa un incís en el fet que normalment les juntes es veuen desbordades i s’han 

d’encarregar de massa coses alhora, per tant, es creu necessari la creació d’algun tipus 

d’òrgan complementari (comissions, grups de treball, etc.) que ajudin a descarregar 

feina als membres directius. Aquests grups haurien de ser mixtes, és a dir, formats per 

membres de junta i associats voluntaris que en vulguin prendre part. 

Quant a la planificació del relleu en les juntes directives, l’opinió general és que no es pot fer 

amb antelació. Aquest fet estaria relacionat amb la falta d’implicació dels associats amb el 

funcionament diari de l’entitat i cada cop es tendeix més a què el president de l’entitat sigui el 

que demana expressament a determinades persones si estan interessades a cobrir un lloc 

determinat a la junta. Cada cop es dóna més la situació en què les persones de junta allarguen  

els càrrecs fins que ja no poden fer-ho més temps perquè així ho diuen els estatuts. És 

probable que també influeixi en aquest fet la falta d’atractiu del projecte de l’entitat, així com els 

problemes econòmics que pràcticament tenen totes les entitats.  

Hi ha consens sobre que els relleus s’han de fomentar i garantir a partir de tot un procés 
i no s’ha de plantejar exclusivament com una acció a resoldre quan, per imperatiu 
estatutari, s’han de convocar eleccions per a configurar una nova junta directiva. 
 
La motivació, il·lusió i grau d’identificació amb l’entitat és un dels elements cabdals per a que 
aquesta pugui assolir les seves finalitats. Les persones que no se sentin motivades per la seva 
aportació voluntària, no podran transmetre als altres ni els valors de l’entitat ni la il·lusió per a 
compartir. 
 
També s’apunta a juntes directives més diverses i/o plurals quant a gènere i nacionalitat. 

Probablement amb juntes que incorporin gent nouvinguda amb unes inquietuds culturals 

diferents de les nostres, es podria ampliar la base social de l’entitat. 

Conclusions sobre la situació actual dels òrgans directius de les entitats: 

 Es necessiten comissions de suport per ajudar a les juntes directives 

 No hi ha gent jove que vulgui formar part de les juntes directives 

 No es planifica el relleu de les juntes directives 

 Falta més diversitat / pluralitat a les juntes directives 

 

TEMA 4 – EINES TÈCNIQUES D’ORGANITZACIÓ 

Finalment es parla sobre els models d’organització interna dels ateneus i les característiques 

que hi trobem. En primer lloc bona part del grup té clar que les entitats delimiten bé els seus 

projectes, és a dir, que volem fer i com ho volem fer, però el principal problema que tenen és 

comunicar-lo adequadament als socis i la resta de ciutadania. Això pot venir donat per la falta 



 

 

d’adaptació als nous canals de comunicació que han proliferat en els darrers anys 

(principalment xarxes socials) i la dificultat de saber escollir el canal de comunicació més eficaç 

per cada activitat (pot ser que cada tipologia d’activitat tingui un canal de comunicació diferent 

per arribar al tipus de públic més indicat). 

Com a valoració general, es veu que s’hauria de fer una tasca centrada en el 

desenvolupament de noves eines / canals de comunicació actuals per poder arribar a 

més públic. En aquest sentit, la FAC hauria de tenir un paper més destacat i portar la 

iniciativa en potenciar nous canals de comunicació. 

També es troba a faltar un projecte cultural a nivell de país que s’hauria de treballar des del 

Departament de Cultura per marcar unes directrius de treball conjunt per a totes les entitats. A 

més, es destaca que hi han algunes entitats tancades en excés en si mateixes o que treballen 

àmbits culturals molt concrets, fet que provoca el seu aïllament. Aquesta situació no afavoreix 

l’intercanvi cultural i es produeix una situació d’estancament que amb el temps pot provocar la 

seva desaparició. 

Actualment, moltes entitats estan centrades en el seu dia a dia però els hi manca definir de 

forma clara quin és el seu projecte, el perquè de la seva existència. Tenir un projecte d’entitat 

les fa millors en més d’un sentit: podent fer una projecció a pocs anys vista de com volem que 

sigui la nostra entitat, donant continuïtat a les finalitats de l’entitat, definint uns objectius 

comuns, donant resposta a les necessitats i oportunitats de la realitat, temporalitzant les 

estratègies que hauran de ser implementades, obrint nous espais de comunicació interna i 

externa i definint de forma clara la “marca” de l’entitat.  

Les activitats de l’entitat són un punt de trobada de totes aquelles persones que en formen part 

i serveixen per a treballar tots plegats els mateixos valors. És per això que es considera 

fonamental preguntar-nos per què fem aquestes activitats, a qui van dirigides i quina utilitat 

tenen per a l’entitat i les persones que hi participen. 

Conclusions sobre els models d’organització interna de les entitats: 

 Els projectes de les entitats estan clars 

 Falten canals de comunicació 

 Ens trobem amb projectes culturals no adequats al territori 

 Falten projectes nous que ajudin a captar gent nova 

 Ens trobem entitats que es tanquen en si mateixes o que treballen àmbits culturals molt 

tancats 

 
 


