
                                                                                            
 

 

 

DEBAT LOCAL DEL 6è CONGRÉS D’ATENEUS 2019 

ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 

Organització i funció de la Federació d’Ateneus de Catalunya / 6è Congrés d’Ateneus de 

Catalunya/ Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès / 16.02.2019/ 

REFLEXIONS EXTRETES DE LA PRIMERA PART DEL DEBAT 

 

TEMA 1 – COMUNICACIÓ INTERNA 

Es parteix de la premissa que la comunicació interna es bidireccional i de dos tipus: de la 

FAC a les entitats sòcies i entre les entitats sòcies. No es planteja la comunicació interna 

entre Junta directiva i equip tècnic de la FAC. En general, s’apunta que la comunicació ha 

millorat molt en aquests deu anys però es constata entre els participants que els hi falta 

temps per llegir i assimilar-la tota. Un problema també que es desprenia del Congrés del 

2009.  

De la FAC a les entitats sòcies es valora molt positivament i com a punts forts, el treball en 

xarxes, el butlletí “Info Directius” i la revista en paper, encara que es demana que aquesta 

també sigui en digital (per poder-la reenviar per correu electrònic o compartir-la a xarxes). 

També agraden les reunions que s’organitzen des de la FAC a través de les delegacions 

territorials, on es posen en contacte diferents entitats i de manera presencial, a on es 

comuniquen i es resolen dubtes, qüestions, problemàtiques i necessitats en comú i del dia a dia. 

S’assenyala  que la FAC ha de vetllar per al vincle i contacte, també, allí on no hi hagi 

delegacions.  

Una gran part del debat es centra amb l’agenda d’activitats de les entitats. Al web hi és al 

home però es creu que s’ha de potenciar més i millorar la seva usabilitat bàsicament per dos 

motius: 

- Per fer visible i mostrar la gran quantitat d’activitat que generen els ateneus i 

entitats. Carta de presentació o mostra del potencial ateneista a l’administració 

(comunicació externa) 

- Per saber que fan la resta d’ateneus i entitats d’arreu. I el com ho fan. S’apunta que 

seria interessant elaborar fitxes d’activitats o projectes per  saber com han organitzat 

aquelles activitats (comunicació interna) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

TEMA 2 – SERVEIS I EINES DE SUPORT 

En aquest punt es constaten dues coses entre les i els participants, que l’oferta d’aquests anys 

en serveis i eines de suport que es gestiona i s’ofereix des de la FAC es extensa i es 

valora satisfactòriament destacant les formacions, el servei sobre patrimoni no immoble o la 

informació i assessorament sobre subvencions, ajudes i assegurances com la de la 

responsabilitat civil.  I la segona i a la vegada, que hi ha una manca de coneixement 

d’aquests serveis per part de les entitats sòcies i socis. 

Les entitats participants destaquen també la proximitat, accés i servei de l’equip tècnic de 

la FAC, com el poder gaudir de beques per a que joves facin pràctiques o donin un cop de 

mà a les entitats. 

Com a propostes n’apareixen dos: potenciar l’aplicació mòbil (APP Ateneus) per a que 

s’utilitzi més enllà de l’àrea de Barcelona i poder disposar d’un xat comú per a entitats, controlat, 

a on es puguin resoldre dubtes sobre logística, organització, funcionament o aspectes normatius. 

TEMA 3 -  TERRITORIALITAT 

En aquest punt es destaca el gran avenç d’aquests deu anys de la FAC per ser present al 

territori a través de les delegacions tot i que hi ha zones que encara no n’hi ha i que el 50% de 

les entitats no  estan federades. En les zones on no hi hagi delegacions però si entitats 

federades es proposa que aquestes puguin recórrer als serveis i l’assessorament de la 

delegació més propera. 

Es valora les/els professionals de les delegacions i el poder fer reunions trimestralment entre les 

entitats per intercanviar informacions o compartir propostes. Relacionat amb el punt anterior i 

amb la idea del FAQS, per les delegacions de la FAC pot ser més fàcil arribar a detectar 

problemes en comú i regulars i donar una resposta conjunta i compartida, tenint en compte 

la diferència entre entitats d’àmbit rural o urbà i el seu volum de necessitats. 

TEMA 4 – OBJECTIUS DE LA FAC PER ALS PRÒXIMS ANYS 

Es posa en dubte l’assoliment d’objectius d’aquests darrers anys en referència als acords 

en premsa local o la internacionalització de la FAC i dels Ateneus. Es valora però, el ressò 

en la premsa nacional. 

Es posa especial èmfasi en millorar encara més les relacions, el contacte i els vincles amb 

les administracions locals i cercar-hi convenis per tal d’estabilitzar finançament, programació i 

el missatge dels ateneus i entitats. 

Tal com s’apuntava a l’anterior punt i tenint present la diversitat de les entitats, per les i els 

participants es clau augmentar el número de sòcies a la federació.  

 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

APUNTS -ACORDS 

- Es clau desenvolupar una agenda d’activitats visible tan per persones usuàries 

(pública) com per membres de les entitats sòcies (privada) amb un doble objectiu: 

visibilitat l’activitat i oferta de propostes i fomentar els valors i missatge dels ateneus. I 

útil per a treballadores, treballadors o membres de juntes que programin o es cuidin de la  

 

- Gestió dels ateneus o entitats, amb fitxes tècniques de les activitats. Potenciar per 

tothom i arreu l’APP Ateneus. 

 

 

- De manera virtual (xat en comú) i presencial a través de les delegacions, s’hauria 

de concretar i desenvolupar una xarxa real entre entitats sòcies on es resolguin 

problemes del dia a dia i poder compartir projectes o línies de treball.  

 

PRIMERES CONCLUSIONS 

- La comunicació interna i externa de la FAC ha millorat considerablement durant aquests 

deu últims anys. Pel que fa a la interna, es constata que falta temps per a que els/les 

membres de les entitats l’assimilin. Potser cal estudiar, per un costat, com reduir el flux 

d’informació i per l’altre, fer pedagogia de l’ús i utilitat d’aquesta informació. 

 

- La creació i el desenvolupament de les Delegacions Territorials de la FAC ha estat un 

encert i un èxit. Cal ara, desenvolupar la xarxa que poden generar entre les entitats que 

hi formen part -o hi estan a prop- per tal de compartir idees, projectes i resoldre 

problemàtiques conjuntament, a través de trobades o reunions estratègiques. 

 

- L’oferta de serveis de la FAC es extensa i suficient però cal comunicar i sociabilitzar-la 

més entre les entitats sòcies. Cal també, a través de les delegacions i d’un sistema  

virtual, detectar necessitats puntuals i/o compartides per tal de diagnosticar millor els 

problemes i oferir serveis i assessoraments compartits i puntuals.  

 

- Cal enfortir novament les relacions més pròximes de les entitats i els ateneus, amb 

l’administració i la premsa local, per tal de seguir sent referents al territori.  

La segona part del debat es celebrarà el proper dissabte 9 de març al Casal i es 

plantejaran des dels mateixos punts, el futur de l’organització i funció de la Federació 

d’Ateneus de Catalunya. 

 

 


