
Des de la 

DINAMITZACIÓ

Actualització
04/04/2017

DIN1

Els objectius bàsics d’aquest servei són:

Fer més eficients les activitats que es programen a l’entitat.

- Garantir la seva viabilitat econòmica i de dinamització del territori.

- Estimular la iniciativa i la participació durant el procés de creació, gestió, 

coordinació i avaluació de

les activitats.

- Establir processos de desenvolupament en xarxa.

Un cop una entitat ens demana el servei, s'estableix un calendari de reunions 

entre l'entitat i el tècnic dinamitzador per:

• Establir una dinàmica de treball.

• Conèixer i valorar les activitats que s’estan duent a terme i acordar possibles 

accions innovadores.

• Donar suport a activitats conjuntes amb altres agents comunitaris i facilitar el 

treball en xarxa.
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QUI DONA EL SERVEI

SERVEI AMB COST

SERVEI DE DIAGNOSI D'ENTITATS

COST DEL SERVEI

És un servei de pagament subvencionat per la Generalitat de Catalunya i per les 

quatre Diputacions que té una durada de 5 mesos.

Té un cost de 650€

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) volem donar 

suport a la valuosa tasca que duen a terme els ateneus per 

dinamitzar la societat. En aquest sentit, hem posat en marxa un 

servei de dinamitzadors culturals per facilitar a totes les entitats 

federades d’arreu del territori català que ho sol·licitin el suport 

d’un tècnic en dinamització cultural, especialitzat en 

associacionisme i desenvolupament comunitari, sota la 

coordinació de l’equip tècnic de la FAC.
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CONTACTE
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SERVEI DE DIAGNOSI D'ENTITATS

Federació d'Ateneus de Catalunya: 932688130 / ateneus@ateneus.cat
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BENEFICIARIS: Entitats federades.

DURADA: 105 hores repartides en un màxim de 5 mesos.

HORES PRESENCIALS A L'ENTITAT: El tècnic dinamitzador dedicarà un mínim de 4 

hores in situ a l'entitat i/o al territori.

OBJECTIUS DEL 

PROJECTE

En aquest context, el tècnic dinamitzador vetllarà per potenciar valors com la 

comunicació, la transparència, l’eficàcia i eficiència en la gestió, el treball en 

xarxa i la participació, i facilitarà a les entitats diverses eines per canalitzar i 

gestionar de manera eficient i significativa les seves activitats, actuant com a 

mitjancer entre els diversos agents del seu territori.


