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Avui tenim l’oportunitat de presentar un Pla Estratègic pels propers set anys. És el primer Pla Estratègic realitzat a la 

Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i té la voluntat de traçar un camí pel període 2014-2020. El present 

document presenta els elements centrals que pretenen configurar una guia per permetre projectar una visió de 

l’organització i definir una estratègia compartida de futur. 

I aquest repte l’hem volgut assumir amb el màxim rigor. A finals del 2012 vam decidir d’emprendre una reflexió 

estratègica encaminada a definir quin rol hauria de jugar la FAC en els propers anys. Érem conscients de l’escenari 

de canvi que estàvem vivint, de les oportunitats i dels riscos que es trobaven en el nostre entorn. Durant un any hem 

dut a terme una revisió crítica i exhaustiva de les nostres possibilitats, recollint opinions, suggeriments i contribucions 

dels diferents grups d’interès: entitats federades, junta directiva, equip tècnic i diverses persones vinculades al sector. 

En els propers anys, la Federació d’Ateneus de Catalunya ha de seguir sent un actor estratègic en la posada en valor 

dels interessos de les seves entitats membres. Però necessitem organitzar-nos millor i innovar, aconseguir treballar 

més junts i juntes que mai per avançar en la mateixa direcció. I això requereix, més que mai, d’un Pla. El nou context 

ens demana maduresa i ens emplaça a establir complicitats, dins del sector però també i d’una manera especial amb 

les administracions públiques. Caldrà també sumar esforços amb les persones i col·lectius que configuren el sector 

ateneístic català. 

Fins avui a la FAC hem treballat bé. Els resultats de trenta anys de treball així ho indiquen. S’ha treballat intensament 

per acostar-se a les realitats de les entitats, amb visites al territori, i s’ha fet una aposta per millorar la comunicació, fet 

que ens ha permès una major visibilitat i presència. A dia d’avui, donem servei a 161 entitats i més de 95.000 

persones associades de 29 de les 41 comarques de Catalunya i de 108 municipis d’arreu del país. Molta gent confia 

en la FAC: en el seu equip de professionals, en les persones voluntàries i en els seus serveis. Per tot aquest 

recorregut volem donar les gràcies a totes les persones i institucions que han participat i avalat aquest projecte des 

de diversos i diferents àmbits. 

Però tot això és una part de la història de la FAC. Ara hem de seguir endavant i créixer com a organització per 

conquerir el nostre futur. Per això ens hem analitzat i repensat. Vull agrair des d’aquí totes les persones, entitats i 

institucions que s’hi han implicat de moltes i diverses maneres. Aquest pla estratègic constitueix una guia que ens ha 

de dur a un nou i esperançador escenari d’aquí a set anys. Perquè hem d’arribar a més persones, hem de ser més 

eficients i innovadors per aconseguir un major impacte de les nostres accions i, sobre tot, hem de seguir fent junts 

aquest camí que des de la FAC us proposem. 
 

Salvador Casals i Romagosa 
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya 

 

Presentació 
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La Junta Directiva va aprovar el 22 de novembre de 2012 el disseny participatiu d’un Pla Estratègic de la Federació 

d’Ateneus de Catalunya per al període 2014-2020. A partir d’aquell moment, i al llarg de dotze mesos, el procés s’ha 

desenvolupat seguint el següent procediment: 

  

  

1. Celebració de reunions participatives amb l’EQUIP TÈCNIC DE LA FAC.  

 

2. Seminari de treball amb les ENTITATS assistents a la Trobada d’Entitats de la FAC (4 de maig de 2013, 

Ateneu de Sant Just Desvern). 

 

3. Reunió de reflexió i debat amb els membres de la JUNTA DIRECTIVA DE LA FAC (19 d’octubre de 

2013, Ateneu de Castellbisbal).  

 

4. Entrevistes a PERSONES VINCULADES AL SECTOR. 

 

5. Elaboració d’una proposta provisional validada per la Junta Directiva (25 de gener de 2014, L’Avenç 

d’Esplugues). 

 

6. Presentació i aprovació, si escau, a l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya (22 de febrer de 2014, Casino de Caldes).  

Metodologia i protagonistes 
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QUI SOM? 
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) és una entitat de segon nivell que aglutina 161 entitats socioculturals 

sense ànim de lucre d’arreu de Catalunya. Una complexa realitat d’entitats amb una notable incidència i impacte 

social i econòmic, fortament arrelada al territori, dinàmica i generadora de molta activitat. Al llarg de l’any es duen a 

terme més de 10.000 activitats als ateneus federats, amb un total d’assistents superior a 1.400.000 persones. Una 

característica dels ateneus és que la majoria d’ells disposa d’una seu social pròpia, ja sigui de propietat o de lloguer, 

on es desenvolupa la majoria de les activitats que es programen. Els ateneus estan dirigits per juntes directives 

formades per socis de la mateixa entitat. Més de 1.700 persones participen en aquestes juntes directives. El total de 

persones associades als ateneus federats és de 93.000. Els ateneus depenen bàsicament del voluntariat, persones 

que realitzen una tasca a l’entitat de manera puntual o amb un compromís a més llarg termini. Cal destacar que el 

conjunt del pressupost anual dels ateneus se situa entre els seixanta i els setanta milions d’euros.  

 

La nostra MISSIÓ 
Representar i donar visibilitat a les associacions d’àmbit ateneístic de Catalunya, promovent els valors propis de 

l’associacionisme cultural català i donant suport tècnic mitjançant la prestació de serveis de qualitat. I per això 

treballem per construir una xarxa de participació i compromís cívic mitjançant el model associatiu que proposem. 

 

El nostre POJECTE DE FUTUR 
 Farem que la Federació d’Ateneus de Catalunya esdevingui una entitat de referència pel moviment associatiu català 

i que les nostres entitats siguin motors de participació i cohesió social mitjançant: 

  

•  el foment de la mobilització  

•  una imatge renovada del moviment ateneístic 

•  la gestió eficient de programes i serveis a les entitats 

•  el foment de la convivència social de la ciutadania 

•  el poder d’interlocució amb agents externs 

•  el compromís amb la llengua i de la cultura catalanes 

 

Fonamentació 
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Els nostres VALORS COMPARTITS 
  

Compromesos amb la tasca que porten a terme les entitats ateneístiques del nostre país, fonamentem la nostra 

actuació en el valors següents: 

  

PROXIMITAT i COMPROMÍS amb la realitat de les entitats i la tasca cultural que desenvolupen. 

 

INDEPENDÈNCIA i SENTIT CRÍTIC  per construir un posicionament sòlid davant les polítiques públiques sobre 

associacionisme.  

 

TRANSPARÈNCIA i INNOVACIÓ com a valors a transmetre vers els nostres grups d’interès. 

 

 

 

CONTEXT QUE ENS CONDICIONA 
L’exercici de definició de l’estratègia per als propers set anys permet fer una projecció i tractar de sortir del moment 

actual per visionar el futur, el que voldríem que fos la FAC amb ambició. Tanmateix, no podem ignorar com el 

context social actual d’incertesa ens condiciona també aquesta visió de futur. Aquest no pot ser un exercici 

d’imaginació estèril. Estem presentant una proposta renovada en un context, una part del qual no podem controlar. 

Per tal que aquest document sigui útil hem de visualitzar el màxim nombre de factors que ens poden condicionar. 

Fonamentació 
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Fonamentació 

DEBILITATS 

 Insuficient capacitat d’establir aliances entre les pròpies entitats del 

sector. 

 Poca consciència de la necessitat de donar visibilitat a les accions de 

les entitats. 

 Inestabilitat de les fonts de finançament i dificultats per disposar de 

recursos suficients que millorin la capacitat d’inversió de les entitats. 

 Dificultats per accedir als mitjans de comunicació i influir en la creació 

d’opinió. 

 Poca participació de les entitats federades en els projectes de la FAC. 

 Disseny de nous projectes que l’estructura tècnica de la FAC no pot 

assumir 

 Col·lectiu molt divers. 

AMENACES 

 Percepció que els ateneus són equipaments municipals. 

 Apropiació del discurs, dels conceptes i dels valors propis del ateneïsme 

per part d’altres agents aliens al sector, diluint i neutralitzant així el seu 

potencial. 

 Dependència econòmica de les subvencions i convenis amb 

l’Administració Pública (cultura de la subvenció) 

 Poca capacitat tècnica de gestió de les entitats federades. 

 Poc canvi generacional a les entitats. 

 Poc sentiment de voluntariat. 

 Manca d’adaptació de les entitats als nous temps. 

 Falta d’un discurs cohesionat propi del moviment ateneístic. 

 Pèrdua de socis a les entitats. 

FORTALESES 

 Estat d’opinió òptim envers l’administració pública. 

 Ser grup de referència per a les entitats.  

 Les activitats que fan visibles els ateneus (Premis Ateneus, Revista 

ATENEUS, exposició  i llibre sobre els ateneus). 

 El treball en xarxa amb el col·lectiu d’ateneus. 

 Equip tècnic cohesionat. 

 Atenció personalitzada als ateneus federats. 

OPORTUNITATS 

 Increment de l’interès de les empreses per contribuir a la 

millora social. 

 Bones relacions amb l’administració pública. 

 La no significació política de la FAC fa que li afectin menys 

els canvis polítics. 

 Poder créixer més en número d’entitats federades. 

 Intercanvi d’experiències amb d’altres federacions. 

 Creació d’espais d’estudi del moviment ateneístic 



Pla estratègic 2014-2020 
Línies generals 6 

Una vegada analitzats els factors de l’entorn que poden constituir una oportunitat o una amenaça per a la 

construcció del nostre projecte de futur, així com els factors del propi sector – les febleses que haurem de superar i 

les nostres fortaleses –, podem establir els següents eixos estratègics que ens permetran d’orientar les nostres 

estratègies durant els propers anys per esdevenir un model de federació que segueixi potenciant els elements de 

representació, interlocució, generació de discurs i projecció d’imatge juntament amb la prestació de serveis a les 

seves entitats membres.  

 

Els eixos estratègics que proposem són els següents: 

Eixos estratègics 

EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 
EIX B 

MILORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 
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Eixos estratègics 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 1 

Potenciar el model 
ateneístic 

O.E. 1 

Generar coneixement 

O.E 2 

Donar visibilitat als 
ateneus i les seves 

activitats 

O.E. 3 

Fomentar la llengua i 
la cultura catalanes 

L.E. 2 

Facilitar el coneixement  
entre les entitats 

O.E. 4  

Crear una xarxa de 
proximitat 

L.E. 3 

Expansió del moviment  

O.E. 5  

Ampliar la 
representació 

territorial de la FAC 

O.E 6  

Fomentar els valors 
propis del moviment 

ateneístic 

O.E. 7  

Potenciar la pertinença 
al col·lectiu ateneístic 

català 

L.E. 4 

 Assolir major estabilitat 
econòmica 

O.E. 8  

Disposar d’un major 
equilibri entre 

finançament públic i 
privat 

O.E. 9  

Establir un nou model 
de relació econòmica 
amb l’Administració 

Pública 
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Eixos estratègics 

L.E. 5 

Millors projectes i 
serveis 

O.E. 10 

Millorar el 
coneixement de les 
necessitats de les 

entitats 

O.E. 11 

Tractament adequat 
de les dades de les 
entitats federades 

O.E. 12  

Promoure una cultura 
de la participació 

O.E. 13  

Gestió eficient 

L.E. 6 

Interacció amb entitats 

O.E. 14  

Impulsar l’establiment 
de marcs de 

cooperació amb altres 
entitats 

L.E. 7 

Augmentar la capacitat 
d’interlocució  

O.E. 15  

Incidència en 
polítiques públiques 

EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 1 

Potenciar el model 
ateneístic 

O.E. 1 

Generar coneixement 
 

• A.1  Creació d’un Observatori de l’Ateneïsme. 

• A.2  Creació d’un centre estable d’interpretació dels ateneus (història, arquitectura, 
impacte social,...). 

• A.3  Incorporar l’ateneïsme als estudis sociològics i d’opinió dels organismes oficials, 
com un fet social d’interès. 

• A.4  Potenciar la recerca i les accions en l’àmbit educatiu sobre ateneïsme per 
augmentar-ne la difusió dels seus valors i el seu coneixement (assignatures, beques, 
premis, activitats...). 

• A.5  Identificar oportunitats d’incloure en programes universitaris recerca i formació 
sobre els ateneus. 

• A.6  Fer pedagogia dels valors del moviment ateneístic a través del mitjans de 
comunicació. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 1 

Potenciar el model 
ateneístic 

O.E. 2 

Donar visibilitat als ateneus i les seves activitats 
 

• A.7  Promoure campanyes de difusió, exposicions i publicacions sobre els ateneus. 

• A.8  Proposar col·laboracions amb els mitjans de comunicació locals, nacionals i 
internacionals. 

• A.9  Programar campanyes de difusió dels projectes associatius de les entitats als 
mitjans de comunicació i de l’Administració. 

• A.10  Donar continuïtat a les convocatòries dels Premis Ateneus. 

• A.11  Incentivar la implantació de la guia del bon govern de la FAC. 

• A.12  Promoure la creació de la figura del responsable de comunicació a les entitats 
per donar valor a la comunicació com a fet estratègic corporatiu. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 1 

Potenciar el model 
ateneístic 

O.E. 3 

Fomentar la llengua i la cultura catalanes 
 

• A.13  Facilitar que les entitats federades facin promoció de la cultura catalana. 

• A.14  Adhesió a campanyes i plataformes que defensin la cultura catalana. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 2  

Facilitar el coneixement 
entre les entitats 

O.E. 4 

Crear una xarxa de proximitat 
 

• A.15  Celebrar trobades monogràfiques territorials. 

• A.16  Elaborar un inventari d’experiències ateneístiques. 

• A.17  Incentivar la utilització d’eines i canals de comunicació innovadors (xarxes socials). 

• A.18  Potenciar la creació d’activitats conjuntes en l’àmbit territorial. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 3  

Expansió del moviment 

O.E. 5 

Ampliar la representació territorial de la FAC 
 

• A.19  Ampliar el número d’entitats federades (CAMPANYA 200). 

• A.20  Assolir representació a totes les comarques. 

• A.21  Potenciar la representació territorial dels membres de la junta directiva de la FAC. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 3  

Expansió del moviment 

O.E. 6 

Fomentar els valors propis del moviment ateneístic 
 

• A.22  Crear un programa d’accions que destaquin el treball i l’impacte dels valors a les 
entitats. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 3  

Expansió del moviment 

O.E. 7 

Potenciar la pertinença al col·lectiu ateneístic català 
 

• A.23  Definir col·lectivament el “perfil de l’ateneu del 2020”. 

• A.24  Desenvolupar els projecte “Amics dels Ateneus”. 

• A.25  Consolidar i potenciar els avantatges del Club del Directiu. 

• A.26  Crear una identificació visual per a les entitats adherides a la FAC. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 4  

Assolir major estabilitat 
econòmica 

O.E. 8 

Disposar d’un major equilibri entre finançament públic i privat 
 

• A.27  Cercar mecanismes per a la captació de fons privats. 

• A.28  Impulsar que els ajuntaments incorporin a les ordenances fiscals que les entitats sense 
ànim de lucre que compleixin amb ser d’interès especial i que desenvolupin activitats socials, 
històriques i/o culturals puguin bonificar-se l’IBI dels seus immobles. 

• A.29  Promoure accions per donar rendibilitat els espais dels ateneus. 
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Accions previstes 
EIX A 

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT ATENEÍSTIC 

L.E. 4  

Assolir major estabilitat 
econòmica 

O.E. 9 

Establir un nou model de relació econòmica amb l’Administració Pública 
 

• A.30  Garantir el desenvolupar línies de convenis subvencions plurianuals per a les entitats. 

• A.31  Posar en valor la responsabilitat patrimonial dels ateneus. 
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Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 5 

Millors projectes i serveis 

O.E. 10 

Millorar el coneixement de les necessitats de les entitats 
 

• A.32  Establir una programació de visites a les entitats per recollir directament les seves 
demandes. 

• A.33  Seguir oferint als ateneus serveis que facilitin la dinamització de la seva activitat. 
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Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 5 

Millors projectes i serveis 

O.E. 11 

Tractament adequat de les dades de les entitats federades 
 

• A.34  Publicar periòdicament l’Anuari de la FAC com a eina referent del sector. 

• A.35  Treballar amb sistemes de gestió integral de la informació propis o col·laboratius. 

• A.36  Incorporar un sistema d’indicadors de seguiment i avaluació dels projectes i serveis. 

• A.37  Disposar d’un calendari de canvi de juntes de les entitats federades. 



Pla estratègic 2014-2020 
Línies generals 20 

Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 5 

Millors projectes i serveis 

O.E. 12 

Promoure una cultura de la participació 
 

• A.38  Crear espais de participació conjuntament amb les entitats federades que ajudin a 
reorientar l’activitat de la FAC. 

• A.39  Establir una línia de comunicació periòdica i interactiva amb les entitats en relació a 
temes estratègics. 
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Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 5 

Millors projectes i serveis 

O.E. 13 

Gestió adequada i eficient 
 

• A.40  Adaptar l’estructura tècnica en funció de cada projecte. 

• A.41  Creació de protocols de prestació de serveis serveis entre els serveis tècnics de la 
FAC i les entitats. 

• A.42  Oferir serveis a les entitats en funció de les necessitats detectades. 
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Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 6 

Interacció amb entitats 

O.E. 14 

Impulsar l’establiment de marcs de cooperació amb altres entitats 
 

• A.43  Establir processos de col·laboració amb altres federacions per dur a terme projectes 
conjunts. 

• A.44  Disposar d’una central de productes i de serveis compartits. 
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Accions previstes 
EIX B 

MILLORA DE LES CAPACITATS DE LA FAC 

L.E. 7 

Augmentar la capacitat 
d’interlocució 

O.E. 15 

Incidència en polítiques públiques 
 

• A.45  Promoure la gestió cívica d’equipaments públics per part del teixit associatiu del 
territori. 

• A.46  Elaborar i actualitzar les bases de posicionament de la FAC en relació als temes que li 
són propis. 

• A.47  Explorar possibles espais d’interlocució fora de Catalunya. 

• A.48  Reforçar el servei jurídic de la FAC per incidir amb major força en les normatives que 
afecten al moviment. 

• A.49  Aconseguir que la FAC esdevingui un ens certificador de la qualitat del sector 
associatiu cultural català. 



 

Moltes gràcies  

Casino de Caldes, Caldes de Montbui 
Dissabte, 22 de febrer de 2014 


