
    

    

EL SERVEI DE DINAMITZADORS CULTURALS ES POSA EN MARXA  

A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 

 
 
 

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 de la ciutat de Barcelona 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. 

 

 

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. 

 
 

Totes les entitats de la ciutat de Barcelona que estigueu interessades en aquest servei, podeu 

demanar-lo fins el dia 11 de juny de 2012. 

 

De totes les propostes rebudes, la FAC seleccionarà aquelles a les quals aquest servei s’ajusti més a 

les seves necessitats. 

 

 



    

    

Un cop escollides les entitats, s’establirà un calendari de reunions entre aquestes i el tècnic 

dinamitzador per: 
 

- establir una dinàmica de treball amb cadascuna de les entitats. 

- 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. 

 
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. 

 
És un servei de pagament subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona a través del seu 

Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme que té una durada de 6 mesos.  

 
Per accedir al servei cal enviar un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat o bé trucar al 932 688 130 

 

 

FITXA BÀSICA DEL SERVEI 
 
BENEFICIARIS: entitats federades de la ciutat de Barcelona 

INICI: 18 de juny de 2012  

FINALITZACIÓ: 21 de desembre de 2012 

DURADA: 6 mesos  

DATA LÍMIT SOL·LICITUD: 11 de juny de 2012 

HORES PRESENCIALS A L’ENTITAT: 4 hores/setmana  

COST PER A L’ENTITAT: 115,00 € mensuals. Total 690,00 €. 

 
 
 
Més informació: 
 

Alfons Tiñena i Pla  
Coordinació de projectes 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
 
ateneus@ateneus.cat 
Tel. 93 2688130 
 
www.ateneus.cat 

http://www.ateneus.cat/

