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Línies i objectius estratègics
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O.E 1
Afavorir la conciliació familiar de les
juntes directives

Accions entitats
A1. Conciliar els horaris de les reunions i les activitats.
Accions FAC
A2. Programar les activitats i les juntes directives tenint en compte la conciliació familiar.
A3. Fomentar la conciliació de la vida personal, laboral i associativa.

L.E. 1 Voluntariat i professionalització

Accions
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Accions entitats
A4. Organitzar formacions sobre els temes clau a especialitzar-se amb formadors de
referència.

O.E 2
Fomentar la contractació i
l’especialització de personal laboral

A5. Estades del personal a altres ateneus per veure les maneres de treballar, els serveis que
ofereixen, la organització, etc. Crear una borsa d’entitats disposades a fer l’intercanvi de
personal.

A6. Crear píndoles de formació en línia (e-learning) amb conveni amb alguna entitat o
mitjançant tutorials fets per voluntaris dels ateneus, especialitzats en diferents matèries.
A7. Establir acords entre entitats per a contractar personal a temps parcial de manera
conjunta.
Accions FAC
A8. Oferir serveis de dinamització per orientar l’especialització en certes àrees de les entitats.
A9. Formar tècnic polivalent per als ateneus
A10. Oferir la Formació Dual de determinats cicles formatius, de manera que la part pràctica
es pugui fer als ateneus. Estudiar els possibles cicles i quines opcions ofereixen en cada cas.

L.E. 1 Voluntariat i professionalització

Accions
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Accions entitats
A11. Diferenciar el tractament i la gestió dels donants, dels voluntaris i dels membres actius.
A12. Publicitar la possibilitat de ser voluntari a les entitats en l’entorn local.
A13. Definir mecanismes de gestió de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que

O.E 3
Incentivar les crides de voluntariat

incloguin la captació, l’acollida i la fidelització.
A14. Tenir un projecte definit, atractiu i adaptat als perfils de la persona voluntària.
Accions FAC

A15. Promocionar el voluntariat dins de l’ateneísme.
A16. Definició de projectes atractius i adaptats als perfils de voluntariat.
A17. Editar una guia d’acollida del voluntari.
A18. Fer campanyes a nivell nacional de la possibilitat de fer-se voluntari a un ateneu.

L.E. 1 Voluntariat i professionalització

Accions
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Accions entitats

O.E 4
Crear comissions de treball a les
juntes directives

A19. Creació de comissions de treball autogestionades i horitzontals que
assumeixin tasques de suport a les juntes.
Accions FAC
A20. Definició de protocols de funcionament dels òrgans de govern: convocatòria,
dinamització, retorn, representativitat...

L.E. 2 Òrgans directius de les entitats

Accions
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Accions entitats

O.E 5
Especialitzar els càrrecs de les
juntes directives

A21. Vetllar per l’especialització i el repartiment de tasques dels membres de les juntes
directives.
Accions FAC

A22. Definir plans de formació per a juntes directives i equips tècnics.
A23. Editar una guia del bon dirigent/directiu: tasques, obligacions, etc.

L.E. 2 Òrgans directius de les entitats

Accions
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Accions entitats

O.E 6
Limitar els mandats de les juntes
directives

A24. Canviar els estatuts que mantinguin juntes per sobre d’un període
determinat d’anys.

Accions FAC
A25. Promoure i fer un seguiment d’aquest procés de canvi d’estatuts per
assegurar-ne la modificació.

L.E. 2 Òrgans directius de les entitats

Accions
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Accions entitats

A26. Fomentar i facilitar la participació de dones a les juntes. Establir mesures de
paritat.

O.E 7
Promoure la presència de les dones

Accions FAC

A27. Establir mesures de paritat per a la junta directiva i fer-ho constar en els
estatuts de la FAC.

L.E. 2 Òrgans directius de les entitats

Accions
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O.E 8
Incorporar les noves tecnologies i
crear comissions per gestionar-les

Accions entitats
A28. Implementació de les TIC com a eines de treball quotidianes.
Accions FAC
A29. Oferir formacions i orientacions en el treball amb noves tecnologies.

L.E. 3 Eines i tècniques d’organització

Accions
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Accions entitats

O.E 9
Crear espais de participació de les
persones associades

A30. Refer i potenciar les webs de les entitats de manera que puguin ser eines de
comunicació interactives entre els òrgans directius i els associats. Per consultes,
opinions, debats, etc.
Accions FAC
A31. Oferir un espai/contacte on poder enviar suggeriments.

L.E. 3 Eines i tècniques d’organització

Accions

PLA ESTRATÈGIC
2020-2026

Accions entitats

O.E 10
Realitzar consultes periòdiques als
socis sobre interessos i necessitats

A32. Elaborar una enquesta a principi d’any de consulta sobre gustos i
preferències en el temps lliure per als socis/es.

Establir bústies de suggeriments a les entitats.
Accions FAC
A33. Implementació del projecte del mosaic ciutadà.

L.E. 3 Eines i tècniques d’organització

Accions

PLA ESTRATÈGIC
2020-2026

O.E 11
Establir una recollida sistemàtica de
dades de les activitats realitzades

Accions entitats
A34. Publicar la memòria d’activitats de manera anual.
Accions FAC

A35. Publicar l’anuari ateneístic anualment.

L.E. 3 Eines i tècniques d’organització

Accions
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O.E 12
Establir convenis amb proveïdors i
negocis de proximitat

Accions entitats
A36. Incorporar en els butlletins, revistes i d'altres òrgans de comunicació de les
entitats anuncis de comerços o entitats properes al territori local per així obtenir
possible finançament.
Accions FAC
A37. Proporcionar i donar a conèixer proveïdors de l’entorn dels ateneus.

L.E. 4 Estabilitat econòmica

Accions
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O.E 13
Diversificar les formes de
finançament de les entitats

Accions entitats
A38. Promoure activitats i atraure potencials clients als centres per tal d'obtenir
finançament extern amb l'ús de les instal·lacions pròpies, sense que aquestes alterin
la vida ni les activitats de l’entitat.
Accions FAC
A39. Facilitar i donar a conèixer subvencions a les quals puguin accedir els ateneus.

L.E. 4 Estabilitat econòmica

Accions
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O.E 14
Crear col·laboracions amb altres
agents de l’entorn

Accions entitats
A40. Desenvolupar accions de col·laboració a través d’activitats conjuntes amb
entitats properes que siguin diferents a l’ateneu i que puguin aportar-nos nous
públics.
Accions FAC
A41. Desenvolupar accions de col·laboració amb altres entitats del tercer sector que
ajudin a eixamplar la xarxa de la FAC.

L.E. 4 Estabilitat econòmica

Accions
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O.E 15
Incorporar persones de col·lectius i
perfils diversos

Accions entitats
A42. Motivar grups de voluntariat que elaborin radiografies dels perfils de l’entorn de les
entitats.
A43. Generar campanyes de difusió de l’activitat de les entitats a l’entorn.
A44. Realitzar un sociograma per tal de conèixer l’entorn i així millorar la relació entre
col·lectius. Caldria tenir i/o rebre eines formatives.
Accions FAC
A45. Elaborar una plantilla de sociograma per a que pugui ser utilitzada per part de les
entitats.
A46. Crear un espai per a compartir els resultats d’anàlisis entre ateneus amb realitats
socials similars

L.E. 5 Gestió de la diversitat

Accions
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Accions entitats
A47. Incorporar la perspectiva de gènere a les activitats que es duen a terme.
A48. Afavorir la conciliació laboral i familiar en els horaris de les activitats.

O.E 16
Afavorir la perspectiva de gènere i la
participació activa de les dones

A49. Organitzar tallers amb material elaborat des de les taules d’igualtat de gènere dels
municipis.
A50. Celebrar del 8 de març.
A51. Organitzar formacions i tallers de conscienciació contra la violència i la discriminació de
gènere.
Accions FAC
A52. Organitzar formacions sobre participació i perspectiva de gènere als ateneus.

A53. Potenciar i donar més pes a les dones en els esdeveniments organitzats per la federació.
A54. Organitzar formacions sobre gènere i incorporació de la perspectiva de gènere.
A55. Generar material i recursos d’orientació en els estudis de gènere.

L.E. 5 Gestió de la diversitat

Accions
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Accions entitats
A56. Creació de seccions joves
A57. Creació de comissions específiques de joves per algunes activitats

O.E 17
Facilitar la implementació de les
propostes del jovent

A58. Trobar eines útils per acollir i implementar les propostes que vinguin dels joves.
Motivar els joves a participar i facilitar la discussió, acord i posterior aplicació de
propostes.

Accions FAC
A59. Potenciar el “Projecte Jove” a les entitats
A60. Establir contacte amb la xarxa d’Oficines Joves per estendre aliances i apropar les
entitats a aquest segment de la població

L.E. 5 Gestió de la diversitat

Accions
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O.E 18
Potenciar les activitats
intergeneracionals

Accions entitats
A61. Motivar grups de voluntariat que elaborin radiografies dels perfils de l’entorn de
les entitats.
A62. Generar campanyes de difusió de l’activitat de les entitats a l’entorn.
A63. Realitzar un sociograma per tal de conèixer l’entorn i així millorar la relació entre
col·lectius. Caldria tenir i/o rebre eines formatives.
Accions FAC
A64. Elaborar una plantilla de sociograma per a que pugui ser utilitzada per part de les
entitats.
A65. Crear un espai per a compartir els resultats d’anàlisis entre ateneus amb realitats
socials similars

L.E. 5 Gestió de la diversitat

Accions
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O.E 19
Millorar el traspàs a les entitats de la
informació que genera la FAC

Accions FAC
A66. Generar protocols de traspàs de la informació que arriba des de la FAC per a que
s’apliquin a les entitats.
A67. Oferir a les entitats una base de dades amb correus de mitjans de comunicació per a
poder enviar informacions i notícies pròpies.
A68. Crear campanyes informatives periòdiques dels serveis que ofereix la FAC.

L.E. 6 Comunicació

Accions
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Accions entitats
A69. Organitzar jornades de portes obertes.

A70. Participar en el Dia de l’Associacionisme cultural.

O.E 20
Generar campanyes creatives que
fomentin l’associacionisme

A71. Participar en mostres d’entitats i altres accions a l’espai públic.
Accions FAC
A72. Promoure les activitats que es duen a terme arreu del territori.
A73. Participar a les activitats dels ateneus.
A74. Treballar per una declaració que promocioni les entitats d’interès cultural.
A75. Penjar podcasts al web de la FAC i que cada ateneu tingui llibertat per a fer el seu.
A76. Potenciar el contacte entre els ateneus i els mitjans locals

L.E. 6 Comunicació

Accions
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Accions entitats

O.E 21
Crear un entorn d’intercanvi de
projectes i activitats

A77. Pactar sistemes d’agendes compartides o de reunions periòdiques per compartir
informació i ajuda mútua.
Accions FAC
A78. Establir canals pràctics de comunicació entre les entitats amb la finalitat de poder
compartir informació, mètodes de treball (confecció de memòries, dossiers, programes de
treball), compartir experiències, etc.
A79. Crear una borsa de voluntaris entre els ateneus membres per intercanviar classes de
dansa, teatre, escacs, cant coral, música ...que donin valor afegit als serveis que ofereixen
els ateneus.

L.E. 6 Comunicació

Accions
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Accions entitats
A80. Mantenir contacte amb centres d’estudis locals per possibles col·laboracions.
A81. Concertar reunions bilaterals amb entitats de l’entorn per estudiar possibilitats de
col·laboració.

O.E 22
Impulsar marcs de cooperació
en el territori

A82. Proposar activitats conjuntes a altres entitats.
Accions FAC
A83. Contactar amb les universitats per establir els convenis de col·laboració.

A84. Crear un espai compartit entre taules d’entitats per promoure la trobada entre
entitats de l’entorn.
A85. Crear un espai web per difondre els espais disponibles que tenen els ateneus.
A86. Fer de pont entre entitats, propiciant l’intercanvi i el compartir recursos entre
entitats.

L.E. 7 Territorialitat

Accions
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Accions FAC
A87. Creació de noves delegacions.
A88. Dotar a les delegacions de pressupost propi.
A89. Generar des de les delegacions una activitat al seu territori.

O.E 23
Potenciar les delegacions territorials

A90. Potenciar les reunions conjuntes entre FAC i delegats territorials.
A91. Fer participar periòdicament els delegats territorials de les reunions de junta
directa de la FAC a través de videoconferència.
A92. Mantenir com a seus de la Trobada Nacional i d’altres esdeveniments ciutats que
no pertanyin a la Província de Barcelona
A93. Fer recull d’espais d’interès artístic en les pròpies entitats i el seu entorn.
A94. Promocionar-los mitjançant la web de la FAC i l’organització d’activitats en
aquests.

L.E. 7 Territorialitat

Accions
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Accions FAC
A95. Creació d’un ens dins de la FAC que treballi per aquesta tasca.
A96. Promoure el coneixement d’altres realitats ateneístiques del món.

A97. Treballar conjuntament amb els casals catalans.
A98. Crear el “Fòrum Ateneu” de participació i debat sobre l’ateneisme a nivell internacional.

O.E 24
Promoure els valors de l’ateneísme

A99. Tancar convenis de col·laboració amb universitats per rebre estudiants en pràctiques
(arxivistes, conservadors/restauradors, especialistes en imatge i so, tramoia...) que ajudin a
anar actualitzant o auditant les associacions.
A100. Juntament amb les universitats o escoles tècniques ,crear una borsa treball de nous
graduats/es, especialistes en digitalització d’arxius, conservació-restauració patrimoni, noves
tecnològics, especialistes en luminotècnia, maquinaria escènica... per cobrir les necessitats
dels ateneus.

A101. Buscar acords amb altres entitats del món de l’associacionisme.
A102. Promoure i fomentar la participació d’activitats culturals d’altres entitats o col·lectius.
A103. Incentivar estudis per conèixer l’impacte econòmic i social de l’activitat dels ateneus
A104. Convocar anualment els Premis Literaris Ateneus en poesia i en narració curta per
aportar al món literari un premi de prestigi i que serveixi per donar relleu als Ateneus en l’àmbit
literari.

L.E. 8 Generació de coneixement

Accions
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Accions FAC

O.E 25
Explorar iniciatives educatives
en xarxa

A105. Organitzar formacions per part de professionals dirigides a membres de
diferents seccions de les entitats.
A106. Potenciar i fomentar el treball conjunt amb agents educadors del territori
català, tant en l’àmbit formal com en el no formal.
A107. Promocionar agents educadors no vinculats a la FAC per a convidar els
ateneus a relacionar-s’hi.
A108. Organitzar xerrades i tallers formatius.

A109. Crear “comissions pedagògiques” dins de les seccions dels ateneus.

L.E. 8 Generació de coneixement

Accions
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O.E 26
Cercar col·laboracions amb mitjans
de comunicació

Accions entitats
A110. Enviar periòdicament les activitats als mitjans.

Accions FAC
A111.Realitzar espots publicitaris als mitjans.
A112.Potenciar l’agenda d’activitats dels ateneus.
A113. Mantenir els contactes permanents amb els mitjans de comunicació a
través de reunions i trobades.

L.E. 8 Generació de coneixement

Accions
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O.E 27
Potenciar la relació de les entitats
amb l’administració local

Accions entitats

A114. Programar periòdicament reunions amb els Ajuntaments.
Accions FAC
A115. Incentivar les relacions entitats-ajuntaments i mostrar-ne els beneficis.

L.E. 9 Relacions amb l’Administració

Accions
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O.E 28
Establir convenis de col·laboració
amb l’Administració que facilitin la
gestió de les aportacions
econòmiques

Accions entitats
A116. Coordinar-se amb altres entitats per tal d’aconseguir un millor tracte
econòmic davant la contractació d’alguns serveis licitats
Accions FAC
A117. Donar eines a les entitats per a facilitar-ne la col·laboració amb
l’administració.

L.E. 9 Relacions amb l’Administració

Accions

PROJECTE 2020

PROJECTE 2020
ORGANITZACIÓ INTERNA
SERVEIS
PROJECTES I ACTIVITATS

COMUNICACIÓ

Línies de treball

ELS SOCIS DELS NOSTRES SOCIS
PERTINENÇA AL COL·LECTIU
POTENCIAR EL MODEL ATENEÍSTIC
ESTABILITAT ECONÒMICA A LES ENTITATS

CAPACITAT D’INTERLOCUCIÓ
TERRITORI

PROJECTE 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editar conclusions 6è Congrés
Redactar el pla estratègic 2020-2026
Reorganitzar comissions de treball
Celebració Assemblea de Socis
Modernitzar els equips informàtics de la FAC
Editar memòria anual
Creació Fundació Ateneus de Catalunya
Nou Local Social
Actualitzar sous treballadors

ORGANITZACIÓ INTERNA

•
•
•
•
•

Revisió conveni amb empreses
Editar catàleg de serveis
ITV entitats
Opcions
Autoprotecció – Pau

SERVEIS

Línies de treball

PROJECTE 2020
•
•
•
•
•
•

Formació / 2 anualment
Convocatòria de beques
Dinamització jove
Banc de Sang
Trobada Nacional d’Ateneus
Exposició espoli franquista

PROJECTES I ACTIVITATS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edició de 2 guies temàtiques
Metaarxiu ateneus
Infodirectius setmanal
Infofac trimestral
Revista ateneus semestral
Web FAC
Millorar la relació amb premsa i mitjans
Potenciar XXSS
Campanya d’inici de curs

COMUNICACIÓ

Línies de treball

PROJECTE 2020
•
•

Potenciar el carnet de soci
Potenciar avantatges pels socis

ELS SOCIS DELS NOSTRES SOCIS

•
•
•
•
•
•
•
•

Visites al territori
Participació Dia Associacionisme
Taules rodones – revista
Potenciar l’agenda
Organitzar concurs literari
Reestructurar equip tècnic XTAC
Placa identificativa FAC
Potenciar el logo de la FAC als actes de les
entitats i als seus webs

PERTINENÇA AL COL·LECTIU

Línies de treball

PROJECTE 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar Universitat Catalana d’Estiu
Convocar Apropa’t – beques col·lectius
Realitzar anuari 2019
Convocar Beca “Terra d’Ateneus”
Nova exposició
Exposició sobre la FAC i el moviment ateneístic
Documental: visionat a TV3 / festivals i ateneus
Potenciar la cartellera digital
Díptic informatiu als ateneus

•
•
•
•
•

Convocatòria dels Premis Ateneus
Video especial 30 anys
Revisar bases dels Premis Ateneus
Propostes de tallers als equipaments cívics
Presentació del aplicatiu
“Impacte social al ateneus”

POTENCIAR EL MODEL ATENEÍSTIC

Línies de treball

PROJECTE 2020
•
•
•
•
•

Retorn a les entitats
Impulsa’t + Beques + Ajuts XTAC + Serveis
Impulsa’t
Reorganització serveis
Estudi rehabilitació Ateneus
Aplicatiu venda d’entrades

ESTABILITAT ECONÒMICA A LES
ENTITATS

•
•
•

Assistència a actes i visites d’entitats
Potenciar Ateneus x Democràcia
IRMU – suport a revista digitals

CAPACITAT D’INTERLOCUCIÓ

Línies de treball

PROJECTE 2020
•
•
•
•
•
•
•

Organitzar una formació per delegació
Trobades intercomarcals
Tallers de cultura popular a BCN
Cultura popular als ateneus
Organitzar una activitat cada delegació
Editar díptics de cada delegació
“Camins d’ateneus” a Barcelona

ORGANITZACIÓ INTERNA
SERVEIS
PROJECTES I ACTIVITATS
COMUNICACIÓ
ELS SOCIS DELS NOSTRES SOCIS
PERTINENÇA AL COL·LECTIU
POTENCIAR EL MODEL ATENEÍSTIC
ESTABILITAT ECONÒMICA A LES ENTITATS
CAPACITAT D’INTERLOCUCIÓ
TERRITORI

TERRITORI

Línies de treball

