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Introducció

La intenció d'aquest mòdul és reflexionar sobre els aspectes més significatius

de la gestió en les entitats del sector no lucratiu que de forma professionalit-

zada es dediquen al sector cultural.

A pesar dels pocs estudis que existeixen en el nostre país en relació amb la

quantitat i qualitat d'aquestes entitats o en relació amb l'impacte social que

aquestes tenen, en aquest marc hi trobem una gran varietat d'institucions, de

tipologies i sectors molt diversos: museus, arxius, centres culturals, centres cí-

vics, biblioteques, centres d'arts escèniques, centres d'art, fundacions o asso-

ciacions culturals, etc.

Institucions de dimensions i possibilitats també molt diverses: des de grans

entitats que abracen diversos àmbits de la cultural com Caixa Fòrum, fins a

entitats que desenvolupen projectes molt específics, com la Fundació Josep

Pla de Palafrugell, dedicada a la difusió de l'escriptor i periodista.

De tota manera, els múltiples aspectes comuns del sector fan que la gestió es

pugui tractar, en bona part, sota una mirada comuna. O, com a mínim, fent

una abstracció d'aquesta mirada comuna a les especificitats de cada sector o

entitat.

Som conscients que és un sector en el qual sovint conviuen entitats poc o gens

professionalitzades, i possiblement per a moltes d'aquestes així ha de ser, ja

que han nascut i crescut fonamentades en els principis de voluntariat. Però

el curs que presentem se centra en aquelles organitzacions professionalitzades

que volen millorar o revisar els seus processos i en aquelles organitzacions

que haurien de fer un esforç per a professionalitzar-se si no volen desaparèixer

engolides per unes exigències socials i econòmiques a les quals, possiblement

ben aviat, no hi podran fer front.

El mòdul ofereix, doncs, una aproximació a les característiques de les organit-

zacions no lucratives del sector cultural i una revisió dels aspectes més relle-

vants de cadascun dels elements que intervenen en la gestió d'aquestes orga-

nitzacions, amb l'objectiu d'oferir una eina bàsica que faciliti la tasca que en

un moment donat s'hagi d'emprendre.

No és un tasca fàcil i sovint és una tasca que s'impulsa més per necessitat que

per convicció. Això fa que moltes vegades no es pugui desenvolupar d'una

manera ordenada. Cal dir que tot el que s'exposa en aquest curs, a pesar que

segueix un fil conductor lògic, es pot considerar com un conjunt de qüestions

que convé tenir en compte, però que es poden aplicar de forma gradual, com

un recorregut en el temps, en el qual l'aprofundiment i la precisió es vagin
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incorporant amb l'experiència. Possiblement, excepte casos molt particulars,

no seria recomanable que una entitat es proposi aplicar un canvi simultani en

tots els aspectes que el curs proposa, ni que ho faci en tota la seva magnitud.

El volum i el moment que visqui la institució determinaran si cal, o no, fer

una catarsi general o senzillament anar introduint per fases els aspectes que

s'exposen i si cal, o no, fer-ho en tota la seva plenitud o sols en aspectes par-

cials.

A causa de la brevetat del text, s'ha optat per oferir una exposició sintètica

de cadascun dels temes, amb un conjunt de referències que poden ajudar a

ampliar o aprofundir el tema. A la bibliografia final s'han inclòs únicament

aquells documents que, independentment de la seva especificitat, aporten ide-

es que poden aplicar-se en pràcticament qualsevol de les tipologies de centres

citats. En la seva selecció també s'ha tingut en compte la seva actualitat i la

proximitat de les obres citades.
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Objectius

Els objectius didàctics que hem d'assolir mitjançant l'estudi d'aquest mòdul

són:

1. Adquirir una visió global del sector no lucratiu relacionat amb la cultura.

2. Comprendre la gestió del sector associatiu.

3. Identificar la rellevància en el sector associatiu relacionat amb la cultura.





CC-BY • PID_00155243 9 El sector associatiu.

1. Les associacions i les fundacions en l'àmbit de la
cultura

1.1. De què parlem quan parlem de sector no lucratiu en l'entorn

cultural?

Les associacions i les fundacions formen part del que s'anomena el tercer sector.

Els altres dos són el sector privat –o empresarial– i el sector públic o –adminis-

tratiu. Si bé en la realitat, la frontera és sovint difusa i hi ha organitzacions

que es troben a cavall de dos o més sectors.

En qualsevol cas, en aquest mòdul tractarem les característiques i la forma de

gestionar les organitzacions del sector cultural que formen part d'aquest tercer

sector.

La terminologia per a denominar aquest tipus d'organitzacions no és sempre

uniforme: entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, organitzacions no

lucratives, etc. I també poden rebre el nom específic del tipus d'organització

que són: organitzacions no governamentals o ONG, associacions, fundacions, etc.

En qualsevol cas totes poden ser considerades sota la definició següent:

"entidad constituida para prestar un servicio que mantenga o mejore la calidad de vida
de la sociedad; [...] no dedicada al lucro personal de ninguno de sus miembros/socios/
fundadores y que no tiene carácter gubernamental."

A. Vernis i altres (2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas (pàg. 32).

El fet que siguin no lucratives no significa que no puguin tenir beneficis, sinó

que necessàriament els hauran d'invertir en activitats en benefici de la mateixa

organització. Així mateix, el fet que siguin no governamentals no significa

que no puguin rebre ajudes econòmiques o no puguin col·laborar amb les

administracions públiques.

D'una manera molt esquemàtica es pot afirmar que cada sector és complemen-

tari en les seves aportacions a la societat: el sector privat és responsable de

generar riquesa, el sector públic, de vetllar pel funcionament de la societat en

el seu conjunt, mentre que el sector no lucratiu, contribueix a la participació

dels ciutadans en la construcció d'una societat més justa i més cívica.

1.1.1. Un sector en creixement

En el nostre entorn més immediat el món associatiu en general ha anat agafant

força aquests darrers anys. Associacions i fundacions de tot tipus s'han creat

de nou, sumant la seva activitat a entitats que ja existien. Cal dir que l'entorn
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anglosaxó i centreeuropeu han estat un bon mirall per al desenvolupament

d'aquest sector al nostre país. En el sector cultural el procés ha estat el mateix i

moltes activitats a les quals assistim o visualitzem estan impulsades per entitats

sense ànim de lucre.

En la nostra societat s'ha anat introduint com un valor positiu el fet de parti-

cipar en el teixit associatiu. Això ha fet néixer múltiples associacions de soli-

daritat, cultura o lleure. La majoria es basen en l'acte voluntari de participar

i, com a molt, en l'aportació d'una quota. Quan aquestes entitats creixen en

dimensions i en incidència, o tenen la voluntat de fer-ho, necessiten comptar

amb persones que s'hi dediquin de forma professional.

Això genera un tipus d'entitat que, independentment del seu volum o del sec-

tor en el qual treballi, coincideix en una sèrie de característiques comunes que

anirem desgranant al llarg d'aquest curs.

1.1.2. La força dels "valors"

Un dels elements més significatius de les organitzacions no lucratives és la

importància que tenen els principis o els valors. Valors entesos com les justifi-

cacions ideològiques o morals que guien l'organització. Valors que, a diferèn-

cia d'altres tipus d'organització, es troben incorporats en tots els àmbits de la

mateixa organització: la manera de portar l'equip humà; les relacions amb els

seus associats; els acords que estableixen amb d'altres institucions; la imatge i

els elements comunicatius; la cerca de finançament; etc. Valors que es podrien

resumir en el d'"humanisme" o importància de les persones en tots els aspectes,

interns i externs, de l'organització: respecte, participació, col·laboració, etc.

Aquests valors a vegades són contradictoris amb l'evolució i el creixement

de l'organització. Hi ha la tendència que com més gran és una organització,

més deshumanitzada és. La gestió té, doncs, el repte de procurar no perdre

l'equilibri entre l'eficiència de l'organització i l'"humanisme" d'aquesta, fona-

mentalment ha d'aprofitar la potencialitat que té treballar amb aquests valors.

Les entitats no lucratives del sector cultural aporten com a valor social el fet

de ser impulsores d'espais de relació, fonamentals per a la convivència cívica;

i el fet de ser dinamitzadores d'un element essencial per al desenvolupament

de les persones: el coneixement, la creació, la sensibilitat, la curiositat...

1.1.3. El sector no lucratiu cultural, un sector viu

En el nostre entorn més immediat les entitats sense ànim de lucre del sector

cultural han sorgit des de diverses inquietuds: des de la voluntat de preservar

un patrimoni històric o tradicional, fins a la voluntat de renovar el fet cultural

amb les línies més innovadores i emergents, passant per difondre el fet cultural

amb programació teatral, musical o artística.
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Així mateix, la forma que han pres també ha anat variant al llarg dels anys:

des dels incipients moviments ateneístics o cooperatius fins a moviments im-

pulsors dels corrents artístics emergents. El fenomen va arribar a un punt àlgid

amb l'arribada de la democràcia, assumint un paper motor i de substitució del

que altres agents, com les administracions o el sector privat, no arribaven a fer.

Es pot considerar que ha estat un sector viu que ha anat evolucionant al llarg

dels temps, segons les demandes i impulsos de la societat. I actualment conti-

nua vivint en un procés de diversificació i integració en la societat, amb un

pes específic en la societat i en l'activació de la cultura.

1.2. La col·laboració amb altres entitats. La "necessitat" de

cooperar

La nostra societat és prou complexa perquè una entitat pugui existir i treballar

de forma aïllada. Organitzacions dels diferents sectors (privat, públic, no lu-

cratiu) han de col·laborar per a fer front a determinats reptes. Organitzacions

del mateix sector han de cooperar ja sigui de forma més o menys estable, ja

sigui per a desenvolupar un projecte determinat.

El sector no lucratiu sempre ha estat propens a la col·laboració, ja que forma

part de la seva essència i del seu caràcter poc competitiu. Però també perquè

ha contribuït a fer-lo fort en un entorn a vegades hostil o poc sensibilitzat

envers l'activitat que el sector desenvolupa, guanyant en eficiència i en una

major incidència social.

En moments complicats com l'actual, econòmicament i socialment parlant, la

cooperació es fa encara més necessària. Les necessitats socials es multipliquen i

la possibilitat de comptar amb recursos per oferir serveis o activitats disminu-

eix. En aquest context, a les organitzacions no lucratives els afavoreix recórrer

a la cooperació i a la col·laboració amb altres entitats.

1.2.1. Fem-ho bé

Els frens que sovint hi havia hagut per a cooperar entre organitzacions es ba-

saven en termes d'imatge i protagonisme. Actualment és un camp molt tre-

ballat i hi ha establertes fórmules perquè això no sigui un problema: creació

d'una nova imatge compartida, suma d'àrees d'influència, explicitació de la

col·laboració convertint-la en valor, etc.

Però no pel fet de ser un repte compartit s'ha de deixar en mans de la providèn-

cia. Hi ha tres elements que seran bàsics perquè la cooperació sigui reeixida:
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1)�la�implicació�inicial:�les organitzacions que decideixen col·laborar n'han

d'estar convençudes, considerant que els serà útil o beneficiosa, i apor-

tant tot allò que genuïnament consideren que pot contribuir a millorar la

col·laboració.

2)�la�confiança�i�la�transparència:�les organitzacions que treballen conjun-

tament han de basar-se en el principi de la confiança i la transparència, en què

qualsevol dubte o qüestió s'exposarà obertament i que qualsevol conflicte serà

tractat per a buscar una solució.

3)� un� treball� professional: quan dues o més organitzacions decideixen

col·laborar convé que des d'un principi es tinguin en compte que es farà amb

professionalitat i acordaran conjuntament els objectius i els plans a seguir, els

mitjans a aportar, els canals de comunicació, els mètodes de seguiment i els

moments de valoració i anàlisi.

1.3. Les entitats sense ànim de lucre, una forma legal

1.3.1. Una forma jurídica per cada tipus d'organització

Hi ha fonamentalment 4 formes jurídiques per a constituir una entitat sense

ànim de lucre. Formes jurídiques que determinen, amb legislació específica,

l'abast, la forma de govern, l'estructura... que poden tenir unes o altres.

En qualsevol cas, totes hauran d'estar regides per uns estatuts constituents i

registrades. A Catalunya l'organisme que s'ocupa d'aquest registre és el Depar-

tament de Justícia de la Generalitat. A través del web de serveis i tràmits de la

Generalitat es pot trobar informació sobre el procés de creació i models dels

documents necessaris per a la legalització.

A continuació s'exposa breument les característiques de les quatre tipologies

més habituals:

1)�associacions:�són entitats creades per iniciativa d'un grup de persones que,

de manera voluntària i sense ànim de lucre, decideixen treballar per aconse-

guir una finalitat comuna d'interès general o particular. A Catalunya, les asso-

ciacions estan regulades per la Llei 7/1997, del 18 de juny. Ha d'estar creada

per un mínim de 3 persones i l'assemblea general de socis és l'òrgan de govern

suprem de l'associació, si bé compta amb una junta de govern per a vetllar pels

fins de la institució i impulsar les accions estratègiques necessàries.

2)�fundacions: són entitats sense ànim de lucre sotmeses al dret privat, que es

creen a partir de la iniciativa i aportació econòmica de persones o entitats del

sector públic o privat (aquest es pot beneficiar fiscalment d'alguns avantatges).

Acostumen a tenir un patronat format per les entitats o persones que l'han

impulsat, els quals no poden estar retribuïts, i determinen l'orientació de la

Web recomanat

Web de Serveis i Tràmits
de la Generalitat específica
per a associacions: http://
www.cat365.net/Inici/Servei-
sEmpreses/EntitatsJuridiques/
Associacio/

http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridiques/Associacio/
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridiques/Associacio/
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridiques/Associacio/
http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridiques/Associacio/
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institució. Paral·lelament, acostumen a disposar d'una mínima estructura de

professionals contractats que porten a terme les decisions i línies estratègiques

determinades pel patronat.

3)�organitzacions�no�governamentals�o�ONG:�són organitzacions privades

sense ànim de lucre, independents de governs i organismes internacionals.

Encara que el terme tècnicament abraça organitzacions de qualsevol sector,

acostumen a estar associades amb aquelles que es dediquen a activitats socials

als països del tercer món o a països en conflicte.

4)�federacions�i�confederacions: són estructures de segon nivell, formades per

associacions, fundacions, cooperatives, etc. que volen unir-se formalment per

a cooperar a diversos nivells. Sovint han sorgit de la necessitat d'unir esforços

en un procés de negociació amb les administracions o amb d'altres sectors;

però cada vegada pren més força la funció de prestar serveis compartits a les

entitats que en prenen part. La Federació d'Ateneus de Catalunya n'és un bon

exemple.

1.3.2. Formes de govern

Les organitzacions no lucratives es caracteritzen molt especialment per la im-

portància de les persones tant en el seu govern com en la seva gestió.

En aquestes recauen les tres funcions principals que s'hi duen a terme:

1) les persones que componen els òrgans�de�govern.�Segons el tipus de forma

jurídica les entitats tenen un patronat, una junta directiva, etc. en tots els ca-

sos, aquests tenen la responsabilitat de vetllar perquè la institució compleixi

la seva missió i les estratègies per a aconseguir-ho. Els òrgans de govern s'hi

dediquen sense remuneració i sovint, per tant, poques hores. Per una qüestió

d'operativitat, acostumen a delegar en un director o gerent la responsabilitat

d'elaborar propostes, planificar accions, dirigir els equips, avaluar el grau de

compliment, etc. En molts casos els òrgans de govern es distribueixen en co-

missions o comitès que poden treballar de forma simultània en diversos temes

específics.

2) els professionals que duen la gestió�diària. Una organització necessita di-

versos professionals, més o menys especialitzats segons el volum d'aquesta i

el sector en el qual treballi. Habitualment es compta amb un mínim de tres

especificitats: gerent, tècnics i administratius. L'organització i la relació entre

ells (més o menys jeràrquica, col·laborativa, etc.) depèn del volum de l'entitat,

del tipus de servei o activitat que desenvolupa i de l'estil que la institució vul-

gui implementar.

3) les persones que hi col·laboren com a voluntaris.�En una entitat sense ànim

de lucre sovint són un volum important de l'organització i realitzen una tasca

important, ja que sovint són la relació directa amb els usuaris i els ciutadans.

Web recomanat

Més informació sobre la
Federació d'Ateneus de
Catalunya al web: http://
www.ateneus.cat/

http://www.ateneus.cat/
http://www.ateneus.cat/
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Necessiten una especial dedicació i organització per part dels professionals, i

també formació, i convé engranar bé la seva tasca amb la dels professionals, a

partir de programes ben definits i controlats, d'una selecció acurada i d'accions

ben orientades.

1.3.3. Professionalització

Com hem comentat anteriorment, quan les entitats creixen en dimensions i

en incidència, o tenen la voluntat de fer-ho, necessiten comptar amb perso-

nes que s'hi dediquin de forma professional. Quan una persona treballa en

una entitat sense ànim de lucre, necessita comptar amb eines i instruments

que optimitzin els recursos, que comuniquin millor, que estableixin procedi-

ments... En definitiva, necessiten recórrer a les eines específiques de la gestió.

En els apartats següents s'exposen de manera succinta cadascun dels aspectes

que componen la gestió en una organització no lucrativa i, més específica-

ment, en una organització que treballa en l'àmbit cultural.

Lectures recomanades

• Josep�M.�Figueres�i�altres�(2007). Cultura i municipi. Barcelona: Universitat Autónoma
de Barcelona.

• Barry�Lord;�Gail�D.�Lord (2008). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel.
• Observatori del tercer sector. http://www.tercer-sector.org
• Alfred�Vernis�i�altres�(2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas. Barcelona

Deusto.

http://www.tercer-sector.org/


CC-BY • PID_00155243 15 El sector associatiu.

2. La gestió en les associacions culturals: passeig pels
aspectes que hi intervenen

2.1. De la gestió al màrqueting de servei. Per què gestió en un

entorn no lucratiu?

"No nos engañemos, la gestión y las asociaciones han estado enemistadas hasta hace
poco tiempo [...]. Demasiadas veces la gestión ha sido percibida como contraria a los
valores fundamentales de las organizaciones del sector no lucrativo. [...]. Conducir las
asociaciones con una planificación y una dirección adecuadas no es contrario a los va-
lores del asociacionismo. La gestión –el management– no es exclusivo de las empresas
privadas o las administraciones públicas, sino una herramienta necesaria en todo tipo
de organizaciones."

A. Vernis i altres (2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas (pàg. 15).

Per molt rellevants que siguin els serveis, les activitats o l'edifici que ofereix un

centre, hi ha una dimensió social que no es pot obviar. Per a fer-ho calen re-

cursos (humans, econòmics, tecnològics...), però sobretot cal determinar quin

paper es vol que tingui la institució en la societat, cap a on es vol orientar

i fins on es vol (o es pot) arribar. I per a això cal establir una planificació,

una estratègia d'acció i una valoració del seu progrés. L'aplicació del conjunt

d'aquestes eines requereix la gestió.

2.1.1. Les cinc funcions de la gestió

Per a aconseguir-ho la gestió, feta per una persona o un equip gerencial, ha de

desenvolupar cinc funcions principals:

1)�Inspirar,�estimular�i�animar l'equip a col·laboradors, a visitants, a altres

institucions... envers el sentit últim de la institució (la missió) i fixant nous

reptes que afavoreixin millors resultats. Aquesta funció requereix que la missió

sigui actual i interioritzada per l'equip de govern de la institució, però també

que el gestor tingui un cert vincle emocional amb els fins últims de l'entitat,

a més de l'intel·lectual.

2)�Dirigir,�orientar les accions i l'equip envers la consecució dels objectius

a llarg termini (metes) i dels plans. Per a la seva consecució caldrà lideratge.

Lideratge entès com aquell que empeny per aconseguir les metes proposades,

procurant l'equilibri entre elles i, alhora, dedicant els recursos i el personal

precisos. Per a fer-ho s'haurà de dotar de plans estratègics o plans directors.

Nota

La gestió serveix per a planifi-
car, establir estratègies d'acció
i valorar el progrés d'una orga-
nització.
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3)�Controlar,�coordinar�i�fer�el�seguiment de les tasques i funcions d'acord

amb els objectius detallats segons un calendari i un pressupost. Establir les

premisses i fer-ne el seguiment, assegurant que el temps i els recursos s'usen

segons les assignacions previstes. És el que es coneix com a "control" de gestió.

4)�Comunicar�i�difondre la institució i la seva activitat tant de portes endins

com de cara a la societat, buscant la interrelació i la interactuació amb l'entorn,

així com la cooperació i les sinergies que la reforcin. Si la missió de la institució

és poc clara, es traspua perquè emet missatges contradictoris o poc clars. Això

fa que, sovint, parcel·les pròpies de la institució siguin envaïdes per altres o que

es perdin oportunitats d'actuació o, fins i tot, que els ciutadans o usuaris no

acabin d'ubicar la institució i, en conseqüència, no la considerin un referent

i en facin un ús més baix del que seria d'esperar.

5)�Avaluar�el grau de consecució dels objectius, valorant els processos inter-

medis i els recursos esmerçats, tant en termes d'eficàcia (fins a quin punt s'han

aconseguit els objectius marcats) com d'eficiència (amb quins recursos s'han

obtingut els resultats). Per a avaluar cal establir prèviament els objectius, el

grau òptim i el temps en què es volen assolir, i comparar-ho amb els resultats

obtinguts a fi i efecte que a partir de la comparació en sorgeixi una reflexió

crítica de millora i uns nous plans.

2.1.2. La gestió en un entorn canviant

La societat en la qual vivim està sotmesa a una transformació profunda, mo-

tivada per diversos impulsos –tecnològics, socials, econòmics, etc.–. Tot plegat

fa que ens trobem en un nou escenari del sector dels serveis en el qual el sector

associatiu cultural no n'és aliè.

Els quatre aspectes més rellevants que estan generant aquest entorn canviant

són:

1) s'incorpora el concepte de qualitat: garantir l'accés universal a la cultura és

fonamental però no suficient, aquesta s'ha d'oferir amb valor afegit.

2) reconeixement de la diferència: la societat no és homogènia, a demandes

heterogènies s'han d'oferir respostes particularitzades.

3) la cultura es vincula al dret ciutadà del benestar: la demanda augmenta en

diversitat, més enllà de les accions bàsiques.

4) la participació directa és un valor que garanteix la diversitat i

l'enriquiment: les accions han de desenvolupar-se a partir de relacions socials

participatives.
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Aquest marc duu necessàriament a reconsiderar contínuament aspectes de

l'organització: a introduir processos nous, a reorganitzar l'equip, a reorientar

els serveis i les activitats, etc. Duu necessàriament a introduir "el canvi" com

un valor en l'organització i això comporta, sobretot, un canvi d'actitud de les

persones que hi estan implicades.

Però una organització a vegades es troba en una tessitura en la qual necessària-

ment ha d'iniciar un procés de canvi profund, motivat per causes diverses: una

disminució continuada del rendiment, la introducció de la tecnologia en tota

la seva organització, la necessitat d'introduir noves línies estratègiques d'acció,

la voluntat d'arribar a nous usuaris, un canvi en l'estructura organitzativa, etc.

Afrontar un canvi global com aquest, en una organització amb una història

i una trajectòria determinades, no és una empresa fàcil. Provoca reticències

de tota mena, ja sigui per la incertesa que provoquen les coses noves, ja sigui

perquè no s'hi està d'acord o per desconeixement.

Impulsar un canvi profund en una organització requereix tenir en compte tot

un conjunt de factors i dominar determinades tècniques és el que es coneix

per gestió�del�canvi.

2.1.3. El "màrqueting de serveis"

En un entorn clarament marcat pel canvi i l'adequació de tot el que passa a

la societat a les demandes d'aquesta, el sector associatiu no en pot quedar al

marge.

Incorporar el "màrqueting de serveis" a la gestió és una estratègia reco-

manable.

El màrqueting en els orígens era un mètode per a adequar la producció a la

demanda, procurant anticipar-se (d'aquí en va derivar el seu accent en la part

publicitària i de vendes).

Adaptat al món dels serveis, al tercer sector en general i molt especialment al

sector no lucratiu pren el nom de màrqueting�de�serveis. Es defineix com a

mètode o estratègia que té per objectiu millorar la gestió d'una organització,

generant un sistema coherent entre els objectius i els diversos plans, procedi-

ments i instruments organitzatius.

El màrqueting de serveis

És un mètode que abraça el conjunt de l'organització en una gestió "responsable" en
compliment dels objectius propis de la institució:

• Identifica les necessitats dels usuaris i de l'entorn.
• S'anticipa a les necessitats per a donar-los resposta puntualment.
• Procura satisfer les necessitats dels usuaris.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts po-
deu consultar:
• Pierre�Eiglier;�Eric�Lan-
geard�(1990). Servucción:
el marketing de servicios.
Madrid: McGraw-Hill.

• Barry�Lord;�Gail�D.Lord
(2008). Manual de gestión
de museos. Barcelona: Ari-
el.

• Alfred�Vernis�i�altres
(2004). La gestión de las or-
ganizaciones no lucrativas.
Barcelona: Deusto.
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2.2. Comencem pel principi: la planificació

2.2.1. Planificacions i planificació estratègica

Les organitzacions no lucratives tendeixen a treballar segons impulsos, interns

o externs: un projecte nou que entusiasma, una subvenció o patrocini que

s'aconsegueix, una oportunitat de col·laboració, etc. Però això fa que, sovint,

els seus esforços siguin efímers, els seus objectius poc clars, el seu posiciona-

ment poc definit i el seu paper en la societat erràtic.

Per a evitar-ho, cal planificar. No sols les accions més immediates, sinó amb

una mirada de més llarg abast que concreti i ordeni els objectius, les estratègies,

les prioritats, les accions, les possibilitats d'interacció amb l'entorn, el grau

d'implicació de les diverses seccions de l'organització, etc. És el que es coneix

com a planificació�estratègica.

És recomanable, doncs, que des d'un principi un dels principals objectius del

gestor sigui elaborar un pla d'acció i, en el millor dels casos, un pla estratègic.

Pla que el pot ajudar a aproximar-se a la realitat i a l'entorn de la institució en

la qual treballa i a guiar-lo en les decisions de més abast, en la determinació

de les prioritats i en la presa de decisions diària.

2.2.2. Què és la planificació?

La podem definir com un conjunt de línies d'actuació explícites que es duen a

terme de manera conscient i de forma coherent amb la finalitat i objectius de

l'organització, aconseguint un marc de decisió per a les tasques quotidianes,

per a les trajectòries de més recorregut i per a la seva relació amb l'entorn.

Qualsevol organització té múltiples opcions, moltes estratègies a les quals pot

optar i caldrà que les analitzi i valori segons conveniència, idoneïtat, viabilitat,

etc. El punt de partida fonamental és conèixer i delimitar bé quina és la posició

de la institució en la societat, quins són els seus límits, les seves oportunitats

i les seves febleses.

"es fundamental que las organizaciones sean capaces de sincerarse consigo mismas y en-
tender las reglas de juego del entorno que las rodea."

A. Vernis i altres. La gestión de las organizaciones no lucrativas (pàg. 69).

Podem diferenciar dos tipus de planificació:

1) La planificació�estratègica és aquella que s'utilitza per assolir les metes ge-

nerals de l'organització a llarg o mitjà termini. Serveix per a revisar i resituar els

objectius estratègics de l'entitat en els propers 3/5 anys. En la seva elaboració

hi intervenen els representants legals de l'entitat, patrons o directius.
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2) La planificació�operativa és aquella que ajuda en la gestió de l'activitat dià-

ria de l'organització i en l'assoliment d'objectius concrets, activitats, projectes,

o plans a curt termini, d'acord amb el marc de treball de l'entitat. L'elaboren

els gestors o equip tècnic de l'entitat.

La planificació mai és un fi per si mateixa ni una solució a situacions en con-

flicte profund,

"no es el tratamiento de choque para solucionar la crisis o los conflictos de una organi-
zación. Su aplicación requiere un tratamiento lento, que debe administrarse cuidadosa-
mente, y cuyos efectos en la mejora de la organización tardan en manifestarse".

Carlos Mataix. Dirección estratégica para las ONG (pàg. 33).

Planificar facilita el treball del gestor i que tot l'equip ho faci en la mateixa

direcció, per això cal que vagi acompanyat d'un bon lideratge –mai que el

substitueixi– i fer-ho en el moment oportú, en el qual les màximes urgències

han estat resoltes i en el qual es pugui dedicar el temps i els recursos necessaris.

Nota

• La planificació és el procés pel qual s'estableix un ordenament en el temps i una
priorització de les tasques necessàries per a la realització d'unes activitats prèviament
determinades.

• La planificació és bàsicament un exercici de previsió operativa, que ordena el treball,
tant d'equip com temporal (calendari) i de prioritats.

2.2.3. Directrius o guia bàsica

Els dos tipus de planificació comparteixen, a grans trets, un mateix mètode

d'elaboració i implementació.

A pesar que la planificació no és una ciència exacta, oferim una guia bàsica de

directrius i orientacions que poden ajudar a l'hora treballar en aquesta direcció.

1) La seva elaboració està impulsada pel director o gestor. En el cas de la pla-

nificació operativa sovint hi participen també els responsables d'àrea o tècnics

específics. En el cas d'un pla estratègic, el patronat i l'equip directiu, i en as-

pectes puntuals, altres professionals interns o externs.

2) Perquè tingui el màxim de vigència i utilitat, la planificació operativa acos-

tuma a equivaler al pla d'accions d'1 any, mentre que la vigència d'un pla es-

tratègic es pot preveure per a 3/5 anys, amb revisions periòdiques anuals. Dar-

rerament s'observa una necessitat d'escurçar el termini i podem trobar plans

que abracen 2/3 anys.

3) S'ha de concebre com una disciplina de direcció i gestió globals, no única-

ment com una simple suma de plans d'acció parcials de les diverses seccions

o àrees.
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4) No és recomanable que incorpori processos molt estandarditzats i rígids,

sinó oferir mètodes i tècniques suficientment flexibles perquè s'adapti a cada

moment.

5) Actualment no es concep com un seguit d'etapes amb principi i final o un

seguit de passos lineals a seguir, sinó sota una concepció interactiva de diver-

sos aspectes que poden avançar de forma paral·lela o per moviments parcials

encadenats, sovint amb moviments circulars i iteratius.

6) Treballar a partir de les tres preguntes clau que hem plantejat i intentar

donar-los resposta:

a)�Qui�som?

Definint bé quina raó té l'organització per a existir, quina justificació social,

quins principis ètics i morals la guien, amb un enfocament en certa mesura

filosòfic. És el que defineix la institució i, alhora, la diferencia de les altres.

Aquest procés no es pot fer sense tenir en compte l'entorn i els col·lectius als

quals es dóna servei.

b)�On�som�i�on�volem�anar?

L'observació de l'entorn i les seves tendències ajuden a definir la posició de la

institució: què la pot amenaçar i quines oportunitats té per abordar els objec-

tius que es proposa. Observar la pròpia organització identificant quins punts

té més febles, per a determinar els plans de millora, i quins punts té més forts,

per tal de potenciar-los.

Tot plegat ajuda a definir les prioritats a les quals estratègicament ha de fer

front l'organització, segons el grau de conflicte que generen, segons la comple-

xitat de la seva aplicació..., en definitiva, segons les possibilitats i les urgències.

c)�Què�hem�de�fer�per�aconseguir-ho?

Definits els aspectes anteriors, convé reflexionar de com es pot dur a terme

l'acció, determinant en primer lloc les línies d'actuació, els objectius especí-

fics que es volen aconseguir i, per últim, especificant els recursos, els procedi-

ments, el calendari, etc. que s'aplicarà. Tot plegat de forma coherent a la fina-

litat i valors de la mateixa organització, de tal manera que les accions diàries

reforcin les idees més estratègiques que s'han definit i que tots els petits can-

vis que es vagin introduint siguin en la línia dels canvis més rellevants que

es vulguin fer.

Vegeu també

Es pot fer seguint la tècnica de
la DAFO (debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats).
Vegeu l'annex 1.1. ("Model de
quadre per a fer una DAFO").
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Cal fer un apunt de la importància que tot aquest procés es faci amb el màxim

de participació dins l'organització, a fi de guanyar en visió panoràmica en les

consideracions i, alhora, en implicació de l'equip. I també, de la importància

que el pla s'escrigui, ja que aquest procés facilita la concreció i l'estructuració,

alhora que facilita la reflexió, el contrast i els ajustaments conforme es va

avançant en la seva aplicació.

2.2.4. De la planificació estratègica als plans d'acció específics de

gestió

En elaborar una planificació estratègica, amb la determinació del marc, objec-

tius i plans de llarg abast de l'organització, sorgeix la necessitat de definir i

estipular els plans d'acció específics, els sistemes de control i seguiment de la

tasca quotidiana i la necessitat d'avaluar tot allò que es duu a terme. Són les

eines i tècniques que faciliten la gestió de l'organització, implicant tots els es-

taments que hi intervenen i, alhora, mantenint la visió estratègica establerta.

La planificació estratègica i els plans d'actuació específics, doncs, són dos ni-

vells que s'interrelacionen i s'influeixen l'un a l'altre. Fins i tot és recomana-

ble que es combinin en un procés formal i deliberat. D'aquesta manera, els

plans més específics no perden de vista els objectius estratègics i "els valors"

de l'organització. I alhora, les noves idees que es puguin introduir acostumen

a ser coherents amb la trajectòria vital de l'organització i la reforcen.

Si bé el sentit comú ens fa pensar que sense unes línies estratègiques clares és

complicat emprendre un procés de planificació de cap mena, la pràctica de les

entitats (sobretot entre les més petites) ens mostra com sovint són els tècnics

intermedis els que comencen a elaborar planificacions operatives davant la

necessitat d'optimitzar i fer seguiment de la tasca diària. I com sols en algunes

entitats, poques, es fan plans estratègics com a tals.

Fins a quin grau d'especificitat s'ha d'arribar és sovint una de les qüestions que

el gestor es fa. Malgrat que aquest pot ser tan detallat com es vulgui, el més

sensat és arribar a un cert equilibri entre el temps dedicat a la planificació i la

utilitat d'aquesta, tenint en compte que un alt grau d'especificitat a vegades

encotilla i dificulta la possibilitat d'introduir canvis i ajustaments que la reali-

tat sovint imposa. En aquest sentit cal remarcar que, darrerament, hi ha algu-

nes veus que no recomanen fer plans estratègics si no és en situacions molt

determinades –en les quals l'entitat ho necessita per a fer un canvi profund

de trajectòria–, ja que la seva complexitat no es veu compensada per la seva

utilitat, en un temps de canvis constants i ràpids com els que estem vivint.

L'articulació de la planificació s'acostuma a fer seguint la pauta del més genèric

al més específic, tal com es veu en el quadre següent.

Vegeu també

Vegeu l'annex 1.2 ("Esquema
recomanat per a redactar un
pla estratègic i orientacions
pràctiques").
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Font: Carlos Mataix (2001). Dirección estratégica para las ONG (pàg. 24).

En els capítols següents veurem amb més deteniment què caracteritza cadas-

cun dels aspectes que el quadre conté, oferint alhora les eines que la pràctica

ens ha fet més evidents per la seva utilitat.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts podeu consultar:

• E.�Himmel;�W.�J.�Wilson�(2001). Planificar para obtener resultados. Barcelona: Editorial
Milenio, Diputación de Barcelona.

• Barry�Lord;�Gail�D.�Lord�(2008). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel.
• Mataix,�Carlos.�Dirección estratégica para las ONG (2001). Madrid: UNED.
• Alfred�Vernisi�altres�(2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas. Barcelona:

Deusto.

2.3. Definint on volem anar: la missió i els objectius

2.3.1. Què es proposa l'organització?

En assumir la responsabilitat d'una entitat no lucrativa, la primera mirada s'ha

de dirigir als objectius que aquesta es proposa. Sovint es descobreix que els

objectius són una llista de propòsits, i massa sovint s'observa que en aquesta

llista es barregen diversos nivells de prioritat i de complexitat. Amb una mirada

més crítica el que es traspua és una indefinició de la funció que l'organització

es proposa de fer en la societat. Funció denominada missió�o�visió, segons els

autors i el grau d'amplitud de la definició.
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Com ja hem comentat, és fàcil que si la missió no està ben definida, els

impulsos "externs" acabin marcant les actuacions que es desenvolupen a

l'organització, sobretot si aquesta és de caràcter social sense ànim de lucre.

Tota�organització�ha�de�definir�clarament�la�seva�raó�de�ser. Formular-ho

d'una manera intel·ligible, fàcil de comunicar i d'entendre, facilita que totes

les persones que hi estan implicades, ho interioritzin, s'ho facin seu i contri-

bueixin al creixement de l'entitat. A més, facilita que persones i entitats alie-

nes comprenguin i, fins i tot, s'hi identifiquin, afavorint la cooperació i les

col·laboracions.

En el llenguatge propi de la gestió, la missió és un enunciat breu que sintetitza

el propòsit genèric de l'organització en relació amb la societat, com a brevíssi-

ma declaració de principis, des de la perspectiva ideològica d'origen i no des

de l'oportunisme conjuntural, que guia el conjunt d'accions de l'organització.

2.3.2. La cultura corporativa

En algunes tipologies d'organització cultural la definició de la missió és faci-

litada per un marc conceptual més ampli, que es pot considerar de caràcter

universal. És el cas de la majoria de serveis bàsics per a la comunitat: bibliote-

ques, museus, arxius, teatres públics, etc. En aquest cas, la missió ha de definir

sobretot el tret diferencial de la institució en relació amb altres institucions

similars o properes.

Un altre aspecte important que la missió ha d'incorporar és l'estil, els valors,

la cultura corporativa de l'organització.

S'ha de partir de la base que tota organització té una cultura�corporativa, que

és donada en part pel disseny de la mateixa organització: (grandària, estabi-

litat, evolució, estructura interna, tipus de tasques i/o serveis que s'hi duen

a terme, tecnologia emprada, etc.) i, en part, per l'estil de direcció (on posa

els accents, tracte entre els treballadors, relació amb altres institucions, etc.).

Podríem dir que és com el clima de l'organització, determinat pel conjunt

d'aspectes que la componen: els valors, les normes, els comportaments...

2.3.3. Orientacions per a definir la missió d'una organització

Per a definir la missió d'una organització convé tenir en compte alguns criteris

previs:

• La missió no és per sempre, ja que ens trobem en un entorn en evolució

constant i serà necessària anar-la adaptant.

• La seva formulació textual, amb un enunciat òptim on cada paraula ha es-

tat discutida i mesurada a vegades és contraproduent. Les idees han d'estar

Vegeu també

Vegeu l'annex 2.1 ("Diversos
exemples de «missió» redac-
tats per diverses entitats del
sector cultural").
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clares i poden ser expressades en diversos formats i de manera parcial, per

mitjà d'eslògans, espais de la mateixa institució, etc.

• Ha de ser clara i concisa, que sigui una bona guia per a l'acció i, alhora,

amb projecció de cara al futur.

• Ha de ser expressada en termes i conceptes prou amplis perquè sigui de

consens entre la majoria d'estaments implicats i perquè no quedi obsoleta

ràpidament.

• Ha de ser de fàcil comprensió del que es proposa per a la societat en general,

en termes comprensibles per a persones alienes a la institució.

• En entitats de caràcter generalista, és important que incorpori la missió

diferencial de l'organització (ja que no n'hi ha cap que ho "toqui tot").

2.3.4. Els objectius i la coherència de l'organització

La missió d'una organització es complementa amb els objectius estratègics

que aquesta es proposa. Aquests, a més de ser conjunturals, faciliten la pre-

sa de decisions. És important, però, saber diferenciar entre els objectius clau,

que el fet de no assolir-los posa en qüestió l'existència o el sentit d'existir de

l'organització, i aquells que es poden considerar importants però secundaris.

Exemple

En una companyia aèria, l'objectiu clau és dur passatgers d'un lloc a un altre en avió. El
fet que s'assigni un seient, s'expliquin les normes de seguretat o s'ofereixi una taronjada
als viatgers pot fer més fàcil i agradable el vol. Aquestes, però, no són més que accions
perifèriques i la seva bona consecució serà un objectiu secundari.

També convé no confondre entre els objectius�estratègics aquells que defi-

neixen una intenció a la qual no podem assignar un valor específic a assolir.

Són els que descriuen bàsicament una finalitat, un interès o una intenció en

certa manera abstracta. I els objectius�operatius, aquells que es defineixen per

mitjà d'un valor i que determinen una meta quantitativa a assolir. Són els que

podem dibuixar en un gràfic o designar amb un número.

Objectius estratègics / objectius operatius

Exemple en el qual s'observa que és més una confusió de termes que de conceptes:
"l'entitat té l'objectiu d'obrir-se a nous sectors de públic (objectiu estratègic) i es proposa
com a objectiu captar un 50% més de joves (objectiu operatiu)".
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Una vegada plantejada la missió i els objectius Un dels exercicis més interes-

sants és revisar si la institució és "coherent": valorar si tots els elements que la

componen, tots els serveis que ofereix, tots els procediments que té establerts,

tots els projectes que té en marxa... són coherents amb la missió i els objec-

tius. Estan en la línia de reforçar-los o aconseguir-los o, per contra, entren en

contradicció. En aquest cas, no hi ha més remei que introduir canvis o ajus-

taments.

2.4. Una entitat dinàmica: serveis i activitats

2.4.1. Què tenen de diferent els serveis?

Les associacions i les fundacions del sector cultural acostumen a oferir serveis,

programes d'activitats, projectes de desenvolupament, publicacions, suport a

d'altres entitats, etc. La multiplicitat és enorme, però com a organitzacions

del tercer sector que són tenen un conjunt de característiques diferents als

productes que les determinen i que cal tenir en compte alhora de gestionar.

Característiques que es poden resumir en:

1)�La�intangibilitat

Generalment, en parlar de tangibilitat ens referim al fet que quan es parla

de productes, els usuaris s'enduen físicament alguna cosa. Quan parlem de

serveis, sovint no s'enduen gaire més que sensacions, idees, coneixements, etc.

Això fa que molts serveis no es puguin posseir i no es puguin provar abans

de rebre'ls.

Tot plegat fa que en la prestació del servei sovint s'hagin d'emfatitzar els ele-

ments que l'envolten amb l'objectiu de generar una certa tangibilitat: una aula

còmoda, amabilitat en el tracte, un fullet explicatiu, etc.

Això fa que sovint es generi confusió entre els serveis que són prioritaris i

aquells que són secundaris o d'acompanyament d'un servei principal.

2)�Varietat�i�dificultat�per�a�determinar�els�serveis�prioritaris

Usualment hi ha un grup de serveis que constitueixen el nucli i altres que

són de prestació secundària, en funció dels objectius i les possibilitats de

l'organització.

Davant d'això, convé preguntar-se si tots tenen la mateixa importància, si se'n

pot garantir la prestació de forma permanent o temporal, si es poden oferir

amb un grau de qualitat similar...

Lectures recomanades

Per ampliar continguts po-
deu consultar:
• Carlos�Mataix�(2001). Di-

rección estratégica para las
ONG.

• Alfred�Vernis�i�altres
(2004). La gestión de las or-
ganizaciones no lucrativas.
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Molts autors diferencien el servei bàsic, com aquell que motiva el possible

usuari a dirigir-se a l'organització, i els serveis perifèrics, com aquells serveis

que s'estructuren al voltant del servei bàsic i li donen valor i als quals els usuaris

tenen accés pel fet de ser consumidors del servei bàsic.

3)�Complexitat�en�el�procés�i�immediatesa�en�el�"consum"

Els serveis es produeixen en el moment en què "es consumeixen". Si un servei

no es consumeix en el moment en què estava programat, sovint la possibilitat

de gaudir-ne deixa de ser-hi, ja que no es pot posposar o emmagatzemar.

Això fa que el procés de preparació tingui una certa complexitat, o almenys

que calgui un disseny previ acurat i precís, en el qual ha d'estar tot previst, fins

i tot les possibles incidències. Podem dir, d'alguna manera, que no tenen una

fàcil "segona oportunitat": un bon exemple seria si s'organitza una activitat a

l'aire lliure i no es pensa en una alternativa per si un cas plou, i efectivament

plou, l'activitat s'ha de suspendre.

Una altra de les complexitats és que hi ha determinats serveis que han d'estar

a punt per a ser prestats, i només s'activen quan algú els demana. Moment en

el qual, a més, s'han d'oferir amb agilitat i qualitat.

4)�La�importància�de�les�persones�que�atenen�els�serveis

Les persones que treballen directament amb l'atenció als usuaris –atenció te-

lefònica, prestació de serveis, atenció a una activitat, etc.– anomenades "per-

sonal en contacte", tenen una importància vital en la prestació del servei i en

la percepció que els usuaris tenen del servei que se'ls ha ofert. Una mala imatge

inicial pot fer perdre un usuari, el qual serà difícilment recuperable. I és molt

fàcil que això passi quan una persona de l'equip no atén educadament, dóna

informació errònia, posa pegues verbals o té una actitud poc amable.

Aquest és el motiu pel qual les empreses de serveis dediquen temps i esforços

a procedimentar al màxim el tracte amb el públic i a formar les persones que

fan aquesta tasca. En canvi, les organitzacions no lucratives ho han deixat més

en mans de la bona predisposició i del bon criteri de la persona que fa aquesta

tasca. Recalquem la necessitat de pensar-hi molt seriosament, ja que a més de

millorar la qualitat del servei prestat, s'afavoreix el principi d'igualtat en els

serveis oferts als usuaris, ja que tots són tractats de manera molt més uniforme.

5)�El�paper�determinant�de�les�mateixes�persones�que�reben�el�servei�en

la�prestació�d'aquest

El servei sols es presta si hi ha intercanvi amb la persona que el demana. Així

doncs, serà necessari que en la definició del servei es consideri quin paper

tindrà el mateix usuari: serà part activa o passiva.
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Això variarà molt en funció de l'organització i el tipus de servei o activitat. Però

cal ser conscients que hi ha una tendència generalitzada en la nostra societat

a fer que l'usuari participi del procés. I molt especialment en el sector serveis,

com són per exemple les compres per Internet o el caixer automàtic. Això

pot alliberar de feines mecàniques l'equip i, alhora, fa que l'usuari no tingui

moments d'impaciència per l'espera, sigui més comprensiu si hi ha problemes,

o faci suggeriments més apropiats.

De tot plegat, s'extreu que el fet de prestar serveis té una certa complexitat

en la preparació, la prestació, la valoració... L'estructuració necessària per a

dissenyar, organitzar i prestar un servei per als nostres usuaris rep el nom de

"servucció".

Nota

Característiques dels serveis:

• Intangibilitat.
• Dificultat per a determinar els prioritaris.
• Immediatesa en el "consum".
• La importància de les persones que els atenen.
• La importància de les persones que els reben.

2.4.2. En línia amb la missió i els objectius de l'organització

Els serveis i activitats que s'ofereixin han d'estar sempre en línia amb els ob-

jectius i missió de l'organització. Han de ser coherents i reforçar-la.

"Las asociaciones deben evitar caer en la trampa de prestar un servicio solamente para
conseguir financiación, sin que este servicio aporte nada a la misión."

A. Vernis i altres (2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas (pàg. 96).

Paral·lelament, cada servei ha de tenir ben definits els objectius que perse-

gueix, els recursos que requereix, els sistemes de control i valoració, la possibi-

litat de fer-ho en col·laboració, etc. D'alguna manera cada servei ha de ser trac-

tat com un petit projecte que es pugui identificar i valorar per ell mateix. Això

ajuda a l'hora de decidir canvis o, senzillament, de valorar-ne la continuïtat.

2.4.3. Amb la mirada a l'usuari

Paral·lelament, les activitats i els serveis que s'ofereixen sempre han d'estar al

servei dels usuaris, de la seva totalitat o d'un grup que hem identificat. Això

facilita el mateix disseny del servei i la seva prestació, ja que segons el perfil al

qual va dirigit es determina tot: l'horari, la comunicació, el format, etc. (en el

capítol d'avaluació i públics tractarem més detalladament aquest tema).

Donar a conèixer els serveis i les activitats als usuaris és garantia de transparèn-

cia. Aquests han d'estar informats no sols perquè en facin ús, sinó també per

a garantir el principi d'igualtat entre ells i el de participació.

Servucció

Terme ideat pels francesos Ei-
glier i Langeard a finals dels
anys 80 i adaptat i difós pel
professor Josep Chias al nostre
país (vegeu la bibliografia).
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2.4.4. Generació de nous serveis i noves línies d'activitat

Les organitzacions s'han de renovar constantment, ja sigui perquè reben noves

demandes, ja sigui per adaptar-se a l'entorn, a la tecnologia, als nous corrents,

etc. Això comporta la necessitat d'oferir nous serveis.

Abans, però, caldrà fer un procés de reflexió que ajudi a valorar fins a quin

punt s'està en condicions d'oferir un nou servei de forma garantida en el temps

i de qualitat. Procés que es basa en:

1) el coneixement de si s'aplica a d'altres institucions, quin procés s'ha seguit

i quins resultats s'estan obtenint.

2) la valoració de si pot afectar i en quina mesura els altres serveis que ja s'estan

oferint.

3) l'observació de si es disposa dels recursos que requereix.

4) el càlcul de com afectarà els pressupostos de cara al futur.

5) la valoració de si el personal que l'ha d'oferir té la capacitat suficient per

dur-lo a la pràctica o li caldrà formació específica.

Un altre element important a tenir en compte abans d'introduir un nou servei

és si realment estem en un entorn "preparat" per a rebre'l o per a fer-ne ús.

Sovint les persones al capdavant d'una institució reben més inputs, estan més

al dia (o ho haurien d'estar) que les persones a les quals s'ha d'oferir el servei.

Això sovint es pot pal·liar amb una simple campanya d'informació o promo-

ció. Però no s'ha de perdre de vista que a vegades pot ocasionar una fractura de

relació, perquè l'entitat està oferint un element encara no integrat socialment.

Un cas clar i molt actual és la introducció dels butlletins electrònics i el web

com a eina de difusió i relació entre les entitats i els seus usuaris. Cal fer-ho

per motius econòmics i de modernitat, però en segons quins entorns s'ha de

ser conscient que aquesta informació no arriba.

Un exemple que amb la perspectiva del temps ens fa gairebé riure és el que es va viure en
moltes biblioteques públiques de casa nostra a finals dels anys 80 i principis dels anys 90.
Era quan aquestes van voler introduir el nou servei de préstec de materials audiovisuals,
moment en què va coincidir amb el canvi de la cinta de casset a CD. Per una qüestió
de durabilitat del material les biblioteques volien oferir la música en CD, però els repro-
ductors de CD encara no formaven part de la vida quotidiana dels ciutadans, sobretot en
pobles i ciutats petites. Moltes biblioteques van oferir el servei, però van observar amb
estupor que no tenia l'acollida que esperaven. Una solució intermèdia però apropiada
en el temps va ser oferir una doble oferta: una oferta de música moderna en casset (més
efímera) i una oferta de música clàssica en CD. I paral·lelament van haver d'oferir la pos-
sibilitat d'escoltar música a les biblioteques, muntant espais per audició amb auriculars
(servei que encara s'ofereix, però que té un baixíssim ús).

Lectures recomanades

Per ampliar continguts podeu consultar:

• Josep�Chias�(1991). El mercado son personas. Madrid: McGraw-Hill.
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• Pierre�Eiglier;�Eric�Langeard (1990). Servucción: el marketing de servicios. Madrid: Mc-
Graw-Hill.

• Jean-Paul�Flipo�(1990). La gestió d'empreses de serveis. Barcelona: Pleniluni.
• R.�Norman�(1989). La gestión en las empresas de servicios: estrategia y liderazgo. Bilbao:

Deusto.
• Alfred�Vernis�i�altres�(2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas. Barcelona:

Deusto.

2.5. Ens expliquem: la comunicació

La comunicació és un element clau en el món en el qual les nostres organit-

zacions conviuen. Qui no comunica no existeix, es diu. Però la comunicació

és una tècnica molt específica que, segons el nivell en què es vulgui treballar,

requereix assessorament professional expert i, fins i tot, tècnics professionals

específics per a executar-ne les tasques. La major part de les entitats no lucra-

tives no tenen un potencial per a afrontar el tema en tota la seva magnitud.

Això no treu, però, que sigui important reflexionar sobre el tema i observar els

diversos components de la comunicació.

Com ja s'ha dit en ocasions anteriors, exposem ara de manera global tots els

elements que componen la comunicació en una entitat, però això no treu que

la seva aplicació no es pugui fer per fases o de forma parcial, en funció de

les possibilitats de l'organització i de la idoneïtat de l'acció de comunicació a

emprendre.

2.5.1. La comunicació com a estratègia de màrqueting

La comunicació integra un conjunt d'accions per a fer visibles les organitzaci-

ons, si bé la finalitat de fer-se visible pot ser diversa. Des d'"explicar-se" a la

societat, amb la intenció d'ocupar un lloc rellevant o influent, fins a captar

nous usuaris, generar sinergies amb d'altres organitzacions, difondre unes de-

terminades accions, etc.

En aquest context la comunicació es considera una estratègia de màrqueting,

en la qual se n'utilitzen les tècniques habituals:

1) Segmentar el mercat.

2) Identificar cada segment, determinar el perfil de cadascun.

3) Establir l'estratègia de relació amb cada segment.

4) Conèixer el grau de satisfacció de cada segment.

2.5.2. Tipologies de comunicació

Els experts diferencien les tipologies de comunicació segons la seva naturalesa

i segons l'objecte que es vol comunicar.
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En la comunicació, segons�la�seva�naturalesa, es pot diferenciar clarament

entre dues tipologies:

1) Comunicació "espontània": és aquella que es dóna per contagi, a partir de

clients satisfets amb la nostra organització o determinats serveis.

2) Comunicació "planificada": és aquella que es fa amb intenció de captar

nous usuaris, amb la voluntat d'incrementar-ne el nombre o fidelitzant els que

ja són usuaris.

En la comunicació segons�l'objecte�que es vol comunicar, també es diferencien

dues tipologies:

1) Comunicació "corporativa": és la comunicació global d'una entitat, forma-

da pel conjunt d'accions comunicatives de l'organització, les quals han de te-

nir coherència (format, complementarietat, temporalització, etc.). És una co-

municació habitualment vinculada al rol de l'entitat en la societat i que tre-

balla per aconseguir resultats a mitjà termini.

2) Comunicació "de�producte": és aquella comunicació específica per un ser-

vei, una activitat... La seva estratègia és molt direccional a un determinat seg-

ment de públic i s'utilitza en un moment determinat, buscant un resultat im-

mediat.

2.5.3. Planificar la comunicació

Tal com estem insistint en tot el curs, la comunicació, sigui de la tipologia que

sigui i persegueixi els fins que persegueixi, també necessita una planificació

abans de posar-se en marxa, si volem optimitzar al màxim els recursos i el

temps de què disposem i obtenir els resultats tan productius com sigui possible.

En la planificació de la comunicació es realitzaran els passos següents:

1) Analitzar l'objecte a comunicar i el context en què tindrà lloc l'acció: ante-

cedents, circumstàncies, competència, format, espai, horari...

2) Definir el públic�objectiu al qual es dirigeix l'acció, determinant-ne clara-

ment el perfil.

3) Determinar els missatges, els canals i els suports més apropiats per a comu-

nicar, en funció de l'objecte i del públic objectiu.

4) Elaborar els productes comunicatius, des del material gràfic i altres canals

de difusió –verbals, electrònics, etc.– (pla de suports), fins a l'acció amb els

mitjans de comunicació en tots els seus formats (pla de mitjans).
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5) Organitzar les accions�promocionals.�Des dels canals de difusió dels pro-

ductes elaborats, fins a les accions de complement: accions que poden poten-

ciar una altra acció, ja sigui perquè en faciliten el coneixement previ, la sensi-

bilització en el tema, els avantatges de preus o condicions, etc.

2.5.4. La imatge corporativa

La imatge corporativa és el conjunt d'elements que transmeten la imatge que

la institució vol donar.

En el sector no lucratiu, no ha estat un aspecte gaire cuidat, pel seu elevat cost i

perquè es considerava que les persones implicades ja estaven "conscienciades"

i no els feia falta... Però cada vegada més, i molt especialment en una entitat

professionalitzada, és un tema primordial.

Com que l'objecte a comunicar serà el conjunt de la institució, la missió i els

objectius de l'organització seran primordials a l'hora de definir l'estratègica

comunicativa.

Si bé en una institució "tot parla", hi ha una sèrie d'elements bàsics que comu-

niquen molt especialment la imatge corporativa. A continuació es revisen els

elements més rellevants, amb algunes consideracions més fruit de l'experiència

que de l'academicisme.

1)�Logotip

El logotip és el símbol gràfic que identifica l'entitat d'acord amb la seva "essèn-

cia". Ha de procurar transmetre la missió de l'organització o almenys que no

la contradigui.

Per aconseguir aquesta identificació és important que estigui present en tot

allò que emet l'organització, a poder ser d'una manera fàcil i econòmica. Per

això, haurà de reunir les característiques següents: ser adaptable a formats de

les més variades dimensions; certa simplicitat per a poder ser reproduït en

qualsevol resolució; "funcionar" en la versió en color i en blanc i negre i ser

fàcilment combinable amb altres elements comunicatius (cicle, secció, altres

entitats, etc.).

Per a aconseguir un logotip que reuneixi aquesta versalitat, es fa necessari

recórrer a un professional. El cost pot ser des de molt econòmic fins a molt ele-

vat. Hi ha el recurs, també de promoure un concurs, obert o restringit, el qual

no anul·larà el cost, però oferirà la possibilitat de triar entre diverses propostes.

Aquest concurs es pot organitzar com una acció comunicativa per si mateixa

o de col·laboració amb una escola professional, amb el sector empresarial, etc.

Vegeu també

Vegeu l'annex 3.1 ("Guia breu
per a realitzar un pla de comu-
nicació").
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El logotip pot inspirar, a més, tots els altres aspectes d'imatge que la institució

necessitarà: aplicacions gràfiques, elements de senyalització, etc.

2)�Senyalització�exterior�i�interior

L'espai o edifici que ocupa la nostra institució ha de disposar d'una bona se-

nyalització, tant interna com externa, que respongui a una unitat de criteri,

i si pot ser, que vagi en línia amb el logotip i la imatge corporativa. Això és

especialment important en aquelles entitats que disposen d'espai públic per

als seus usuaris.

Entenem per senyalització exterior tota la senyalització situada més enllà de les

portes de l'entitat: des d'indicadors en diversos punts de la població fins a la

mateixa porta d'accés, escala o entrada.

Entenem per senyalització interior tots aquells indicadors de circulació i ubi-

cació espacial dins de l'entitat, així com també els indicadors informatius o

de normes bàsiques. És important que puguin ser recanviables o reubicables

fàcilment i amb un cost molt baix, atesos els canvis constants que s'acostumen

a fer.

3)�Material�de�papereria�i�més

Totes les institucions elaboren documents, envien cartes, tenen un grup de

persones implicades, etc. Totes aquestes accions necessiten un suport en paper

o electrònic. Suport que convé que tingui un disseny uniforme i d'acord amb

la línia de disseny de l'organització.

Aquest conjunt de productes en paper –paper de carta, sobres, targetes de visi-

ta, etc.– rep el nom de "material de papereria". Actualment, però, la comunica-

ció en format electrònic sovint substitueix el format paper. Per aquest motiu,

definir com serà la signatura electrònica de les persones que envien correus

electrònics en nom de l'entitat, quin format tindran les presentacions per or-

dinador o els informes que es pengen al web, etc. és tant o més important que

el material de paper de sempre. Motiu pel qual és convenient que segueixin

la línia d'imatge que s'hagi establert.

4)�El�món�Internet

Actualment, però, hi ha un àmbit de comunicació corporativa primordial: el

món Internet.

El web de l'entitat ha de seguir necessàriament la imatge corporativa, expres-

sant-se exactament tal com volem ser interpretats, explicitant quins són els

nostres objectius principals i diferencials, com estem organitzats, quins són

Vegeu també

Vegeu l'annex 3.2 ("El cas dels
problemes d'un logotip com-
plex").
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els projectes estrella, quins serveis s'ofereixen en remot, quines activitats estan

programades, quina incidència té la nostra entitat en els mitjans de comuni-

cació habituals, quins espais de participació s'ofereixen als usuaris, etc.

I més enllà del web, hi ha la reputació digital de la nostra entitat a la xarxa (la

percepció que reben de nosaltres els usuaris d'Internet). Una bona gestió de la

imatge que oferim de l'entitat a la xarxa, a través de la participació en blocs,

webs socials, etc., millorarà el posicionament de l'entitat i el seu prestigi.

5)�Els�materials�gràfics

Quan l'entitat emet material gràfic, ja sigui del conjunt de la institució, ja sigui

per a promocionar un aspecte específic o una activitat puntual, haurà de tenir

en compte bàsicament els elements que ja hem exposat: què vol comunicar i

a qui; les característiques de l'objecte, etc.

A més, però, s'haurà de tenir en compte el següent:

a) La temporització de tot el procés previ perquè els materials arribin amb

la suficient antelació, sempre d'acord amb els hàbits del públic objectiu de

la promoció i del sector cultural que es treballi. Per exemple, la programació

d'exposicions d'art de grans centres acostumen a fer-se per temporades, amb

l'antelació de pràcticament un any, mentre que una conferència acostuma a

promocionar-se amb una antelació de pocs dies.

b) La finalitat de la mateixa acció promocional: s'acaba amb l'acte que es pro-

mociona o té voluntat de romandre entre el públic, com per exemple alguns

flyers o els objectes de marxandatge (els quals es poden arribar a vendre i aju-

dar en la recuperació del cost).

6)�La�publicitat

Un darrer aspecte promocional molt estès és la publicitat. Aquesta pot ser in-

corporada en els mitjans de comunicació (revistes, diaris, ràdios, televisions,

etc.); en la via pública (tanques publicitàries, banderoles, opis informatius,

cartells de botiga o pòsters, etc.); en espais específics amb formats especials

(mural, flyers, etc.).

El seu objectiu genèric és fer una difusió més àmplia, que arribi a un nombre

més elevat de persones, i perquè sigui efectiva, la seva activació igualment

s'haurà de planificar i dissenyar en funció del que es vol comunicar i a qui.
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Un dels aspectes més característics de la publicitat, però, és el seu alt cost i

una dinàmica de funcionament molt pròpia. Cal un disseny inicial amb un

llenguatge comunicatiu sovint determinat pel format, cal una adaptació als

formats escollits i cal la contractació dels espais publicitaris, els quals tenen

un cost en funció del nombre de vegades d'emissió.

7)�Els�mitjans�de�comunicació

La relació amb els mitjans de comunicació ha de ser de complicitat. Aquests

són un bon canal per arribar a sectors als quals difícilment l'organització pot

arribar. Per tant, són "útils" en tant que difusors d'allò que fem, però també i

sobretot ajuden a construir la imatge corporativa.

Organitzar rodes de premsa, enviar notes de premsa, promoure que es facin

articles o entrevistes a persones rellevants de l'entitat, aparèixer a les agendes...

són tècniques habituals del món del periodisme. Tècniques que convé ponde-

rar i recórrer en els moments oportuns i idonis. Si se n'abusa o es fa en mo-

ments no "justificats" es corre el risc de fer perdre l'interès dels mitjans per la

nostra organització.

Per aquest motiu sovint es fa necessari comptar amb professionals, ja que és un

món amb estratègies i normes pròpies, i si no es treballa amb professionalitat,

difícilment s'aconseguirà l'objectiu desitjat.

També hi ha, però, altres formes més actives de presència en els mitjans, que

no tracten directament amb la nostra organització, però sí amb l'objecte de

la seva raó de ser. Aquesta possibilitat és una de les potencialitats del sector

cultural i no massa treballada encara:

• Participar de manera activa en tertúlies, diàlegs, etc. de temes relacionats

o que podem ser-ne experts com a institució.

• Oferir activitats pròpies com a material de contingut.

• Facilitar un espai de l'organització com a plató televisiu o radiofònic, si no

pot ser d'una manera permanent, almenys en ocasions especials.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts podeu consultar:

• Jean-Paul�Flipo�(1990). La gestió d'empreses de serveis. Barcelona: Pleniluni.
• R.�Norman�(1989). La gestión en las empresas de servicios: estrategia y liderazgo. Bilbao:

Deusto.
• Jordi�Sellas;�Jaume�Colomer�(2009). Màrqueting de les arts escèniques. Barcelona: Bis-

sap Consulting; Gescènic.

2.6. L'equip, motor de les organitzacions

Si la gestión atañe a la gente, ha de convertirse en una "gestión humana."

K. Nosdström; J. Riddersträle (2004). Funky business (pàg. 41).

Nota

Segons el que es vulgui comu-
nicar i a qui, les estratègies co-
municatives seran també di-
verses.
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Les persones són el capital intel·lectual de l'organització. Capital entès com

la suma de coneixements, experiència i allò que creen de nou en la mateixa

organització.

No obstant això, la gestió dels recursos humans acostuma a ser un dels aspectes

més complexos. En primer lloc, perquè tractem amb persones, cadascuna amb

les seves expectatives, escales de valors i coneixements. I en segon lloc, perquè

hi ha un gran desconeixement sobre el tema.

En aquest capítol farem una brevíssima aproximació al tema, fent una revisió

succinta de cadascun dels aspectes a tenir en compte en una organització no

lucrativa, especialment quan la mirada és des del sector cultural.

2.6.1. Estructura organitzativa

La composició d'un equip depèn de cada organització (trajectòria, objectius,

oportunitats, etc.), però totes elles es basen en la força de les persones per a tirar

endavant projectes. Com ja hem dit, en el sector no lucratiu la interactuació

de les persones és clau en la prestació del mateix servei. En el sector cultural,

a més, la sensibilitat o interès de les persones que hi treballen pot influir en

gran mesura en el desenvolupament dels projectes, fins al punt que aquests

poden tenir, o no, ànima.

Malgrat la gran diversitat que existeix entre aquestes, les organitzacions no

lucratives tenen en comú alguns aspectes:

1) Les persones que hi treballen acostumen a creure en els valors de la insti-

tució, aspecte que també és un element motivador o, a vegades, de qüestio-

nament.

2) El mesurament del rendiment professional és difícil d'establir i sovint a

l'hora de fer valoracions té més pes la bona voluntat i predisposició que la

professionalitat.

3) La varietat i amplitud dels tipus de contracte –a vegades convivint volunta-

ris i professionals–, horaris, remuneracions, ritmes de treball, etc., de vegades

generant tensió entre les necessitats de l'organització i els drets laborals.

En aquest entorn el millor és procurar professionalitzar al màxim tots els as-

pectes que hi intervenen:

a) Crear una estructura�organitzativa en la qual les responsabilitats i els rols

estiguin ben definits i coneguts per tot l'equip. Les estructures poden ser di-

verses: jeràrquiques, horitzontals, matricials.... i la seva elecció dependrà del

context de l'organització i el moment en què aquesta es troba (inici, consoli-

dació, expansió...).
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b) Elaborar la descripció�de�funcions de cada lloc de treball, amb responsa-

bilitats ben definides.

c) Afavorir entorns� de� cooperació� i� col·laboració entre les persones de

l'equip.

d) Definir al màxim els processos�habituals i facilitar-ne els circuits lògics

quan aquests siguin compartits entre diverses àrees o persones.

e) Observar les aptituds de cadascuna de les persones per tal de potenciar-ne

les habilitats i la possible evolució.

D'altra banda, igual que en altres àmbits, el treball de l'equip també s'ha de

planificar, en funció dels objectius i les accions previstes. Fer-ne un seguiment

ajuda a millorar els processos, a optimitzar els recursos i a treballar orientats

als objectius de l'organització.

2.6.2. Els perfils professionals i els llocs de treball

En el context cultural, els professionals han de tenir interioritzat que ocupen

un paper social rellevant i que la manera en què facin la tasca que tenen enco-

manada tindrà un efecte directe en la qualitat del servei i en la percepció dels

usuaris. A més de coneixements més o menys específics, hi ha tècniques de

comunicació i negociació que han de tenir integrades. Hauran de tenir sempre

present la missió i els objectius de l'organització i les decisions no podran ser

contràries a aquests.

Establir i aclarir els perfils professionals necessaris per a una bona con-

secució de les accions que l'organització desenvolupa és una eina bàsica

en la gestió dels recursos humans.

Cada organització és un món. El seu abast, volum, pressupost, sector, trajectò-

ria... determinarà un mapa diferent de llocs de treball. Al llarg dels anys, però,

hi ha hagut esforços per a tipificar els perfils professionals necessaris en orga-

nitzacions que tenen certes similituds. Perfils que van més enllà dels coneixe-

ments teòrics i que actualment estan evolucionant cap a la definició d'aptituds

i habilitats.

A continuació es tracten amb més deteniment dues de les funcions professio-

nals que per les seves peculiaritats tenen una gran rellevància en les organit-

zacions no lucratives de serveis.

1)�Lideratge
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Independentment que es tracti d'una estructura organitzativa jeràrquica o pla-

na, hi ha una funció que no es pot obviar de cap manera: el lideratge de la

institució. Aquest aspecte és imprescindible en qualsevol institució, i molt es-

pecialment en una organització sense ànim de lucre, incloent les institucions

culturals.

Malgrat que en l'àmbit cultural i associatiu sovint no es reconeix el lideratge

com un aspecte positiu, el líder d'una organització compleix un rol molt im-

portant.

Un líder d'una organització de vegades ho és perquè ocupa un lloc rellevant i

se suposa que és capaç de fer bé la funció que se li ha encomanat. Però un líder

no ho és sols perquè ell ho vulgui, la resta de l'equip ho ha d'acceptar. Sense

equip no existeix el paper de líder. I sense equip, un líder no pot desenvolupar

cap mena de projecte o activitat.

Vegeu també

Vegeu l'annex 4.1 ("Caracterís-
tiques que ha de tenir un lí-
der").

Hi ha diversos estils de lideratge (des dels més autoritaris fins als no interven-

cionistes). Els experts consideren que un estil no és millor que l'altre, sinó que

la seva idoneïtat depèn del moment de l'organització i de les persones que hi

prenen part. És el que se'n diu "lideratge�situacional".

2)�Personal�en�contacte

Una de les funcions més rellevants en el sector serveis –i no s'ha de perdre

de vista que el sector cultural ho és– és el personal que està en tracte directe

amb els usuaris.

En primer lloc, perquè com ja hem dit, tenen un paper preponderant en la

realització del mateix servei. Però sobretot perquè són el primer impacte, la

primera imatge de l'organització, que rep un nou client. Si aquesta no és cor-

recta, o no respon a les expectatives, difícilment el client farà el pas següent:

inscriure's, participar, tornar, etc.

Agilitat, amabilitat, eficàcia... són elements clau perquè es generi la percep-

ció que s'està oferint un bon servei. Per aquest motiu, formar l'equip en com

atendre els usuaris, establir procediments per atendre el telèfon, el taulell de

recepció o les queixes no és banal. Formació, estils i valors dels quals han

d'estar imbuïts totes les persones de l'equip i no restringit als que fan les tas-

ques d'atenció directes.

3)�El�"treball�per�competències"

Vegeu també

Vegeu l'annex 4.2 ("Quadre
del lideratge situacional").
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Ens trobem en un entorn canviant que comporta una nova mirada dels per-

fils professionals, basada no només en els coneixements tècnics, sinó en les

habilitats, aptituds i potencialitats de cadascuna de les persones de l'equip. És

conegut com a "treball per competències" i és un dels models que darrerament

s'estan implementant en organitzacions de serveis culturals.

"D'una manera molt genèrica, això serien les competències professionals: un conjunt de
coneixements, habilitats, actituds i característiques personals que diferencien els profes-
sionals excel·lents i que estan en la base d'uns comportaments laborals considerats òp-
tims per la mateixa organització."

L. Salvador (2003). "Perfils professionals i gestió per competències...".

Consorci de Biblioteques
de Barcelona

Un exemple proper és la seva
implementació en el Consorci
de Biblioteques de Barcelona.

Aquest model requereix a l'organització un canvi d'actitud envers les persones

que hi treballen. L'accent recau en l'evolució d'aquestes i en el que aquestes

poden aportar en la millora de l'organització, en la consecució dels seus objec-

tius i en la potenciació dels seus valors. Alhora, requereix que els professionals

integrin en la seva actitud la necessitat d'evolucionar.

4)�La�motivació

D'entrada tota organització necessita comptar amb un equip implicat per a

tirar endavant projectes amb sentit i de qualitat. Això és superlatiu en el cas

de les organitzacions sense ànim de lucre, especialment les que es dediquen a

oferir serveis o activitats per a millorar el benestar de les persones.

Un equip implicat facilita una actitud positiva i constructiva envers

l'activitat de l'organització que l'enriqueix i la millora.

L'objectiu, doncs, és aconseguir la implicació de cadascun dels treballadors.

Aconseguir que es motivin.

S'ha de partir de la base, però, que cada persona es motiva de manera dife-

rent; cada persona és única i això fa que la motivació s'hagi de considerar des

d'aquesta individualitat. Com també s'ha de tenir en compte que una persona

no es motiva si ella no vol; una persona no es motiva perquè una altra hagi de-

cidit motivar-la, i sovint s'han d'abordar prèviament altres aspectes perifèrics.

Això no obstant, hi ha determinades actituds o entorns que afavoreixen la

motivació:

a) Fer que els valors de l'empresa es filtrin en totes les accions d'aquesta, fins

i tot en els processos més nimis.

b) Comunicar la importància de totes les tasques que s'han de realitzar,

fent evident el seu sentit en relació amb els objectius, missió o valors de

l'organització.

Vegeu també

Vegeu l'annex 4.3 ("Treball per
competències: passos clau per
a implementar-lo").
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c) Potenciar la responsabilitat de cadascú en allò que li és proper, encara que

sigui en petites coses com a primer pas, per a augmentar o variar en moments

posteriors.

d) Potenciar entorns de participació, voluntaris si cal.

e) Establir el contracte�laboral�més�apropiat a la persona, a pesar que la lega-

litat no deixa gaire marge, poder introduir aspectes que afavoreixin les neces-

sitats o gustos d'aquesta persona ajuda que se senti més còmoda i reconeguda.

I posar fi a alguns "tòpics". Els diners no són un element motivador, són com

a molt un element recompensador i com a tal s'ha de tractar. La motivació se

sustenta més en els valors que en els diners.

5)�Generant�un�nou�marc�formatiu

La formació no és només dades i coneixements amuntegats durant els primers

anys de la vida. En el món actual, en constant canvi i transformació, la for-

mació és necessàriament contínua.

Aprenentatge al llarg de tota la vida en els aspectes tècnics, conceptuals o de

procés; però sobretot aprenentatge en els aspectes cognitius, tan importants

en les organitzacions no lucratives i en el sector cultural: el compromís amb la

institució, la contribució a un ambient de confiança, la captació d'oportunitats

de l'entorn, la cooperació, la flexibilitat per a incorporar canvis i millores, la

sensibilitat en relació amb les demandes dels usuaris o la ciutadania en gene-

ral...

Des de l'organització s'ha de promoure aquest esperit d'aprenentatge i s'ha de

procurar que les persones es formin a mida d'allò que necessita l'organització,

però també s'han de potenciar les aptituds i habilitats de cada una de les per-

sones de l'equip. En alguns àmbits es pot oferir una formació bàsica per a tot

l'equip, però possiblement serà més idoni anar formant l'equip en aspectes es-

pecífics que contribueixin a donar a la nostra organització el punt diferencial.

El mateix lloc de treball pot ser una bona plataforma d'aprenentatge a molts

nivells diferents: facilitant materials i nous recursos tècnics; establint nous

procediments; encarant nous reptes; afavorint l'intercanvi entre companys;

etc.

Perquè tingui l'efecte desitjat, convé que l'equip estigui imbuït de la necessitat

d'aprendre, eliminar la percepció que aprendre és fer evident una mancança,

sinó que és una forma d'evolucionar i millorar.

"La distinción entre aprender, trabajar y vivir ha desaparecido: todo es lo mismo."

K. Nosdström; J. Riddersträle (2004). Funky business (pàg. 210).
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6)�Comunicació�interna

Els suggeriments i les crítiques internes, procedents de persones de l'equip, no

acostumen a tenir-se massa en compte, ni s'acostumen a crear entorns propi-

cis per a canalitzar-los. És un error. Sovint l'equip tècnic és qui té dades més

properes a la realitat (pensem en les persones que estan atenent els usuaris, els

que estan responent al telèfon, etc.).

D'altra banda, en tota organització hi ha dues tipologies de comunicació: la

formal i la informal.

a) La formal –transmesa en un lloc, dia i hora predeterminats com són les reu-

nions d'equip o les circulars informatives–, contribueix a transferir informaci-

ons comunes, a establir bases comunes de funcionament, mètodes i procedi-

ments, a afavorir la coordinació... i també a canalitzar suggeriments i queixes.

b) La informal, per contra, enforteix les relacions personals, afavoreix la

col·laboració espontània entre companys i genera entorns de creativitat.

L'equilibri entre ambdues, o l'ús d'una o altra a consciència, possiblement és

la millor manera de gestionar la comunicació interna. Que sols hi hagi in-

formació formal genera un cert encotillament en l'organització. Però al con-

trari, molt usual en les organitzacions no lucratives, fa que la coordinació i

l'establiment de processos de millora sigui pràcticament impossible. En qual-

sevol cas, però, cal prioritzar el principi de transparència i fluïdesa.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts podeu consultar:

• Jean-Paul�Flipo�(1990). La gestió d'empreses de serveis. Barcelona: Pleniluni.
• Barry�Lord;�Gail�D.�Lord�(2008). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel.
• K.�Nosdström;�J.�Riddersträle�(2004). Funky business: el talento mueve al capital. Ma-

drid: Pearson.
• R.�Norman�(1989). La gestión en las empresas de servicios: estrategia y liderazgo. Bilbao:

Deusto.
• L.�Salvador�(2003). "Perfils professionals i gestió per competències a les biblioteques

públiques".

2.7. I això qui ho paga?: els recursos econòmics

2.7.1. L'alt cost de la cultura?

En una societat pautada per l'economia en totes les seves variants, treballar en

una organització en el que l'objectiu no és "fer diners" fa que aquesta tingui

la dificultat afegida de fer entendre al seu entorn que treballa amb una altra

escala de valors. Alhora, la cultura com a finalitat, sovint genera un sentiment

d'activitat prescindible.
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Però alhora, estem vivint un procés de transformació en el qual la cultura cada

vegada té un pes més rellevant en el món econòmic

"En els últims anys i molt més en el futur, la Cultura pot convertir-se en un element
central de la producció econòmica per la tendència general que la producció de productes
físics sigui progressivament substituïda per la producció d'intangibles i de continguts."

Ferran Mascarell (2005). La cultura en l'era de la incertesa (pàg. 351).

No entrarem en les virtuts i les conseqüències que pot tenir aquest procés

o en els avantatges socials entre una societat que construeix una estructura

cultural amb una base sòlida i la que opta per no fer-ho. Però sí que hem de ser

conscients que per canviar una percepció social poc favorable, cal una tasca

de llarg recorregut en el qual es vagin generant nous valors i vagin canviant

les percepcions.

Tots sabem que no és una qüestió estrictament econòmica. Històricament

països "pobres" han tingut un entramat cultural molt ben armat i, al contrari,

països de primera línia en l'economia mundial no destaquen per la seva labor

cultural, precisament.

En conseqüència, s'ha de treballar per a no confondre valor i preu. Una valo-

ració de l'activitat en relació amb si s'acompleixen els objectius socials mar-

cats; una valoració del cost social que tindria el fet de no fer l'activitat que

s'està fent; augmentar la valoració de la societat en relació amb l'activitat que

es desenvolupa... són maneres d'enfocar la qüestió des d'una altra perspectiva.

2.7.2. Finançament de l'entitat

L'exposat anteriorment no treu, però, que les organitzacions sense ànim de

lucre puguin viure sense recursos econòmics. Aquests són la benzina necessària

per fer anar el motor, l'activitat que desenvolupen. Així doncs, es troben en la

dicotomia de necessitar recursos, alhora que no en generen de forma directa.

Per aquest motiu s'han de destinar molts esforços i temps a aconseguir recursos

i a convèncer a tercers de la necessitat d'aquests recursos, desenvolupant línies

de treball orientades a la captació de fons mitjançant la utilització d'estratègies

de màrqueting, publicitat i relacions públiques.

L'estabilitat financera és una de les principals preocupacions de totes les orga-

nitzacions, però alhora, la finalitat de captar fons no pot entrar en contradic-

ció amb els fins ètics de l'organització.

En termes generals, les fonts de finançament de les entitats són fonamental-

ment tres:

1)�Els�recursos�propis:�el seu volum en el conjunt de l'entitat depèn absoluta-

ment dels objectius, l'abast social, els serveis que s'ofereixen, el poder adqui-

sitiu dels associats, els actius en locals, material tecnològic, etc. del qual dis-
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posa l'entitat. Una institució com Òmnium Cultural té un ampli suport soci-

al amb una quota anual mínima, gairebé simbòlica; mentre que entitats com

l'Auditori o el Liceu disposen d'uns productes que s'ofereixen a un preu elevat

–que no vol dir car.

Citació

"La implicació regular de persones en associacions encara no ha arribat a l'ideal. Tan sols
un 12% de la població col·labora de forma regular amb una entitat sense ànim de lucre."

Pere Mora. Situació actual del finançament de les entitats no lucratives.

Entre aquests recursos es troben les quotes d'associat, la venda d'entrades, serveis o pro-
ductes, el lloguer espais, etc.

2)�Els�fons�públics: acostumen a ser el puntal del manteniment de les organit-

zacions sense ànim de lucre –hi ha entitats que sense aquests ajuts haurien de

finalitzar la seva activitat, com les dedicades a serveis socials o de salut–. Que

aquesta sigui la principal font de finançament és un problema greu, tant per-

què les administracions, com sabem, estan en un període de restricció econò-

mica que pot afectar molt negativament les ajudes al sector, com perquè són

unes organitzacions altament influenciades pels canvis electorals, que poden

canviar les prioritats en matèria de polítiques culturals i socials.

Entre aquests es troben les subvencions, els convenis de col·laboració, la contractació de
serveis, el finançament de projectes o accions específiques, etc.

3)�Els�fons�privats:�aquests no són encara massa rellevants en el volum de

negoci de les entitats sense ànim de lucre. En d'altres països –el món anglosaxó,

especialment– és un format molt estès i amb un gran pes específic, mentre que

en els països llatins ho està molt poc. Això no treu que es consideri una de

les principals vies a explorar, la qual només s'aconseguirà amb un canvi en la

percepció de la incidència social del fet, acompanyat naturalment de lleis que

ho afavoreixin (com una llei de mecenatge no punitiva).

Citació

"La cultura és un sector creixent en valor econòmic ple de possibilitats de negoci. Per això
la cultura hauria de ser considerada com d'interès generalitzat per tots els empresaris i no
exclusivament per aquells que tenen a veure amb el negoci cultural."

Ferran Mascarell (2005). La cultura en l'era de la incertesa (pàg. 351).

Entre aquests es troben el finançament de projectes o activitats específiques; les donaci-
ons, llegats i herències; la col·laboració en logística, material, etc. El que se n'ha dit me-
cenatge�o�patrocini (vegeu el subapartat següent).

La diversificació en el finançament i l'equilibri entre aquestes tres vessants,

que no vol dir estrictament que hagin de ser iguals en volum, és el que tota

organització no lucrativa ha de procurar. Hi ha diversos factors en joc: des del

risc de dependre de poques fonts; fins a la complexitat de gestió i administració

d'estar molt diversificat; o el grau de dependència que s'està disposat a assumir.
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Dependre excessivament del sector públic la posa al vaivé dels canvis polítics,

o a la seva submissió. Dependre en un gran volum d'un fons privat pot fer

perdre l'autonomia de gestió, de decisió i d'imatge.

2.7.3. El mecenatge i el patrocini

Amb l'objectiu d'aconseguir ajudes, ja sigui en termes estrictament econòmics

o "en espècies" (tecnologia, logística, intèrprets, etc.), les entitats sense ànim

de lucre sovint han de recórrer al mecenatge, al patrocini o esponsorització.

Mecenatge o esponsorització que tant pot destinar-se a la institució en general,

com a una acció molt específica. Això dependrà dels acords als quals s'arribi,

interrelacionats amb el que ha motivat la contribució o, senzillament, a pre-

ferències de l'esponsoritzador.

Els motius pels quals una empresa o institució pot "tenir interès" a contri-

buir amb una altra entitat poden ser molt diversos, fins i tot a vegades no es-

pecíficament explicitats, però en tots els casos sempre forma part d'una acció

d'intercanvi.

"Els directors d'empresa ja no confonen esponsoring i filantropia: el temps de les bones
obres s'ha acabat. Implicar-se en un esdeveniment cultural s'ha convertit en un acte de
gestió, una veritable inversió que té com a objectiu, a més curt o llarg termini, el benefici."

P. Sahnoun; N. Doury (1990). Com buscar un espònsor (pàg. 21).

Intuir els motius, saber qui pren la darrera decisió dins de l'empresa, i fer-ho

amb temps, són tres elements fonamentals per a tenir èxit en el propòsit.

Pel que fa als motius, n'hi ha que poden ser molt evidents i comuns a moltes

empreses: guanyar notorietat o visibilitat, ja sigui l'empresa o un producte;

contribuir a un canvi d'imatge; ampliar públics; en aquest cas, intuir-ho no és

excessivament complicat, i es pot treballar amb certa previsió i estratègia.

Però també hi ha motivacions que formen part de les preferències més perso-

nals de la persona que decideix. En aquest cas, trobar el punt d'enllaç acostu-

ma a ser més complex i que es doni o no, més fortuït.

En qualsevol cas, com a interessats, haurem de treballar prèviament quin camp

pot interessar al nou promotor. Preparar un dossier explicatiu és fonamental.

El dossier haurà de contenir, com a mínim: la descripció de qui som, què fem,

quins resultats obtenim amb les nostres accions i quin impacte tenim en la

societat; i, alhora, què volem fer, quins objectius ens hem proposat, què ne-

cessitem –clarament– i què oferim a canvi –publicitat, difusió, etc.
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Contactar i fer arribar aquest dossier a la persona –o equip– que realment de-

cideix en l'empresa esponsoritzadora és un altre element fonamental i, sovint,

no gaire fàcil d'esbrinar, ja que no hi ha d'haver pas un departament o una

persona que de forma visible dugui aquests temes.

D'altra banda, cal remarcar la necessitat de comptar amb temps per da-

vant. Almenys un any. Si arribem a un bon acord, és previsible que s'hagin

d'emprendre una sèrie d'accions que requereixen temps (imprimir material,

comunicar-ho als mitjans, etc.). Per la seva banda, les empreses també treba-

llen els pressupostos i analitzen les seves possibilitats amb força temps. La nos-

tra proposta no els ha d'arribar sota la pressió del temps si volem una resposta

favorable i una contribució realment fructífera per a les dues institucions.

Quan l'acord pren forma, és molt recomanable que se subscrigui un conveni

de cooperació en el qual s'especifiquin les aportacions i què s'obté a canvi per

part de les dues institucions. Conveni que tindrà data de finalització a fi i

efecte de fer més fàcil la seva revisió i adequació al pas del temps.

Hi ha un aspecte especialment complicat: ser acurats en la selecció d'empreses

amb les quals contribuir, ja que haurien de tenir una certa convergència de fi-

nalitats o, almenys, no tenir objectius contradictoris amb la missió de la nostra

institució. No és un tema fàcil, ja que la frontera de fins a quin punt entrem en

contradicció és molt fina i davant la possibilitat d'obtenir recursos, és difícil

fer una negativa.

Per últim comentar que no és recomanable desestimar possibles

col·laboracions esporàdiques o, aparentment, menors. Mai se sap si no poden

ser estímul per a altres ajudes més consistents o ser plataforma de llançament

en entorns diferents als habituals.

2.7.4. Establiment de preus

Dins dels recursos propis n'hi ha un d'interessant i complex: el cobrament per

serveis.

Més enllà de la poca acceptació que socialment té el pagament de la cultura

–potenciada de forma gratuïta durant molts anys i que encara es manté en

alguns sectors– i més enllà de l'afirmació que les coses valen allò que una per-

sona està disposada a pagar –afirmació que es fa molt evident en el món de

l'art i en la seva comercialització–, el que no es pot obviar és que en oferir

determinats serveis o activitats es pot o s'ha d'establir un preu.

Quin és el preu que realment respon al cost i ens deixa un cert marge, és una

pregunta més complexa del que sembla, ja que en aquest hi intervenen molts

elements poc clars. Alguns ja s'han exposat, com són la intangibilitat dels ser-

veis o la intervenció del client en la prestació del mateix servei, però n'hi ha
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d'altres que hi afegeixen complexitat: la dificultat de normalitzar els diversos

tipus de servei que s'ofereixen o la diferència entre el cost real i el valor que

el client li dóna.

Tot plegat ocasiona, d'una banda, complexitat per a establir un preu equiparat

al cost de producció i, alhora, un alt grau d'arbitrarietat. No hi ha fórmules

fàcils per a afrontar-ho. S'haurà de tenir en compte l'estructura de costos de

l'entitat, però també altres aspectes com el col·lectiu o col·lectius als quals

s'orienta i les expectatives que aquests hi posen; "la competència" o la imatge

que es vol donar (proximitat, elitista, etc.). En funció d'això, es dissenyaran

també les polítiques de descomptes i bonificacions.

2.7.5. El pressupost: elaboració i seguiment

Per a tancar aquest apartat, s'ofereixen alguns elements de reflexió en relació

amb la gestió del pressupost. No s'ofereix un tractat d'administració i compta-

bilitat, sinó alguns elements que s'han de tenir en compte per a prendre deci-

sions al més encertadament possible.

En primer lloc, és convenient fer patent que un dels punts neuràlgics de la

gestió d'una entitat és la�gestió�del�pressupost. Pressupost entès no només

com a moviments comptables, sinó pressupost analític, en el qual es vegin

reflectits els diversos projectes, el seu cost i el seu finançament. Això comporta

el següent:

1) Una confecció acurada, en la qual es recullin al més ajustadament possible

les previsions de despesa i d'ingrés en la seva totalitat. És recomanable que

aquesta confecció es faci una vegada s'han establert els objectius i les accions

de l'any; de forma participada per tots els responsables d'àrea o implicats; i

abans de finalitzar l'any.

2) Una estructura per partides pressupostàries equivalents a les àrees i als pro-

jectes. Quan un projecte implica la participació de més d'una àrea és recoma-

nable que sigui tractat com una partida a part, controlada per l'àrea responsa-

ble. S'ha de tenir en compte que a efectes comptables, la despesa corrent té un

tractament diferent a les inversions, per la qual cosa convé que el pressupost

també ho reflecteixi així.

3) Una planificació de les despeses i els ingressos de tot l'any, d'acord amb el

pla d'accions que s'hagi previst.

4) Un seguiment, almenys mensual, de l'evolució dels moviments comptables

en relació amb la previsió elaborada. Dibuixar en gràfic què s'ha planificat

per cada partida i la seva evolució d'execució, fa evidents les desviacions de

manera molt visual i, fins i tot preventiva, ja que s'observa la tendència de

desviació abans no es produeixi de facto.
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5) Una revisió del pressupost cap a mitjan any, elaborant una estimació del

tancament real que tindrà aquest pressupost, ajuda a observar les desviacions

amb previsió i, en conseqüència, a prendre decisions per a trobar una solució

o, almenys, per pal·liar-ne els efectes.

6) Una observació analítica del pressupost, observació que comporta una re-

estructuració del pressupost i de la comptabilitat en funció dels projectes i les

àrees d'activitat (centres de costos). Aquesta observació permet tenir coneixe-

ment no sols dels costos directes de cadascun d'ells, sinó la repercussió pro-

porcional dels costos compartits en cadascun d'ells, facilitant un coneixement

més ajustat del cost real de cadascuna de les línies d'activitat de l'organització.

D'altra banda, una de les grans dificultats del dia a dia és controlar�la�treso-

reria, la relació entre els cobraments i els pagaments, o la capacitat de pagar

proveïdors que l'organització té en un moment donat. Les fluctuacions dels

ingressos són donades per motius diversos, però habituals: un cobrament de

quotes no periodificat segons despeses; unes subvencions que s'acostumen a

cobrar una vegada feta l'activitat i la despesa; un marge de benefici anual molt

ajustat; etc. Paral·lelament les despeses sovint estan absolutament determina-

des i no es poden variar fàcilment (pagament de les nòmines, activitats segons

calendari, etc.).

Això fa que, sovint, el problema no és que la institució no tingui recursos, sinó

que no els té en el moment en què els necessita per a pagar. Per a solucionar-ho

caldrà posar en joc un seguit de mesures. En primer lloc, plasmar la previsió

anual de tresoreria i segons què s'observi, prendre determinacions com pactar

el temps de pagament amb els proveïdors (no és difícil amb aquells amb els

quals treballem regularment); posposar determinades actuacions; variar –si es

pot– la periodificació d'algun cobrament; organitzar un sistema d'emissió i

reclamació de factures més estricte; etc.

2.8. Val la pena tot plegat?: l'avaluació com a eina de gestió

Ni el món de les entitats no lucratives ni el món de la cultura no han estat

entorns especialment receptius alhora d'implementar processos d'avaluació.

Sovint perquè s'ha considerat una estratègia que persegueix més la quantitat

que la qualitat i sovint per manca de coneixement i habilitat per a adaptar el

que s'estava fent en d'altres entorns. Hi ha hagut diverses iniciatives, sobretot

vinculades als serveis culturals (museus, biblioteques, etc.). I darrerament hi

ha algunes iniciatives relacionades amb l'activitat cultural.

En aquest subapartat s'exposen les idees bàsiques que componen el món de

l'avaluació i les consideracions que determinen l'orientació idònia per a fer-la

viable com a eina de gestió en el sector cultural.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts po-
deu consultar:
• Barry�Lord;�Gail�D.�Lord

(2008). Manual de gestión
de museos. Barcelona: Ari-
el.

• P.�Sahnoun ;�N.�Doury
(1990). Com buscar un
espònsor. Barcelona: Pleni-
luni.

• Alfred�Vernisi�altres
(2004). La gestión de las or-
ganizaciones no lucrativas.
Barcelona: Deusto.

Vegeu també

Veure l'annex 5.1 ("Projectes
d'avaluació en l'entorn cultu-
ral: breu descripció").
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2.8.1. L'avaluació, eina fonamental per al procés de gestió

En un procés de gestió com el que estem presentant pren una especial im-

portància el coneixement objectiu del que està passant, fonamentalment en

tres plans sobreposats:

1) Mesurar el rendiment del servei que s'ofereix.

2) Conèixer l'impacte entre usuaris i entorn.

3) Contrastar els resultats amb els objectius planejats.

Aquest procés pren el nom d'avaluació: "La evaluación es un proceso

sistemático mediante el cual se obtiene la información necesaria sobre

los resultados previstos o no, y el funcionamiento de un proyecto cul-

tural para saber en qué medida se logran los objetivos y se desarrolla la

producción, y poder tomar así las decisiones oportunas para reconducir

dicho proyecto mediante la modificación de cualquiera de sus aspectos".

El fet d'incorporar o no un procés d'avaluació en una institució és determi-

nat per impulsos externs o interns. És a dir, s'avalua per què cal rendir comp-

tes a una institució o estament superior, per què es vol millorar l'eficàcia o

l'eficiència de la gestió (els processos, la comunicació, els horaris, el tracte amb

el públic, etc.) o per què es necessita conèixer la realitat actual per a poder

establir plans de millora. En qualsevol cas l'avaluació permetrà:

1) Mesurar la consecució dels objectius.

2) Disposar d'un instrument per diagnosticar punts forts i punts febles.

3) Facilitar el procés de la presa de decisions.

4) La comparació entre serveis per mitjà d'estàndards de referència, en cas que

n'hi hagi.

5) Justificar l'existència de l'entitat, serveis i activitats.

A més, si l'avaluació va acompanyada d'una actitud crítica per part dels profes-

sionals (crítics envers la feina i envers els resultats obtinguts), esdevé una eina

de gestió fonamental per a conèixer la realitat de manera permanent i amb

objectivitat; per detectar i anticipar problemes que puguin sorgir; reflexionar

sobre els processos de l'organització; establir objectius de millora i ajudar a la

planificació. És el que se'n diu l'avaluació per a la presa�de�decisions.

Vegeu també

Vegeu l'annex 5.2 ("Esquema
del procés de presa de decisi-
ons").
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A l'hora d'implementar un sistema d'avaluació, hi ha dues opcions:

1) Fer una avaluació puntual, ja sigui amb recursos interns o externs. Amb

aquest mètode s'aconsegueix una radiografia del moment en què es fa

l'avaluació, un estat de la qüestió. Si es desitja obtenir una visió evolutiva,

aleshores cal repetir el procés.

2) Integrar una metodologia d'anàlisi en la gestió de l'entitat. Aquesta meto-

dologia permet una mirada permanent dels diversos àmbits que intervenen

en la gestió i en els resultats que s'obtenen

Cadascun d'ells és recomanable en moments diferents i també es poden com-

binar, segons el que es desitgi avaluar. Per a saber el grau de satisfacció dels

usuaris serà millor l'avaluació puntual, amb onades periòdiques de repetició

que permetin veure l'evolució per comparació. Per a saber el rendiment de

les activitats que s'organitzen serà més apropiat establir un sistema propi de

recollida de dades i d'indicadors.

L'avaluació�és�un�mètode�rigorós,�format per diverses fases successives:

• Determinar els àmbits que es volen avaluar.

• Determinar-ne els criteris�d'avaluació.

• Definir�indicadors.

• Reunir dades�fiables.

• Extreure�indicadors: evolutius i contrastats.

• Iniciar un procés de reflexió�i�valoració.

• Establir plans�de�millora i acció a partir de dades.

2.8.2. Avaluació i indicadors

L'avaluació es basa en el principi de mesura: allò que no es pot mesurar, ja

sigui per valors de quantitat o d'opinió, no es pot avaluar.

Per a poder avaluar, doncs, cal informació objectiva (dades i indicadors). En

funció del que volem avaluar recollirem unes dades o altres. El procés de re-

collida de dades, però, ha de ser sistemàtic per tal d'obtenir dades fiables.

Per a fer-ho és necessari establir prèviament els objectius específics que es vo-

len aconseguir, aplicar un mètode rigorós en l'obtenció de les dades que cons-

truiran els indicadors amb els quals es mesurarà el grau de consecució dels

objectius, i acompanyar-ho d'un procés de valoració, reflexió i contrast que

permeti establir plans de millora i, si cal, objectius nous.
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En el sector cultural, sovint s'han recollit dades estadístiques, moltes, però

també massa sovint no s'ha anat més enllà. No és fins a finals dels anys 80,

o fins ben entrats els anys 90 al nostre entorn més proper, que es comencen

a aplicar les tècniques del món de la gestió al sector cultural. I amb la meto-

dologia del treball per objectius, es fa palès la necessitat de treballar amb in-

dicadors, si es vol observar el grau de compliment d'aquests i es vol observar

l'evolució del mateix sector.

"Un indicador es más que un dato: es una herramienta diseñada a partir de datos que
le dan sentido y facilitan la comprensión de la información. Un indicador debe ser una
información sintética que oriente sobre dónde se está respecto a cierta política y que
ayude a los responsables políticos en la toma de decisiones."

Mariana Pfenniger (2004). "Indicadores y estadísticas culturales: un breve repaso concep-
tual".

Així doncs, la seva utilitat depèn que segueixin unes determinades caracterís-

tiques que els facin fiables i rellevants per a l'activitat a la qual s'apliquen. Atès

que per a la seva construcció és imprescindible recórrer a dades estadístiques,

aquestes han d'estar ben definides i han de ser possibles de recollir al llarg del

temps. I la seva interpretació únicament es podrà fer a partir d'una anàlisi que

tingui en compte el context en el qual es treballa.

L'interès�dels�indicadors�recau�en�el�fet�que:

• Ofereixen valors de referència.

• Recullen les variacions que es produeixen (al llarg del temps).

• Faciliten el procés de reflexió i valoració.

• Permet contrastar realitats diferents en un període de temps deter-

minat.

2.8.3. Els indicadors de rendiment

D'acord amb els objectius estratègics que hagi establert la mateixa organitza-

ció, els indicadors hauran de respondre en el seu conjunt a l'observació i me-

sura de la gestió i dels resultats que s'obtenen en els diversos serveis.

Aquests indicadors reben el nom d'indicadors�de�rendiment�(performance mea-

sures) i poden facilitar informació de diversos aspectes relacionats amb l'oferta:

1) L'abast dels serveis que ofereix segons les diferents tipologies d'usuaris a les

quals dóna servei.

2) El grau d'eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

3) El grau d'efectivitat de les accions empreses.
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4) El nivell d'impacte en la comunitat en la qual treballen.

2.8.4. La comparabilitat

El treball amb indicadors permet, a més, la comparabilitat. Si s'estableixen els

paràmetres per a una recollida de dades homogènia i es complementa amb un

procés compartit de valoració i reflexió dels resultats obtinguts, la comparabi-

litat perd les connotacions de competitivitat per a introduir-se en el món de

l'aprenentatge a partir de l'intercanvi d'opinions, experiències i bones pràcti-

ques (també conegut com a "benchmarking").

Cal remarcar que hi ha determinats tipus de serveis culturals –com els museus,

les biblioteques o els arxius– que disposen d'estàndards�internacionals per

al treball amb estadístiques i indicadors, la qual cosa facilita la instauració

d'un sistema d'indicadors i la possibilitat de fer anàlisis comparades amb altres

institucions similars.

2.8.5. La qualitat, el marc de l'avaluació

Amb el concepte qualitat s'indica fins a quin punt un producte o servei són

apropiats en relació amb uns objectius d'organització preestablerts. La qualitat

total és l'estratègia que ajuda a millorar els resultats a partir d'aplicar el principi

de qualitat en cadascun dels procediments o de les accions específiques. Per

a aconseguir-ho, és necessari observar i mesurar tots els aspectes que hi inter-

venen, és el que s'anomena control�de�gestió�o�avaluació.

Si bé sovint els processos d'avaluació han estat identificats sobretot amb el me-

surament dels resultats finals d'una activitat o servei, l'avaluació és un procés

més global, que acompanya l'estratègia de la qualitat total en aplicar-se a tots

els passos que componen una determinada acció, amb la vista posada als ob-

jectius.

Aplicat a les associacions i fundacions culturals, com en el sector serveis i el

sector públic de la cultura, la qualitat ajuda a trobar el punt d'equilibri entre les

expectatives del públic i els objectius socials propis del sector. Però tenen una

dificultat intrínseca: la intangibilitat dels productes que ofereixen. Els produc-

tes de consum es defineixen com aquells que es poden oferir a un mercat per a

satisfer una necessitat i es poden dividir en tangibles i intangibles. Els serveis

–com els que ofereixen les entitats culturals– són productes intangibles i per

tant difícils de mesurar abans de prestar el servei, i per aquest motiu, és també

difícil d'avaluar-ne la qualitat.

Tot i així hi ha diversos models que ajuden a mesurar la qualitat d'un servei.
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1) El model TQM (total quality management) o gestió de la qualitat total és

el model més reconegut com a mètode de millora contínua del servei, d'una

forma integral.

2) El TQM específic per a serveis rep el nom de ServQual,�el qual es basa en

la teoria dels gaps (the gaps models of service quality) que explica les diferènci-

es entre les expectatives dels clients i allò que realment obtenen dels serveis

utilitzats.

2.8.6. Dels usuaris als públics

Usuaris són aquelles persones que fan servir un determinat recurs que les ins-

titucions ofereixen –també anomenats clients–. En un teatre pot ser qualsevol

espectador, en una biblioteca pot ser qualsevol lector i en una associació cul-

tural pot ser qualsevol soci o persona que participa en una activitat. Anome-

nats també clients o consumidors, tenen en comú que exigeixen efectivitat i

qualitat als serveis que se'ls ofereixen, tot i que en són una part partícip tan

important que hi ha autors que els consideren coproductors. Aquest principi

procedeix del món del màrqueting:

"en servicios, la producción y el consumo son inseparables, por lo cual deberemos con-
siderar el cliente no sólo como consumidor, sino como elemento activo del proceso de
producción y prestación del servicio."

Josep Chias (1991). El mercado son personas (pàg. 4).

D'usuaris n'hi ha de moltes tipologies. D'entrada, el més important per a un

gestor d'un servei és dimensionar la tipologia dels seus usuaris reals: són de

freqüència regular o ocasional; són captius, no tenen enlloc més on obtenir

aquest servei; són presencials o remots, etc.

D'altra banda, és de gran importància determinar quins són els usuaris poten-

cials, aquells que a més dels que ja s'han captat, podrien estar interessats pel

servei ofert, però que per un motiu o altre no l'utilitzen. Conèixer aquest motiu

és la clau per a establir estratègies de captació i, per tant, d'ampliació de la in-

cidència del servei. D'igual manera que és fonamental conèixer els motius pels

quals alguns usuaris han deixat d'usar el servei i han passat a ser no usuaris.

En l'entorn cultural es considera vital treballar, a més, en una tercera línia

d'acció: la de creació de públics. Ser capaç de generar inquietud i estímul per a

generar nous públics interessats en allò que oferim, especialment en els àmbits

culturals més innovadors i emergents, ja sigui per processos educatius entre

els més joves, ja sigui entre persones interessades en altres sectors culturals...

Per a acompanyar aquest procés de coneixement, s'acostuma a usar el mètode

de la segmentació. Mètode amb el qual es classifiquen els usuaris –reals, po-

tencials i no usuaris– en funció del seu perfil: hàbits, característiques, "estil de

Vegeu també

Vegeu l'annex 5.3 ("Models
d'avaluació de la qualitat").
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vida", necessitats o expectatives. Aquest coneixement és una molt bona eina

per a establir estratègies de servei, de fidelització i de captació, ja que cada

segment té una demanda específica i homogènia.

D'entre ells, el segment que es determini com a destinatari final d'un determi-

nat servei o acció rebrà el nom de públic�objectiu.�Un dels reptes principals és

conèixer les expectatives del nostre públic objectiu, és a dir, quines necessitats

té, quins són els seus interessos, etc. Un cop feta aquesta tasca ens adonarem

que sovint no hi ha un públic sinó diferents públics. Però la clau de l'èxit és

oferir el millor servei per a cadascun dels segments, en funció de les seves par-

ticularitats i evolució, aconseguint així el màxim grau de satisfacció.

2.8.7. La satisfacció d'usuaris, clau per a millorar

Conèixer el grau de satisfacció de les diverses tipologies d'usuaris –i no usua-

ris– passa per identificar de cadascun d'ells les necessitats bàsiques i les neces-

sitats secundàries, les demandes, les necessitats latents, els desitjos, i també les

insatisfaccions o les bandes de tolerància.

La satisfacció es considera que és la diferència entre les expectatives i el que es

rep de més per part del servei. No deixa de ser una mesura, però alhora té un

cert grau de subjectivitat, ja que hi intervenen tant l'experiència pròpia, com la

percepció o l"emoció" obtinguda per part dels usuaris en la seva interactuació

amb el servei.

Des de la perspectiva més objectiva, la visió de la satisfacció se centra

en la valoració a partir del resultat final obtingut del servei efectuat; i

pot estar basat en una acció puntual o en un conjunt d'accions, quan

s'és usuari habitual.

En el grau de satisfacció hi intervenen factors molt diversos, tots ells amb un

cert pes, que serà diferent en funció de les persones i les circumstàncies. Factors

com la quantitat, amplitud o extensió. Factors com la qualitat o efectivitat:

la rapidesa, la qualitat del producte, el cost... El factor d'interacció amb els

intermediaris del servei, també anomenat personal en contacte. O el factor

vinculat a la política del servei.

Per a conèixer el grau de satisfacció s'empren diverses metodologies, directes

o indirectes, que reben el nom d'estudis d'usuaris. Entre les directes es troben

les enquestes, les entrevistes, l'incident crític, els grups d'opinió o el mètode

Delphy. Mentre que entre les metodologies indirectes es troben les anàlisis de

peticions, cites o referències, les anàlisis de logs, l'observació de conductes o

les mateixes estadístiques i indicadors, dels quals ja hem argumentat la seva

utilitat en un procés de gestió centrat en la qualitat.

Nota

El públic�objectiu d'un servei
és el conjunt�de�persones�a
qui�hem�de�servir, ja sigui un
usuari�real�o�potencial.
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Analitzar els resultats obtinguts en un procés d'avaluació de la satisfacció, aju-

da a identificar els punts en els quals cal introduir millores. Repetir el procés

d'avaluació permet saber si el grau de satisfacció ha millorat o no i, en con-

seqüència, si la millora introduïda ha tingut els efectes desitjats.

Lectures recomanades

Per ampliar continguts podeu consultar:

• Jordi�Busquet�Duran�(2005). Els escenaris de la cultura. Barcelona: Trípodos Blanquer-
na, Universitat Ramon Llull.

• Josep�Chias�(1991). El mercado son persona. Madrid: McGraw-Hill.
• E.�Himmel;�W.�J.�Wilson�(2001). Planificar para obtener resultados. Barcelona: Editorial

Milenio.
• David�Roselló�(2005). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel.
• Jordi�Sellas;�Jaume�Colomer�(2009). Màrqueting de les arts escèniques. Barcelona: Bis-

sop Consulting; Gescènic.

Nota

La satisfacció és la�diferèn-
cia�de�percepció�entre les ex-
pectatives que té un usuari i la
percepció del que rep.
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Resum

Tal com s'ha pogut veure en el transcurs del text, les entitats culturals del sector

no lucratiu tenen característiques pròpies del sector cultural i característiques

pròpies del sector no lucratiu. I una�de�les�principals�característiques�són

els�seus�valors: "Les entitats no lucratives del sector cultural aporten com a

valor social el fet de ser impulsores d'espais de relació, fonamentals per a la

convivència cívica; i el fet de ser dinamitzadores d'un element essencial per al

desenvolupament de les persones: el coneixement, la creació, la sensibilitat,

la curiositat...".

Alhora, s'ha destacat la�importància�que�aquestes�entitats�professionalitzin

la�seva�gestió "quan les entitats creixen en dimensions i en incidència, o te-

nen la voluntat de fer-ho, necessiten comptar amb persones que s'hi dediquin

de forma professional. Quan una persona treballa en una entitat sense ànim

de lucre, necessita comptar amb eines i instruments que optimitzin els recur-

sos, que comuniquin millor, que estableixin procediments... En definitiva, es

necessita recórrer a les eines específiques de la gestió."

I una bona estratègia de gestió és el màrqueting�de�serveis, aquell que

"té per objectiu millorar la gestió d'una organització, generant un sistema coherent entre
els objectius i els diversos plans, procediments i instruments organitzatius."

Pel "passeig" que hem fet pels aspectes que componen la gestió, concretament

la gestió en el sector cultural no lucratiu (amb exemples i models que queden

complementats amb els annexos), convé recordar:

1) La importància�de�planificar, si es volen evitar els mals més habituals:

esforços efímers, objectius poc clars, posicionament poc definit i paper erràtic

en la societat.

2)�La�coherència del conjunt de serveis, activitats, accions de comunicació,

etc. amb la conceptualització de l'entitat a partir d'una missió i uns objectius

estratègics ben definits.

3)�La�implicació�de�l'equip amb l'organització, assumint els rols i les respon-

sabilitats que calguin, però treballant perquè l'entitat ofereixi un millor servei

als seus usuaris i sigui capaç d'adaptar-se a les noves demandes.

4) La posició estratègica que ocupa�l'avaluació�com�a�eina�de�gestió,�en la

globalitat de l'entitat, de control de la gestió i d'observació de demandes i

capacitat per a complir objectius.
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En cap cas s'ha d'oblidar que el tipus d'entitat, la seva magnitud i el moment

en què es trobi determinaran el grau d'implementació possible de les eines de

gestió. En gairebé cap cas es podran aplicar en tota la seva amplitud i, molt

menys, totes alhora. Però com a futurs gestors ens convé conèixer-les i que la

nostra aportació de valor sigui, precisament, aplicar les més apropiades en el

moment més idoni.

És d'esperar que després del curs se us hagin aclarit alguns conceptes i alguns

dubtes, però sobretot és d'esperar que després del curs se us hagi despertat la

curiositat per aprofundir en la gestió cultural i en la gestió de les organitzacions

que la fan possible.

Treballar en aquest camp és un repte, és veritat, però també una passió que

s'encomana....
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Annexos

Annex�1

1.1.�Model�de�quadre�DAFO

  Factors interns Factors externs

Debilitats AmenacesDesfavorables

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Fortaleses OportunitatsFavorables

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.2.�Esquema�per�a�redactar�un�pla�estratègic

Basat en A. Vernis, i altres (2004). La gestión de las organizaciones no lucrativas.

Barcelona: Deusto (pàg. 86).

1) Introducció, amb declaració d'intencions.

2) Missió de l'entitat.

3) Anàlisi de l'entorn i de la situació interna amb conclusions (DAFO).

4) Visió de futur de l'entitat i prioritats estratègiques.

5) Línies d'actuació globals desglossades per seccions, departaments, serveis,

organigrama funcional...

6) Pla pressupostari i de recursos humans.

7) Plans d'actuació específics, útils per a l'execució i per fer-ne el seguiment

(poden ser annexos que es renoven cada any).
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Recomanacions�pràctiques�per�a�redactar�un�pla

1) Document no excessivament extens.

2) Llenguatge clar i concís.

3) Llenguatge directe (el que es farà, no el que s'intentarà fer).

4) Combinació de text amb quadres, diagrames, llistes...

5) Evitar el detall (es poden posar en documents annexos).

Annex�2

2.1.�Diversos�exemples�de�"missió"�redactades�per�diverses�entitats�del�sec-

tor�cultural

Font: els mateixos webs.

Ateneu�Barcelonès

Entitat cultural oberta a tothom, sense discriminació, i al servei de la comu-

nitat. El seu objectiu és propagar el diàleg, els coneixements artístics, literaris

i científics, així com fomentar el desenvolupament moral i intel·lectual, els

interessos del país i el foment de la llengua catalana.

El�Galliner,�associació�cultural

Entitat cultural que va néixer el 1995 amb l'objectiu d'aportar el seu gra de

sorra a la dinamització cultural de Manresa i el Bages.

Fundació�Biblioteca�d'Alcúdia

Servir a tots els ciutadans i visitants d'Alcúdia, especialment als més joves, com

a centre de trobada i comunicació, de lliure accés a la informació i potenciador

de la cultura.

Annex�3

3.1.�Guia�breu�per�a�realitzar�un�pla�de�comunicació

1) Determinar l'acció Títol identificatiu

2) Anàlisi de l'acció Definir el marc de l'acció:
a) única/seqüencial
b) corporativa/servei/ activitat
c) circumstàncies
d) altres ofertes similars

Pla

Font: Mataix, Carlos (2001).
Dirección estratégica para las
ONG (pàg. 97).
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3) Segments objectius Tipus de públic al qual va dirigida l'acció

4) Públic diana Tipus de públic al qual va dirigida l'acció de
forma prioritària.

5) Identificació de l'objecte que es vol comuni-
car

Determinar tots els components: objectiu, for-
mat, horari, localització, persona responsable i
persones de suport, conducció, tempos, etc.

6) Pla de suports
(publicitat)

Determinar els elements apropiats per a co-
municar l'acció:
1) missatge i imatge gràfica
2) productes comunicatius (suports, merchan-
dising, vies informatives, altres)

7) Pla de mitjans
(o "publicity")

Determinar els elements que poden ajudar a
fer créixer l'interès per l'acció: presentació als
mitjans de comunicació, notes de premsa, ro-
des de premsa, entrevistes, etc.

8) Valors objectius Establir els valors que l'acció es proposa acon-
seguir (per exemple: % d'increment d'usuaris
d'un servei)

9) Valoracions de "fracàs" Valors clau que definirien l'acció com un fracàs
(per exemple: menys de xx assistents a una
activitat, assistència de nens petits en un acte
per a joves...)

3.2.�El�cas�dels�problemes�d'un�logotip�complex

Fa una colla d'anys, una entitat sense ànim de lucre va organitzar un concurs

entre els seus associats per a crear un logotip per a l'entitat. Les propostes que

es van rebre estaven força bé i per a determinar el guanyador van fer una

exposició i van promoure una votació popular.

El logotip guanyador era un que contenia un arc de santmartí amb tot el seu

joc colorista, de mirada poètica però alhora clara i neta de la naturalesa. Tot

això encaixava a la perfecció amb els fins de l'entitat.

I contents amb el logotip es va començar a aplicar en els primers cartells i

fullets de l'entitat. Va quedar realment bonic i atractiu. Però el dia a dia de

l'entitat requeria editar nombrosos materials: programes de mà setmanals, car-

tells informatius diaris a l'entitat, targetes de visita, paper i sobres, etc.

Cada vegada que s'havia d'imprimir alguna cosa s'havia de fer a tot color i a

una mesura mínima perquè el logotip es pogués "entendre". Això suposava

que era de difícil incorporació en llocs petits i que s'havia de recórrer a la

impremta per a qualsevol cosa: tot el que s'imprimia havia de ser a tot color,

el que tècnicament es coneix per quadricromia, que aleshores podia suposar

multiplicar per molt el cost de la impressió en blanc i negre i les tirades curtes

no es podien resoldre amb fotocòpies a color, ja que no n'hi havia.
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Com es pot comprendre la institució no estava preparada per a assumir aquest

cost de manera contínua i al cap de poc es va observar que les adaptacions

casolanes que es feien de l'acolorit logo convertit en blanc i negre eren una

autèntica pena...

Va caldre tornar a replantejar el procés de trobar un nou logotip, aquesta ve-

gada posant com a condició del concurs que s'havia de presentar amb les cor-

responents adaptacions al blanc i negre i a totes les mides, com és de suposar.

Annex�4

4.1.�Característiques�que�ha�de�tenir�un�líder

Basat en: R. Norman (1989). La gestión en las empresas de servicios: estrategia y

liderazgo. Bilbao: Deusto.

1) assumir la responsabilitat.

2) ser capaç de prendre decisions, valorant els múltiples aspectes que s'hi po-

den veure implicats i amb visió de futur (entre acció i reacció, reflexió).

3) saber comunicar entusiasme, visió i compromís.

4) poder dinamitzar l'equip, orientar i canalitzar noves idees i tenir habilitat

per determinar les prioritats i els objectius de l'organització.

5) ser impulsor de canvis en l'organització i de nous projectes.

6) ser capaç de ponderar posicions enfrontades.

4.2.�Quadre�del�lideratge�situacional



CC-BY • PID_00155243 62 El sector associatiu.

Font: Margarita Martí (2003, juny). Curs: Dirección de recursos humanos.

4.3.�Treball�per�competències:�passos�clau�per�a�implementar-ho

1) definir els llocs de treball d'acord amb les necessitats de l'organització

(d'entrada, al marge de les persones específiques que ja estan a l'entitat).

2) definir del perfil que es necessita per a ocupar cadascun dels llocs o tipolo-

gies de lloc de treball, determinant les habilitats, aptituds i actituds que hauria

de tenir la persona que l'ha de dur a cap. Amb aquesta base s'ha de fer el procés

selectiu i determinar les retribucions.

3) determinar les habilitats, aptituds i actituds de cadascuna de les persones

de l'equip.

4) contrastar el lloc que ocupen i les seves aptituds; valorar quines mancances

té i determinar els canvis necessaris per a aconseguir un millor encaix. Canvis

que necessàriament passaran per un procés formatiu que permeti desenvolu-

par la tasca encomanada amb més qualitat i creativitat.

5) valorar i avaluar l'acompliment de les responsabilitats encomanades, en què

es podran vincular els incentius retributius.
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Annex�5

5.1.�Projectes�d'avaluació�en�l'entorn�cultural:�breu�descripció

Projectes�europeus

EUROSTAT:

• L'any 2000 crea un grup de treball permanent dedicat a l'estadística cultu-

ral (LEG Cultura).

• Estableix 8 àmbits troncals: patrimoni cultural, arxius, biblioteques, lite-

ratura i premsa, arts plàstiques, arquitectura, arts de l'espectacle i produc-

tes audiovisuals.

URBAN�AUDIT:

• Objectiu: valorar l'estat de les ciutats de la Unió Europea a partir de la

comparació d'indicadors.

• L'any 1998, en col·laboració amb EUROSTAT, es va iniciar la fase pilot

treballant indicadors de diverses línies socioeconòmiques, entre les quals

"cultura i oci".

Més�informació:

www.urbanaudit.org

LEG�Cultura:

• Objectiu: definir indicadors d'oferta i demanda de les diverses activitats

culturals comparables en l'àmbit nacional en ocupació cultural, finança-

ment i despesa de la cultura i participació cultural.

• Indicadors experimentals han estat compartits per 12 països.

• Dificultats:

– Falta de definicions i paràmetres comuns.

– Indicadors proposats depenent totalment de la credibilitat de les dades

(segons consideracions dels països d'origen).

EUROCULT21:

• Projecte europeu (dins Eurocities), que pretén desenvolupar eines de gestió

cultural creant un fòrum de ciutats.

http://www.urbanaudit.org/
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• L'octubre de 2004 es va organitzar a Barcelona un taller tècnic sobre ava-

luació i indicadors de polítiques culturals urbanes per a l'Estat espanyol.

Més�informació:

www.eurocult21.org

Projectes�de�l'Estat�espanyol

1)�Àmbit�tot�l'Estat

"Observatorio�cultural"�de�la�FEMP

• Objectiu: analitzar la situació i fer propostes de treball en sistemes

d'avaluació de polítiques culturals locals.

• Grup de treball d'uns 12 ajuntaments constituït l'any 2005.

• Ha establert els indicadors per a treballar els diferents àmbits de la cultura,

li manca com posar-ho en pràctica (recollida de dades i indicadors i posada

en comú).

Més�informació:

http://www.google.es/

search?hl=es&rlz=1W1GGLG_es&q=FEMP+%E2%80%9CObservatorio+cultural%E2%80%9D%3A+&meta

[consulta: 12-9-2009]

PAB�(Programa�d'anàlisi�de�biblioteques)

• Projecte impulsat els anys 90 i 2000 per la Fundació Bertelsmann.

• Objectiu: desenvolupar un sistema d'indicadors de rendiment a les bibli-

oteques públiques d'Espanya.

• El sistema homogeni de recollida de dades i d'extracció d'indicadors en

permetia la comparació.

• S'acompanyava d'un pla de formació en avaluació i gestió de centres.

• L'any 2004 hi havia un centenar de biblioteques que l'aplicaven.

Més�informació:

http://www.cobdc.org/jornades/8JCD/comunicacions/05_02comunic.pdf

[consulta: 12-9-2009]

2)�Àmbit�Catalunya

DEMOSCERC

http://www.eurocult21.org/
http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1W1GGLG_es&q=FEMP+%E2%80%9CObservatorio+cultural%E2%80%9D%3A+&meta
http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1W1GGLG_es&q=FEMP+%E2%80%9CObservatorio+cultural%E2%80%9D%3A+&meta
http://www.cobdc.org/jornades/8JCD/comunicacions/05_02comunic.pdf
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• Iniciativa de la Diputació de Barcelona per realitzar una enquesta (amb

onades periòdiques) de consum cultural als municipis de la província de

Barcelona.

• Fet a tots els municipis de més de 50.000 hab. (17), amb periodicitat bien-

nal i permetent el contrast entre ells.

• Els primers resultats publicats al nov. 2005. Posteriorment s'hi han afegit

més municipis (fins i tot de fora de la província).

Més�informació:

http://www.diba.es/cerc/fitxers/Demoscerc2005.pdf [consulta: 12-9-2009]

PICEM�(Projecte�d'indicadors�culturals�per�a�l'entorn�municipal)

• Iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a

implementar un sistema d'indicadors de l'activitat cultural dels municipis

de Catalunya

• El sistema consisteix en un sistema informàtic basat en el web que permet

la recollida de dades i l'obtenció d'indicadors homogenis.

• Els municipis poden obtenir la informació resultant de forma personalit-

zada o contrastada amb altres municipis o àrees geogràfiques.

• El 2009 hi ha 60 municipis implicats.

5.2.�L'avaluació�per�a�la�presa�de�decisions

El procés de l'avaluació consta de quatre fases:

1) Fase informativa (conèixer)

• Recollida d'informació (dades i indicadors)

2) Fase analítica (reflexionar d'acord amb la informació recollida)

• Detectar punts forts i punts febles

• Identificar problemes

• Interrelacionar resultats o valors

3) Fase valorativa (valorar les possibles decisions)

4) Fase decisiva (actuar)

• Decidir-se per una via determinada.

• Actuar.

http://www.diba.es/cerc/fitxers/Demoscerc2005.pdf
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Aquesta darrera és la que també es coneix com a "presa�de�decisions".

Procés que, com es veu a la figura, és seqüencial sense un principi i una fi.

És un procés d'avaluació�contínua, en què la presa de decisions és un circuit

tancat: després de prendre una decisió i actuar, s'avaluen els resultats obtinguts

d'aquesta actuació i cal tornar a prendre una decisió.

5.3.�Models�d'avaluació�de�la�qualitat

TQM

El�TQM (total quality management) inclou totes les activitats i procediments de

l'organització, observant especialment els proveïdors i clients.

Entén com a client�no només l'usuari final del servei, sinó tot�aquell�qui

participa�en�el�procés�productiu. En quasi tots els centres uns departaments

depenen dels altres per donar un servei òptim a l'usuari final. Per tant, el TQM

no només mesurarà el grau d'acceptació del servei que en té l'usuari final, sinó

també el d'altres agents implicats com poden ser els altres departaments, les

entitats o administracions amb les quals es té relació, els proveïdors, etc.

Els 4 principis bàsics del TQM són:

• La millora�dels productes i serveis com a objectiu principal.

• Integrar la qualitat�com�una�necessitat�natural per part de tot l'equip.

• La formació�contínua del personal i la participació�i�comunicació in-

terdepartamental.
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L'ús d'indicadors�i�mesures�com�a�eina�fonamental�de�direcció

ServQual

El ServQual�és un sistema�d'avaluació�de�la�qualitat�dels�serveis que es fo-

namenta en la premissa que tots els usuaris del servei tenen una expectativa

de qualitat del servei que se'ls ofereix.

La diferència entre l'expectativa i la percepció és denominada Gap (falla o

manca d'una cosa necessària), en la qual resideix l'oportunitat per a millorar

un servei.

En general el ServQual utilitza cinc àmbits d'actuació destinats a mesurar la

diferència entre l'expectativa de l'usuari i la satisfacció amb el servei utilitzat:

• Agilitat�en�l'atenció: serveis duts a terme amb rapidesa.

• Confiabilitat: professionals amb coneixements i capacitat per a executar

els serveis.

• Qualitat�en�l'atenció: atenció personalitzada, interès a atendre les neces-

sitats de l'usuari.

• Adequació�dels�espais:�instal·lacions físiques i ambients adequats.

• Garantia�de�serveis: serveis de qualitat des del primer dia.

El procés de recollida d'informació es fa a través de qüestionaris�de�satisfacció

als usuaris de les biblioteques. Aquests hauran de valorar en una escala deter-

minada el grau d'expectativa de la qualitat d'un servei determinat i hauran de

valorar en aquesta mateixa escala el grau de satisfacció (percepció) del mateix

servei. La�diferència�entre�el�valor�de�l'expectativa�i�el�valor�del�servei�serà

el�Gap�que�caldrà�millorar.
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