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Presentació del Pla

Presentació del pla
L’elaboració d’aquest pla estratègic ha possibilitat una anàlisi
global del Centre, sent aquesta una eina estratègica cabdal que
ens ha permès fer un estudi de la situació actual i de les
necessitats amb les que ens trobem.
L’avaluació de l’anterior pla estratègic ha estat clau a l’hora de
repensar i configurar la nova estratègia per als següents anys.
Aquest anàlisi ha estat essencial per a poder determinar on
volem arribar i per a crear una planificació per als propers
quatre anys, per tal d’aconseguir els objectius marcats.
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Presentació del Pla

De cara al 2024:
Disposarem d’un model de governança que facilitarà la gestió del
Centre i promourà la implicació i participació de les seccions i les
persones associades
Tindrem i aplicarem un nou pla comunicatiu
Haurem millorat la coordinació de la programació de les activitats
i espectacles i la comunicació externa que en fem
Haurem adequat les instal·lacions a les activitats i les necessitats
del Centre
Haurem millorat la gestió econòmica del Centre
Disposarem d’una identitat reforçada, amb una projecció externa
clara
Haurem consolidat la Secció Jove del Centre
1.1 Indicadors
Augment de la participació de les persones associades en les
Assemblees
Funcionament de les comissions
Increment del públic assistent en les representacions al Centre i
les activitats del Teatre
Increment del número de persones associades
Increment del número de seguidors en les diferents xarxes socials
i més interacció en aquestes
Rendibilitat econòmica de les activitats que realitzem
Aconseguir aliances amb els comerços del barri
Augment de la participació juvenil
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Eixos estratègics

Eixos estratègics
Per arribar a aquesta visió de cara al 2024, ens marquem 5 eixos
estratègics que permetran els canvis i evolucions necessaris.
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Eix 1 - Governança

Eix 1 - Governança
Tenim present la importància d’incorporar mecanismes de
governança que permetin afavorir la participació i el treball en
equip per part dels agents implicats en l’organització i la gestió del
Centre.
Creiem molt important generar dinàmiques per a relacionar-nos
entre totes les persones que formem el Centre, que ens apropin i ens
ajudin a compartir, i a fomentar espais oberts i propers. D’aquesta
manera podrem contribuir a millorar la comunicació interna del
Centre i a la vegada propiciar una participació activa des de la
motivació personal de cada persona, en allò que cadascuna desitgi
aportar.
Objectiu 1 )
Foment de la participació dels agents implicats. El
Centre és un projecte compartit.
1. Junta Directiva:
a) Cada membre de la Junta té una responsabilitat assignada
b) Totes les seccions tenen un representant permanent a la Junta
c) El secretari/a de la Junta Directiva coordina i modera les reunions
d) Formalització de l'equip executiu de seguiment dels afers
quotidians
2. Consell de Delegats: Implicar als coordinadors de les seccions per
a que agafin responsabilitats en el Centre i fer-los d'enllaç amb les
persones que formen part de les seccions
a) Treballar per tal de fer més atractiu aquest espai per a que
funcioni i sigui útil
b) Incorporar un espai de formació en les reunions del Consell de
Delegats
c) Complementar la Memòria anual del Centre per tal que sigui el
reflex de l’activitat de totes les seccions, de les seves necessitats i
prioritats.
d) Impulsar la participació juvenil, promocionant la secció jove
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Eix 1 - Governança

3. Seccions: Generar i promocionar espais de participació de les
seccions
a) La persona responsable de la coordinació amb les seccions té línia
oberta per atendre peticions o demandes
b) Publiquem una guia informativa dels serveis generals del Centre i
les activitats de les Seccions
c) Promoció de mesures de revisió de la pertinença al Centre per
absència de participació en els òrgans i les activitats comunes del
Centre
d) Potenciació de la participació de les Seccions en les activitats
organitzades per la resta de grups
e) Celebració conjunta de les principals festes del calendari anual
del Centre
4. Persones associades: Potenciar la participació de les persones
associades en quant a les decisions de funcionament del Centre
a) Convocar dues assemblees anualment, una a la primavera i l’altre
abans d’acabar l’any
b) Instaurar la celebració de la Festa de les persones associades
coincidint amb les activitats de la Festa Major
c) Instaurar una activitat festiva en el mes de juliol de tancament de
les activitats del curs
d) Creació d’un espai per les persones associades a la pàgina web

Objectiu 2)

Distribució de les responsabilitats

1) Actualitzar i donar a conèixer l’organigrama amb funcions
definides, per tal de plasmar les responsabilitats distribuïdes.
2) Consolidació de les diferents comissions, amb un seguiment
d’aquestes per part de la comissió del Pla Estratègic.
3) Facilitar mecanismes perquè les persones associades agafin
responsabilitats, generant actituds de confiança en les seves
decisions i aportacions.
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Objectiu 3) Millorar la comunicació interna per tal de promoure la
implicació de les seccions
1) Implementació d’un canal de comunicació interna a través d’un
Mailchimp intern del Centre trimestral
2) Realitzar reunions de la Junta Directiva amb cada secció de forma
individual.
3) Facilitar el flux de comunicació entre les seccions i l’equip tècnic
per tal d’estar assabentades de l’activitat d’aquestes i poder
actualitzar el material comunicatiu
4) Millorar el coneixement de les necessitats de les seccions i grups
5) Oferir canals propositius bidireccionals que permetin fer arribar
consultes, propostes i suggeriments: bústia de suggeriments física i
online i enquestes d’opinió
6) Anunciar prèviament de les reunions de la Junta a la cartellera i a
la pàgina web i obrir un espai puntual per a la participació de les
persones sòcies per tal d’informar d’un projecte, realitzar alguna
proposta o requerir informació sobre algun aspecte.
7) Publicació a la pàgina web del resum dels acords i conclusions de
les reunions de la Junta
8) Revisar trimestralment les dades disponibles a secretaria dels
membres de les seccions i grups
9) Impulsar un nou programa informàtic de gestió de socis
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Objectiu 4) Millorar la gestió de l’equip tècnic, clarificant rols i
competències
1) Establir quines són les persones competents i responsables de
cada tasca, per tal d’optimitzar l’eficiència i eficàcia de les gestions.
2) Programar a l’inici de cada trimestre les reunions quinzenals de
l’equip tècnic i equip directiu.
3) Potenciar la responsabilitat de l’equip tècnic en l’exercici de les
seves funcions.
4) Convocar reunions entre l’equip tècnic i els tècnics del teatre cada
15 dies, per tal de coordinar-nos i millorar la comunicació i la gestió
de les reserves i espectacles al Teatre.
5) Implementar entre el personal un mitjà informàtic de seguiment
de la gestió de les tasques.
6) Millorar la informació i material gràfic sobre l'espectacle en el
moment de la contractació o programació de les activitats.
Objectiu 5) Incrementar la transparència i rendició de comptes
1) Presentació d’un informe sobre la situació econòmica del Centre a
les reunions del Consell de Delegats
2) Seguiment de les actuacions marcades pel Codi Ètic
Objectiu 6) Elaboració del Pla d’acció ambiental i de sostenibilitat
del Centre
Objectiu 7) Elaboració del Pla d’igualtat de gènere del Centre
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Eix 2
Comunicació externa
En els últims anys, les activitats desenvolupades en el Centre han
anat creixent exponencialment, tant pel que fa a les iniciatives
desenvolupades al Centre, com pel que fa als espectacles realitzats al
Teatre, tant propis de les Seccions del Centre, com externs.
Aquest creixement és fruit de la feina realitzada conjuntament
especialment durant l’última dècada per tal d’obrir el Centre i
Teatre al barri de Sarrià.
El proper trienni volem enfocar-nos en millorar la gestió de la
programació, principalment del Teatre, tenint un major control
d’aquesta i al mateix temps agilitzant aspectes de comunicació amb
els grups i millorar la comunicació, per tal d’oferir un servei de més
qualitat i fidelitzar nou públic.
Objectiu 1) Renovar i aplicar el pla de comunicació
1) Fer un Anàlisi de les nostres fortaleses i debilitats
Tenir identificats aquells segments del públic objectiu als quals no
estem arribant
Analitzar les oportunitats i amenaces externes per tal de trobar
sinèrgies
2) Comunicar de manera efectiva la identitat de l’entitat en tots els
sectors del públic objectiu
Les activitats que es realitzen al teatre
Els serveis que es proporcionen des del Centre
3) Potenciar les xarxes socials
a través de l’aplicació d’un llibre d’estil i l’ús del vídeo
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Objectiu 2) Millorar la relació amb els mitjans de comunicació
amb els que ja tenim una relació i establir-ne de noves
Objectiu 3) Professionalitzar el disseny gràfic i el to comunicatiu
Objectiu 4) Realitzar una programació trimestral i publicitar-la
amb antelació suficient
Objectiu 5) Instal·lació d’una pantalla informativa al carrer major
amb la programació del Teatre
Objectiu 6) Definir l’estil comunicatiu de l’expositor de l’entrada
del carrer Major i crear el material comunicatiu
1) Actualització habitual dels apartats més dinàmics de l’expositor,
com és la programació.
Objectiu 7) Creació d’una empremta exprés bianual
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Eix 3 - Instal·lacions
L’any 2015 finalitzaven les reformes de remodelació del Teatre,
adequant-se la instal·lació a nivell de seguretat, accessibilitat,
sonoritat i habilitant certes zones que havien quedat inutilitzables.
Actualment, ens trobem en un moment en què per tal de poder
seguir oferint un espai adequat per a les Seccions i per a totes les
persones que venen al Centre a participar de les activitats i
iniciatives que oferim, és necessari seguir un pla d’adequació de les
diverses instal·lacions.
Objectiu 1) Adequar
necessitats del Centre

les

instal·lacions

a

les

activitats

i

les

1) Modernitzar l’edifici del C/ Pare Miquel
Aïllament tèrmic de les finestres i vidres del Centre
Insonorització de les sales amb noves mampares
Creació d’un nou espai d’assaig aprofitant les possibilitats que ens
ofereixen les instal·lacions actuals al terrat
Modernitzar la instal·lació elèctrica
Adequar la calefacció al hivern
Actualització del sistema d’alarma antiincendis
Reformar la fossa sèptica per evitar noves inundacions al
soterrani
Reparar els danys de les darreres inundacions
Instal·lar un espai com a sala de jocs infantils pel nens i nenes
2) Obtenir la llicència d'actes del Teatre definitiva
3) Millorar l’accessibilitat als sanitaris
Reformar el lavabo del soterrani per tal de fer-lo accessible
Fer accessible des de la terrassa el sanitari adaptat del teatre
Estudiar la reforma dels sanitaris de la planta baixa per fer un
sanitari adaptat.
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3) Reformar l’entrada i el bar
4) Gestionar la qualificació de bé d’interès cultural local al teatre per
poder accedir a les subvencions de la UE.
5) Renovació de l’edifici del carrer Major
Promoure un projecte arquitectònic per un nou edifici al carrer
Major per l’ampliació de les activitats del Centre i del Teatre
Aquest projecte ha de contemplar:
Disposar de magatzems en un soterrani
L’accessibilitat a totes les plantes
Augmentar l’espai actualment disponible
Objectiu 2) Estudi de l’aplicació de la tecnologia LED en el
funcionament de les instal·lacions tècniques del Teatre
1) Modernitzar les instal·lacions elèctriques escèniques del teatre per
a la progressiva adequació a la tecnologia LED
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Eix 4
Gestió econòmica
Tot creixement implica al mateix temps unes despeses, i per tant
encarar nous reptes econòmics de cara a garantir el funcionament
de tots els serveis i la sostenibilitat del Centre.
El creixement dels serveis tant al Centre com al Teatre comporten la
necessitat de més atenció per part de personal tècnic i per tant, la
necessitat de buscar l’equilibri entre les despeses necessàries per a la
gestió del Centre i els ingressos que garanteixin aquesta
sostenibilitat.
El nostres objectiu és, en paral·lel al control de les despeses, la
millora dels ingressos per millorar la rendibilitat de totes les
activitats.
Objectiu 1 )

Millorar els ingressos del Centre i del Teatre

1) Analitzar la rendibilitat de cadascuna de les activitats del Centre
així com del lloguer de les sales i del Teatre
2) Increment del nombre de persones associades
3) Treballar per la signatura d’un conveni general de suport amb
l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
4) Consolidar el suport econòmic i buscar noves alternatives amb els
diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya
5) Posar en marxa una nova campanya de donacions per la renovació
de les instal·lacions del Centre
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Eix 4 - Gestió Econòmica

Millorar l’estratègia de Màrqueting del Teatre

1) Promoure noves col·laboracions amb empreses i altres entitats del
barri
2) Treballar en un pla de captació de fons
3) Consolidar l’accés pel carrer Major per una millor visibilització
de les activitats del Centre i del Teatre
4) Modernitzar la cartellera del C/Pare Miquel
5) Consolidar l’acord de col·laboració amb els comerços de Sarrià i
amb el Mercat
6) Disposar d’elements de marxandatge del Centre i del Teatre
7) Potenciar els avantatges per a les persones associades
Objectiu 3) Gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius
i processals
1) Realitzar les gestions oportunes per obtenir la declaració d’utilitat
pública
2) Publicitar els avantatges fiscals de les donacions al Centre
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Eix 5 - Identitat
La identitat del Centre ha anat modificant-se i adaptant-se al llarg
dels anys, des de els seus orígens amb la creació de l’Acadèmia
Josefina l’any 1986. Aquesta ha anat evolucionant fins a trobar-nos
en el moment actual, amb la gestió del Centre per part de
l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià.
És important reflexionar sobre si la identitat que ara mateix està
arrelada al Centre és una visió viscuda i compartida per les persones
associades i les seccions. Al mateix temps, treballar per projectar
aquesta imatge i ideari cap a l’exterior.
Això comportarà fer un treball d’avaluació que ens permetrà
visualitzar-nos de forma més concreta i clara, difonent un missatge
específic al nostre entorn.
Objectiu 2) Treballar en la imatge exterior que volem projectar
1) Donar-nos més a conèixer a tots els veïns i veïnes del barri i
obrir-nos a la resta de la ciutat, aprofitant la celebració del 125è
aniversari
Objectiu 2)
Treballar perquè el Centre promogui actuacions i
programes que propiciïn que la societat sarrianenca hi participi
1) Col·laborar amb entitats que s’aproximin als públics als que volem
arribar
Objectiu 3) Tenir una programació de qualitat gestionada per la
comissió corresponent
1) Consolidar programació pròpia infantil
2) Iniciar una programació d’espectacles teatrals i consolidar-la.
Consolidant també el Premi Teatre de Sarrià per promoure i valorar
el teatre Amateur
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Desenvolupament,
seguiment i avaluació
Per tal de dur un correcte control de la implantació del Pla
Estratègic, es crearà la Comissió de control del funcionament del Pla
estratègic, amb representació de la Junta Directiva, el Consell de
Delegats, de les Seccions i del personal tècnic.
En el marc d’aquesta Comissió es crearà la subcomissió
d’instal·lacions per fer el seguiment de les necessitats estructurals
del Centre.

Junta
Directiva

Comissió
pla estratègic
Personal
tècnic

Consell de
Delegats
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La Comissió de seguiment del pla estratègic estarà formada per un
representant del personal tècnic, dos del consell de delegats i dos
membres de la Junta Directiva: un total de 5 persones. Una d’elles
haurà de ser la responsable de la comissió, encarregada de seguir els
avenços de cada grup i fer complir el cronograma, avaluant
l’evolució del pla estratègic mitjançant els indicadors i la
temporització de cada acció.
Aquesta Comissió es reunirà trimestralment per a fer el seguiment
de les accions de cada eix segons el seu cronograma. En el cas que
alguna acció no s’hagi complert, es prendran mesures per finalitzarla o reorientar-la si fos necessari.
Aquestes reunions seran, en general, 15 dies abans de les reunions
trimestrals del Consell de Delegats.
En cada reunió dels òrgans de govern (les reunions trimestrals del
Consell de Delegats i les reunions mensuals de la Junta) es dedicarà
un punt per poder actualitzar la situació de les accions del Pla
Estratègic, on el Responsable General de la Comissió de Seguiment
farà l’explicació dels avenços.

