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INTRODUCCIÓ 

 

En aquestes pàgines podreu trobar el document: “Estabilitat i força. Pla Estratègic 

2003-2006” (Stability and strength – Strategic Plan 2003-2006), realitzat i publicat 

pel Consell de les Arts d’Ontàrio (CAO a partir d’ara). El document original presenta 

un reduït pla estratègic, a través del qual, el lector podrà conèixer els antecedents 

del Consell de les Arts, una breu descripció de la metodologia i la necessitat 

d’aquest pla i els objectius i estratègies que es proposa aplicar. 

 

De manera més concreta aquests objectius són: 

» La inversió en les arts 

» La participació comunitària 

» El lideratge estratègic 

» L’administració financera 
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1. ANTECEDENTS 

 

El 1962, diversos ciutadans d’Ontàrio es van apropar a John Robarts, el Primer 

Ministre de la província, amb la idea d’establir un Consell de les Arts provincial. 

Aquest grup, conduït per Arthur Gelber, representava la infraestructura artística 

incipient que aleshores existia a Ontàrio. El 26 d’abril del 1963 el projecte del llei 162 

–que creava el Consell de les Arts- obtenia el seu redactat final. El Consell de les 

Arts d’Ontàrio (CAO) naixia amb la missió de fomentar la creació i la producció d’art 

per al benefici de tots els ciutadans.   

Els ontarians, a través dels seus representants electes, van decidir que les arts eren 

importants per a les seves vides i mereixien un suport a través del finançament 

públic. Aquest va ser el començament d’un sistema que, amb l’ajut d’altres 

organismes finançadors municipals, provincials i federals, ha permès que Ontàrio 

aflori com una província artísticament rica i creativa. 

El primer informe anual del CAO enumera un total de 80 subvencions  

a organitzacions. Trenta-nou anys després, l’informe anual enumera 2.058 

subvencions –1.229 a artistes i 829 a organitzacions de 236 comunitats de tot 

Ontàrio. Ara, en el seu 40è aniversari, el CAO presenta un pla estratègic per guiar la 

seva activitat al llarg dels propers tres anys.  

 

 

Dades de referència sobre Ontàrio 

La província d’Ontàrio té més de 12 milions d’habitants. El seu pes econòmic és 
notable: té el 40% de la població activa del Canadà, empleats de forma significativa 
en el sector manufacturer (amb 1,1 milions de treballadors, és l’Estat federal de 
l’Amèrica del Nord més fort després de l’Estat de Califòrnia). 

En l’àmbit de la cultura, Toronto té la major part de teatres i companyies teatrals 
d’Ontàrio (és la segona ciutat d’Amèrica del Nord després de Nova York). També en 
l’àmbit museístic són rellevants el Museu de Belles Arts d’Ontàrio (Toronto), el 
Museu de Belles Arts del Canadà (Ottawa) i la Col·lecció McMichael d’Art Canadenc 
(Kleinburg). 
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2. INTRODUCCIÓ  

 

La primavera i l’estiu del 2002, el CAO va emprendre una sèrie de consultes per tal 

d’obtenir informació per al seu procés de planificació estratègica. Vuitanta-dos 

artistes i representants d’organitzacions artístiques van assistir a sessions de 

consulta a Toronto, Thunder Bay, Londres, Ottawa i Sudbury. Vint-i-cinc persones  

a títol individual, seleccionades pel seu coneixement de les arts, van ser convidades  

a participar en entrevistes personals. Representants dels consells de les arts 

d’Anglaterra, Califòrnia i el Quebec van fer les seves aportacions per millorar aquest 

procés. La junta del CAO i el seu personal, per la seva banda, també van contribuir 

al desenvolupament del pla.  

La gent es va adonar que el CAO necessitava un nou marc per tal de complir el seu 

rol fonamental com a agència pública que recolza al desenvolupament artístic de la 

província. Per dur a terme el pla estratègic que tractarà aquest tema, el CAO ha de: 

 

 
1. Tractar de resoldre el problema de la salut i la sostenibilitat de la infraestructura de 
les arts a llarg termini - la xarxa d’organitzacions que recolza als artistes i a la 
creació. 
 
2. Enfocar els recursos del CAO a objectius concrets i deixar d’intentar cobrir totes 
les possibilitats per a tots els sectors de població. 
 
3. Enfortir el rol de desenvolupament que juga l’educació artística tant en la qualitat 
de vida com en l’assegurament d’un futur per a les arts. 
 
4. Donar suport als creadors individuals. 
 
5. Promoure el valor de les arts amb ajuts als artistes i a les organitzacions 
artístiques per a crear unes relacions més profundes i estables amb les seves 
comunitats. 
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3. OBJECTIUS 

 

1r objectiu 

El primer objectiu del pla estratègic del CAO apel·la directament al motiu de la seva 

existència. Tracta sobre el rol que juga en el sosteniment de la infraestructura de les 

arts i s’assegura que els recursos estiguin focalitzats i proporcionin un ajut 

significatiu. També reflecteix el compromís de finançament d’artistes individuals per  

a la creació de nous treballs.   

 

1r objectiu: Inversió en les arts  

Recolzar el creixement i el manteniment de les arts a Ontàrio a través d’inversions 

enfocades als artistes i a les organitzacions artístiques.  

 

Estratègies 

» Proporcionar programes de finançament que mantinguin l’excel·lència, l’activitat 

regional, la diversitat lingüística i cultural i la identitat aborigen i franco-ontariana.  

» Mantenir el procés de valoració per avaluar les organitzacions artístiques de 

forma equitativa en la seva qualitat artística i la seva eficàcia organitzativa  

i financera. 

» Dirigir el finançament cap a organitzacions clau/àncora que fan contribucions 

significatives a les seves disciplines artístiques i que tenen un impacte significatiu 

en les seves comunitats.  

» Assegurar-se que, com a mínim, el 20% del pressupost de les subvencions es 

destina a artistes individuals i a col·lectius. 

» Proporcionar un finançament que doni suport de manera renovada a les 

organitzacions artístiques a través d’assistència tècnica.  
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2n Objectiu 

Aquest objectiu parla de la segona part de la missió del CAO –el suport a les arts 

com a benefici per a tots els ciutadans d’Ontàrio. També repeteix temes que ja 

havien sorgit fa tres anys quan el Destacament sobre les Arts a la Comunitat (Task 

Force on Arts in the Community), grup de treball autònom al CAO, va preparar el seu 

informe per a la Junta del Consell.  

 

2n objectiu: Participació comunitària  

Finançar i encoratjar oportunitats per a l’ensenyament artístic, la participació pública  

i la implicació de la comunitat en les arts a Ontàrio.  

 

Estratègies 

» Proporcionar programes de finançament que donin als ciutadans l’oportunitat 

d’experimentar l’excel·lència en les arts i que reflecteixin l’activitat regional, la 

diversitat cultural i la identitat aborigen i franco-ontariana de la província.  

» Incrementar la inversió i trobar socis per finançar i donar suport a l’ensenyament 

artístic a les escoles i les comunitats.  

» Augmentar les inversions en gires i, alhora, la seva distribució, a través del 

finançament, les xarxes i les col·laboracions.  
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3r objectiu 

El tercer objectiu tracta sobre el rol del CAO en l’afavoriment de la comunitat artística 

a través de la identificació de tendències en les arts i el desenvolupament 

d’estratègies per respondre a les necessitats de les arts.  

 

3r objectiu: Lideratge estratègic  

Ser un líder en la comunitat artística i treballar amb el Govern per tal de promoure el 

valor de les arts per a la societat d’Ontàrio.  

 

Estratègies 

» Treballar per augmentar el pressupost per a subvencions del CAO i mantenir-lo  

a un nivell apropiat.  

» Investigar i avaluar l’impacte de les arts en la societat i comunicar aquests 

resultats per fomentar el coneixement de les arts a Ontàrio.  

» Esforçar-se per reflectir la diversitat de la província a través de la Junta del CAO  

i el seu personal. 

» Millorar la visibilitat de la Junta del CAO i del seu personal arreu de la província ja 

que promouen les arts i el recolzament públic que reben.  

» Oferir l’experiència i els coneixements del CAO a altres finançadors i, alhora, 

treballar per tal d’harmonitzar els diversos mecanismes de finançament que 

existeixen a la província per dur a terme decisions de finançament estratègic. 

» Continuar expandint els recursos de finançament del CAO a través de 

col·laboracions amb el sector privat.  
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4rt objectiu 

El quart objectiu tracta sobre les expectatives que la ciutadania té del CAO en la 

seva condició de responsable de la rendició de comptes en l’assignació de fons 

públics i de proveïdor de serveis amb una bona relació qualitat-preu. EL CAO 

continua fent millores en les mesures d’actuació i avaluació de programes  

i divulgant-les juntament amb els resultats de les subvencions.  

 

4rt objectiu: Administració financera  

Gestionar els recursos del CAO d’una manera efectiva, responsable i transparent. 

 

Estratègies 

» Assegurar que els fons públics i privats siguin distribuïts d’una manera efectiva  

i prudent.  

» Assegurar que el CAO gestiona de manera efectiva els seus recursos, que 

controla els seus costos administratius i maximitza els fons disponibles per donar 

suport a les arts.  

» Assegurar que els programes tenen objectius i processos clars, incorporin 

mesures dels impactes desitjats i permetin la rendició de comptes del 

finançament públic.  

» Comunicar amb transparència els propòsits, processos i resultats  dels 

programes. 

» Assegurar que els processos i les estratègies de planificació i els plans de negoci 

són rellevants i donen resposta a la comunitat artística.  

» Proporcionar un ambient de treball positiu que valori les contribucions de base del 

personal del CAO.  
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