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es de fa 24 anys i de forma ininterrompuda, la Federació d’Ateneus de Catalunya convoca els Premis Ateneus 
per reconèixer l’esforç i la tasca que duen a terme els ateneus i les entitats socioculturals sense ànim de lucre. 
Aquest any s’ha reduït el nombre de mencions a quatre, més el Premi Jove, proposa!, que des de fa sis anys fa 
possible projectes de grups de joves entre 16 i 30 anys. enguany el valor dels premis ha augmentat: el primer 
premi és de 1.500 € , el segon de 900 € i el tercer de 400 €.
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Com ja és habitual, les mencions es 
divideixen en dos grups: les obertes 
al món associatiu i aquelles exclusives 
per a entitats membres de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. La menció 
oberta al món associatiu valorarà els 
projectes que fomentin la participació 
a través d’activitats festives puntuals 
d’arrel majoritàriament catalana. I les 
tres mencions reservades exclusivament 
a entitats membres de la Federació 
d’Ateneus són: el Premi als mitjans de 
Comunicació, el Premi a la Creativitat 
Artística i el Premi a la Capacitat 
d’innovació.

Les propostes es poden presentar fins el 
8 de novembre de 2013, però les activitats 
s’han d’haver dut a terme entre l’1 de 
setembre de 2012 i el 31 d’agost de 2013. 
Podeu consultar les bases al web de la 
FAC (www.ateneus.cat/premis).

Premi JoVe, ProPoSA!
Fa sis anys es va decidir crear una menció 
especial destinada als joves entre 16 i 
30 anys per ajudar-los a desenvolupar 
els seus projectes, inquietuds i idees en 
l’espai dels ateneus catalans federats. Per 
participar-hi s’ha de ser un grup de joves 
i buscar un ateneu membre de la FAC on 
desenvolupar la proposta. El termini per 
presentar-se acaba el 8 de novembre i 
els premis són de 1.500 € per al primer, 
900 € per al segon i 400 € per al tercer.

Les propostes guanyadores hauran de 
desenvolupar el projecte abans del 15 de 
novembre de 2014. 

Podeu consultar les bases al web de la FAC 
(www.ateneus.cat/premi-jove-proposa).

reConeixement eSPeCiAl
A lA integrACió SoCiAl
Enguany la FAC i la Federació 
Catalana del Voluntariat Social 
lliuraran un reconeixement públic 
a les bones pràctiques que porten 
a terme els ateneus i les entitats 
socials a Catalunya per a la integració 
social de persones amb diversitat 
funcional, física o intel·lectual, de 
persones en risc d’exclusió, afectades 
per problemàtiques socials, o bé, 
del treball dels voluntaris que les 
acompanyen.

La FAC i la Federació Catalana 
del Voluntariat Social seran les 
encarregades de seleccionar les 
propostes i lliurar el reconeixement, 
que no tindrà dotació econòmica.



ViSiteS Al territori
er la Federació d’Ateneus, el contacte amb les 
entitats és una prioritat per conèixer de primera mà 
les necessitats i inquietuds de les entitats federades. 
D’altra banda, la Federació també visita el territori 

per donar-se a conèixer i seguir creant xarxa adherint noves 
entitats. 

Federades:
· Centre democràtic i Progressista
 CALDES DE MONTBUI (VALLÈS ORIENTAL) 

· Casino unió Comercial  
 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS) 

· Ateneu Popular Plana d’urgell  
 MOLLERUSSA (PLA D’URGELL)

· Ateneu Popular garriguenc  
 LES BORGES BLANQUES (LES GARRIGUES)

· Casino de Caldes 
 CALDES DE MONTBUI (VALLÈS ORIENTAL) 

· Ateneu torrellenc  
 TORRELLES DE LLOBREGAT (BAIX LLOBREGAT)

· Centre l’Avenir Fanalenc 
 PLATJA D’ARO (BAIX EMPORDÀ)

· germandat de Sant isidre i Santa llúcia  
 REUS (BAIX CAMP)

No federades:
· Ateneu golmesenc 
 GOLMÉS (PLA D’URGELL)

· Societat Casal Camprodoní  
 CAMPRODON (RIPOLLÈS) 

P

Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat
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Ateneu Popular Plana D’Urgell de Mollerussa

Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui

Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès

PASSem ComPteS infoFAC 29 setembre 

Casino de Caldes de Montbui
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noVeS entitAtS
FederAdeS

Ateneu Golmesenc de Golmés al Pla d’Urgell és 
la darrera incorporació a la Federació d’Ateneus 
de Catalunya. Actualment sumem 160 entitats 
federades.

noVetAtS lAborAlS: 
helenA PiCó

es del mes d’agost s’ha incorporat a la plantilla 
de tècnics de la Federació d’Ateneus l’Helena 
Picó, en qualitat de tècnica de projectes, atenció 
al soci i secretaria.

CAnViS de lA JuntA 
direCtiVA

Enric Tricaz, del Centre de Lectura de Reus, ha 
deixat el càrrec de vocal dins la Junta Directiva 
de la Federació d’Ateneus que ocupava des de 
l’any 2011. 
Des de la FAC volem agrair la seva tasca com a 

membre de la Junta i de la Comissió de Comunicació durant 
aquests dos anys.

Club del direCtiu 
dia 13 de setembre, el Club del Directiu compta 
amb 238 persones inscrites.
Recordeu que formar part del club és gratuït i 
permet estar informat al moment de les novetats 
en subvencions i convocatòries a través d’SMS al 

mòbil. Inclou rebre de forma gratuïta la revista Ateneus a casa 
i l’InfoFAC en format digital, a més a més del butlletí electrònic 
InfoDirectius, que s’envia setmanalment. Però el Club del 
Directiu és molt més que informació, també ofereix avantatges 
i descomptes en oci i cultura, assegurances a preus especials, 
la possibilitat d’aconseguir entrades i invitacions, a més de 
preus especials en Turisme Ateneístic. També rebreu la targeta 
de soci d’ARÇ Cooperativa de Consum Responsable amb què 
tindreu accés a altres descomptes i avantatges.
La informació actualitzada la trobareu al web de la Federació.

ProJeCte SoCiAl, terCer 
trimeStre, “totS hi tenim 
lloC” 

partir de setembre comença el tercer trimestre del projecte Tots 
hi tenim lloc! Enguany la FAC subvenciona una 
part de les beques que les entitats concediu als 
vostres socis per tal de permetre’ls accedir a les 
activitats. La resolució es fa de forma trimestral, 
de manera que podeu fer-nos arribar les places 

becades de forma progressiva. 

La sol·licitud per demanar les beques corresponents al 
tercer i últim trimestre d’aquest 2013 —setembre, octubre, 
novembre, desembre— s’acaba el 10 de desembre i s’ha de 
fer a través del nostre web, on trobareu un formulari que heu 
d’omplir i enviar per a cada una de les places becades. La FAC 
assumirà un 80 % de l’activitat i l’entitat haurà d’assumir la 
quota íntegrament. 

Recordeu que enguany també hi ha possibilitat de becar 
persones en risc d’exclusió amb interessos i inquietuds 
culturals. Us farem arribar més informació sobre aquesta 
opció. També podeu consultar el nostre web o posar-vos en 
contacte amb nosaltres a través dels canals habituals.

PASSem ComPteSinfoFAC 29 setembre 
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imPortAnt: noVA 
regulACió de leS 
PArtiCiPACionS de 
loteriA. retenCió irPF

nguany, per la venda de participacions de loteria 
cal tenir en compte que, segons la Llei 16/2012, a 
les participacions hi haurà d’aparèixer la frase:

«els premis superiors a 2.500 € el dècim tindran una 
retenció del 20 % per sobre del preu anterior, que serà 
prorratejada en aquestes participacions en la proporció 
corresponent amb el seu valor nominal.»

En cas de premi superior a 2.500 € el dècim, l’entitat haurà 
d’identificar els guanyadors de totes les participacions als 
efectes fiscals oportuns.
Podeu llegir l’informe que us hem preparat des de la Federació 
al web: Publicacions > La informació és clau. I per a qualsevol 
aclariment, podeu contactar amb l’administració de loteria, 
que us en donarà més detalls.

nou CurS: 
dinAmitzAdor
CulturAl

l servei de Dinamització Cultural continua en 
marxa. Com ja sabeu el servei consisteix a tenir 
a la vostra disposició un dinamitzador durant 4 

hores a la setmana durant 5 mesos. 

Els objectius són bàsicament ser un suport per a l’entitat, 
realitzar una anàlisi de l’entorn i detectar noves oportunitats, 
donar suport a les juntes directives per generar noves 
oportunitats i promoure la participació, facilitar espais de 
trobada per fomentar la relació entre els diferents agents de 
l’entorn, aportar eines que facilitin la gestió eficient de les 
activitats i facilitar que nous col·lectius, com són els joves, els 
infants, els nouvinguts, s’apropin i participin en les activitats. 
Si esteu interessats, podeu apuntar-vos fins el mes de gener. 
El servei està becat i l’entitat només ha d’assumir el 25 % del 
seu cost: 115 euros mensuals. 

l’onCe PubliCA un CuPó 
CommemorAtiu Amb 
motiu delS 30 AnyS
de lA FAC

om ja sabeu la Federació d’Ateneus de Catalunya 
celebra durant el 2013 el seu trentè aniversari. 
Per aquest motiu l’ONCE editarà un cupó 
commemoratiu que es sortejarà el dia 13 de 
novembre.

Totes les persones interessades a comprar un número podran 
fer-ho als punts de venda habituals una setmana abans del 
sorteig. Però les entitats que ho desitgeu podreu demanar a 
la Federació d’Ateneus que un venedor de cupons de l’ONCE 
es traslladi a l’entitat per vendre’ls directament des d’allà. Si 
hi esteu interessats, us heu de posar en contacte amb la FAC a 
través dels canals habituals. Teniu temps per demanar-ho fins 
el 15 d’octubre.
 
ConVeni de Col·lAborACió
La FAC i l’ONCE han signat un conveni de col·laboració per tal 
que totes les entitats que ho desitgeu rebeu assessorament 
en matèria d’adaptació d’espais per a persones invidents. Si 
esteu interessats a adaptar el vostre espai, us podeu posar en 
contacte amb nosaltres. 

En aquest conveni també s’ha acordat que, a més a més 
del cupó commemoratiu dels 30 anys de la Federació que es 
sortejarà el dia 13 de novembre, en els sorteigs extraordinaris 
que realitza l’ONCE quatre vegades l’any les entitats pugueu 
demanar que un venedor es traslladi a la vostra seu.
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ContrACtACió de 
l’eleCtriCitAt – 
iberdrolA 

urant el 2012 i principis del 2013 s’ha dut a terme 
un procés de negociació del preu de l’electricitat. 
Finalment, durant el mes de juny es va arribar 
a un acord i la FAC va signar un acord marc amb 
la companyia elèctrica iberdrolA que permetrà 

que les entitats federades tinguin accés a uns preus de 
l’electricitat més competitius, gràcies a presentar-se al 
mercat elèctric com a col·lectiu.

L’empresa eFiener, assessors energètics de la FAC, ha 
estat l’encarregada de dur a terme la negociació, on van 
participar cinc empreses comercialitzadores d’electricitat i 
entre les quals finalment es va escollir Iberdrola, ja que és 
la comercialitzadora que millors condicions econòmiques ha 
ofert en totes les tarifes, tant en el terme d’energia com en 
el de potència.
Si voleu beneficiar-vos dels preus d’Iberdrola, consulteu 
el procediment que trobareu a la pàgina 11, a l’apartat de 
convenis.

PASSem ComPteSinfoFAC 29 setembre 

CLUB
DEL
DIRECTIU

Informació exclusiva
i avantantges
per a directius

Sabem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitat, per això el 
Club del Directiu et fa la vida més fàcil. Tots junts en xarxa serem més forts!

tota  la  informació  a : www.ateneus.cat
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leS entitAtS FAn AnyS!
any 1913 l’Ateneu Familiar de Sant Boi de 
Llobregat es fundava per una escissió de 
l’Ateneu Santboià i es convertia en un dels 
referents culturals de la ciutat. El mateix any 

a Arenys de Munt obria les seves portes el Centre moral, 
que està dedicant tot l’any 2013 a la celebració del seu 
Centenari. 

Més antics són els orígens del Casino de Caldes, a Caldes de 
Montbui, i l’Ateneu igualadí, a la capital de l’Anoia, que 
enguany celebren els 150 anys de la seva fundació. D’una banda 
el Casino de Caldes ha convidat totes les persones lligades 
al món associatiu i ateneístic a participar en les activitats 
programades, que començaran el 29 de setembre amb l’acte 
inaugural. Totes les persones que desitgin poden confirmar la 
seva assistència al correu cultura@casinodecaldes.cat. 

Per la seva banda, l’Ateneu Igualadí va començar els actes 
commemoratius el 25 d’agost i s’allargaran fins a final d’any. 
Totes les activitats programades es poden consultar al seu 
web: www.ateneuigualadi.cat

orFeó lleidAtà 
ProtAgoniStA de tV3

V3 ha començat la nova temporada de tardor 
amb un anunci on el protagonista és l’Orfeó 
Lleidatà, que entona la cançó de Sopa de Cabra, i 
on apareixen presentadors i les cares conegudes 

de la cadena. Aquest anunci posa la nota de continuïtat 
a la programació de la televisió catalana, ja que el concurs 
estrella d’aquesta temporada enfrontarà diferents cors de veu 
i corals de Catalunya. El programa es diu Oh happy day i estarà 
presentat per l’Eduard Farelo; entre els membres del jurat hi 
haurà el director de l’Orfeó, Pedro Pardo. 
Si voleu veure com es va gravar aquest anunci promocional, 
podeu entrar al web de l’Orfeó Lleidatà www.orfeolleidata.cat 
o seguir tota l’actualitat del programa al seu blog i a les xarxes 
socials.

l’AlzinAr PreSentA lA 
SeVA APliCACió mòbil

Alzinar de Masquefa ha presentat una aplicació per 
a mòbil de tecnologia Android per estar informat 
del dia a dia de l’entitat. Aquesta aplicació, que 
es pot descarregar gratuïtament, permet accedir 
a l’agenda, a les activitats, veure els vídeos de 

Youtube, les imatges del Flickr i moltes més sorpreses.

Des de l’entitat s’explica aquesta iniciativa com una aposta 
per desenvolupar «el seu sistema d’informació amb l’objectiu 
de fer arribar la informació de l’entitat més fàcilment als seus 
socis, amics i seguidors».
L’aplicació es pot descarregar a través del codi QR: (CODI QR)

el Centre de SArrià CreA 
l’eSPAi JoVe de trebAll 

Espai Jove de Treball és un lloc d’oportunitats 
per a la formació i el foment de l’emprenedoria 
entre els joves de 18 a 35 anys. Aquesta iniciativa 
sorgeix del Centre de Sarrià, que vol oferir els seus 
espais per al creixement professional i personal 

dels joves amb iniciatives.
 
Durant tres mesos, a partir de l’1 d’octubre, l’entitat ofereix les 
seves sales com a «oficines obertes on els joves puguin preparar 
els seus projectes i desenvolupar les seves idees». L’horari és 
de 9h a 14h i una persona del Centre els atendrà. També hi 
ha previstes activitats formatives i conferències, un cop al mes, 
de professionals experts en temes relacionats amb l’accés al 
món laboral: currículum creatiu, com comunicar-se millor, com 
liderar un projecte, la seguretat dels sistemes d’informació, 
com realitzar activitats de difusió i venda, l’animació social 
de persones dependents en institucions a domicili, promoció 
turística local i informació al visitant... L’ús del servei i les 
activitats formatives són gratuïtes.

L’

T

L’

L’



> FoRmaCIó En ConTRoLaDoR D’aCCEssos
Segons la Llei d’espectacles 11/2009 i el seu reglament de desenvolupament per RD 112/2010, 
els titulars i organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a tenir 
personal de control d’accés.
«S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions 
d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais 
oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives.» 
La FAC ofereix un curs de preparació per a l’examen. Tots aquells que el superin obtindran 
el carnet professional per a controladors d’accés, amb 4 anys de vigència. 

dieS: del 16 d’octubre al 18 de desembre. Dimecres i divendres de 10 h a 14 h.
lloC: Torre Jussana, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30. Barcelona
Preu: 165 €. Sobre aquest preu, la FAC subvencionarà 100 € a cada entitat participant.
També es pot tramitar a través de la Fundació Tripartita.
nombre de PlACeS: 25
FormAdorS: DYM Formación
inSCriPCionS: a través del web de la FAC. Termini 8 d’octubre.
Consulteu els requisits i tota la informació al web de la FAC: www.ateneus.cat

> FoRmaCIó BàsICa ConTRa InCEnDIs 
I pER a TèCnICs DE TEaTRE
El dia 19 d’octubre us hem preparat una jornada amb una doble formació contra incendis 
i per a tècnics de teatre. Les inscripcions als cursos es poden fer per separat.

diA: dissabte 19 d’octubre de 2013
horA: de 10 h a 14 h
lloC: Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal. Pau Casals, 7. 08755 Castellbisbal (Vallès 
Occidental)
inSCriPCionS: a través del web de la FAC. Termini 8 d’octubre. 
Consulteu els requisits i tota la informació al web de la FAC: www.ateneus.cat

> ContrA inCendiS: És important que totes les entitats tingueu una persona capacitada i 
formada en l’extinció d’incendis. 
FormAdor: Pimexa
horAri: de 10 h a 14 h
Preu: 75 € socis ateneus / 65 € Club del Directiu

> tèCniCS de teAtre: La formació tècnica permet treure un major rendiment als equips 
de so i de llum de les entitats.
FormAdor: Acústic Barna
horAri: de 16 h a 20 h
Preu: 10 € socis ateneus / 8 € Club del Directiu

> FoRmaCIó En IVa I ConTRaCTaCIó
En espera de les modificacions de la llei de contractació, la FAC està preparant una formació 
bàsica en IVA i contractació per aclarir tots els dubtes de les entitats. Us seguirem informant 
a través dels canals habituals. 

LA FoRmaCIó ÉS CLAU

FEDERaCIó
D’aTEnEUs
DE CaTaLUnYa

Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
Tel. 932 688 130
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
    Federació d’Ateneus
    AteneusCatINSCRIPCIONS:
Abans del 
20 DE FEBRER.

PREU/PERSONA:
Soci: 15 €
No soci: 30 €

El preu inclou 
la documentació, 
l’esmorzar i el dinar.

Pagament a La Caixa:
2100-0835-12-
0200364124

FORMA’T

FEDERACIÓ
D’ATENEUS 
DE CATALUNYA
Pl. Víctor Balaguer,
5, 1r 08003 BCN
T. 93 268 81 30
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU
SUBVENCIONS
I COMUNICACIÓ

Lloc:

LA LIRA 
VENDRELLENCA
C. Sant Jordi, 7 
43700 El Vendrell
T. 977 66 69 95

Tot el que has de saber sobre les noves línies 
de subvencions i com millorar la comunicació
interna i externa de la teva entitat.

Dissabte 25 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS 2012
Tota la informació sobre les noves línies de
subvencions del Centre de Promoció de la
Cultural Popular i Tradicional Catalana i de
la Direcció General d’Acció Cívica i d’altres
ajuts, a les que podeu optar aquest any.
Quins tràmits s’han de seguir, quina docu-
mentació s’ha de presentar, terminis i 
requisits.

Per això comptarem amb la presència el
subdirector del CPCPTC Antoni Herrera.

NOUS SERVEIS DE LA FAC 2012, 
ARA MÉS FÀCIL
Els nous serveis que us ofereix la Federació,
explicats detalladament

>  El Servei de Butlletí Electrònic per a enti-
tats

>  El Servei de Carnets per a Socis
>  L’assessoria en comunicació
>  El servei de venda d’entrades on-line.

TALLER DE COMUNICACIÓ 
Que comunicar i com comunicar des de l’en-
titat, de forma interna i externa, com generar
notes de premsa, donar difusió als esdeveni-
ments, generar informació noticiosa i molt
més. A càrrec de Laura Casas, responsable
de comunicació de la Federació d’Ateneus

TALLER DE XARXES SOCIALS
Com aconseguir treure el màxim rendiment
de les Xarxes Socials. Descobriu com poten-
ciar les vostre entitats a través de les noves
tecnologies.  Comptarem amb la presència
de Ramon Masip, formador en xarxes socials
i consultor de la UOC en el Màster
Multimèdia.

La jornada començarà a les 10 del matí amb
l’entrega de la documentació i la benvinguda
del president de la Federació, Salvador
Casals i el president de la Lira Vendrellenca
Xavier López. Es preveu que la jornada fina-
litzi a les 18.00 hores. 

Lloc:

LA LIRA 
VENDRELLENCA
C. Sant Jordi, 7 
43700 El Vendrell
T. 977 66 69 95

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

FoRma’T



1714 - 2014 – elS 
AteneuS enS Sumem Al 
triCentenAri

l 2014 es commemorarà el tricentenari de 
la batalla de l’Onze de Setembre de 1714. La 
Federació d’Ateneus de Catalunya es suma 
als actes de celebració i ha organitzat una 

sèrie de conferències amb historiadors arreu del territori, 
conjuntament amb els ateneus federats, durant el període 
que va del setembre de 2013 al setembre de 2014.

Les conferències aniran a càrrec del Quim torra (director del 
Centre Cultural del Born), xavier Ferré (doctor en Història a la 
Universitat Rovira i Virgili), ramon Arnabat (professor lector 
a la Universitat Rovira i Virgili), Jordi Soldevila (doctor en 
Història a la Universitat de Lleida), xavier eritja (llicenciat en 
Història Medieval i fins ara president de l’Ateneu Popular de 
Ponent) i Jorge Pisa (llicenciat en Història per la Universitat 
de Barcelona i gestor cultural). Estaran encaminades a 
explicar els fets i la història d’aquests 300 anys des del punt 
de vista de l’organització de la societat civil i el naixement 
dels ateneus.

Les conferències es complementaran amb una visita al 
nou Centre Cultural del Born i a alguns dels ateneus de la 
ciutat de Barcelona. Ben aviat rebreu més informació sobre 
les conferències i les visites guiades que podreu demanar 
posant-vos en contacte amb la Federació.

l’exPoSiCió «CAtAlunyA, 
terrA d’AteneuS» 
ContinuA lA SeVA 
itinerànCiA

l museu de Sant boi de llobregat acull, 
gràcies a l’organització de l’Ateneu Familiar i 
l’Ajuntament, l’exposició itinerant «Catalunya, 
terra d’ateneus» fins el dia 3 de novembre. 
L’exposició es va inaugurar el dia 10 de setembre 

i s’emmarca dins dels actes del centenari de l’entitat.
Aquesta exposició, que presenta un recorregut a través 
dels gairebé dos-cents anys d’història del teixit ateneístic 
català, s’ha pogut visitar fins ara a barcelona, Arenys de 
munt, gandesa i Caldes de montbui i està previst que 
continuï recorrent el territori fins a final del 2014. Podeu 
demanar-la posant-vos en contacte amb la FAC i consultar 
les itineràncies previstes al web. Les següents parades són 
Figueres i Vilafranca.

E

E

Exposició «Catalunya terra d’ateneus»

breuS infoFAC 29 setembre 
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CenS d’entitAtS de 
Foment de lA llenguA 
CAtAlAnA

otze ateneus federats formen part del Cens 
d’entitats de foment de la llengua catalana. 
Per formar-ne part s’ha de presentar una 
sol·licitud que podeu descarregar del web de 

la Generalitat i, com a requisit, en els estatuts de l’entitat 
hi ha de constar que realitza activitats de promoció i foment 
de la llengua catalana. Pel fet de formar part del Cens, els 
socis i les persones que realitzin alguna donació a l’entitat 
poden beneficiar-se de desgravacions fiscals.

Un cop inscrits al cens s’ha de renovar l’adhesió cada any 
mitjançant una memòria on es justifiquen les activitats 
de promoció de la llengua dutes a terme. Els terminis 
d’inscripció s’obren cada any i podeu consultar els terminis 
per presentar-vos al web de la Generalitat (www.gencat.
cat). 

En els darrers tres anys el nombre d’entitats adherides s’ha 
multiplicat per dos. Si compliu els requisits, no perdeu 
l’oportunitat de formar-ne part i, si teniu dubtes, podeu 
consultar els assessors de la FAC.

el llibre del AteneuS 
Pren FormA!

a FAC treballa intensament per tenir preparat, 
a final d’any, el llibre dels ateneus. Com ja us 
vam informar l’objectiu del llibre és recollir la 
història i la trajectòria dels ateneus catalans des 

de diferents vessants —la històrica, la social, l’econòmica, 
la patrimonial—, amb l’associacionisme cultural com a punt 
de partida. Que sigui un document actualitzat que recordi 
el paper que les associacions culturals i els ateneus han 
jugat a l’hora de definir el model actual de la societat civil 
catalana, però que també parli de l’actualitat i del futur del 
moviment.

noVetAtS web: AgendA, 
entitAtS, modelS i 
biblioteCA

l web de la Federació incorpora novetats i 
millores constantment per tal d’adaptar-se a 
les necessitats de les entitats federades.

AgendA: des de fa un any cada entitat compta amb un accés 
personal per publicar les activitats i esdeveniments fàcilment 
a l’agenda. Si no recordeu l’usuari o la contrasenya, només 
cal que envieu un correu a la FAC i us el farem arribar. 
Utilitzeu l’agenda i doneu visibilitat als vostres actes!

buSCAdor d’entitAtS: s’ha creat una secció d’entitats 
federades on podeu localitzar els 160 ateneus que conformen 
la Federació i descobrir-ne les principals activitats que 
realitzen, l’any de fundació, el seu contacte, la pàgina web, 
l’adreça i alguna fotografia.

biblioteCA: s’ha creat un apartat on podeu consultar totes 
les publicacions que tenim disponibles a la Federació. En 
cas que vulgueu consultar algun llibre, podeu posar-vos en 
contacte amb la FAC a través dels canals habituals.

modelS AdminiStrAtiuS: aquest apartat és un recull que 
pretén ajudar-vos i facilitar-vos els tràmits en el moment 
de redactar una carta, una felicitació, una acta de junta, un 
rebut o la petició de la Creu de Sant Jordi, entre altres.

D

L



nou SerVei
d’enginyeriA 

l Servei d’Arquitectura i enginyeria ofereix 
assessorament gratuït i gestió a preus 
especials en temes d’arquitectura i enginyeria 

a les entitats federades per tal 
de facilitar el compliment i 

l’adequació a les normatives 
i la remodelació d’espais, 
entre altres.
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exPeriènCiA
de SerVeiS

SerVei ComPtAble i FiSCAl 
Per trAmitAr lA deClArACió 
d’utilitAt PúbliCA (duP)
Centre democràtic i 
Progressista,
Caldes de montbui

«Tot i que el servei de tramitació de la Declaració 
d’Utilitat Pública inclou tràmits jurídics i comptables, 
el nostre ateneu va optar per utilitzar només el 
servei Comptable de la Federació per tramitar-la. 
Vam pensar que un procés de DUP no és complicat 
jurídicament, sinó que és molt enrevessat quant 
a tasca administrativa, recopilació de dades, 
ordenament, molts requisits tècnics i administratius. 
Per aquest motiu, vam optar per elaborar tot l’informe 
des del Centre.

Volem remarcar que el Servei Comptable que oferta la 
FAC ens van ajudar a organitzar tota la documentació 
comptable d’una forma brillant, presta i correcta. Un 
dels avantatges que tenia el Centre i que cal tenir 
en compte a l’hora de decidir sol·licitar la DUP és 
tenir la Declaració d’Interès Cultural, que atorga el 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

En el nostre cas comptem amb aquesta Declaració 
des de 1999. Aquesta declaració dóna el dret a 
l’entitat a demanar al Departament de Cultura que 
el Departament de Justícia incoï la tramitació de 
Declaració d’Utilitat Pública.

Un cop aconseguida la Declaració ens trobem en un 
procés posterior a la DUP, on encara queden molts 
tràmits burocràtics i administratius que durem a 
terme amb l’ajuda del Servei de Comptabilitat de 
la FAC, per poder gaudir, com a ateneu, de tots els 
avantatges que promet la DUP.»

Jaume Pieres, president

SerVei de reCurSoS humAnS 
- eStudiAnt en PràCtiQueS
Ateneu del Clot, barcelona

«L’experiència de tenir un estudiant en pràctiques per 
mitjà del servei de Recursos Humans de la Federació 
és plenament satisfactòria, ja que pel volum de feina 
que hi ha als ateneus és un servei que ens allibera 
moltíssim, a part de tenir l’oportunitat de col•laborar 
amb la societat, ensenyant a l’estudiant com és la 
vida laboral real.
Recomanaria l’experiència plenament.»

Junta de l’Ateneu del Clot

SerVeiS infoFAC 29 setembre 
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És una empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, 
especialitzada en arquitectura corporativa, que dóna serveis de 
suport i assessorament per a la realització de tot tipus d’obres, 
legalitzacions i actuacions de millora i/o d’adaptació a normatives, 
amb la realització dels projectes, la tramitació, el seguiment de 
llicències, la coordinació i el control de la seva execució.
Per a consultes o contractació de serveis: ateneus@ateneus.cat

> iberdrolA
Ofereix a totes les entitats federades accés a uns preus de 
l’electricitat més competitius, gràcies a presentar-se al mercat 
elèctric com a col·lectiu.
Aquests preus són el resultat d’un procés realitzat per l’empresa 
EFIENER, assessors energètics de la FAC, en què han participat cinc 
empreses comercialitzadores d’electricitat. Iberdrola ha estat la 
més competitiva en les condicions, quant a preu i potència per 
a les entitats.

ProCediment Per Al CAnVi de ComerCiAlitzAdorA d’eleCtriCitAt:
Siesteu interessats a acollir-vos a les condicions de tarifa recollides en l’acord marc signat entre la FAC 
i lBERDROLA, cal fer els següents passos:

1.- Demanar a la FAC a través del correu electrònic ateneus@ateneus.cat que EFIENER us faci un càlcul 
personalitzat de l’estalvi que us representen les noves tarifes d’Iberdrola. Si no ho heu fet abans, cal 
enviar la darrera factura d’electricitat de què disposeu.
2.- Amb el coneixement de l’estalvi anual que podeu assolir, si aquest us sembla interessant, demanar 
mitjançant la FAC que Iberdrola us prepari el nou contracte amb la vostra entitat.
3.- Quan rebreu el vostre contracte per correu electrònic, heu de signar-lo i fer-lo arribar a Iberdrola, 
perquè tramiti el canvi de comercialitzadora. 

Si ja teniu Iberdrola com a comercialitzadora, tot el tràmit és molt més ràpid, tot i que cal signar un nou 
contracte que reculli les noves condicions pel fet de pertànyer al col·lectiu d’entitats de la FAC.

CoSt del SerVei:
El canvi de companyia subministradora és gratuït, però les entitats que es vulguin acollir a aquest 
acord hauran d’abonar la quantitat de 75 € (import anual) per sufragar part del cost de la negociació 
realitzada amb les companyies. Aquest import està subvencionat en bona part per la FAC, tal com va 
decidir la Junta Directiva. L’import es facturarà a partir del mes d’octubre.

Com més aviat ens comuniqueu que us voleu acollir a aquest acord, més aviat començareu a estalviar. 
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la FAC mitjançant els canals habituals
ateneus@ateneus.cat / 932688130 

ConVeniSinfoFAC 29 setembre 
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turiSme
A CAtAlunyA
CAlendAri de SortideS A CAtAlunyA

VilAFrAnCA del PenedèS 
(Alt PenedèS)
Coneix la capital del vi i la vinya, 
coneix els seus ateneus centenaris 
i la seva història, i aprofita per 
apropar-te al Most Festival, 
Festival Internacional de Cinema 
del vi i el cava.
diA: Dissabte 9 de novembre
lA SortidA inClou: Ruta guiada 
pels carrers de la vila, visita 
guiada a La Societat El Casal, al 
Casino Unió Comercial i berenar 
per a tothom.
Preu: 15 € per transferència / 17 € 
in situ el dia de la sortida
horA: 17.00 h
lloC de trobAdA: Davant del Cafè 
del Casino
durAdA i diFiCultAt: 2 h 30 m 
aprox. Dificultat molt baixa.

ArenyS de munt 
(mAreSme)
Coneix Arenys de Munt i 
descobreix el seu ateneu l’any que 
celebra el centenari, cent anys del 
Centre Moral d’Arenys de Munt.
diA: Diumenge 24 de novembre
lA SortidA inClou: Ruta guiada 
pels carrers de la vila, visita 
guiada al Centre Moral i vermut 
per a tothom.
Preu: 15 € per transferència / 17 € 
in situ el dia de la sortida
horA de trobAdA: 10.30 h
lloC de trobAdA: Per concretar
durAdA i diFiCultAt: 2 h 30 m 
aprox. Dificultat molt baixa.

CAldeS de montbui
(VAllèS orientAl)
Coneix Caldes de Montbui, vila 
termal i mil·lenària, i descobreix 
els seus ateneus. Aprofita per 
gaudir de les activitats de la seva 
Festa Major. 
diA: Diumenge 13 d’octubre
La sortida inclou: ruta guiada, 
visita al Casino de Caldes i al 
Centre Democràtic i Progressista, i 
vermut per a tothom.
Preu: 15 € per transferència / 17 € 
in situ el dia de la sortida
horA: 10.30 h
lloC de trobAdA: Davant de la 
Font del Lleó
durAdA i diFiCultAt: 2 h 30 m 
aprox. Dificultat baixa.

bArri d’hortA 
de bArCelonA
Coneix el barri d’Horta, el seu 
patrimoni i la seva història, i 
descobreix els seus ateneus 
centenaris.
diA: Diumenge 27 d’octubre
lA SortidA inClou: Ruta guiada 
pel barri, visita guiada a l’Ateneu 
Hortenc, el Foment Hortenc i els 
Lluïsos d’Horta, i vermut per a 
tothom.
Preu: 15 € per transferència / 17 € 
in situ el dia de la sortida
horA: 10.30 h
lloC de trobAdA: Per determinar
durAdA i diFiCultAt: 3 h aprox. 
Dificultat baixa, alguns carrers 
amb pendent.

ArenyS de mAr 
(mAreSme)
Coneix Arenys de Mar i descobreix 
el seu ateneu, l’Ateneu Arenyenc.
diA: Diumenge 15 de desembre
lA SortidA inClou: Ruta guiada 
pels carrers de la vila, visita 
guiada a l’Ateneu Arenyenc i 
vermut per a tothom.
Preu: 15 € per transferència / 17 € 
in situ el dia de la sortida
horA de trobAdA: 10.30 h
lloC de trobAdA: A la plaça de 
la Vila.
durAdA i diFiCultAt: 2 h 30 m 
aprox. Dificultat mitjana. Carrers 
amb pendent.

inSCriPCió obligAtòriA: 
FormulAri Al web 
www.AmiCSAteneuS.CAt

Per deSCobrir méS ruteS i 
ConSultAr méS inFormACió 
Sobre el turiSme AteneíStiC, 
Podeu ViSitAr el web
www.AmiCSAteneuS.CAt.

reCordeu Que el ProJeCte AmiCS 
delS AteneuS tAmbé inClou 
l’oPCió de ComPrAr leS ruteS i 
orgAnitzAr leS ViSiteS A midA 
Per A gruPS i entitAtS.

Voleu fer turisme Ateneístic a Catalunya? 
Al web delS AmiCS delS AteneuS Podeu ConSultAr leS SortideS PuntuAlS ProgrAmAdeS.


