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El catàleg que teniu a les mans, editat per la Federació d’Ateneus de Catalunya, vol 
ser una eina eficaç que us ajudarà en la gestió diària de les vostres entitats gràcies 
als avantatges i als serveis que us oferim. L’objectiu de la FAC és adaptar-se a les 
necessitats i exigències canviants dels ateneus i entitats federades, per aquest motiu 
aquest catàleg té vigència fins el 31 de desembre de 2014.

Podreu trobar a la vostra disposició serveis gratuïts oferts per la Federació  i preus 
especials per contractar empreses amb les quals hem signat convenis. I, enguany, 
a més, tenim assessorament personalitzat en matèria fiscal, jurídica, lingüística, 
comunicativa, d’assegurances, subvencions, dinamització cultural, eficiència 
energètica i arquitectura i enginyeria. Aquests serveis també ofereixen gestions 
específiques a preu especials.

Per aquest 2014 us hem preparat un ampli ventall d’ofertes culturals. I per als 
dirigents d’entitats, El Club del Directiu, fet a mida amb informació, recursos, 
propostes i activitats pensades exclusivament per fer el vostre dia a dia més fàcil.

I com sempre, us mantindrem informats de les novetats a través del web www.ateneus.cat 
i els butlletins electrònics setmanals.
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Els serveis oferts des de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
es basen en una assessoria i un guiatge a les entitats per 
resoldre problemes i dubtes concrets. L’objectiu és donar 
suport continuat i específic en funció de les necessitats de 
cada entitat. A més d’assessorar la Federació ofereix l’opció 
d’accedir a una gestió integral directa amb preus especials 
per a les entitats federades.
Des de la seva implantació els serveis s’han anat ampliant per 
adaptar-se als requisits i les exigències de totes les entitats. 
Les assessories gratuïtes presencials tenen una durada de 30 
minuts i es realitzen a la seu de la Federació en els horaris 
indicats per a cada servei. Tots els serveis s’han de demanar a 
ateneus@ateneus.cat

SERVEIS FAC:
ARA MÉS FÀCIL

            SERVEI D’ASSEGURANCES

Solució de dubtes sobre assegurances contractades o ampliació de cobertures.

  Assessorament personalitzat: presencial, telefònic o per internet.

  Visita i avaluació de les instal·lacions: comprovació per part de personal  
 especialitzat del compliment de les normes de seguretat vigents.

  Elaboració d’un informe tècnic: avaluació de les pòlisses de l’entitat i   
 proposta d’alternatives de millora. 

 Contractació d’assegurances: servei de gestió d’assegurances ètiques i   
 solidàries basat en criteris col·lectius a preus especials.

 Assessorament presencial: demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat, al   
 telèfon 932 688 130 o directament a Javier Gómez jgomez@arccoop.coop

SERVEI OFERt PER: Arç CorrEDoriA D’AssEgurAnCEs
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@teneus.cat / Javier Gómez jgomez@arccoop.coop

> 
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   SERVEI DE COMUNICACIÓ

Assessorament personalitzat per millorar la comunicació interna i externa de cada 
entitat a través de l’orientació per crear un pla estratègic de comunicació, ajuda a 
l’hora de seleccionar personal de comunicació o analitzar accions ja realitzades.

 Assessorament personalitzat: presencial, telefònic o per internet.

 Consultes específiques: difondre esdeveniments, ajuda a l’hora de contractar  
 o dissenyar un lloc web, etc.

  Assessorament presencial: demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat   
 o al telèfon 932 688 130.

 Realització d’un pla de comunicació de l’entitat

 Creació de plans de comunicació per a accions puntuals

 Disseny de material promocional o informatiu

 Creació de continguts

 Butlletí electrònic per a entitats: La Federació ofereix a les entitats   
 federades un servei de butlletí electrònic personalitzat per comunicar-vos de   
 forma ràpida, senzilla i moderna amb els vostres socis. Amb un gestor de   
 continguts molt senzill, podreu introduir la informació, programar els enviaments  
 i decidir a quins destinataris va dirigit.

 • 3 plantilles a escollir
 • Enviament il·limitat
 • Base de dades moderna

 El servei també inclou ampliacions, com l’opció d’enviar SMS (preu a part).

 Assessorament presencial: demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat
 o al telèfon 932 688 130.

SERVEI OFERt PER: Enginy DigiTAL
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

>
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SERVEI OFERt PER: FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat 

> 



           SERVEI COMPTABLE I FISCAL

  Assessorament especialitzat en temes comptables, fiscals i laborals  
 que puguin sorgir dins de l’entitat. Els nostres assessors treballen   
 exclusivament amb entitats sense finalitat lucrativa, fet que els fa ser   
 especialistes en el tercer sector. Aquest servei pretén donar resposta a una   
 sèrie de qüestions habituals per a les entitats, com per exemple: l’interès   
 de l’exempció d’IVA, les obligacions fiscals i comptables de les entitats,   
 l’impost de societats, la remuneració dels monitors i els voluntaris o el cost de la  
 contractació de personal, entre altres.

 S’ofereixen preus especials per a la gestió de la comptabilitat, les nòmines, etc.

 Assessorament presencial: demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat
 o al telèfon 932 688 130.

SERVEI OFERt PER: gEsTió FAss
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

>SERVEI OFERt PER: FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 

           SERVEI DE DINAMITZADORS CULTURALS

 Suport especialitzat a les entitats federades, mitjançant un equip de   
 dinamitzadors culturals coordinat per l’equip tècnic de la FAC, per tal d’afavorir  
 la programació eficient d’activitats innovadores a partir dels recursos   
 disponibles de l’entitat.
 El servei inclou l’assessorament individualitzat durant un període de cinc
  mesos per:

 • Analitzar l’entorn de l’entitat per detectar noves oportunitats d’activitat.

 • Donar suport a la junta per generar noves seccions o activitats i promoure         
    l’adaptació al canvi d’hàbits i costums de participació i consum cultural.

 • Facilitar espais de trobada per fomentar la relació entre altres agents de l’entorn.

 • Aportar eines que facilitin la gestió eficient de les activitats que s’hi porten a terme.

 • Facilitar l’apropament de les activitats a nous col·lectius (joves, infants...).

 Podeu consultar els preus al web de la federació: www.ateneus.cat

8 9



            SERVEI DE MATERIAL

 Lloguer de material: les entitats podeu sol·licitar de forma gratuïta material   
 per a la realització d’esdeveniments. Es disposa de projector, pantalla i equip de so i  
 urnes transparents per fer votacions i consultes.

  Carnets de socis: personalitzem els vostres carnets de socis amb el disseny  
 que ens feu arribar a preus especials.

  CARACtERíStIquES DEL SERVEI:

 • Impressió de targetes de plàstic a doble cara i 4 tintes.
 • Cada entitat pot fer el seu disseny o demanar-lo a la Federació.
 • Opció de personalització amb les dades que l’entitat vol: nom, número de socis...
 • Altres opcions serien: codi de barres, banda magnètica... Si es vol una altra   
    especificitat, es pot demanar.
 • Possibilitat de reimpressió dels carnets.

SERVEI OFERt PER: TECnoCArD i FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> SERVEI OFERt PER: ConTExTuAL i ConsorCi pEr A LA normALiTzACió LingüísTiCA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat  

> 

            SERVEI EN FORMACIÓ

  us oferim la possibilitat de programar formacions específiques i  
 personalitzades per a la vostra entitat. Podeu fer-nos arribar les vostres  
 peticions i us prepararem la jornada a mida a un preu especial.

SERVEI OFERt PER: FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER MéS InFORMACIó: ateneus@ateneus.cat  

> 

           SERVEI LINGÜÍSTIC

 Correcció de textos breus, cartes...

 Correcció: preus especials per a correccions més complexes, traduccions...

 Organització de sessions de sensibilització dirigides al personal   
 d’atenció al públic de les entitats.

 Presentacions dels recursos lingüístics existents a la xarxa per al personal  
 d’atenció al públic de les entitats.

 Preferència en la inscripció als cursos del consorci per a la normalització  
 Lingüística per a tots els socis dels ateneus.
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SERVEI OFERt PER: sEimproDAT i FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 
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           SERVEI JURÍDIC

Assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats federades per facilitar el 
compliment de la normativa legal vigent en qüestions com l’adaptació d’estatuts, la llei 
orgànica de protecció de dades (LOPD) o els requisits d’organització d’espectacles. 

  Assessorament personalitzat: presencial, telefònic o per internet.

  Informes jurídics: sobre punts de la legislació que afecten directament les entitats.

  Revisió dels estatuts

  Adaptació d’estatuts a la llei 4/2008

  Contracte d’arrendament i/o explotació de bar

  Presentació de documentació al departament de justícia

 Redacció de convocatòries i certificats d’assemblees o juntes directives

  Models administratius

 Tramitació del reconeixement d’utilitat pública: anàlisi i gestió

 Anàlisi i elaboració d’un pla de viabilitat de l’entitat

 
Assessorament presencial: demanar cita prèvia a ateneus@ateneus.cat

 o al telèfon 932 688 130.



 
  SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa de treballs en Benefici 
a la Comunitat, voluntariats i convenis de pràctiques amb estudiants. El Servei 
de Recursos Humans també és el responsable de redactar els informes explicatius 
d’interès per a les entitats federades. 

  Assessoria laboral: assessorament presencial en matèria laboral.

  Pràctiques per a estudiants: col·laboració amb el departament    
 d’ensenyament per a la formació pràctica a les entitats federades d’estudiants  
 de formació professional, artística i de règim especial.

  Treballs en benefici de la comunitat (TBC): possibilitat d’incorporar   
 persones, provinents del departament de justícia, que tenen causes penals   
 pendents i que han de complir treballs en benefici de la comunitat (tbc) per un  
 període de temps concret. S’accedeix al servei a través de la federació.

SERVEI OFERt PER: gEsTio FAss i FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 
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SERVEI OFERt PER: EFiEnEr
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 

        GESTIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

S’ofereix amb la col·laboració de l’enginyeria especialitzada EFIEnER. L’objectiu és fer 
possible que les entitats redueixin despeses en els subministraments d’energia.

 Assessorament personalitzat: telefònic o per Internet, en matèria   
 d’adquisicions de materials o equips consumidors d’energia i en gestió   
 energètica de les instal·lacions de les entitats. 

 Gestió de la contractació del subministrament d’electricitat: per un   
 mínim import, entrareu en el procés de negociació conjunta d’un acord marc amb  
 tarifes més avantatjoses que permetin generar un estalvi econòmic. 

 Introducció de criteris d’eficiència energètica: revisió dels projectes de  
 rehabilitació de les entitats amb l’objectiu d’introduir criteris d’eficiència   
 energètica i aconseguir reduir la despesa en energia. 

Assessorament presencial en matèria laboral



SERVEI OFERt PER: LA FEDErACió D’ATEnEus DE CATALunyA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 

 
    SERVEI DE SUBVENCIONS

Des de la Federació mantenim una comunicació constant amb les entitats sobre les 
noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar.

  Assessorament: com presentar, gestionar i tramitar les subvencions i ajuts.

  Gestió integral d’ajuts
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SERVEI OFERt PER: grup iDEA
PER ACCEDIR AL SERVEI: ateneus@ateneus.cat

> 

        SERVEI D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA

S’ofereix amb la col·laboració de l’empresa especialitzada GRuP IDEA. L’objectiu és 
facilitar a les entitats el compliment i l’adequació a les normatives com també la 
remodelació d’espais.

  Assessorament personalitzat: presencial, telefònic o per internet. 

  Informes tècnics d’ateneus (ITA): informe de l’estat general de l’entitat. 

  Aixecament i digitalització de plànols de l’estat actual de l’entitat

  Projectes de millora d’imatge corporativa d’espais

  Projectes de legalització: millora i adaptació dels espais a la normativa vigent. 

  Llicències d’activitats: tramitació de la legalització de l’activitat. 

  Pla de manteniment: bon estat de conservació dels elements constructius. 

  Auditoria de manteniment: avaluació de l’estat de manteniment 

  Servei de supervisió i control periòdic del manteniment 

  Redacció de plecs de condicions per a la licitació d’obres i serveis i  
 redacció dels contractes d’execució de serveis



La Federació d’Ateneus, a més a més dels serveis que ofereix 
a les entitats, ha desenvolupat una sèrie de recursos dirigits 
a les associacions i als seus directius per mantenir-los 
informats i facilitar la seva tasca al capdavant de les entitats.

A +: 
VALOR
AFEGIT
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> AGENDA
Les entitats teniu a disposició l’agenda per publicar esdeveniments 
i activitats directament al web de la FAC. teniu la possibilitat 
d’implementar l’agenda a la vostra pàgina web per anunciar les 
vostres activitats.

> AMICS DELS ATENEUS
és un concepte creat per la Federació d’Ateneus de Catalunya que 
busca divulgar i fer arribar a tots els públics, a través de projectes 
i activitats, la realitat del món associatiu i ateneístic. Compta amb 
un web www.amicsateneus.cat on s’hi pot trobar informació i 
activitats.

> BIBLIOTECA DE LA FEDERACIÓ
Podeu consultar a través del web de la FAC els llibres i documents 
disponibles a la biblioteca de la Federació. Es poden consultar 
presencialment.
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> CATÀLEG D’ACTIVITATS - IMPULSA’T

Rebreu semestralment un catàleg amb sis activitats de fàcil gestió 
per a les vostres entitats. A més a més trobareu al web de la FAC 
altres propostes i activitats que s’aniran actualitzant i ampliant.

> CLUB DEL DIRECTIU 
Ser del Club és gratuït i oferim avantatges exclusius per 
directius d’entitats federades: enviament d’SMS amb noves 
subvencions i convocatòries, InfoFAC digital, butlletí electrònic 
setmanal, revista Ateneus gratuïta semestral, carnet 
identificatiu, descomptes en activitats de la FAC (Jornades de 
formació...) i avantatges culturals.

> ESPAI A
és un projecte de treball en xarxa per a espectacles amateurs 
de dansa, música, cant i teatre, que es duen a terme als 
ateneus. L’objectiu és dinamitzar els espais de les entitats 
culturals sense ànim de lucre. 
tota la informació a www.espaia.cat   

> FORMACIÓ
Es desenvolupa un programa regular de Jornades de 
Formació dirigides a directius i responsables de les entitats 
i associacions socioculturals de Catalunya. El contingut de 
les jornades es planteja en funció de les necessitats, reptes i 
dificultats del teixit associatiu i tenint en compte les peticions 
de les entitats federades.

> InfoDIrectIus
Butlletí electrònic gratuït d’enviament exclusiu per a entitats 
federades i directius de caràcter setmanal amb informació 
directa sobre actualitat, subvencions, formació, ofertes 
culturals i activitats de la federació.

> INFOFAC
trimestralment us fem arribar aquesta publicació que aplega 
tots  els esdeveniments i temes d’interès relacionats amb la 
FAC i les activitats de les entitats federades.

NOVETAT 2014!
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> MRW
L’ empresa d’enviaments MRW té un pla d’ajuda per a entitats 
sense ànim de lucre amb descomptes a partir d’un 70  % sobre 
els seus preus oficials. 

> MODELS ADMINISTRATIUS
Documents per convocar l’assemblea, un model d’estatuts, 
cartes de felicitació, per demanar la Creu de Sant Jordi, etc. Al 
web de la Federació trobareu exemples i models de documents 
que us poden ser d’utilitat.

> INFORMES JURÍDICS 
I LA «INFORMACIÓ ÉS CLAU»
Publiquem periòdicament informes actualitzats sobre les lleis 
i normatives dels àmbits que afecten directament les entitats. 
Les podeu trobar a www.ateneus.cat/la-informacio-es-clau

> SERVEIS AL TERRITORI
La FAC ofereix la possibilitat de desplaçar els seus serveis 
presencials al territori a petició d’un seguit d’entitats per tal 
d’acostar-nos a les entitats i fer-los la vida més fàcil.

> SMS
Informació directa i personalitzada exclusiva per als membres del 
Club del Directiu al telèfon mòbil amb informació important sobre 
subvencions, premis, i recordatoris de reunions.

> PREMIS ATENEUS I JOVE, PROPOSA!
Anualment la Federació convoca aquests guardons per premiar 
les iniciatives de les entitats socioculturals catalanes.
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> PROJECTE SOCIAL «TOTS HI TENIM LLOC»
un programa de cohesió social i lleure que ofereix activitats 
socioculturals dels ateneus a persones que es troben en risc 
d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-les i integrar-les a la 
societat. Compta amb la col·laboració de Càritas, la Federació 
Catalana de Voluntariat social i el Departament de Benestar i 
Família de la generalitat de Catalunya.

> PROYECTO DONO
Ofereix productes cedits per Microsoft i Cisco a OnG, fundacions i 
entitats no lucratives a través del lloc web www.proyectodono.org

> REVISTA Ateneus
Revista semestral de reflexió i anàlisi sobre els temes que afecten el 
moviment ateneístic. La subscripció costa 10€ anuals. Els directius 
tenen la subscripció gratuïta.

> TR3SC
El carnet del Club de Cultura ofereix promocionar les activitats 
de les entitats federades a través del seu lloc web i els seus 
butlletins de forma gratuïta. Per fer-ho heu de posar-vos en 
contacte amb la FAC, que us proporcionarà un formulari a omplir.

> XARXANET.ORG
El portal d’associacionisme i voluntariat  que ofereix la 
possibilitat de difondre activitats i compartir reflexions entorn 
del moviment associatiu. www.xarxanet.org

> WEB ESPAIS
Posem a la vostra disposició un web on trobar i publicar 
informació detallada sobre els espais de les entitats membres 
de la FAC disponibles per lloguer o cessió. teniu la possibilitat 
d’implementar aquest web d’espais a la vostra pàgina web per 
promocionar el lloguer o cessió d’espais.
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La Federació té subscrits convenis amb empreses de sectors 
molt diversos per tal d’obtenir avantatges i descomptes per a 
totes les entitats federades. 
A continuació us detallem els avantatges, les empreses, i les 
seves dades de contacte. per poder gaudir dels descomptes 
i avantatges heu de posar-vos en contacte amb l’empresa i 
identificar-vos com a membres de la Federació d’Ateneus.

MAPA
D’AVANTATGES

> Arç sErVEis inTEgrALs D’AssEgurAnCEs
és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de 
l’economia social i en assegurança ètica i solidària.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Javier Gómez / 695 911 457 
jgomez@arccoop.coop / www.arccoop.coop

> ConTExTuAL
és una empresa dedicada a l’edició de textos que us oferirà serveis de 
traducció,  correcció, transcripció, interpretació i assessorament lingüístic.

Descompte del 10 % per a federats
Contacte: Ivan Heras / 695 304 482
info@contextualsl.com / www.contextualsl.com

> punT TV
Punt tV és un empresa que confecciona vídeos i material audiovisual i ofereix 
suport en la gestió de les xarxes socials.

Descompte del 20% per a federats
Contacte: Jordi Escofet / 938 921 531
info@punttv.net /  www.punttv.net
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> grup HErmEs ComuniCACions sL
és l’empresa distribuïdora del diari El Punt Avui i ofereix descomptes en la 
subscripció al diari.

Descompte del 10 % per a federats
Contacte: Jordi Rabassó / 932 276 622
jrabasso@elpunt.cat / www.elpuntavui.cat

> DiAri ARA
és una publicació de premsa periòdica.

un mes d’accés digital gratuït per a socis de les entitats federades 
subscripcions.ara.cat/promocions/ateneus
www.ara.cat

> pLAnning gEnErAL D’EspECTACLEs
és un grup especialitzat en l’organització d’esdeveniments, festes majors, 
obres de teatre, etc.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: toni Pellicé / 932 848 080
tonipellice@planning.cat / www.planning.cat

> gEsTió FAss 
Ofereix serveis d’assessorament i gestió en matèria fiscal, comptable 
i laboral. Aposten pel sistema de Comptabilitat Compartida a través 
d’Internet.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Roger Santiago / 933 010 828
roger@gestiofass.cat / www.gestiofass.cat

> LA rosEr nADAL i EL CArLEs ViVEs 
Són artesans i ceramistes de peces commemoratives i guardons.

Descompte del 10 % per a federats
Contacte: Roser nadal i Carles Vives
938 400 039 / 620 990 789 / 699 977 759
rnadalvinyeta@gmail.com / www.rosernadal.cat

> TrEsC
Permet a tots els associats dels ateneus fer-se socis del Club de la 
Cultura amb descompte.

Preus especials per a socis dels ateneus federats
www.tresc.cat/promo/ateneus
www.tresc.cat
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 > sonosTuDi 
Ofereix serveis audiovisuals, tant de lloguer de material com de realització d’esdeveniments 
en directe. Proporciona l’assessorament tècnic necessari per l’equipament audiovisual de 
qualsevol sala o espai i la possibilitat de fer-ne la instal·lació completa.

Descompte del 20% per a federats
Contacte: toni Pelegrín / 933 001 630 / 670 240 972
comercial@sonostudi.com / www.sonostudi.com

> L’AssoCiACió rECoLLim i LA FunDACió ComTAL 
Gestionen el Programa d’Integració Laboral InCORPORA, un servei de recursos 
humans gratuït d’integració de persones en risc d’exclusió social. 

Gestió gratuïta
Contacte: Laura Figueras / 931 061 728 / 648 056 236 
laura.figueras@recollim.org 

> 4 TiCKETs 
és una plataforma d’àmplies prestacions de venda d’entrades en línia i 
màrqueting cultural adaptat als recintes escènics dels ateneus. 

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Carlota Magriñá / 934 960 376
entradas@4tickets.es / www.4tickets.es
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> ConsDECor 
és una empresa especialista en arts gràfiques i papereria.

Descompte del 10 % per a federats
Contacte: Joan Vallcorba / 934 155 585 / 659 918 052
joan@consdecor.com / www.consdecor.com

> ACúsTiC BArnA
és una empresa dedicada al lloguer i muntatge d’equips de so i llum.

Descomptes del 20% per a federats
Contacte: Xavi Gómez / 617 412 903
xavi@acusticbarna.cat / www.acusticbarna.cat

> nEW EsprEsso sL
Cafès novell ofereix cafeteres per als socis dels ateneus alhora que, per cada 
cafetera venuda entre els socis de la FAC, converteix un 3% del seu cost en cafè 
que dóna a organitzacions dedicades a l’acció social.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Carles Sanz / 938 901 211
csanz@cafesnovell.com / www.cafesnovell.es

M
AT

ER
IA

L 
TÈ

CN
IC

 
M

AT
ER

IA
L 

TÈ
CN

IC
 

30 31

SONOSTUDI AUDIOVISUALS i línia, CMYK i Pantone 287 C, Positiu



RE
CU

RS
OS

 E
CO

Nò
M

IC
S

RE
HA

BI
LIT

AC
IÓ

 D
’ES

PA
IS

RE
CU

RS
OS

 E
CO

Nò
M

IC
S

RE
HA

BI
LIT

AC
IÓ

 D
’ES

PA
IS

> FiArE 
és una banca ètica que ofereix tant crèdits a circulant i per a inversions
com préstecs hipotecaris.

Preus especials per a entitats de base associativa
sense afany de lucre
Contacte: Jordi Ibáñez / 933 689 982
jibanez@projectefiare.cat / www.proyectofiare.com

> Coop57
és una cooperativa de serveis que destina recursos propis a donar préstecs a projectes 
d’economia social que promoguin l’ocupació, el cooperativisme, l’associacionisme, la 
solidaritat i la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Contacte: Ramon Pascual / 932 682 949
coop57@coop57.coop / www.coop57.coop

> FroyA 
Són especialistes en remodelar i gestionar íntegrament sales d’espectacles, 
teatres, cinemes, auditoris i sales polivalents.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Xavier Casanovas / 686 802 064
comercial@froya.es / www.froya.es

> EFiEnEr
Empresa que ofereix serveis d’assessorament en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, execució de projectes d’instal·lacions elèctriques i mecàniques així  com 
assessorament en la negociació de contractació del subministrament d’electricitat.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Enric Montseny / 934 053 458
emontseny@efiener.com / www.efiener.com

> pimExA
Empresa especialitzada en sistemes de detecció i extinció d’incendis i d’altres 
sistemes de seguretat integral. 

Descompte del 25% per a federats
Contacte: toni Martínez / 938 980 750 / 609 131 207
toni.martinez@pimexa.com / www.pimexa.com

> grup iDEA 
és una empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, especialitzada 
en arquitectura corporativa.

Preus especials per a entitats federades 
ateneus@ateneus.cat / www.grupidea.com
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> impLAnTA ArQuiTECTurA 
Ofereix serveis de gestió integral de projectes d’arquitectura, enginyeria i construcció.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Carlos Morancho / 936 756 788
c.morancho@implanta.com / www.implanta.com 

> sTrong
Ofereix projectes de rehabilitació i solucions tècniques a nivell escènic, tant de 
maquinaria com d’il·luminació, vestuari i audiovisuals.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Esteve Guillot / 629 373 345
eguillot@strong.es / www.strong.es

> 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.

Preus especials per a entitats federades
ateneus@ateneus.cat / www.iberdrola.es

> KBQFAn
és una empresa de serveis de màrqueting directe i promocional: fan 
impressions, mailing, embossament de revistes per a enviaments, bustiades, 
tractament de bases de dades, etc.

Descomptes del 10 % per a federats
Contacte: Jordi Escrigas / 935 750 691
kbqfan@kbqfan.com / www.kbqfan.com 

> pAnorAmA iTC ViATgEs  
Especialistes en l’organització de viatges i serveis turístics.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Olga quintilla / 934 585 556
olga@viatgespanorama.com / clubcataladeviatges.com

DurÀ AuToCArs sL
Ofereix múltiples possibilitats de transport per a tot tipus de col·lectius amb 
professionalitat i seguretat.

Descomptes entre un 5 % i un 10 % per a federats
Contacte:  Estefania Antequera / 935 940 231
info@autorcarsdura.com / www.autocarsdura.com
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+
INFORMACIÓ

Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
tel. 932 688 130
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
Facebook: Federació d’Ateneus
twitter: AteneusCat

HorAri
La Federació és oberta de dilluns 
a divendres de 9.00h a 14.00h i de 
dilluns a dijous de 16.00h a 20.00h.
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CLUB
DEL
DIRECTIU

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

Informació exclusiva
i avantatges per a directius

AMB EL SuPORt DE:



Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
Tel. 932 688 130
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat


