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EDITORIAL

AMICS I AMIGUES:
Arribem a l’Infofac número 14, just en un final de curs atrafegat, com tots els estius, on
s’ajunten i acumulen temes inacabats, amb novetats inesperades, amb projectes en
curs, oberts, i que requereixen el màxim de les nostres sinèrgies i esforços comuns. I
a això hi hem de sumar l’inici de les activitats estivals, per això us animo a continuar
perseverant encara més en la nostra tasca associativa.

En aquest Infofac us informem, si no ho sabíeu ja, que la bona feina realitzada per
tots i totes durant el procés de tretze mesos de durada del 5è Congrés ha rebut una
valoració molt positiva, com a mínim per part d’una de les nostres administracions.
L’Ajuntament de Barcelona ens va guardonar amb un segona posició en el Premi
Barcelona Associacions celebrat el passat mes de maig per un projecte que sintetitza-
va el procés per portar a terme el Congrés i el que es pretenia aconseguir, dibuixar
nous objectius i reptes i les línies de treball per aconseguir-los. En aquest sentit, consi-
dero que ens premien a tots, a la tasca realitzada per totes les entitats i pels seus
representants, aportant la seva experiència i propostes de futur.

Molta feina a fer, en la qual ja treballem des de la FAC. Per fer possible totes les peti-
cions i necessitats dels diferents ateneus i centres culturals federats aquest any s’esta-
bliren les bases i fonaments, a través de noves eines de gestió de la informació i la
comunicació. Avancem en el camí de potenciar la col·laboració en xarxa i la interacció
entre entitats i entre la pròpia Federació i les entitats a través de les noves tecnologies.
En la via, no només de professionalitzar l’associacionisme sociocultural i d’agilitzar i
millorar les nostres gestions, si no de fer de la FAC una sola veu de conjunt que ens
representi i doni la força de les voluntats que realment agrupem.

No vull acabar sense fer una crida a totes les entitats per a que presentin les seves
candidatures a la nova convocatòria dels Premis Ateneus 2009. De ben segur, ens
consta, la realització de projectes innovadors que fomenten i promouen la nostra cul-
tura des dels ateneus. Tanmateix, hi ha moltes categories i es valorarà la feina ben
feta. No dubteu que tots teniu possibilitats. Per això, us animo a participar amb noves
propostes! 

Per a tots els que pugueu us desitjo que gaudiu de l’estiu, millor si ho podeu fer fruint
d’unes ben merescudes vacances, si no és així, que el vostre treball sigui fructífer,
espero retrobar-nos de nou en el començament del nou curs amb noves i reforçades
il·lusions. Molta salut a tots.

Pere-Joan Pujol i Macau
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya 



2RESUM DE LES TROBADES 
DE REMODELACIÓ DE SERVEIS 

Un dels principals objectius del Projecte 2009 de la FAC consistia en
fer una renovació dels serveis bàsics que fins ara oferia, adequant-
se a les demandes de les entitats. És per això que, els dies 8, 22 i 29
de maig, LA FEDERACIÓ VA REALITZAR TRES TROBADES A LA

SEVA SEU AMB ATENEUS PER DETECTAR LES NECESSITATS REALS

DE LES ENTITATS, POSSIBLES MILLORES I NOVES PROPOSTES DE

SERVEIS. 

Així doncs, es van establir aquestes reunions amb ateneus agrupats
per semblances i projecció en el seu territori i diferenciats per
dimensions, activitats i ubicacions, atès les grans diferències que hi

ha entre uns i altres. Un membre de la Junta va ser el responsable de conduir les trobades en les
quals van participar 14 entitats d’arreu de Catalunya, representant les diverses inquietuds atene-
ístiques.

La valoració general és molt positiva tant pel funcionament com per les aportacions fetes.
Sintetitzant molt les peticions, hi ha una demanda general per potenciar les relacions en xarxa
entre entitats, l’intercanvi d’experiències, la difusió d’activitats conjuntes i la comunicació. A més,
es va demanar a la Federació que actuï d’intermediària establint acords amb empreses per
aconseguir millors preus en qüestió de serveis, assegurances, espectacles, etc. Altres peticions a
destacar van ser la voluntat de que es creïn noves eines de gestió de la informació que generen
les pròpies entitats com l’ampliació dels actuals serveis d’assessoraments.
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OBJECTIU JOVENTUT!

Un dels projectes de la Federació d’Ateneus de Catalunya pel 2009
passa per adequar la visió que es té des de l’administració de la
tasca que fan els ateneus, casals i centres culturals d’aquest país
amb els joves. Ens trobem amb que el desconeixement i els estereo-
tips més estesos sobre el món ateneístic a nivell social arriben fins i
tot a les pròpies administracions públiques. 

Aquest desconeixement es manifesta en manca d’ajuts i recolza-
ment cap a entitats que treballen amb joves, sense estar registrades
com associacions juvenils. I que, per tant, no poden comptar amb
les subvencions que atorga la Secretaria de Joventut perquè no

compleixen el requisit més bàsic. La realitat és que moltes de les entitats federades programeu
activitats amb joves quan no us adreceu directament aquest públic. Tanmateix, ningú no disposa
de dades precises sobre el volum de joves que hi participen ni sobre les activitats que realitzen. 

L’Estudi d’Equipaments que la FAC està elaborant amb el suport de la Secretaria d’Acció
Ciutadana ens aportarà dades precises. Un cop analitzades aportaran informació essencial per
presentar a les administracions perquè puguin fer una valoració real de la contribució del món
associatiu sociocultural a l’esbargiment juvenil. 

En aquest sentit, membres de la Junta es van reunir el passat 20 de maig amb el Secretari de
Joventut, Eugení Villalbí, per demanar que s’ampliï el nombre i el tipus d’entitats que accedeixen
als seus ajuts. Aquesta reunió va servir com a pressa de contacte per establir compromisos ini-
cials. 
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MAIG 2009: UNA JORNADA DE FORMACIÓ

Durant el mes de maig, el dissabte 23, es va fer una formació per a les entitats federades al Centre d’Estudis
Suport Associatiu, al Prat de Llobregat. El títol de la jornada va ser “Les responsabilitats dels membres de les
juntes i La Nova Llei d’Associacions” sota la ponència de Víctor García, un dels formadors especialitzats del
CESA. L’assistència va ser tot un èxit, amb 33 assistents de 18 entitats federades, superant les previsions i el
límit d’inscripcions fixat prèviament.

Per a aquest 2009 ja estan programades altres jornades formatives pensades per millorar la gestió de les
entitats i les tasques de dinamització social que realitzen:

• Taller formatiu: L’aplicació de la llei de protecció de dades (1) (3 d’octubre de 2009)

• Taller formatiu: Perquè ha plegat? Captació, retenció i motivació del soci com a voluntari (1)
(24 d’octubre de 2009)

• Taller formatiu: L’aplicació de la llei de protecció de dades (2) (14 de novembre de 2009)

• Taller formatiu: Perquè ha plegat? Captació, retenció i motivació del soci com a voluntari (2)
(28 de novembre de 2009)
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DIVERSES ENTITATS

En aquest espai, recollim i responem dubtes o preguntes plantejades per les entitats, que puguin
ser d’interès per a la resta d’associacions. Si ens voleu traslladar alguna pregunta feu-nos-la arri-
bar a l’adreça electrònica ateneus@ateneus.cat.

QUÈ ÉS EL CODI ÈTIC DE L’ASSOCIACIONISME?
El codi ètic de les associacions de Barcelona és un tractat elaborat, després de la celebració del
primer Congrés de les Associacions de Barcelona (2001), com a eina bàsica per iniciar un procés
de vertebració, cohesió i reconeixement del teixit associatiu de la ciutat. En la seva redacció van
participar més de 800 organitzacions i va ser aprovat per les 746 persones assistents a la sessió
inaugural del 1r Congrés de les Associacions.
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33 assistents i 18 entitats van participar de la jornada de formació



4SIS NOVES ENTITATS S’INCORPOREN 
A LA FEDERACIÓ! 

Donem la benvinguda a sis noves entitats que en els darrers mesos s’han adherit a la Federació, amb les que
arribem a les 145 entitats federades. Animem a les noves entitats a aprofitar els serveis i la formació que ofe-
rim per millorar la seva gestió i les activitats que ofereixen a la ciutadania del seu entorn. Són les següents:

• SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA L’OBRERA DE MORA D’EBRE.

Un històric centre cultural creat el 1903 amb la finalitat de promoure activitats culturals i de lleure amb els
joves i d’acollir altres entitats similars.

• EL CENTRE CULTURAL DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ. 

Fundat el 1898, és la continuació de la Societat Catòlica del Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. Té
com a finalitat el foment de la cultura i el compromís social de transmetre valors humans i cristians.

• L’AVENÇ, CENTRE CULTURAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT.

Una de les entitats més arrelades i amb més tradició al seu municipi, creada el 1906. Actualment, té dotze
seccions, 1 entitat adherida i 3 entitats més ubicades a la seva seu. Va néixer amb la finalitat de fomentar
la cultura local i impulsar l’esport.

• ATENEU HORTENC DE BARCELONA.

Fundat el 1864 al barri d’horta. Està centrat en la promoció d’activitats lúdiques, esportives, l’excursionis-
me, com d’altres vinculades al coneixement de la naturalesa.

• L’ESPIGA DE LES CORTS. 

Entitat històrica de les Corts, fundada el 1924. Ofereix múltiples activitats lúdiques i culturals per a totes les
edats. Gaudeix d’una coral amb molta vitalitat i d’un teatre obert a qualsevol que vulgui realitzar activitats
culturals.
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GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ

Donem la benvinguda al GEIEG un dels clubs capdavanters de Catalunya.
Conegut popularment com el Grup va ser fundat l’any 1919 amb la finalitat de
fomentar la pràctica de l’esport i la cultura, enteses com a eines per l’enforti-
ment de les relacions socials. 

Amb 18.000 socis podem afirmar que, ara per ara, gaudeix d’una molt bona
salut. A més, compta amb un important patrimoni en instal·lacions, que consta
de tres instal·lacions a la ciutat de Girona, a més d’un local social i un refugi de
muntanya.

Els seus socis poden gaudir d’un amplíssim ventall d’activitats esportives i cultu-
rals. Destaca també en l’esport de competició, en el qual és punter en l’àmbit
estatal en diverses modalitats. Així mateix, l’entitat també promou i organitza un

gran nombre d’activitats socioculturals, obertes a la participació popular. 

Es divideix en setze seccions i estructura els seus serveis en tres àrees: l’àrea de condició física i salut, l’àrea
d’ensenyament i els tornejos socials. Totes les activitats sota la supervisió estricta de tècnics professionals.
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30è ANIVERSARI DEL CONSELL 
NACIONAL DE LA JOVENTUT 
DE CATALUNYA (CNJC)

L’any 1979 es va reconèixer per Decret la cre-
ació del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC). La plataforma juvenil tenia
un antecedent en la Taula de Joves, creada al
1976. La seva creació responia a necessitats
conjunturals de la jove democràcia que
requeria un interlocutor entre el nou Govern
de la Generalitat i els joves que sortien de la
clandestinitat i la lluita política i social.

Després de 30 anys el CNJC ha superat totes
les previsions de durada, consolidant-se com
una organització independent i imprescindi-
ble com a marc unitari i estructura de suport
de tot el teixit associatiu juvenil. D’altre mane-

ra, no hauria estat possible una representació i reivindicació conjunta en el Pla Nacional de la Joventut, els
tres Congressos de la Joventut o el Festival Mundial de la Joventut. 

En aquests anys n’han format part 130 associacions i s’han tirat endavant projectes tant importants com el
Triangle Jove. Aquest últim, creat al 1999, celebra també el seu 10è aniversari. El Triangle Jove es var crear
amb l’objectiu de servir d’espai de col·laboració entre els consells de la joventut de Catalunya, les Illes
Balears i la Comunitat Valenciana, possibilitant l’intercanvi, potenciant la participació i la millora de la qua-
litat de l’associacionisme en tot el territori lingüístic català amb naturalitat i sense impostures polítiques. 
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5

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ATENEUS
2009

Us animem a presentar la vostra candidatura a la nova convoca-
tòria dels Premis Ateneus. El període de presentació de projectes
finalitzarà el proper 10 de setembre. El lliurement dels Premis es
realitzarà en un acte que es celebrarà al desembre. 

A www.ateneus.cat hi trobareu les bases de la convocatòria.
Aquests premis, que entrega la Federació d’Ateneus de
Catalunya, volen ser un reconeixement i una ajuda per a aquelles
activitats que organitzeu des de les vostres entitats. Així doncs, us

recomanem que no deixeu d’aprofitar l’ocasió d’optar a un dels guardons, cadascun està dotat amb 1.500 €. 

Aquest any hi hauran 6 categories obertes: Premi als Mitjans de Comunicació, Premi a la Trajectòria Individual,
Premi a la creativitat en Arts escèniques, Premi a la creativitat en Música, Premi a la Innovació i Premi a
l’Activitat Sociocultural. 

Qualsevol entitat, empresa o persona de Catalunya vinculada amb el món del associacionisme sociocultural
pot optar també als Premis Reconeixement que reben un guardó sense dotació econòmica. Consten de 4
categories: Premi als Mitjans de comunicació professionals, Premi a la Trajectòria individual, Premi a l’espon-
sorització i/o mecenatge i el Premi a l’Ateneu de l’any.
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6EL 2on PREMI BARCELONA
ASSOCIACIONS RECAU EN LA FAC

El passat 14 de maig, l’Ajuntament de Barcelona ens va atorgar el segon premi A LES BONES

PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ I FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME, dotat amb 6.000 euros,
seleccionat entre vint-i-set projectes presentats. Aquest guardó se’ns concedeix en reconeixe-
ment al projecte “Elaboració de les línies de futur del moviment ateneístic a través de la parti-
cipació de les entitats de base”, què sintetitza el procés del 5è Congrés d’Ateneus de Catalunya
i que plantejava les directrius de futur del món associatiu català.

El primer premi, dotat amb 9.000 euros, va recaure sobre l’entitat PLA INTEGRAL DEL CASC

ANTIC amb el projecte “Procés de reflexió i construcció compartida d’una nova etapa de tre-
ball comunitari al Casc Antic de Barcelona”. La cerimònia d’entrega es va celebrar al Saló de
Cent del consistori.
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XARXANET.ORG AMB LES ENTITATS

Com ja sabeu, entre les col·laboracions que realitza la FAC amb altres entitats i institucions dins
del sector associatiu hi ha la gestió de continguts de l’àrea de comunitari del portal Xarxanet.org,
la gran xarxa de l’associacionisme i el voluntariat català, impulsada pel Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

Xarxanet és un espai obert a tothom per compar-
tir coneixement i on donar suport aquells que
manifesten interès per l’associacionisme. Però
també on generar dinàmiques i potenciar el tre-
ball i la confluència entre les associacions. Per
aquest motiu les entitats són les veritables prota-
gonistes de xarxanet.org. Elles han de ser les veri-
tables gestores i potenciadores de cada àrea,
fent-nos saber que succeeix arreu del territori.

En previsió d’una propera renovació del portal
que fomenti una major implicació i participació de
les entitats volem establir nous mecanismes de
relació i interacció amb vosaltres que ens perme-
tin ampliar les informacions sobre els vostres
municipis. 
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Entrega dels guardons el 14 de maig al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
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CORREU
ELECTRÒNIC @ATE-
NEUS.CAT GRATUÏT

Us recordem que teniu la possibili-
tat de demanar-nos una adreça de
correu amb el domini @ateneus.cat
per a la vostra entitat. Actualment,
tenir un correu de l’entitat és total-
ment imprescindible. A més, us pot
anar bé tenir un correu amb un
domini que us identifica clarament i
que dóna una imatge de pertànyer
a una estructura d’abast nacional.
Aquest és un servei gratuït que us
permetrà consultar la vostra bústia
des de qualsevol punt informàtic
connectat a Internet.

Per tal de sol·licitar-nos aquest ser-
vei només cal que us poseu en
contacte amb la Federació. (ate-
neus@ateneus.cat o 93 268 81 30).
Nosaltres us explicarem com
podeu obrir la bústia, consultar els
correus,...
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ASSESSORAMENT
PER SUBVENCIONS

D’altra banda, durant el que resta
de 2009 continuarem oferint a les
entitats federades informació
actualitzada respecte a l’obertura
de convocatòries d’ajuts, subven-
cions o premis que puguin ser del
seu interès.

Com fins ara ho farem a través de
recordatoris immediats per mai-
ling, per la web i pel butlletí elec-
trònic quinzenal. També repetirem
els assessoraments personalitzats
per a les convocatòries més desta-
cades i igualment, l’equip tècnic
de la Federació estarà a la dispo-
sició de les entitats federades per
ajudar-les a solucionar qualsevol
consulta relacionada amb ajuts o
subvencions.
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NOU APARTAT DE
DOCUMENTS 
A L’ÀREA D’ENTITATS

Us informem que des del mes de
juny disposeu d’un nou servei acti-
vat a l’àrea d’entitats destinat a
documents diversos d’utilitat per a
les entitats. La forma d’accedir és
la mateixa que amb la resta d’àm-
bits de l’àrea d’entitats. Heu d’in-
troduir el vostre nom d’usuari i la

clau d’accés i trobareu tres apartats: “Subvencions, ajuts i
premis”, “Anar a l’agenda” i el nou àmbit de “Recursos”.

En aquests moments, hi trobareu dos pdf’s, que recullen
la informació més important de l’última formació sobre La
Responsabilitat de la Junta Directiva de l’entitat i les
Aplicacions Pràctiques de la Nova Legislació Catalana
d’Associacions. Però la intenció és anar omplint aquest
nou espai amb informacions útils i atractives.
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XVè FÒRUM 
LA PRIMAVERA DE
LES ASSOCIACIONS

Els passats 13 i 14 de maig es va celebrar, a l’Ajuntament
de Barcelona, el XVÈ FÒRUM LA PRIMAVERA DE LES

ASSOCIACIONS amb el tema Els joves. El relleu genera-
cional? Torre Jussana, el Centre de Serveis a les
Associacions de l’Ajuntament de Barcelona, va ser la res-
ponsable d’organitzar aquesta trobada per intentar plan-
tejar una reflexió des del propi teixit associatiu sobre el
seu futur relleu.

En la trobada d’enguany es van proposar idees i alternati-
ves per generar aquest recanvi generacional. Unes jorna-
des de debat, pensament i intercanvi de visions i expe-

riències entre pro-
fessionals del sector
que properament
quedaran recollides
en una publicació
amb les principals
conclusions del
Fòrum.
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150è ANIVERSARI DEL CENTRE 
DE LECTURA DE REUS

150 ANYS DE TREBALL, 150 ANYS DE PROJECTES, 150 ANYS D’IL·LUSIONS, 150 ANYS DE LLUITA 

PER LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANA

Sí, benvolguts companys i amics: 150 anys. Un segle i mig de vida, dia rere dia, complint amb els
objectius que un petit grup de menestrals i obrers van fixar-se la primavera del 1859 a l’entresol
d’una taverna d’aquell Reus fascinant. Una ciutat que bullia d’activitat comercial i empresarial, en
què les idees circulaven a una velocitat de vertigen, en què el diner canviava de mans amb una
facilitat agosarada, i tota la població aconseguia, complint amb el que, per tradició o norma, esta-
va estipulat, que Reus esdevingués la segona ciutat de Catalunya.

I d’aquell llunyà juny del 1859 fins al maig del 2009, 150 anys més tard. L’entitat ha estat fidel als
seus principis: ésser una societat privada amb vocació de servei públic, fet a bastament demos-
trat, fins i tot amb un cert excés; fomentar la cultura en totes les seves manifestacions i, finalment,
la consciència social «que l’única manera lògica i natural i, per tant, exclusiva de servir a la cultura
universal a Catalunya és servir la cultura catalana» (art. 1.1. dels nostres estatuts). I així continuem
perquè, com molts sabeu, especialment els que perseguiu les mateixes fites que nosaltres, encara
hi ha molta feina a fer.

Al llarg d’aquests anys d’història se n’han viscut de tots colors: des d’èpoques difícils i fascinants,
tintades del taronja de les idees dels esperits abrandats, del blau i el verd dels primers projectes i,
fins i tot, del vermell de la sang produït per l’esclat de les bombes feixistes, fins als temps somorts
pintats amb una extensa gamma de grisos que van presenciar el feixuc despertar de les entitats
com la nostra al llarg de l’absurda postguerra, després dels mesos de negra letargia imposada.
Temps passats en què, tot sovint, el Centre de Lectura maldava per fer cultura al marge o en con-
tra de la pròpia administració. Temps de lluita, de clandestinitat, de jugar-se-la a cada instant,
d’assaborir el risc com un menjar de déus exquisit, selecte i perillós. Temps que són record i que
han esdevingut llegenda; llegenda que situa el Centre de Lectura com la gran escola de ciutada-
nia de Reus i el camp, com una de les grans escoles de ciutadania de les comarques meridionals,
com una de les grans escoles de ciutadania de Catalunya.

El Centre, però, no pot ni vol viure dels rèdits de la història, ni de llegendes; ho hem discutit i ho
continuarem discutint, el nostre principal objectiu és trobar l’encaix amb el segle XXI. I en això
estem treballant. L’actual Consell Directiu i tots els socis i sòcies pensem que els objectius marcats
són plenament vigents. En temps de crisi la cultura del compartir és més actual que mai. Així
doncs, hi seguirem treballant per aconseguir una ciutat i un país millors, fent camí per arribar a
tenir la nació que tots plegats ens mereixem. 

Esteu tots convidats a celebrar aquest any especial en què homenatjarem a tots els milers de socis
que han estimat i han cregut en el Centre de Lectura i, molt especialment, en Catalunya. Us hi
esperem!

Jordi Agràs Estalella
President

Juny del 2009 

Centre de Lectura de Reus
c/ Major, 15.
43201, Reus
Tel. 97 777 31 12 
secretaria@centrelectura.org
www.centrelectura.cat
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Biblioteca del Centre. Actualment, compta amb un fons de 160.000 volums aprox.

Amb la col·laboració de:




