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La guia, que té vigència fins al de-
sembre del 2012, s’estructura en
tres eixos bàsics: serveis, recursos
i convenis. Els serveis es basen en
una assessoria i guiatge gratuïts
per resoldre problemes i dubtes
concrets amb l’opció d’accedir a
una gestió integral amb preus i
descomptes específics. Des de la
seva creació s’han anat ampliant i,
actualment, s’agrupen en deu
àrees d’acció: Assegurances, Co-
municació, Comptable i Fiscal, For-
mació, Lingüístic, Material, Jurídic,
Recursos Humans, Subvencions i el
nou servei de Dinamitzadors Cul-
turals. Aquest últim és una aposta
per reactivar les vostres entitats,
implicar més els socis, promoure
activitats i potenciar el treball en
xarxa.

També s’han creat dos serveis més
que pertanyen a l’àmbit jurídic: la
tramitació del reconeixement d’en-
titat d’utilitat pública i el servei
d’anàlisi de l’entitat. Ambdós són
de pagament, però s’ofereixen preus
especials.

Els recursos són el valor afegit de la
Federació. Comptem amb diferents
suports informatius com l’infoDirec-
tius, La FAC informa, el web
www.ateneus.cat, l’InfoFAC i la re-
vista Ateneus. Periòdicament s’edi-
ten resums i informes sobre temes
jurídics, laborals, fiscals, etc. 

La Federació té subscrits convenis
amb més de 40 empreses de sectors
molt diversos per tal d’obtenir avan-
tatges i descomptes per a totes les

entitats federades. Aquests convenis
es renoven i amplien cada any en
funció de les peticions i necessitats
dels associats. 

EL CLUB DEL DIRECTIU
Des de la Federació coneixem l’es-
forç que comporta ser al capdavant
d’una entitat sense ànim de lucre,
per aquest motiu oferim als direc-
tius federats informació constant
amb l’InfoDirectius, la revista Ate-
neus gratuïta, l’InfoFAC digital i els
missatges SMS. També oferim avan-
tatges exclusius en oci, cultura, as-
segurances i formació. Ser del Club és
gratuït, només heu d’apuntar-vos.

Podeu trobar més informació i desca-
rregar-vos la guia de serveis des del
web www.ateneus.cat.

EN PORTADA

CATÀLEG DE SERVEIS 2012: 
UNA EINA EFICAÇ 

a Federació d’Ateneus de Catalunya ha presentat aquest 2012 un nou format de guia de serveis, una eina
eficaç que vol adaptar-se a les necessitats i exigències dels ateneus i que recull eines, avantatges i els
contactes necessaris per facilitar la tasca de gestió de les entitats.  
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VISITES AL TERRITORI

es visites al territori són una prioritat per conèixer
de primera mà la realitat de les entitats i les seves
necessitats. Durant aquests tres mesos s’han vi-

sitat: l’Associació Cultural i Recreativa de Fals, el Centre
Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, el Centre Cultural de
Sarrià de Barcelona, L’Alzinar de Masquefa, el Reial Cer-
cle Artístic de Barcelona, l’Ateneu Català de Sallent,
l’Orfeó Martinenc de Barcelona, l’Ateneu cultural i re-
creatiu de Santa Margarida de Montbui, la Unió Calafina
de Calaf i el Casino de Caldes de Caldes de Montbui.

NOVES ENTITATS

ls darrers mesos s’han incorporat a la Federació
tres entitats el Círcol Catòlic de Vilanova i la Gel-
trú, La Unió Vilanovina de Vilanova i la Geltrú i

l’Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres.

Amb elles sumem 153 entitats federades.

L

LA VICEPRESIDÈNCIA 
DEL CAB

a Junta Directiva del Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB) es va renovar el passat 12 d’abril
en una Assemblea General Extraordinària. Durant

aquesta, el representant de la Federació d’Ateneus al
Consell d’Associacions, Alfons Tiñena, va ser escollit per
ocupar la vicepresidència del CAB. 

La decisió d’acceptar ocupar el càrrec dins la Junta Di-
rectiva del CAB es va valorar i aprovar en dues trobades
territorials d’ateneus federats de la ciutat de Barcelona,
la primera el 28 de febrer al Centre Moral i Instructiu de
Gràcia i la segona el 7 de març al Foment Martinenc. En
aquestes reunions es va debatre el posicionament que
la FAC ha de tenir dins la Junta Directiva del Consell d’As-
sociacions de Barcelona i es va proposar que fos l’actual
representant de la FAC al CAB el que ocupés el càrrec. Fi-
nalment Tiñena va acceptar el compromís. 

També es van tractar altres temes com la iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona de posar en marxa, durant
el 2012, un programa per a la rehabilitació d’auditoris i
sales de teatre d’entitats culturals sense ànim de lucre,
i informar de dues iniciatives immediates, la programa-
ció de la sortida de Turisme Ateneístic al País Valencià i
la programació d’una jornada matinal de formació en
subvencions a la seu de l’Ateneu de Cultura Popular de
L’Hospitalet de Llobregat.

CANVIS A LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA FAC

a Sílvia Lombarte, de l’Ateneu Agrícola de Sant
Sadurní d’Anoia s’ha incorporat a la Junta Direc-
tiva ocupant el lloc del fins ara vocal Pere Solà

del Foment Mataroní que ha deixat el seu lloc a la Junta
després de set anys. 
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Imatge del teatre del Casino de Caldes

Imatge del Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú



’Ajuntament de Barcelona va convocar una reu-
nió amb les entitats de la ciutat per presentar
la nova convocatòria de subvencions per ade-
quar els teatres dels ateneus i de les associa-

cions culturals a la normativa vigent. La reunió va tenir
lloc a la seu dels Lluïsos de Gràcia i van assistir-hi Carles
Sala, director de Barcelona Capital de l’Ajuntament de
Barcelona, la vicepresidenta de la Federació, Núria Font,
a més dels representants de set entitats de Barcelona. 

La subvenció admetrà obres per adequar els teatres,
obres de millora i de material tècnic. El termini de pre-
sentació de sol·licituds acabarà a finals de setembre i es
tindran 8 mesos de temps per iniciar les obres, amb un
marge d’un any, des de l’inici de les obres per acabar el
projecte. Els representants de l’Ajuntament van explicar
que també es podran presentar obres realitzades durant
l’any 2011.

L’objectiu d’aquesta subvenció és aconseguir que els te-
atres de les entitats puguin disposar de la llicència d’ac-
tivitats. Es considera prioritari ajudar les entitats per
adequar-se a la normativa i poder obtenir aquesta lli-
cència amb l’objectiu d’ajudar uns quants ateneus cada

any per aconseguir, finalment, que els nostres teatres
compleixin amb la normativa.

La intenció de l’Ajuntament és convocar aquesta sub-
venció anualment i, per a aquest 2012, s’hi ha destinat
1.000.000 €. L’aportació de la subvenció de l’Ajunta-
ment podrà cobrir fins a un 60% del pressupost en el
cas de les obres per aconseguir la llicència i fins a un
40% en els altres casos.

Carles Sala, representant de l'Ajuntament de Barce-
lona, va expressar el seu interès en fer diferents visites
a entitats per conèixer-les. Si hi esteu interessades,
podeu fer-nos arribar la petició per poder organitzar
la visita.

Us recordem que la FAC ofereix un nou servei per elabo-
rar un informe bàsic, realitzat per un enginyer, per saber
en quina situació es troba l’entitat i les possibilitats tèc-
niques i econòmiques per adequar-se a la normativa.
Aquelles entitats que el vulgueu sol·licitar cal que us
poseu en contacte directament amb la FAC a
ateneus@ateneus.cat. Aquest servei té un cost econò-
mic molt reduït.
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L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ES REUNEIX AMB ELS ATENEUS
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NOU WEB DE LA 
FEDERACIÓ

es del passat dia 1 de maig el nou portal web de
la Federació d’Ateneus està en funcionament.
Aquest nou disseny, més modern i funcional, in-

corpora una portada on es destaquen quatre eixos im-
portants de la Federació: els serveis, els convenis, les
activitats i les notícies.

El seu funcionament presenta novetats respecte a l’an-
terior com, per exemple, la intranet. Totes les entitats
tindreu un nom d’usuari i una contrasenya per accedir-
hi i poder consultar la informació de la zona privada.

LA FAC ES REUNEIX 
AMB EL MINISTERI 
DE CULTURA 

l president de la Federació, Salvador Casals es va
reunir el mes de maig a Madrid amb Teresa Liza-
ranzú, directora general de Industrias Culturales

y del Libro, i amb Faustino Díaz Fortuny, subdirector ge-
neral de Promoción de Insdustrias Culturales y de Fun-
daciones y Mecenazgo, del Ministeri de Cultura del
Govern de l’Estat. En aquesta reunió es va parlar del
Projecte de Turisme Ateneístic a l’Estat espanyol que
s’està desenvolupant. Per part de la FAC es va demanar
a la direcció general que es tingui en compte la decla-
ració d’utilitat pública dels ateneus. 

La reunió s’ha valorat molt positivament, ja que el Mi-
nisteri veu amb molt bons ulls el projecte de Turisme
Ateneístic a Espanya i li continuarà donant suport.

JORNADA DE FORMACIÓ
EN SUBVENCIONS

l passat 10 de març, la Federació d’Ateneus va 
organitzar una Jornada de Formació sobre Sub-
vencions a l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hos-

pitalet de Llobregat. En aquesta es va donar tota la
informació detallada sobre les noves línies de subven-
cions del Centre de Promoció de la Cultural Popular i Tra-
dicional Catalana, de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària i d’altres ajuts que en aquell moment es-
taven vigents. A la formació, van assistir-hi Antoni 
Herrera, subdirector del CPCPTC, i Joan Francesc Ainaud,
subdirector de Promoció Cultural de la Generalitat de 
Catalunya.

També es van presentar els nous serveis de la FAC: el
butlletí electrònic per a entitats, el servei de carnets per
a socis i l’assessoria en comunicació.

Recordeu que podeu consultar totes les subvencions vi-
gents al web de la Federació: Servei de Subvencions.

LA FEDERACIÓ 
D’ATENEUS COMPAREIX
AL PARLAMENT

l president de la Federació va comparèixer davant
la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de
Catalunya el passat dia 16 de maig amb l’objectiu

de presentar la Federació i explicar les seves inquietuds
i propostes.

A grans trets es va parlar de com afecten els ateneus la
Llei d’Espectacles, el Pla d’Equipaments Culturals de Ca-
talunya (PECCat), la necessitat d’alleugerir els tràmits per
declarar entitats d’utilitat pública i de recuperar el Pla
Ateneus per a la rehabilitació d’espais. També es van
exposar les dificultats de finançament amb què es tro-
ben les entitats i el problema del pagament de les sub-
vencions. Finalment es va presentar el Manifest dels
Ateneus i es van destacar els projectes que la FAC està
duent a terme com són l’Espai A i el Turisme Ateneístic.

El vídeo de la compareixença es pot veure al web de la
Federació.
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GALA BENÈFICA 
A SANT VICENÇ 
DE SARRIÀ

l Centre Parroquial de Sant Vi-
cenç de Sarrià va organitzar
una gala benefica per recollir

fons per al seu teatre, un espai que
s’ha reformat recentment. En
aquesta Gran Gala van participar
nombrosos artistes que van col·la-
borar solidàriament com són Manuel
Fuentes, Montserrat Carulla, Cesc Ge-
labert o el pallasso Tortell Poltrona
entre molts altres; totes elles figures
importants de l’escena pública que
han estat vinculades a l’entitat.

El teatre data de 1927 i aquesta és la
primera reforma que es fa de forma
íntegra. La primera fase de l’ade-
quació ha remodelat la caixa escè-
nica, amb l’aïllament tèrmic i
acústic. Segons explicava la presi-
denta de l’entitat, Montserrat Mo-
rera, aquestes reformes han permès
adequar-se a les normatives vi-
gents. Ara però cal seguir reformant
la sala per adaptar-la a les noves
exigències.

CREUS DE SANT JORDI

a Lira Vendrellenca, el Patronat
de la Passió d’Esparreguera i la
Societat Coral Erato, han estat

guardonades amb la Creu de Sant
Jordi. Aquest guardó va ser creat per la
Generalitat de Catalunya per «distingir
les persones naturals o jurídiques que,
pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya en la defensa de
la seva identitat o, més generalment,
en el pla cívic i cultural».

La Lira Vendrellenca ha estat guar-
donada per la seva llarga trajectòria,
ja que, des de la seva fundació l’any
1889 ha dinamitzat el territori a tra-
vés de nombroses iniciatives cultu-
rals, socials i esportives. El Patronat
de la Passió d’Esparreguera ha rebut
la distinció com a entitat que pro-
mou un dels espectacles de referèn-
cia cultural i tradicional de Catalunya
amb quatre segles de representa-
cions. I la Societat Coral Erato ha
estat reconeguda per la seva tasca
dinamitzadora, que es remunta al
1862, any en què es va fundar per
dedicar-se a la pràctica del cant coral
i que, progressivament, va anar am-
pliant les seves activitats en els àm-
bits de la cultura, l’esport i social.

ADIFOLK ÉS ENTITAT
D’UTILITAT PÚBLICA

difolk ha estat reconeguda
com a entitat d’utilitat pública
aquest 2012, any en que cele-

bra el 40 aniversari de les Jornades
Internacionals Folklòriques de Cata-
lunya i el 25è Aplec Internacional.
L’entitat ha volgut oferir aquest reco-
neixement a tots els grups de cultura
popular del país, a les entitats, a les
institucions i a les persones que du-
rant tots aquest anys han col·laborat
com a voluntaris o des de les diferents
juntes directives.

PREMI ADEG 
PER AL CASAL 
DE VILAFRANCA 

urant la Nit de l’Empresa
2012 es va fer entrega dels
Premis ADEG, i el Casal Socie-

tat La Principal va rebre el guardó de
reconeixement sociocultural per la
tasca realitzada per dinamitzar
l’activitat del seu teatre, aprofitant
la commemoració del 90è aniversari
de la seva construcció. Una fita que,
tal com va expressar la pròpia enti-
tat, «s’ha convertit en el motor de
transformació de l’entitat i ha aju-
dat a encarar l’horitzó del 2021».
Aquesta data és la que l’equip di-
rectiu actual, presidit per Miquel
Àngel Garcia, ha situat com a fita per
remodelar completament el teatre. 

Aquest procés de transformació va-
lorat pel jurat dels premis, ha reco-
negut el Teatre Casal com a un
equipament plenament actiu i amb
capacitat per poder rebre a més de
vuit mil espectadors als espectacles
d’aquesta darrera temporada. Des
de la Junta Directiva de l’entitat s’ha
volgut compartir el premi amb tots
els socis, els voluntaris, l’equip tèc-
nic i les seccions del Casal, «sense
els quals no seria possible tirar en-
davant aquest projecte de futur».
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Xavier Cardona, president de l’ADEG,
Miquel Àngel Garcia, president del
Casal, Artur Mas, president de la Gene-
ralitat de Catalunya i Josep Antoni
Blanco, alcalde de Sant Pere de Ribes.
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Teatre de Sant Vicenç de Sarrià



a Federació d’Ateneus de Catalunya va celebrar
el dissabte 14 d’abril la seva Assemblea General
de Socis a la seu del Círcol Catòlic de Vilanova
i la Geltrú. L’Assemblea es va celebrar en el

marc d’una trobada d’entitats que va reunir més de 40
persones procedents de diferents entitats en un dinar
al Foment Vilanoví, on va assistir el director del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana,
Lluís Puig.

La jornada va iniciar-se amb l’Assemblea General de
Socis i va transcórrer durant tot el matí. Els punts més
destacats són:

•  L’aprovació de la gestió de la Junta Directiva durant
l’any 2011.

•  L’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2011. 

•  La ratificació com a membres de la Junta Directiva del
senyor Enric Tricaz (vocal) i el senyor Ricard Julià (tre-
sorer).

•  L’aprovació del projecte per a l’any 2012 amb noves
propostes i amb una àmplia gamma de nous serveis.

•  L’aprovació del pressupost per a l’any 2012.

•  L’aprovació de mantenir les quotes en funció del nú-
mero de socis de l’entitat. 

•  L’aprovació de sol·licitar la baixa com a membres de
l’Ens de Comunicació Associativa.

•  L’aprovació d’associar-nos a la cooperativa de crèdit
Coop57.

•  Convidar a les entitats federades a participar de les
comissions de treball: econòmica, expansió i segui-
ment, comunicació i jurídica.

•  L’aprovació del Manifest dels Ateneus.

Podeu consultar la informació de l’Assemblea i la Me-
mòria 2011 a www.ateneus.cat.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
A VILANOVA I LA GELTRÚ
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MANIFEST DELS ATENEUS

Els ateneus catalans hem apostat sempre per la cultura associativa de base, vertebradora
de l’estima envers un país i una llengua, a través dels valors que hem transmès generació
rere generació: el respecte, la igualtat, el civisme, la democràcia i la solidaritat. 

Ens trobem en un marc de temps difícils per a Catalunya i per a la seva ciutadania, i és ara
quan ens cal unir esforços, més que mai, per aconseguir aportar actius socials i culturals
que permetin oferir valors presents i vertebrar un futur en què la societat civil tingui molt a
dir i molt a fer. 

En aquest context, els ateneus volem posar a disposició del país la nostra experiència, les
nostres infraestructures i el potencial humà dels qui en formem part.

Volem garantir el manteniment i la difusió de la cultura catalana, la tradicional i la con-
temporània; la promoció de l’esbarjo recreatiu i educatiu; la formació de la persona; l’acti-
vitat esportiva i de lleure; els espais de convivència i arrelament; el foment del voluntariat,
del treball comunitari i en xarxa; el recolzament a les arts en totes les seves disciplines i
l’impuls de l’ocupació i de la inserció, entre altres. En definitiva, un moviment ateneístic que
s’ofereix al país que representa: una Catalunya forta, emprenedora, oberta i no excloent,
que té el seu potencial en la base humana que l’aglutina i que li dóna força. 

Els ateneus, doncs, apostem per treballar plegats per aquest objectiu, com ho hem fet sem-
pre, col·laborant amb les administracions i els actius culturals del país, per garantir un tre-
ball comú que ens permeti projectar un futur millor.

Aquest manifest va ser aprovat a l’Assemblea General Ordinària de Socis 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya, celebrada el 14 d’abril de 2012 a Vilanova i la Geltrú.

Una oportunitat única per 
descobrir el món associatiu andalús!
Més informació a www.ateneus.cat

VINE A CONÈIXER ELS 
ATENEUS D’ANDALUSIA!
12, 13 i 14 d’octubre
(ruta de Sevilla a Cadis)



QUÈ ÉS?
És el reconeixement administratiu que es fa d’una asso-
ciació que està constituïda per assolir una finalitat d’inte-
rès general.

AVANTATGES:
•  Exempció de l’Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

•  Exempció de l’Impost sobre béns immobles (IBI)

•  Bonificació de l’Impost de societat (IS)

•  Exempció de l’Impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats (ITPAJD) 

•  Exempció de l’Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

•  Bonificació de les donacions, per part del donant. 

OBLIGACIONS:
Retre comptes anualment:

•  Presentar una memòria descriptiva de les activitats re-
alitzades durant l’exercici

•  Presentar un balanç de situació, compte de resultats i
memòria econòmica.

El tràmit per a la declaració d’utilitat pública es realitza
davant de la Generalitat de Catalunya, concretament al
Departament de Justícia.

QUI POT DEMANAR-HO?

•  Entitats que promoguin l’interès general 

•  Entitats constituïdes, inscrites i en funcionament dos
anys previs a la sol·licitud

•  Entitats que disposin de mitjans personals i materials
per dur a terme les activitats associatives
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Visita guiada a Vilanova i la Geltrú

Després del dinar va tenir lloc una jornada informa-
tiva, a càrrec del president Salvador Casals, on es van
presentar el Catàleg de Serveis i les novetats per al 2012
quant a convenis i recursos per a entitats federades.
També es va fer una xerrada col·loqui sobre la decla-
ració d’utilitat pública a càrrec de Patrícia Julià, ad-
vocada de la Federació.

Durant el dia, els acompanyants dels directius i directi-
ves de la FAC van realitzar una visita turística per Vila-
nova i la Geltrú.

Dinar d’entitats al Círcol Catòlic de Vilanova

DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA:

La FAC ofereix el servei de tramitació de la declaració d'Utilitat Pública a preus especials



L’ESPAI A I LA FEDERACIÓ A LA XARXA
DE TELEVISIONS LOCALS
El programa Nius de la Xarxa de Televisions Locals, presentat per Enka
Alonso, va realitzar un reportatge sobre la Coral Canigó, que forma part
de l’Espai A. En aquest reportatge es va parlar sobre la Xarxa d’Arts Escè-
niques Amateurs i del paper de la Federació com a coordinadora.

Podeu trobar el
reportatge pen-
jat al web de la
Federació d’Ate-
neus a la secció
de Recull de
Premsa. 

La Coral Canigó
de Vic ha partici-

pat a l’Espai A
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COMISSIONS DE
TREBALL OBERTES 
A TOTHOM

Actualment la FAC compta amb qua-
tre comissions permanents: la de
Seguiment i Expansió, la Jurídica, la
de Comunicació i la Econòmica. A
l’Assemblea General de Socis es va
decidir que aquestes comissions es-
tiguessin obertes als directius i di-
rectives  de les entitats. L’objectiu és
fomentar la participació de les enti-
tats federades en les decisions de la
Federació.

Si voleu formar part d’alguna de 
les comissions heu d’enviar un co-
rreu electrònic amb la petició a 
ateneus@ateneus.cat.

LA INFORMACIÓ 
ÉS CLAU

La FAC segueix publicant periòdica-
ment informes i resums de temes
d’interès general per a les entitats.
Els darrers mesos s’ha publicat un
resum explicatiu sobre la Reforma
Laboral, un document sobre la Socie-
tat General d’Autors i Editors (SGAE),
un resum sobre la normativa de tea-
tres, un informe sobre la insubmissió
fiscal, un resum sobre el cens de la
Llengua Catalana i i diferents resums
sobre convocatòries de subvenció i
ajuts que han anat enviant-se a me-
sura que es presentaven.

Tota aquesta
documen-
tació es pot
consultar al
web de la
Federació,
a l’apartat
de publi-
ca c i o n s ,
La infor-
mació és
clau.

LA REFORMA DE LA
LLEI DE MECENATGE

El febrer, el president de la Federa-
ció, Salvador Casals, va participar en
una Sessió Informativa sobre la Re-
forma de la Llei de Mecenatge im-
pulsada per Convergència i Unió. La
sessió anava enfocada a parlar de les
implicacions de la futura nova llei
des de la vessant institucional i de
les empreses culturals. Per aquest
motiu la FAC va assistir-hi com a po-
nent.

Es va voler destacar la importància
que aquesta reforma tindria per als
ateneus, ja que fomentaria les do-
nacions, pels beneficis fiscals que en
traurien els mecenes, i beneficaria
els socis, ja que es podrien desgravar
les seves quotes. Aquesta llei però,
només seria aplicable a aquelles en-
titats que han estat declarades d’u-
tilitat pública. Actualment pocs
membres de la Federació tenen
aquest reconeixement.
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MEMÒRIA 2011
DE LA FAC
Ja teniu disponible la Memòria
2011 que es va presentar durant
l’Assemblea General de Socis el
passat mes d’abril. Aquesta es
pot consultar al web de la Fede-
ració a l’apartat de publicacions.
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SERVEIS DE DINAMITZADORS
CULTURALS

Ofereix un 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 progra-
mació eficient d’activitats innovadores a partir dels recur-

sos disponibles de l’entitat. No és un servei gratuït, però té preus
especials per a entitats federades.

El servei inclou l’assessorament individualitzat durant un període de
sis mesos per:

•  Analitzar l’entorn de l’entitat per detectar noves oportunitats d’ac-
tivitat.

•  Donar suport a la junta per generar noves seccions o activitats i pro-
moure l’adaptació al canvi d’hàbits i costums de participació i con-
sum 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, in-
fants,... ).

EL SERVEI JURÍDIC INCLOU
DUES NOVES TRAMITACIONS

La tramitació del reconeixement d’utilitat pública ofereix
la possibilitat de fer el procés amb els nostres assessors a
preus especials per a entitats federades. El servei inclou
un anàlisi complet de les característiques de l’entitat i la

gestió per tramitar la sol·licitud en cas que l’entitat compleixi els re-
quisits. El servei no pot garantir la concessió del reconeixement, ja que
aquesta depèn exclusivament de l’Administració.

L’anàlisi de l’entitat consisteix en fer una revisió de comptes a la vos-
tra entitat a preus especials i en establir un pla de viabilitat amb l’e-
laboració d’una estratègia personalitzada.

Per accedir als Serveis de la FAC cal enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat
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ELS DARRERS MESOS S’HAN POSAT 
EN MARXA DIFERENTS SERVEIS

L'experiència dels Amics 
de les Arts i Joventuts Musicals
de Terrassa:

CARNETS DE SOCIS
La decisió de fer els nous carnets de l'en-
titat a través de la Federació d'Ateneus ha
estat d'allò més satisfactòria. Havíem de
canviar-los i teníem la intenció de fer al-
guna cosa novedosa i que no encarís
massa els costos. Va ser en aquell moment
quan, a través de l'Infofac, ens vam assa-
bentar que la Federació oferia aquest ser-
vei i ens hi vam posar en contacte. Els hi
vam passar el disseny i ho van imprimir
amb totes les facilitats. Naturalment, la
relació qualitat/preu és de les qüestions
que més ens va interessar i hem de dir
que ha estat del tot correcte. En tot mo-
ment hem pogut conversar amb la Fede-
ració per tal d'aclarir dubtes, que sempre
sorgeixen, i tot ha anat com "oli en un
llum".

Us ho recomanem!
Amics de les Arts i Joventuts 

Musicals de Terrassa

Carnet personalitzat imprès a doble cara.
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LA FAC HA SIGNAT NOUS CONVENIS
PER AL 2012

PUNT TV 
És una empresa que confec-
ciona vídeos i material au-
diovisual i ofereix suport en
la gestió de les xarxes so-
cials. Ofereix un descompte
del 20% per a federats.

RUNSPORTS 
És una targeta d’avantatges
i descomptes per a diferents
comerços i serveis d’oci i tu-
rístics. Ofereix preus espe-
cials per a socis dels Amics
dels Ateneus.

TEATRE.CAT 
És una plataforma de venda
d’entrades online, senzilla,
intuïtiva i de fàcil gestió, es-
pecialitzada en entitats.
Ofereix descomptes del 10%
per a federats.

ENGINYER INDUSTRIAL 
Realitza un informe integral
sobre la situació de l’entitat
per adequar-se a les nor-
matives vigents. Ofereix
preus especials per a enti-
tats federades.

4 TICKETS 
És una plataforma d’àmplies
prestacions de venda d’en-
trades online i màrqueting
cultural adaptat als recintes
escènics dels ateneus. Ofe-
reix preus especials per a
entitats federades. 

L’ASSOCIACIÓ 
RECOLLIM I LA 
FUNDACIÓ COMTAL 
Gestionen el Programa d’In-
tegració Laboral INCORPORA,
un servei de recursos hu-
mans gratuït d’integració de
persones en risc d’exclusió
social. La gestió és gratuïta.

LONA SYSTEMS 
TECHNOLOGIES 
És una plataforma d’envia-
ment d’SMS i MMS persona-
litzats a telèfons mòbils que
permet gestionar-los poste-
riorment. Ofereix preus es-
pecials per a entitats
federades.

INFORMACIÓ EXCLUSIVA 
I AVANTATGES 
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

CLUB 
DEL 
DIRECTIU
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TURISME ATENEÍSTIC A VALÈNCIA

«EN TEMPS DE FALLES, 
HEM VISITAT ELS ATENEUS»

Experiències de les entitats
participants:

David Salvadores
i Dani Celma,
membres de la
Secció de Cultura
de l’Orfeó Marti-
nenc:

«El viatge ens va
servir per crear
una connexió amb

la Societat Coral El Micalet. El mes de
maig, en motiu del Cercavila de Primavera
del barri el Clot-Camp de l’Arpa, la Secció
de Dolçainers i Tabalers d’aquesta entitat
valenciana va actuar juntament amb els
grups de cultura popular. Arran d’aquest
primer contacte i de l’actuació conjunta
s’està forjant una molt bona relació i per a
nosaltres aquest era l’objectiu real del
viatge. Agraïm a la FAC aquesta iniciativa,
ja que li hem tret el màxim suc!»

Júlia Asín dels
Lluïsos d’Horta

«En només dos dies
vàrem veure mol-
tes valències. La
València fallera, ex-
cessiva i sorollosa, i
potser la més cone-
guda arreu. La Va-

lència lligada a la música,  tant estimada
perquè forma part de la banda sonora de la
vida quotidiana de molts i molts menes-
trals i gent de «cul llogat». La València sen-
yorial i de collaret de perles. La València de
verb exaltat i fort accent. La València de
blazer blau marí i mocador de coll i la ta-
pisseria una mica tronada. Ah! i també
vàrem veure Sagunt, on les arrels surten 
en fora i estan picades en pedra».
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a primera sortida de Turisme Ateneístic fora de Catalunya va
ser per visitar les ciutats de Cullera, València i Sagunt els dies
16 i 17 de març, en plena celebració de les Falles. Les entitats
visitades van ser molt diverses. D’una banda la Societat Ate-

neu Musical de Cullera (1898), la Societat Musical Instructiva Santa
Cecília (1909) i la Societat Coral El Micalet (1893) que es mantenen grà-
cies a les escoles de formació musical creades des de la seva fundació.
Aquestes tenen una llarga trajectòria històrica i encara avui dinamit-
zen les seves realitats socials amb exposicions, teatre, concerts o xe-
rrades. Amb gran esforç han aconseguit mantenir i ampliar les
instal·lacions i, en el cas de la Societat Musical Instructiva de Santa
Cecília i la Societat Coral El Micalet compten amb uns auditoris im-
pressionants. Concretament, en aquest espai polivalent d’auditori i
teatre, El Micalet porta a terme cada any el lliurament dels Premis Mi-
calet, un reconeixement a entitats i persones per la seva trajectòria
de promoció de la llengua i cultura valenciana.

En un altre nivell es situa l’Ateneo Mercantil de València, fundat el
1879. Les seves majestuoses instal·lacions compten amb una biblioteca
amb nombrosos incunables, una hemeroteca i una pinacoteca, a més
de múltiples  sales que acullen activitats culturals, i un teatre amb ca-
pacitat per a 800 persones.

A pocs quilòmetres de la capital, el Casino Recreativo Cultural del
Puerto de Sagunto (1942) ens mostra una altra realitat encara. Va néi-
xer per oferir activitats d’oci als empleats professionals que treballaven
als Altos Hornos de Biscaia, situats al Port de Sagunt, i amb el temps
va passar a mans dels obrers. Actualment continua programant acti-
vitats per als socis, però l’edifici històric pertany a l’Ajuntament.

Aquest viatge ha estat una immersió en la realitat ateneística del País
Valencià amb contrastos i sorpreses, i també ha permès visitar la ca-
pital engalanada per les falles i conèixer els orígens històrics de la
ciutat de Sagunt a través
dels seus vestigis ar-
queològics d’ibers i ro-
mans. 

La Federació està orga-
nitzant una sortida de
Turisme Ateneístic a Ca -
dis, Màlaga i Sevilla a
l’octubre. A la pàgina
web www.amicsate-
neus.cat s’hi podrà tro-
bar tota la informació.
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