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La idea de preparar una exposició
sobre els ateneus ens ha permès traçar
un recorregut conceptual que recorre
els gairebé 200 anys d’història del
moviment, des dels seus orígens fins
a l’actualitat. Un repàs a la tradició
ateneística, a les persones que n’han
fet possible la continuïtat i l’enforti-
ment i al territori on aquesta tradició
ha arrelat amb més força. El Museu
d’Història de Catalunya serà l’enca-
rregat d’acollir l’exposició sota el títol
«Catalunya, terra d’ateneus» des del
dia 4 de desembre fins a finals de
gener de 2013. Després, durant dos
anys, l’exposició recorrerà el territori a
través de diferents ateneus federats.

El caràcter itinerant de l’exposició té
com a objectiu arribar a tot el terri-
tori català, però per tal d’aconse-
guir-ho necessitem la col·laboració
de les entitats federades. Des de la

FAC s’ha fet una crida per tal que tots
aquells ateneus interessats en acollir
l’exposició ens ho comuniqueu al
més aviat possible. En aquest sentit,
el disseny i l’estructura de l’exposició
estan preparats per adaptar-se als
diferents espais amb què compten
els ateneus.

Així doncs, l’exposició està formada
per plafons de text i imatges a través
dels quals es trasllada als visitants els
valors ateneístics, arrelats en l'origen
d'aquestes institucions. A la vegada,
es dóna a conèixer el seu bagatge i la
seva implicació en la societat civil ca-
talana en el passat, en el present i
en el futur, fent un repàs de les ac-
tivitats, els valors i les persones. 

El material utilitzat per a l’exposició
s’ha recopilat en gran part dels ar-
xius de la Federació, però també de

les diferents entitats federades que
han aportat imatges i documents. Tot
i això, des de la Federació encara ne-
cessitem disposar d’un bon banc d’i-
matges, per aquest motiu demanem
a totes les entitats que ens feu arri-
bar imatges escanejades i en alta
resolució sobre la inauguració de
l’ateneu, la façana, d’activitats
presents o passades o dels espais.
Per tal d’autoritzar a la FAC a fer us
d’aquest material ens heu de fer
arribar un document que podeu des-
carregar del nostre web i enviar per
correu electrònic  o per correu posta
a la Federació.

Des de la Federació d’Ateneus agraïm
la col·laboració de totes les entitats i
les persones que esteu fent possible
aquesta exposició i us esperem el dia
4 de desembre a la inauguració al
Museu d’Història de Catalunya.

EN PORTADA

CATALUNYA, TERRA D’ATENEUS
La Federació d’Ateneus de Catalunya presenta l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus», un recull sobre la
història de l’ateneisme català, des del seu naixement fins els nostres dies, on es mostra la formació i 
l’evolució de l’actual teixit associatiu cultural català.
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NOVES ENTITATS 
FEDERADES

a Federació ja suma 156 entitats federades. Les
darreres incorporacions que han tingut lloc du-
rant el mes de juny són: l’Associació Cultural

Centre L'Amistat de Premià de Mar i el Casal Familiar i
Recreatiu de Manresa. 

VISITES AL TERRITORI 

a Federació ha visitat durant aquests mesos les se-
güents entitats federades arreu del territori català:
El Retiro de Sitges, la Societat Cultural i Recreativa

la Unió de Mas Rampinyo de Montcada, els Lluïsos de Grà-
cia de Barcelona, La Barretina Vermella de Malgrat de Mar;
L'Avenç Centre Cultural d’Esplugues del Llobregat, La Lira
Vendrellenca del Vendrell, els Guiametans per l'Ateneu
dels Guiamets, la Societat Obrera de la Sènia, Els Catala-
nistes de Barcelona, el Centre Parroquial de Sarrià de Bar-
celona, l’Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès, i
el Cercle Campdevanolenc de Campdevànol.

Des de la FAC seguim pensant que les visites al territori
són una prioritat per conèixer de primera mà les neces-
sitats de les entitats.

L

L
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MÉS DE 100 MEMBRES
DEL CLUB DEL DIRECTIU

a són més de 100 els directius que formen part
del Club del Directiu. Aquesta iniciativa de la FAC
ofereix serveis, recursos i avantatges a totes les

persones integrants de la junta directiva d’una entitat
federada.

Actualment s’està treballant per ampliar els avantatges
exclusius, però els més de 100 membres ja poden gaudir
de la revista Ateneus gratuïta, l’InfoFAC en format di-
gital, el butlletí electrònic setmanal InfoDirectius, i la
informació de subvencions i convocatòries directament
al telèfon mòbil a través de missatges SMS. Per ser del
Club oferim preus especials en assegurances de vida,
d’automòbil i de salut, i descomptes en fires i activitats.
A més a més us enviarem de forma gratuïta durant el
primer any el carnet Runsports, d’avantatges i descomp-
tes per a diferents comerços i serveis d’oci i turístics.

Ser del Club del Directiu és gratuït, només s’ha d’omplir
una butlleta amb les dades personals que es pot desca-
rregar directament del web de la Federació i fer-nos-la
arribar per correu postal o escanejat per correu electrò-
nic a ateneus@ateneus.cat. Periòdicament, en el ma-
teix web s’anirà informat dels nous avantatges.

J

Societat Cultural i Recreativa la Unió de Mas Rampinyo
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«TOTS HI TENIM LLOC»

partir de setembre es posa en marxa el nou pro-
jecte de la FAC «Tots hi tenim lloc» de cohesió
social i lleure amb la col·laboració de Càritas i

que comptarà amb el suport dels Serveis Socials muni-
cipals. Aquest programa té com a finalitat oferir les ac-
tivitats dels ateneus a persones que es troben en risc
d’exclusió social amb l’objectiu d’integrar-les a la so-
cietat.

Els ateneus podeu oferir voluntàriament el nombre de
places dins les activitats que vulgueu i posar-les a dis-
posició de Càritas i dels Serveis Socials per tal de buscar
persones que encaixin en alguna de les activitats dels
ateneus. La quota serà gratuïta, mentre que el cost de
l’activitat l’assumirà la Federació d’Ateneus. Des de Cà-
ritas s’escollirà a les persones beneficiàries i es decidirà,
en funció de la seva situació econòmica, quin cost
mínim hauran d’assumir.

Si voleu formar part del projecte podeu descarregar del
web la fitxa del Programa Social, completar-la i fer-la
arribar a la Federació d'Ateneus per correu postal o per
correu electrònic escanejada. 

ESTEM TREBALLANT 
EN LA NOVA AGENDA 
DE LA FEDERACIÓ

l canvi de web de la Federació que va tenir lloc
fa uns mesos va comportar la desaparició de l’a-
genda d’esdeveniments. El que podeu trobar ac-

tualment és un calendari amb les activitats de la
Federació i les subvencions vigents.

Des de la FAC estem treballant perquè en breu tinguem
operativa una nova agenda, on cada entitat pugui pu-
blicar-hi les seves activitats i esdeveniments. Segons els
nostres càlculs, esperem que l’agenda estigui operativa
a finals de setembre. Us continuarem informant i un
cop estigui en marxa us farem arribar un document ex-
plicatiu perquè hi pugueu pujar els vostres esdeveni-
ments i actualitzar-la fàcilment.

A

E

Calendari d'activitats de la federació.
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LA FAC HA PARTICIPAT AL FÒRUM
PRIMAVERA DE LES ASSOCIACIONS

l president de la Federació d’Ateneus, Salvador
Casals, va participar al 18è Fòrum de les Asso-
ciacions organitzat per Torre Jussana i dedicat
al finançament associatiu. L’objectiu d’aquest

Fòrum és generar un intercanvi de coneixement entre
entitats i experts. Per aquest motiu es va convidar la Fe-
deració a participar a la taula de debat «El mecenatge:
llums i ombres per a les associacions», juntament amb
Carles Campuzano, diputat per CIU i un dels impulsors
de l’avantprojecte de la nova llei de mecenatge i Elena
Lauroba, exdirectora de Dret i Entitats Jurídiques de la
Generalitat i professora de dret civil a la UB.

Sobre la nova llei de mecenatge, Campuzano va dir que
no solucionarà els problemes del tercer sector tot i els

esforços per tenir-la, i Elena Lauroba va recordar que és
una llei arbitrària. En aquest sentit, per obtenir-ne be-
neficis fiscals adquireix protagonisme el fet de ser de-
clarat d’Utilitat Pública, que, tal com va recordar
Salvador Casals, és un reconeixement que tenen molt
poques entitats (menys de 10 de les més de 150 mem-
bres de la Federació d’Ateneus). La principal conclusió
d’aquesta taula i del Fòrum en general va ser la neces-
sitat de, ara més que mai, treballar en xarxa i unificar
esforços.

Podeu trobar més informació sobre la proposta de
reforma de la llei de mecenatge a l’entrevista amb
Carles Campuzano publicada a la revista Ateneus
número 6.

E

5Carles Campuzano, Elena Lauroba, David Camps (moderador) i Salvador Casals.

Mira el
vídeo de
la taula
rodona



LA FAC A LES JORNADES
EUROPEES DE PATRIMONI

es Jornades Europees del Patrimoni van ser cre-
ades per acostar la ciutadania europea al patri-
moni cultural col·lectiu a través d’activitats

gratuïtes. En aquesta ocasió la FAC ha volgut participar
en aquesta iniciativa oferint una visita guiada al barri
d’Horta de Barcelona el dia 29 de setembre amb la fi-
nalitat de descobrir-ne el seu patrimoni cultural i les
seves arrels associatives i ateneístiques. 

Podreu conèixer l’Ateneu Hortenc, el Foment Hortenc i
els Lluïsos d’Horta, a través de la fisonomia rural del
poble que va ser: masies, torres d’estiueig i safarejos que
s’enfilen per carrers costeruts fins la serra de Collserola.
La ruta té una durada aproximada de 3 hores i el punt
de trobada és a la plaça Eivissa a les 10h. La visita, que
en aquesta ocasió és gratuïta, forma part del paquet de
Turisme Ateneístic que es pot adquirir a través del web
de la Federació. 

Si voleu participar en aquesta visita el dia 29 de setem-
bre, només heu d’enviar un correu electrònic a ate-
neus@ateneus.cat abans del dia 27, però tingueu en
compte que les places són limitades.

VINE A FER TURISME
ATENEÍSTIC A ANDALUSIA

ols conèixer el territori i fer turisme ateneístic?
Des de la Federació us proposem una sortida a
Andalusia per conèixer algunes de les seves po-

blacions més emblemàtiques i amb més tradició asso-
ciativa. Visitarem els ateneus de Cadis, Sevilla, Sanlúcar
de Barrameda, Mairena de Aljarafe i Dos Hermanas. En
aquesta visita també farem una sortida al parc natural
de Doñana en vaixell. 

La sortida està prevista els dies 19, 20, 21 i 22 d’octubre
i els preus inclouen l’avió, l’allotjament, el desplaça-
ment, les visites i els àpats, excepte els sopars de di-
vendres 19 i dissabte 20 i el tablao flamenc previst per
al dia 21.

Aquesta sortida forma part de les
propostes de Turisme Ateneístic
que, des del projecte Amics dels
Ateneus, us oferim per tal de co-
nèixer el territori d’una manera
diferent. El mes de març la Fede-
ració va organitzar una sortida al
País Valencià, on es va poder 
conèixer la realitat associativa 
d’aquest territori.

Us recordem que els membres del
Club del Directiu teniu preus espe-
cials. Més informació a la pàgina 3
o al web de la FAC.

L V
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Imatge del barri d'Horta.

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



ADIFOLK: 40 ANYS
DE LES JORNADES
INTERNACIONALS
FOLKLÒRIQUES DE
CATALUNYA

difolk celebra enguany la
quarantena edició de les 
Jornades Internacionals 

Folklòriques de Catalunya. Per
aquest motiu, el dia 10 de setembre
a les 20:30 al Palau de la Música Ca-
talana, han organitzat un recital de
danses. Durant la primera part s’o-
feriran danses de grups d’arreu del
món (Sibèria, Belize, Hongria,
Kenya, Argentina i Geòrgia); la se-
gona part consistirà en una visió re-
trospectiva dels darrers quaranta
anys dels esbarts, amb una actuació
especial que posarà punt i final a la
celebració.

Per poder assistir a aquest especta-
cle es poden adquirir les entrades al
preu simbòlic de 5 euros a través del
web del Palau de la Música Catalana.

ELS LLUÏSOS DE
GRÀCIA A EBA

’equip sènior masculí de
bàsquet dels Lluïsos de Grà-
cia ha pujat enguany de ca-

tegoria. Per aquest motiu des de
l’entitat es va posar en marxa una
campanya solidària de recollida de
fons per poder passar a la categoria
EBA. Gràcies a aquesta campanya es
van aconseguir més de 14.000 euros
que, juntament amb l’ajuda de 
l’Ajuntament de Barcelona, van per-
metre a l’equip poder pujar. Des de
l’entitat i l’equip es va expressar
l’agraïment de totes les persones

que hi van col·laborar de forma 
directa o indirecta. 

Formava part de la campanya un
vídeo promocional que es pot con-
sultar a la xarxa: «Veure els Lluïsos
a EBA no té preu».

16 TEATRES 
D’ENTITATS 
FEDERADES 
A L’ESPAI A

ls teatres dels ateneus fede-
rats participants en la segona
temporada de l’Espai A ja han

estat seleccionats. En total són 16
espais repartits per tot Catalunya
que allotjaran la programació esta-
ble de l’Espai A amb espectacles
amateurs de coral, teatre, banda i
esbart.

1. Arenys de Munt - Centre Moral
2. Badalona - Teatre Círcol 
3. Barcelona - Teatre de Sarrià 
4. Caldes de Montbui - 

Casino de Caldes 
5. Fals - Associació Cultural i 

Recreativa 
6. Figueres - La Catequística
7. Flix - La Unió Social 
8. Llorenç del Penedès - El Centre
9. Manresa - Els Carlins 
10.Montcada i Reixac - 

La Unió de Mas Rampinyo 
11. Sant Just Desvern – Ateneu 
12. Sant Andreu de la Barca - 

Societat el Casino
13. Olot - Centre Cultural els Catòlics
14.Reus - La Germandat de 

St. Isidre i Sta. Llúcia 
15. Torrelles de Llobregat - Ateneu

Torrellenc 
16.Vilafranca del Penedès - Casal

Societat la Principal de Vilafranca

A E
L
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Grup CocAndAma de Perú
L'equip sènior masculí dels Lluïsos de
Gràcia.
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a Federació està preparant un nou servei
d’assessorament sobre eficiència ener-
gètica per tal de resoldre dubtes en 
matèria de gestió energètica i millorar

l’eficiència de les entitats. El servei d’assessora-
ment serà gratuït i, en cas de voler contractar una
actuació de millora energètica, es pressupostarà
a preus especials per a les entitats federades a
través de l’empresa EFIENER, amb què la Federa-
ció a signat un conveni.

L’assessorament inclou: atenció a distància sobre
dubtes en matèria de gestió econòmica, asses-
sorament sobre l’adquisició de materials, 
difusió de publicacions, informes i normatives.

SERVEIS FAC setembre 2012infoFAC 25

NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT 
EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L'experiència de l’Alzinar de Masquefa amb els serveis de la FAC:

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES
«El món dels Ateneus està canviant ràpidament, igual que el nostre entorn social, econòmic i 
polític. Després d’una profunda reflexió, l’actual equip directiu de l’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural de Masquefa, ha arribat a la conclusió que cal potenciar al màxim la funció social de 
l’ateneu. Més dinamisme, més capacitat, més acció i sobretot més servei a la societat. Aquests són
els objectius clau que ens hem marcat des de l’Alzinar. Però, conscients de les dificultats d’em-
prendre aquest camí sols, l’hem començat de la mà de la FAC i amb l’ajuda dels seus serveis.

Durant l’any 2011 el serveis jurídics van realitzar una auditoria de l’entitat que va posar de ma-
nifest les nostres mancances i necessitats. A partir del 2012 es va confiar la gestió fiscal i laboral

al Servei Comptable i Fiscal de la FAC. I darrerament hem engegat una acció que considerem molt interessant: acollir
durant un o dos mesos un estudiant en pràctiques. En el cas de L’Alzinar, l’estudiant és en Joan Caralt, del postgrau en
Gestió Cultural de l’IDEC, que ha fet un diagnòstic de l’entitat des d’un punt de vista extern i ens ha proporcionat molts
elements de valoració per al futur desenvolupament del projecte de l’entitat. S’ha valorat el funcionament intern i la visió
que la societat masquefina té de l’entitat. Tot això per finalment oferir una proposta d’accions organitzatives internes i
altres d’accions culturals dirigides a la societat, que intentarem tenir molt presents en el nostre dia a dia. Realment fem
una valoració molt positiva d’aquest servei.

En definitiva, estem molt contents d’aprofitar els serveis i els suports que la FAC pot oferir a un ateneu com L’Alzinar de
Masquefa. Feu-ne la prova! »

Daniel Gutiérrez 
Gerent de l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
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DIARI ARA

El diari ARA fa una oferta especial de subscripció a
tots els socis dels ateneus de Catalunya.

Per la subscripció anual de dilluns a diumenge, un
45% de descompte el primer any = 295€.

Per la subscripció anual divendres + dissabte + diu-
menge, un 30% de descompte el primer any (amb
accés il·limitat a l’ARA Premium del web) = 199€.

Per la subscripció anual de cap de setmana, un 30%
de descompte el primer any (amb accés il·limitat a
l’ARA Premium del web) = 146€.

Podeu contactar directament amb:

Guillem Carbonell: gcarbonell@ara.cat
932 029 595
www.ara.cat 
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LA PRIMERA LLEI
D’ASSOCIACIONS 
FA 125 ANYS

La Federació d’Ateneus va adherir-
se el passat 30 de juny a les accions
de commemoració del 125è aniver-
sari de la primera llei d’associa-
cions de l’Estat. Fins el 1887 les
associacions eren clandestines, no
podien existir com a tal. Però amb
l’aprovació de la llei d’associacions
el 30 de juny d’aquell any, es posà
la primera pedra per avançar cap a
la construcció del teixit associatiu tal
com el coneixem ara. 

Aquesta llei va esdevenir «un tren-
cament molt important en la cons-
trucció de la ciutadania», així
s’expressa en un comunicat que
dotze organitzacions van presentar
per commemorar aquesta efemè-
ride. Amb el seu suport la FAC reivin-
dica aquesta primera llei
d’associacions com un pas determi-
nant per a la construcció de la ciu-
tadania i la democratització del
país.

RESOLTES LES 
SUBVENCIONS DEL
DEPARTAMENT DE
CULTURA

El Departament de Cultura de la
Generalitat ha resolt les convocatò-
ries de subvencions d’aquest 2012.
Podeu consultar l’enllaç amb les re-
solucions al web de la Federació.
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PREMIS ATENEUS 
I JOVE, PROPOSA! 2012

Ja és obert el termini per
presentar-se a l’edició
2012 dels Premis Ateneus i
els Premis Jove, proposa!,
el reconeixement al vostre
esforç i a les vostres idees.
Enguany les propostes es
poden presentar fins el
dia 11 de novembre. 

Juntament amb aquest
InfoFAC número 25 us fem
arribar les bases i els car-
tells, però podeu consul-
tar-ho i descarregar-ho al
nostre web directament.

Representants del projectes premiats l’any 2011.



LA REVISTA ATENEUS NÚMERO 6 
DEDICADA AL FINANÇAMENT
La Federació va publicar el juliol el número 
6 de la revista Ateneus. El tema central d’a-
quest número gira entorn de les possibilitats
i alternatives de finançament de les entitats.
Per aquest motiu hem entrevistat l’econo-
mista Antoni Serra Ramoneda, que recalca
que el model dels ateneus encara és vàlid
avui i més ara que la capacitat econòmica de
l’administració pública s’aprima a causa de la 
crisi. També hem parlat amb en Carles 
Campuzano, del grup parlamentari CIU a 
Madrid i que enguany ha presentat una pro-
posta de llei per, tal com explica aquest vilanoví,
«democratitzar el mecenatge», i us hem prepa-
rat un llistat de recursos financers. La Taula Rodona va reunir al Centre
Moral d’Arenys de Munt directius i tresorers per parlar de les dificultats
i solucions financeres plantejades en el dia a dia de les entitats. 

La revista l’hem enviat a les vostres seus, però també la podeu con-
sultar on-line al nostre web.

BREUSsetembre 2012infoFAC 25

INFORME SOBRE 
LES NOVES MESURES
FISCALS DE L’IVA I
L’IRPF

La Federació ha publicat un nou informe
amb les principals mesures fiscals que
creiem que poden afectar als ateneus
arran de la publicació del RD-Llei 20/2012
de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la compe-
titivitat. Podeu descarregar aquest in-
forme al web de la Federació a la secció
Publicacions: «La informació és clau».

En aquest apartat també hi podeu trobar
un informe sobre les modalitats de con-
tractació, un informe sobre la Insubmis-
sió Fiscal, un resum sobre la Reforma
Laboral 2012, un informe sobre el Pla
Comptable Anual o un informe sobre la
legislació vigent d’aplicació als teatres,
entre altres.



a Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) té com a objectiu principal
donar suport a les entitats federades perquè pugueu modernitzar
i millorar la vostra gestió i funcionament quotidià i afavorir el
vostre  desenvolupament mitjançant l’oferiment de serveis i

recursos que responguin a les necessitats dels vostres associats. 

És per això que considerem la dinamització cultural com una eina
clau per tal de facilitar la millora en molts aspectes estratègics de
les entitats, des dels més bàsics, com posar al dia la seva gestió 
interna, fins als més complexos com poden ser el foment de la 
participació, la relació amb la comunitat i el treball en xarxa, entre
molts d’altres.

En un moment on la realitat canvia constantment, les entitats teniu la
necessitat de renovar-vos, adaptant-vos als canvis socials i aprendre a
utilitzar amb més eficàcia i eficiència els recursos dels que disposeu per tal
de dinamitzar noves formes de gestió, relació i programació d’activitats. 

Per tots aquests motius, la Federació va posar en marxa el mes de juny d’aquest any el
servei de Dinamitzadors Culturals per a les entitats de Barcelona, gràcies a un ajut de 
l’Ajuntament de Barcelona. La novetat és que ara la Generalitat de Catalunya ha concedit
un ajut a la FAC per tal de fer extensiu aquest projecte a la resta de Catalunya i poder oferir
aquest servei a totes les entitats federades del territori.

D’aquesta manera, durant 3 anys (2012-2014) oferim la possibilitat de contractar un dina-
mitzador cultural per a la vostra entitat per només 115€ mensuals. Aquest expert donarà
suport tècnic i realitzarà propostes per a la millora de la gestió de l’entitat durant 4 mesos,
dedicant 4 hores per setmana presencials a l’ateneu i una hora de gestió.

Actualment dues entitats de Barcelona han contractat aquest servei: l’Agrupació Congrés i
el Foment Martinenc. Durant uns mesos comptaran amb el suport d’una dinamitzadora que
les ajudarà a establir una nova dinàmica de treball, valorarà les seves activitats i oferirà
ajuda i alternatives per programar-ne de noves, a la vegada que donarà suport a activitats
conjuntes per facilitar el treball en xarxa.

Com sempre, la Federació vol facilitar al màxim el treball diari a les entitats de manera que
tots els tràmits de contractació aniran a càrrec de la FAC. Si esteu interessats en contractar
aquest servei només cal que us poseu en contacte amb la Federació a través del correu 
electrònic ateneus@ateneus.cat o trucant al 932 688 130.
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