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er fer possible que l’exposició
«Catalunya, terra d’ateneus»
arribi al màxim de públic ne-
cessitem la implicació de les

entitats. Aquesta exposició es va gestar
amb la idea de ser una finestra al món
ateneístic, a través d’un recorregut per
la història dels gairebé dos-cents anys
del moviment. Però, per tal de donar-
li la màxima difusió, volem portar-la
arreu del país.

L’exposició es pot adaptar a gairebé
qualsevol espai, ja que consta de
lones muntades en estructures auto-
portants i modulables que us per-
metrà personalitzar-la; l’espai idoni
és de 100 m2, però podem adaptar-la
a espais més petits. Com sabeu, l’ex-
posició té un cost i per aquest motiu
us recordem que podeu buscar pa-
trocinadors. El benefici que en pu-

gueu treure serà íntegrament per a
l’entitat, com també el 30 % de la
venda del Llibre visual de l’associa-
cionisme cultural, editat per la FAC.

Des de la FAC també us recomanem
posar-vos d’acord amb altres entitats
del mateix municipi per tal de com-
partir les despeses i unir esforços per
buscar patrocinis i col·laboradors.
L’espai on estarà exposada no ha de
ser necessàriament la seu de l’entitat;
un espai concorregut del municipi on
la població s’acosti a visitar-la pot ser
interessant per atraure més públic i
aconseguir així que aquest s’interessi
per l’entitat organitzadora.

El període d’itinerància dependrà del
nombre d’entitats que estigueu inte-
ressades en acollir-la, però inicialment
està previst que sigui de dos anys.

Al web de la Federació podeu descarregar
el document descriptiu de l’exposició 
i la fitxa tècnica. Podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres per qualsevol
dubte o qüestió a l'adreça electrònica 
ateneus@ateneus.cat o trucant al 932
688 130. Així mateix, en aquest mateix
número de l’InfoFAC trobareu un especial
«Catalunya, terra d’ateneus» amb infor-
mació i imatges sobre l’acte d’inaugura-
ció al Museu d’Història de Catalunya.

La Federació d’Ateneus és qui ha co-
ordinat l’exposició, però el comissa-
riat ha estat de l’empresa Territori
Obert, i la producció i el muntatge
l’ha realitzat Connecta. Aquesta ex-
posició s’ha dut a terme gràcies al
suport de l’Ajuntament de Barcelona,
el Museu d'Història de Catalunya, la
Generalitat de Catalunya i la Diputa-
ció de Barcelona.

EN PORTADA

LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ
«CATALUNYA, TERRA D’ATENEUS»
L’exposició «Catalunya, terra d’ateneus» es podrà visitar al Museu d’Història de Catalunya fins el dia 3 de febrer de
2013. Després, durant dos anys, viatjarà pel territori català acollida per les diferents entitats i institucions amb
l’objectiu d’acostar i mostrar la riquesa històrica dels ateneus.
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LA FEDERACIÓ ÉS UNA
ENTITAT AMB COR

a FAC va signar el setembre un conveni de col·la-
boració amb Càritas per tal de portar a terme el
Projecte Social Tots hi tenim lloc!. Aquest pro-

jecte té com a objectiu la inserció de persones amb risc
d’exclusió als ateneus. Per aquest motiu s’ha comptat
amb la col·laboració de Càritas, que és l’encarregada de
posar en contacte les persones seleccionades per al pro-
jecte amb les entitats. La signatura del conveni va fer
que la Federació d’Ateneus es convertís en una Entitat
amb Cor, una distinció que aglutina clubs, empreses o
associacions que incorporen la responsabilitat social a
les seves accions.

El projecte Tots hi tenim lloc! consisteix en posar en con-
tacte persones en risc d’exclusió i amb alguna inquietud
cultural amb ateneus que ofereixin activitats prèviament
acordades amb la Federació. Les persones procedents de
Càritas formaran part de l’entitat i participaran en l’ac-
tivitat; l’entitat assumirà la quota de soci, mentre que
el cost de l’activitat l’assumirà la Federació d’Ateneus.
Tot i així, l’usuari beneficiari haurà de pagar un mínim
que servirà per garantir un compromís i la continuïtat
en l’activitat.

Si esteu interessats en participar en aquest projecte,
podeu fer-nos arribar les vostres propostes omplint el
formulari que trobareu a la web.

NOVES ENTITATS 
FEDERADES

ctualment sumem 157 entitats federades. Abans
d'acabar l'any hem sumat una nova incorporació:
la Societat Unió Recreativa de Cabacés.
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CLUB DEL DIRECTIU

l Club del Directiu, que va néixer fa aproximada-
ment 6 mesos, ja suma 189 persones que repre-
senten 34 entitats federades. Al web podeu trobar

una secció exclusiva on anem actualitzant i ampliant els
avantatges per als membres del club.

Us recordem que ser de club és gratuït i només s’ha
d’omplir una butlleta, que es pot descarregar directa-
ment del web de la Federació, amb les dades personals.
El primer any us enviarem de forma gratuïta el carnet
Runsports, d’avantatges i descomptes per a diferents
comerços i serveis d’oci i turístics.

ESTUDI D’EQUIPAMENTS

a Diputació de Barcelona ha encarregat a la Fe-
deració un estudi de l’estat dels equipaments de
les entitats de les comarques barcelonines per tal

de preveure les futures inversions que s’haurien de dur
a terme. Per tal de recollir aquesta informació la FAC ha
enviat a les entitats corresponents un qüestionari on es
recullen les obres a realitzar per adequar l’espai a les
normatives vigents.
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Signatura del conveni amb Jordi Roglá, Director de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, Salvador Casals, president de la FAC i Núria
Font, vicepresidenta de la FAC i responsable del Projecte Social.

ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS

La FAC té previst convocar l’Assemblea General de
Socis el dissabte dia 18 de febrer al Centre Moral
d’Arenys de Munt. Reserveu-vos la data i estigueu
atents, us seguirem oferint detalls de l’acte a me-
sura que ens acostem a la data. Com sempre, caldrà
confirmar l'assistència.

Podreu trobar més informació actualitzada al web
de la Federació.
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QUATRE ENTITATS DE BARCELONA
SUBVENCIONADES

’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barce-
lona (ICUB), va atorgar als Lluïsos de Gràcia, els Lluïsos d’Horta, el
Centre Moral de Gràcia i el Centre de Sant Vicenç de Sarrià, una 

Subvenció per a inversions en espais socioculturals. Aquesta línia de sub-
vencions es va obrir per ajudar les entitats de Barcelona a adequar els seus
espais per tal d’aconseguir la llicència d’activitats i millorar l’accessibilitat
i seguretat de l’edifici i les condicions del teatre.

En total s’han concedit 1.150.000€ , tal com va explicar en roda de premsa
Jaume Ciurana, cinquè tinent d’alcalde i responsable de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona. Ciurana va valorar molt positivament la seriositat
de totes les entitats a l’hora de presentar la documentació i va recalcar que
«la ciutat té un deute amb totes les entitats». Un deute que amb aquesta
subvenció es compensa, si més no en part, tal com explicava  Maite Fandos,
regidora del Districte de Gràcia, que va destacar que, gràcies a aquesta ajuda
de l’ICUB, es podrà resoldre un problema que quedava fora de l’abast del dis-
tricte. Per la seva banda, Francina Vila, regidora del Districte d’Horta-Gui-
nardó, va destacar que «la cultura no només passa per grans esdeveniments
i estructures de ciutat, la cultura també es fa des dels barris».

Durant la roda de premsa els quatre presidents de les entitats subvencio-
nades van explicar els seus projectes i van agrair a l’Ajuntament i l’ICUB
l’esforç i la sensibilitat. Montserrat Morera, presidenta del Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià, va voler agrair la confiança de l’Ajuntament en les
entitats. Oriol Hosta, president dels Lluïsos de Gràcia, va demanar també
que ara no els abandonin, ja que seguiran necessitant suport tècnic i 
assessorament durant tot el procés de les obres. En Carlos Pablos, president
del Centre Moral de Gràcia, va fer menció a la feina feta per la Federació
d’Ateneus per tal de traslladar les necessitats de les entitats a l’adminis-
tració. I Núria Font, presidenta dels Lluïsos d’Horta, va explicar que aquesta
ajuda servirà per mantenir vives les entitats.

Des de l’Ajuntament es va recordar que l’any vinent s’obrirà de nou una línia
d’ajuts en funció de la disponibilitat de recursos. Enguany s’hi han presentat
8 entitats, de les quals només 4 complien els requisits. L’import concedit
equival aproximadament al 54 % del total de la despesa de l’entitat.

L

VISITES AL 
TERRITORI

es de la Federació seguim 
intentant arribar a totes les
entitats, visitant-les perso-

nalment. Els darrers mesos hem anat
a veure el Centre Moral de Gràcia de
Barcelona, l’Ateneu de Sant Just Des-
vern, el Centre Cultural El Social de
Terrassa, l’Agrupació Congrés de
Barcelona, El Retiro de Sitges i L'A-
venç d'Esplugues de Llobregat

INICIEM ELS
TRÀMITS PER
REBRE LA CREU
DE SANT JORDI
EL 2013

em iniciat els tràmits per tal
de demanar la concessió de
la Creu de Sant Jordi l’any

2013. Per poder rebre aquesta distin-
ció necessitem comptar amb el
màxim de suports d’entitats i perso-
nes individuals. Per aquest motiu us
demanem a totes i tots que ens feu
arribar quant abans millor una carta
de suport a la nostra candidatura.

Podeu descarregar-la directament
del web de la Federació i fer-nos-la
arribar signada a través del correu
electrònic o per correu postal.

Ajudeu-nos a aconseguir la Creu de
Sant Jordi, comptem amb vosaltres! 3Roda de premsa a l’Ajuntament de Barcelona (d’esquerra a dreta) Núria Font, 

Montserrat Morera, Francina Vila i Jaume Ciurana.

Façana del Centre Cultural El Social de
Terrassa

D
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LA FEDERACIÓ 
AGERMANADA AMB LA
FEDERACIÓN DE ATENEOS
DE ANDALUCÍA

’acte d’agermanament entre la Federació d’Ate-
neus de Catalunya (FAC) i la Federación de Ate-
neos de Andalucía va tenir lloc el dia 22 d’octubre

a la seu de l’Ateneo de Cadis. La signatura del conveni va
estar presidida pel vicepresident de l’Ateneo de Cadis,
Pedro Payan, el president de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Salvador Casals, i el president de la Federación
de Ateneos de Andalucía, Luciano González.

Aquesta unió «neix de la importància i la possibilitat
d’aprofitar les sinergies que generen els ateneus de di-
ferents territoris, amb l’objectiu de lluitar per un dels
elements vertebradors de la ciutadania andalusa i cata-
lana: l’associacionisme», tal com s’expressava en el do-
cument signat. Amb aquestes paraules es posa la primera
pedra del que vol ser una relació de col·laboració i amis-
tat entre els ateneus andalusos i els catalans. Una unió
que vol potenciar una xarxa que promogui tant el diàleg
com la cooperació mútua entre els ateneus, on es reco-
negui l’esforç de les persones que, a títol personal, de-
diquen el seu temps lliure al voluntariat cultural.

D’altra banda, la visita a Andalusia formava part de la
iniciativa Amics dels Ateneus per promoure un espai de
trobada i d’intercanvi cultural entre ateneus de diferents
territoris que s’està impulsant des de la FAC amb el su-
port del Ministerio de Cultura. Divuit persones, repre-
sentants de diferents entitats membres de la Federació
d’Ateneus de Catalunya, van viatjar fins Andalusia per
participar en aquesta segona sortida de Turisme Atene-
ístic. Trobareu més informació sobre aquesta activitat a
la contraportada d’aquest mateix infoFAC.

ELS 30 ANYS DE LA FAC

l 2013 es compliran 30 anys de la fundació de la
Federació d’Ateneus de Catalunya. Per aquest
motiu estem preparant alguns actes especials per

celebrar-ho que compartirem amb tots vosaltres. Una
altra iniciativa que s’ha dut a terme en motiu d’aquesta
efemèride ha estat la gravació d’un vídeo documental
que recull la memòria de la Federació des del punt de
vista de 6 personatges claus en la seva història: Francesc
Puertas, president fundador; Albert Piñol, Francesc
Melià, Pere-Joan Pujol, expresidents; Salvador Casals,
president actual; i Pere Baltà, que, com a director del
Servei de Promoció Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya, va ajudar a impulsar la Federació el 1983.

En aquest document audiovisual es fa un repàs de la
història de la Federació i del moviment associatiu fins
arribar a l’actualitat. El document es pot consultar a
l’arxiu de la Federació.

LA GRÀCIA DE 
LES TERTÚLIES

n motiu de l’acte de lliurament dels Premis Ate-
neus 2012, el president de la Federación de Ate-
neos de Andalucía, Luciano González, i el

secretari, Antonio Manuel, van visitar la FAC i van apro-
fitar per conèixer diferents entitats del territori.

Aprofitant  la seva visita, l’Antonio Manuel va protago-
nitzar una xerrada emmarcada en la Gràcia de les Ter-
túlies que va tenir lloc als Lluïsos de Gràcia de Barcelona,
on va presentar el seu llibre La Huella Morisca: El Al Án-
dalus que llevamos dentro; un testimoni sobre la realitat
social i la identitat del poble d’Andalusia.
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Antonio Manuel, autor del llibre La Huella Morisca: El Al 
Ándalus que llevamos dentro.

D'esquerra a dreta: Luciano González, Pedro Payan i Salvador
Casals
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ARA MÉS QUE MAI, TU
DÓNES VIDA A EL SOCIAL

l Centre Cultural El Social de Terrassa ha posat en
marxa la campanya per recollir donacions per re-
habilitar la Sala d’Actes Regina. Aquesta cam-

panya té com a objectiu finançar les obres de
remodelació d’aquesta sala d’actes, que permetrà a
l’entitat recuperar un espai on fer teatre. «L’essència de
l’entitat és el teatre des de 1891», tal com explica en
Felip Elòsegui, president de l’entitat, però amb el tan-
cament del Teatre El Socialet  l’entitat es queda sense
un espai propi. El projecte de recuperar la Sala d’Actes
Regina és ambiciós, per això necessita la implicació de
tota la ciutadania per fer-ho possible. El Social ha ela-
borat un emotiu vídeo per incentivar la gent a ajudar-
los i per fer-ho ha comptat amb la participació de més
de 50 socis de diferents seccions i de l’actor Pere Arqui-
llué. La campanya de comunicació s’ha coordinat des de
la Federació d’Ateneus que, com sabeu, compta amb
una Assessoria en Comunicació.

Podeu veure el vídeo al web de l’entitat i ajudar-los amb
una donació! Ara més que mai, donem vida a El Social!

CORAL ERATO REP LA
FULLA DE FIGUERA

a ciutat de Figueres ha concedit a la centenària
Coral Erato la distinció de la Fulla de Figuera de
Plata, un guardó que arriba l'any de celebració

del seu 150è aniversari i reconeix la tasca que ha realit-
zat i desenvolupat durant tots aquests anys a la ciutat.
El president de la Federació d’Ateneus, Salvador Casals,
va ser l’encarregat de llegir la glosa a l’entitat durant
l’acte de lliurament.

NOU PLA ESTRATÈGIC DE
L'ATENEU SANTFELIUENC

’objectiu de l’entitat és arribar als 1000 socis i,
per tal d’aconseguir-ho, s’ha desplegat un pla
estratègic de creixement de la massa social prin-

cipalment en tres línies: d’una banda reduir i canviar el
sistema de quotes, oferir més avantatges amb el carnet
de l’entitat i, per l’altra, augmentar la rellevància de
l’Ateneu a la ciutat.

Segons la presidenta Sussagna Artigas es vol treballar per
posar en valor el ser soci o sòcia de l’entitat, i fomentar
l’orgull i el sentiment de pertinença a l’Ateneu. «Un
projecte com el de l’Ateneu és ara més necessari que
mai i ha de sumar a més gent que mai.» 

EL FOMENT MARTINENC:
MEDALLA D’HONOR DE
BARCELONA

’entitat del barri de Sant Martí de Provençals ha
rebut la medalla d’Honor de la Ciutat de Barce-
lona per la seva llarga trajectòria d’arrelament al

districte de Sant Martí i pel desenvolupament de la seva
tasca social i de promoció de la cultura catalana.

Amb la Medalla d’Honor, l’Ajuntament vol reconèixer la
consciència ciutadana, la convivència i les virtuts i els
valors cívics a aquelles persones i entitats que ho fan
des de l’àmbit laboral, professional o associatiu, ja sigui
en termes de participació, voluntariat, associacionisme,
esport o cultura.

E L
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’auditori de la ONCE-Cata-
lunya es va omplir amb
prop de 300 persones
membres de les més de 50

entitats que enguany van presentar-
se a les diferents categories. A dife-
rència d’altres edicions, en què els
tres finalistes s’anunciaven setmanes
abans, els vint-i-un guardonats es
van donar a conèixer durant l’acte.
Aquest fet va crear una gran expec-
tativa entre el públic, que va veure
com els guardons apareixien màgi-
cament gràcies al Mag Marín. Aquest
jove mag va ser el guanyador del
Festival Màgicus de Barcelona, una
iniciativa guanyadora el 2009 del
Premi Jove, proposa! i que enguany
ha celebrat la seva tercera edició.

Les sorpreses i novetats de la nit no
es van limitar a la màgia. La més
destacada va ser el nomenament del
primer Ambaixador dels Ateneus per
part de Salvador Casals, president de
la Federació d'Ateneus de Catalunya.
Durant el 2013 aquesta figura l’encar-
narà l’escriptor i periodista Màrius
Serra, recentment guardonat amb el
Premi Sant Jordi de Novel·la. Serra,
que va ser escollit per la seva relació
amb el món cultural i associatiu, es

va declarar content i sorprès, ja que
mai s’hauria esperat ser investit
«ambaixador». En acabar el seu par-
lament Màrius Serra va destacar que
«l’associacionisme és una de les
ànimes del país».

A l’acte van assistir-hi nombroses
autoritats que es van encarregar de
lliurar algun dels diferents premis.
Jaume Ciurana, cinquè tinent d’al-
calde i regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Barcelona; Ferran Civil,
vicepresident de la Diputació de Bar-
celona; Lluís Puig, director general
de Cultura Popular i Tradicional del
Departament de Cultura; Mireia Her-
nández, diputada adjunta de Cultura
de la Diputació de Barcelona; Carles
Agustí, comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme de l’A-
juntament de Barcelona; Marc Viñas,
subdirector general de Cooperació
Cultural i Voluntariat del Departa-
ment de Benestar Social i Família, i
Antoni Reig, director general de Jo-
ventut de la Generalitat.

Les noves tecnologies també hi van
ser protagonistes, ja que l’acte es va
poder seguir en directe per Twitter a
través de l’etiqueta  #PremisAteneus.
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23 ANYS RECONEIXENT LA TASCA
DELS ATENEUS
La Federació d’Ateneus de Catalunya va reunir dilluns 17 de desembre gairebé 300 assistents a la vint-i-tresena
edició dels Premis Ateneus. En l’acte, per primera vegada, es va crear la figura de l’Ambaixador dels Ateneus, que
durant el 2013 encarnarà l’escriptor Màrius Serra..

L AMBAIXADOR
DELS ATENEUS
Durant un any la funció de l’am-
baixador consistirà en donar a co-
nèixer la tasca i els valors de
l’ateneisme, així com del moviment
associatiu català allà on vagi, tant
en la seva vida professional com
en la seva vida quotidiana. Cada
any s’escollirà un nou ambaixador
o ambaixadora relacionat sempre
amb el món associatiu català i els
ateneus.

Màrius Serra, Ambaixador dels Ateneus
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PREMI JOVE, PROPOSA! 2012
1r. Associació Cultura i Esplai Casino

de Caldes de Montbui, pel Cicle
musical: Joves músics, grans con-
certs

2n.El Centre de Llorenç del Penedès,
pel projecte Les matinals infantils

3r. La Farinera, Ateneu del Clot de
Barcelona, pel projecte Grup J

PREMI ALS MITJANS DE COMUNICA-
CIÓ D’ASSOCIACIONS CULTURALS DE
CATALUNYA QUE AFAVOREIXIN I DI-
FONGUIN L’ACTIVITAT ASSOCIATIVA
1r. Ràdio Ateneu del Clot, presen-

tada per La Farinera, Ateneu del
Clot de Barcelona

2n.Sistema de comunicació de 
L’Alzinar, presentat per L'Alzinar
Societat Cultural i Recreativa de
Masquefa

3r. La revista Or i Flama. 88 anys,
presentada pel Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia de Barcelona

PREMI A LA CREATIVITAT EN ARTS
ESCÈNIQUES
1r. Secció Cloteatre, presentada per

l’Orfeó Martinenc de Barcelona

2n.Persones, presentada per 
l’Ateneu Agrícola de Sant 
Sadurní d’Anoia

3r. El petit rei lleó, presentada 
pel Centre Moral i Cultural del
Poblenou de Barcelona

PREMI A LA CREATIVITAT EN MÚSICA
1r. Concerts de la cantata Nit de nits,

presentada pels Amics de les Arts
i Joventuts Musicals de Terrassa

2n.Llums, càmera,... cançó!, presen-
tada pel Cercle Catòlic de Gràcia
de Barcelona

3r. Cicle d’òpera de petit format,
presentat pel Centre Cultural Sant
Vicenç de Sarrià de Barcelona

PREMI A LA CREATIVITAT EN CUL-
TURA POPULAR I TRADICIONAL
1r. XI Trobada de Falcons dels Països

Catalans, presentada pel Centre
de Llorenç del Penedès

2n.Festes culturals i populars, 
presentada pel Centre L’Amistat
de Premià de Mar

3r. Sant Jordi 2012, presentat per l’A-
teneu L’Aliança de Lliçà d’Amunt

PREMI A LA INNOVACIÓ
1r. Cinema de valors, presentat pels

Lluïsos d’Horta de Barcelona

2n.Espai 2.0, presentat pel Cercle de
Cultura Popular i Tradicional
Marboleny de Les Preses

3r. L’escola de la meva vida, 
presentada pel CERCA, Grup 
de Recerca en Ciències Socials
d’Igualada

PREMI A L’ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
1r. La Verdinada, presentada pels

Lluïsos de Gràcia de Barcelona

2n.Els reis de l’Ateneu, presentada
per l’Ateneu de Cultura Popular
de l’Hospitalet de Llobregat

3r. Bateries Agogó. Espectacle de
100 bateries, presentat per 
l’Associació Cultural Plataforma
Odèon de Canet de Mar

Foto de grup dels guanyadors dels Premis Ateneus 2012

GUANYADORS DELS PREMIS ATENEUS 2012

DIPLOMES 
COMMEMORATIUS
Durant l’acte de lliurament dels
Premis Ateneus 2012 es van entre-
gar també els diplomes commemo-
ratius a les entitats que han
celebrat durant aquest any aniver-
saris destacats. El Centre Frater-
nal de Palafrugell i l’Ateneu
Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia
han fet 125 anys. I la Societat
Coral Erato de Figueres i La Unió
Vilanovina de Vilanova i la Geltrú
han complert 150 anys.
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ls ateneus hem estat el bressol de la societat civil
catalana, som l’esperit dinamitzador de la cul-
tura i volem transmetre aquest llegat a les ge-
neracions futures.» Amb aquestes paraules

Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, donava per inaugurada l’exposició «Catalunya,
terra d’ateneus», un recorregut a través de les diferents
etapes històriques que dóna una visió àmplia del movi-
ment ateneístic català. 

A l’acte, celebrat dimarts 11 de desembre al Museu d’His-
tòria de Catalunya, van assistir-hi un centenar de perso-
nes entre polítics, ciutadans i representants del moviment
associatiu. El director general de Cultura Popular i Tradi-
cional, Lluís Puig, que va disculpar l’assistència del con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell, va destacar amb
satisfacció la gran representació territorial dels assistents
a l’acte i va fer un reconeixement a la «grandíssima tasca
dels ateneus que, des dels barris, pobles i ciutats, han fet
possible impulsar i mantenir la nostra cultura». 

L’exposició, que ha trigat dos anys en gestar-se, ha estat
comissionada per Territori Obert, que ha realitzat la tasca
de recopilar i investigar la història de les entitats culturals
catalanes, i es podrà visitar al Museu d’Història de Cata-
lunya fins el dia 3 de febrer. Després, durant dos anys,
recorrerà Catalunya de forma itinerant. El director del
museu, Agustí Alcoberro, va voler destacar la seva satis-
facció i entusiasme per acollir finalment l’exposició sobre
els ateneus, «un moviment que recull un fragment molt
representatiu de la societat civil catalana que encara no
havia tingut visibilitat en aquest museu».

La mostra consta d’imatges i material recopilat i cedit per
les diferents entitats federades a més de dos documents
audiovisuals. En el primer apareixen un seguit de perso-
nes membres d'ateneus, des de nens a gent gran, expli-
cant la seva experiència i com viuen ells el món
ateneístic. El segon és una reflexió sobre el moviment as-
sociatiu en el passat, el present i el futur, i també sobre
la Federació d’Ateneus. Aquest fragment està extret d'un
vídeo documental realitzat per la FAC en motiu del seu
trentè aniversari, que tindrà lloc durant el 2013. En aquest
vídeo intervenen els expresidents, Francesc Puertas, Fran-
cesc Melià, Albert Pinyol, Pere-Joan Pujol, juntament amb
l’actual president, Salvador Casals i en Pere Baltà, impul-
sor de la FAC quan era director del Servei de Promoció Cul-
tural de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta exposició la Federació d’Ateneus posa de
manifest la seva voluntat de, trenta anys després, seguir
difonent la tasca dels ateneus i reconeixent la feina feta
des del voluntariat que realitzen les entitats culturals
sense ànim de lucre.

L'EXPOSICIÓ DEL PASSAT, EL PRESENT
I EL FUTUR DE L'ATENEISME CATALÀ
Un centenar de persones van assistir a la inauguració de l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus» al Museu d’Història
de Catalunya dimarts 11 de desembre. És la primera vegada que una mostra recorre el passat, el present i el futur
del moviment ateneístic català.

«E

Drets: Pere-Joan Pujol; Salvador Casals i Francesc Melià
Asseguts: Francesc Puertas, Albert Pinyol i Pere Baltà.
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UNA REVISTA SOBRE
GESTIÓ CULTURAL

a revista Ateneus número 7 ha
sortit publicada el desembre
de 2012 i està dedicada a la

gestió de les entitats culturals. Per
aquest motiu hem entrevistat una
gestora cultural, Núria Llorach, a El
Círcol Catòlic de Badalona, hem
reunit a diferents gerents i represen-
tants d’entitats en una taula rodona
que va tenir lloc a Lleida a la seu del
Sícoris Club, i hem preguntat a dife-
rents entitats si creuen que contrac-
tar personal professional pot ser o
no útil per gestionar-se millor. 

En l’apartat «Terra d’ateneus» hem
fet un recorregut per les entitats del
Maresme i en la secció de «Cartogra-
fia teatral» hem anat fins a Vila-
franca del Penedès per conèixer els
teatres de dues de les seves entitats
més importants: el Casino Unió Co-
mercial i el Casal Societat La Princi-
pal. La revista dedica un reportatge
a l’Espai A, que ha iniciat la seva se-
gona temporada, i ens explica en
què consisteix l’exposició, «Cata-
lunya, terra d’ateneus».

Per acabar hem volgut parlar amb
en Carles Puigdemont, periodista i
polític que actualment és l’alcalde
de Girona i que durant la IX legisla-
tura va ocupar el càrrec de president
de la Mesa de Cultura i Llengua del
Parlament de Catalunya.

NOVETATS WEB:
AGENDA I WEB
D'ESPAIS

a FAC porta mesos treballant
per tal de tenir operativa l’a-
genda d’esdeveniments i ac-

tivitats, no només per a ús de la
Federació, sinó oberta a totes les
entitats. Ja podem anunciar que des
del més de gener de 2013 teniu accés
a aquesta Agenda.

Però com a novetat també inclou el
Web dels Espais, que consisteix en
un cercador d’espais d’entitats per
llogar o cedir. Cada entitat membre
de la Federació podrà oferir en
aquest web els seus espais, sales,
teatres, per tal que altres entitats,
particulars o institucions, en puguin
fer ús. Es podrà cedir o llogar, i cal-
drà que s’especifiquin les caracterís-
tiques tècniques de la sala i els
requisits. D’aquesta manera volem
ajudar a dinamitzar els vostres es-
pais.

Per correu electrònic us farem arribar
un document amb la vostra contra-
senya i l’explicació de com accedir
tant al Web dels Espais com a l’A-
genda.

CATÀLEG DE SERVEIS
2013

onant continuïtat a la inicia-
tiva de l’any 2012 de crear un

catàleg de Serveis amb els convenis,
els serveis de la Federació i informa-
ció útil sobre els recursos que podeu
utilitzar, estem preparant el Catàleg
de Serveis 2013. El rebreu a l’entitat
després de l’Assemblea de Socis que
està prevista per al dissabte 16 de
febrer a Arenys de Munt.

SEGONA 
TEMPORADA 
DE L’ESPAI A

a segona temporada de l’Es-
pai A va arrencar l’octubre de
2012 amb els nous espectacles

amateurs programats arreu del terri-
tori. Es van seleccionar 16 ateneus i
20 espectacles de banda, esbart, te-
atre i coral. El balanç de la primera
temporada es va tancar amb un total
de 3.500 espectadors.

Podeu consultar tota la programació
al web de l’Espai A: www.espaia.cat

Recordeu que pel fet de ser socis
d’algun ateneu federat podeu assis-
tir als espectacles de l’Espai A en
qualsevol altra entitat al preu de 8 €
per entrada.

JORNADES 
EUROPEES DE 
PATRIMONI 2012

l passat mes de setembre es
va posar a prova una de les
vistes de Turisme Ateneístic

programades dins del projecte Amics
dels Ateneus coincidint amb les Jor-
nades Europees de Patrimoni que
s’organitzen cada any. L’objectiu
d’aquesta activitat és donar a conèi-
xer el patrimoni humà i cultural del
territori i per aquest motiu la Fede-
ració va programar la visita guiada al
barri d’Horta de Barcelona, que va
incloure el Foment Hortenc, els Lluï-
sos d’Horta i l’Ateneu Hortenc.

L LL
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al com establien les modificacions al Llibre III del Codi Civil
de Catalunya: les entitats catalanes havien de modificar els
seus estatuts adaptant-los a les noves lleis per tal de poder
seguir obtenint subvencions i ajuts de la Generalitat de Ca-
talunya i seguir gaudint dels beneficis derivats de la publicitat

registral. El termini màxim per fer les modificacions es va acabar el 31
de desembre de 2012.

QUÈ PASSA AMB LES ENTITATS
QUE NO HAN MODIFICAT ELS
ESTATUTS?

Podeu realitzar aquestes modifica-
cions en qualsevol moment, però
heu de tenir en compte que fins que
no estigueu adaptats a la nova llei,
no podreu accedir a les convocatò-
ries de subvencions de la Generali-
tat. Per tant, us recomanem que
realitzeu els tràmits com més aviat
millor.

Com ja sabeu, la Federació us ofereix assessorament gratuït des del
Servei Jurídic i preus especials en cas de voler realitzar les modifica-
cions dels estatuts amb nosaltres. Consulteu els preus al web
www.ateneus.cat o bé demaneu un pressupost a
ateneus@ateneus.cat o trucant al 932 688 130.

S’HA ACABAT EL TERMINI 
PER MODIFICAR ELS ESTATUTS

T

10

BREUS desembre 2012infoFAC 26

10

Experiència de serveis de la
Societat l'Amistat de Cadaqués

CARNETS DE SOCIS
«Feia tres anys que des de l’entitat no
fèiem carnets de socis. Finalment ens vam
decidir a fer-los a través del servei que
ofereix la Federació d’Ateneus i estem
molt contents amb el resultat. Molta gent
ens ha felicitat i creiem que el disseny
està força aconseguit.»

Societat l'Amistat de Cadaqués

SERVEIS FAC desembre 2012infoFAC 26

Carnets de la Societat l’Amistat de Cadaqués 
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CAFÈS NOVELL

’empresa Cafès Novell fa una oferta especial per
a tots els socis d’entitats federades per facilitar
la compra d’una cafetera de càpsules Novell
que funciona amb càpsules biodegradables de
la marca Novell.

El preu de l’oferta especial per a socis i entitats federa-
des és de 44,95€ i inclou 10 càpsules de regal i els ports
gratuïts. El model de la cafetera és l’M301A i es pot es-
collir en quatre colors: vermell, blau, blanc o negre. Té
un sistema de dosificació automàtica i s’apaga automà-
ticament passats 30 minuts.

Podeu consultar més informació al web de la Federació
o fer la comanda en línia, us portaran la cafetera direc-
tament a casa. Per beneficiar-vos de l’oferta heu d’in-
troduir el codi ATENEUS2012 al web de Novell.

L Experiència de l’Associació de Veïns de Sant
Jaume Ses Oliveres

MAINZ INGENIEROS 
Primer de tot vull explicar que la visita que es va realitzar a
l’Associació de Veïns de Sant Jaume Ses Oliveres era la pri-
mera que l’enginyer feia a una entitat des que s’havia forma-
litzat l’acord amb la Federació. D’altra banda, a l’entitat no
som uns grans experts en rebre visites d’aquest nivell i tenim
alguns problemes evidents com, per exemple, el fet que l’edi-
fici no tingui escriptura, després de 80 anys d’existència.

L’atenció i el tracte amb l’enginyer va ser immillorable. Els
professionals, primerament, ens van preguntar sobre les ac-
tivitats actuals de l’associació i la seva projecció a curt ter-
mini, per a uns dos o tres anys. Ens van explicar molt
pacientment que ells no eren inspectors, sinó enginyers amb
voluntat de servei i suport a les entitats que ho sol·licitin.
Aquesta explicació, que ara pot semblar fins i tot còmica, era
del tot imprescindible. 

Quant al cost, que inclou la visita i l’informe, considerem
que és molt correcte si tenim en compte l’eficàcia del propi
servei, que ens ha permès elaborar un pla de prioritats i co-
mençar a executar-lo.

L’únic inconvenient que vàrem trobar és el redactat de l’in-
forme, ja que estava escrit en un llenguatge massa tècnic si
pensem en el públic a què va dirigit. Conscients, però, que era el
seu primer contacte amb ateneus, no s’ha de tenir en compte. 

Volem destacar que estem molt contents amb l’entrega i el
servei gestionat des de la Federació. 

David Muntaner, 
president de l’Associació de Veïns de Sant Jaume Ses Oliveres

Experiència de la Societat Cultural Sant
Jaume de Premià de Mar

FROYA
A començament d'aquest any vàrem inaugurar la
nova sala del teatre. L'empresa FROYA va fer tota la
part de l'escenari, so, il·luminació, etc. Una feina molt
ben feta. Ens van assessorar, no solament en aquests
temes, sinó també sobre altres qüestions, amb una
atenció impecable. No ens resta més que recomanar el
servei d'aquest conveni de l'empresa FROYA a través
de la Federació.

Serafín Castaño
Membre de la Junta de la Societat 

Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt
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Amb la col·laboració de:

TURISME ATENEÍSTIC A ANDALUSIA

«ANDALUSIA A TRAVÉS DELS SEUS
ATENEUS»

Experiències de les entitats
participants:

«Quina bona proposta el Turisme 
Ateneístic»

Gràcies a la iniciativa de la Federació d’A-
teneus de Catalunya vàrem poder viure
una experiència immillorable i inoblidable
i conèixer, una miqueta, els ateneus d’An-
dalusia. Però per damunt de tot les perso-
nes que els fan viure. Sevilla, Cadis, Dos
Hermanas, Sanlúcar de Barrameda, a cada
una d’elles, persones, vida, cultura, histò-
ria, gastronomia i, sobretot, emocions.

Hem tornat una mica més savis, hem
après molt i hem vist formes de viure el
món associatiu molt similars a les nostres.
Cal seguir per aquest camí. Ara, estic espe-
rant la propera proposta... Sembla que
serà a Madrid. Jo hi aniré!

Oriol Hosta, president del Lluïsos 
de Gràcia de Barcelona

«Ha estat una experiència molt 
enriquidora»

La visita a Andalusia va ser molt enriqui-
dora, tant pel que fa a l’entitat com en
l'àmbit personal. El tracte que ens van
donar va ser excel·lent, i vaig poder com-
provar que el món dels ateneus o entitats
culturals andaluses portades des del vo-
luntariat té moltes característiques en
comú amb el de Catalunya. Malgrat tot, a
Andalusia encara hi ha unes diferències
molt marcades entre les entitats dels «sen-
yors» i les dels «treballadors».

D’altra banda també valoro molt positiva-
ment el viatge pel fet d’haver compartit
uns dies amb els companys de Catalunya i
felicito la FAC per la bona organització.

Carme Lloverol, presidenta del Casino de Sant
Andreu de la Barca.

a Federació va escollir Andalusia com a segona destinació per
anar a fer Turisme Ateneístic dins del projecte Amics dels Ate-
neus. Un total de divuit persones van formar part d’aquesta
segona expedició. Aquesta vegada les entitats representades

van ser set: l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet, el Centre 
Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, la Societat El Casino de
Sant Andreu de la Barca, la Societat Cultural Plataforma Odèon de Canet
de Mar, els Lluïsos de Gràcia de Barcelona, els Lluïsos d'Horta de Bar-
celona i el Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès.

La visita tenia com a objectiu conèixer els ateneus d’aquest territori,
la seva història, el seu patrimoni, els seus objectius i les activitats que
actualment desenvolupen. D’altra banda també es va dur a terme un
agermanament amb la Federación de Ateneos de Andalucía, amb qui
s’ha establert una molt bona relació de col·laboració i intercanvi. Per
al març la Federación, que té cinc anys de vida, té prevista una for-
mació a la qual ha convidat la FAC per tal d’explicar el seu funciona-
ment i evolució.

L’experiència va durar quatre dies, durant els quals es van visitar l’A-
teneo de Sanlúcar de Barrameda, l’Ateneo Popular de Sevilla, l'Ateneo
de Sevilla, l’Ateneo de Mairena de Aljarafe, l’Ateneo Andaluz de Dos
Hermanas, l’Ateneo de Cadis i el Casino Gaditano. Es van poder cons-
tatar grans diferències d’objectius i equipaments entre cada una 
d’aquestes entitats, però també que l’esperit de difusió i promoció de
la cultura és comú a tots els ateneus.

L

Imatge de la plaça Espanya de Sevilla amb els participants a la sortida 
de Turisme Ateneístic. 


