
PASSEM COMPTES

La Pedrera de Barcelona va acollir, el 12 de desembre, 
el lliurament dels Premis Ateneus 2017. En la seva 
28ena edició, el certamen impulsat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya ha donat visibilitat al moviment 
associatiu cultural català en una nit de gala especialment 
reivindicativa per a les entitats. L’organització va deixar 
una butaca buida reservada al Conseller de Cultura, Lluís 
Puig, el qual va fer arribar unes paraules al públic assistent 
a través d’un vídeo: “tinc amb tots vosaltres la confiança 
de que seguiu essent la cultura de base i més propera; la 
cultura de xoc total i absolut front del que ens toca viure”.
Salvador Casals, president de la FAC, va exigir l’alliberament 
de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents d’Òmnium 
Cultural i l’ANC, i el del vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya i els consellers que segueixen empresonats. “Ens 
uns mesos molt complexos, els ateneus hem hagut de tirar 
endavant en el dia a dia enmig d’un mar d’incerteses, 
mentre manteníem encesa la flama de l’activitat, la 
reflexió i l’acció comunitària. Una rereguarda activa i 
mobilitzada que, en moments difícils, esdevé sempre un 
pilar de referència”.
En aquesta edició s’havien presentat 67 candidatures en 
total i 15 entitats van ser reconegudes en sis categories 
diferents.
El certamen, presentat pel reporter valencià de cultura 
popular Pau Benavent, va comptar amb un fragment de 
l’obra “Puig i Cadafalch, un croquis” (2017), interpretat per 
l’actor Sergi Mateu. Aquesta obra teatral, coproduïda per 
la Federació d’Ateneus, la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya (XTAC) i Teatre Obligatori, està actualment de gira 
pels teatres d’ateneus.

LA PEDRERA ACULL  
ELS PREMIS ATENEUS 2017
15 entitats han estat reconegudes per la seva tasca  
en l’àmbit cultural i comunitari del país
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Entitats reconegudes als Premis Ateneus 2017. La 
Pedrera. Barcelona. @Toni Galitó

Projecció del missatge del conseller de Cultura, 
Lluís Puig. @Toni Galitó

Premi a la ComuniCaCió 
assoCiativa
 1r.  La nova web de La Cate,  

del Patronat de la 
Catequística de Figueres

 2n. El Batec, la revista d’Arenys 
de Munt, del Centre Moral 
d’Arenys de Munt

 3r.  Es pot viure sense cultura 
però no val la pena, de 
l’Ateneu de Manlleu

Premi a la Creativitat artístiCa
 1r.  Refugis, de la Societat 

Coral Obrera La Glòria 
Sentmenatenca de Sentmenat

 2n. We are the world, del Cor 
Vivace del Cercle de Gràcia  
de Barcelona

 3r.  Festival Alícia de la Paraula 
i les Arts Avançades, de 
l’Associació Olesa Ateneu

Premi a la CaPaCitat 
d’innovaCió
 1r.  Espectacles amb intèrpret 

de llenguatge de sords, de 
Lluïsos d’Horta de Barcelona

 2n. El teatre amb i per als avis, 
del Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià de Barcelona

 3r.  Un brindis pel futur, del 
Círcol Catòlic de Badalona

Premi al Foment de la 
PartiCiPaCió 
 1r.  Colla Castellera de Madrid, 

del Cercle Català de Madrid
 2n. Sopa de pedres, del Círcol 

Catòlic de Badalona
 3r.  Aplecat. Mostra de Cultura 

Popular a Nou Barris,  
del Centre Cultural Els Propis 
de Barcelona

Premi Jove, ProPosa! 
 1r.  Colònies “Cantarelles 

d’estiu”,  
de la Fundació Orfeó Lleidatà

 2n. Artistes pedagogs, del Centre 
Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
de Barcelona

 3r.  Borges crema!, de l’Ateneu 
Popular Garriguenc  
de Les Borges Blanques

Premi al treball en XarXa
 1r.  Universitat Popular de Caldes 

de Montbui, del Centre, 
Ateneu Democràtic  
i Progressista de Caldes

 2n. Sa(bis). Alimentació i 
proximitat, de l’Ateneu  
de Manlleu

 3r.  Corals escolars,  
de l’Orfeó Badaloní
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viSiTES A ENTiTATS

Entre els mesos de setembre i desembre del 2017 
s’han realitzat visites al territori per tal de conèixer 
de primera mà la realitat de les entitats federades i 

acostar-nos també a les entitats no federades:

Federades:

	 •	Patronat	de	La	Catequística	
  FIGUERES (Alt empordà)

	 •	Círcol	Catòlic	de	Badalona	
  BADALONA (Barcelonès)

	 •	Centre	d’Amics	de	Reus	
  REUS (Baix Camp)

	 •	Centre	Sant	Pere	Apòstol	
  BARCELONA (Barcelonès)

	 •	Centre	Cultural	i	Recreatiu	de	Ca	L’Avi	
  SUBIRATS (Alt Penedès)

	 •	Casal	de	Llavaneres	
  SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme)

	 •	La	Lliga	Comercial	Industrial	i	Agrícola	
  CAPELLADES (Anoia)

	 •	Casino	Prado	Suburense	
  SITGES (Garraf)

	 •	Club	Marina	Casinet	
  LLORET DE MAR (La Selva)

	 •	Ateneu	Popular	Garriguenc	
  LES BORGES BLANQUES (Les Garrigues)

	 •	Ateneu	Plana	d’Urgell	
  MOLLERUSSA (Pla d’Urgell)

	 •	Centre	de	Lectura	de	Reus
  REUS (Baix Camp)

	 •	Casino	de	Vic
  VIC (Osona)

	 •	Orfeó	Reusenc	
  REUS (Baix Camp)

	 •	Ateneu	de	la	Vall	de	Llémena	
  CARTELLÀ – SANT GREGORI (Gironès)

	 •	Societat	Coral	Obrera	La	Glòria	Sentmenatenca	
  SENTMENAT (Vallès Occidental)

	 •	Ateneu	Popular	de	Ponent	
  LLEIDA (Segrià)

	 •	Casal	de	l’Espluga	de	Francolí
  L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Conca de Barberà)

	 •	Ateneu	de	Tarragona
  TARRAGONA (Tarragonès)

	 •	Fundació	Orfeó	Lleidatà	
  LLEIDA (Segrià)

	 •	Casal	Cultural	de	Tremp
  TREMP (Pallars Jussà)

	 •	Associació	de	Cultura	Comú	de	Particulars
  LA POBLA DE SEGUR (Pallars Jussà)

	 •	Germandat	de	Sant	Isidre	i	Santa	Llúcia
  REUS (Baix Camp)

no Federades:

	 •	Centre	Catòlic	de	Banyoles
  BANYOLES (Pla de l’Estany)

	 •	Casino	La	Unió	
  VIDRERES (La Selva)

	 •	Ateneu	de	Térmens
  TÉRMENS (La Noguera)

	 •	Casino	Gerundense
  GIRONA (Gironès)

	 •	Casal	de	l’Obrera
  LLORET DE MAR (La Selva)

	 •	Casino	La	Constància	
  SANT FELIU DE GUÍXOLS (Baix Empordà)

noves entitats Federades:

	 •	Unió	Recreativa	Maialenca	
   MAIALS (SEGRIÀ)

	 •	Centre	Cultural	Recreatiu	Can	Cartró	
  SUBIRATS (ALT PENEDèS)

Unió Recreativa Maialenca (Maials, Segrià) Centre Cultural Recreatiu Can Cartró (Subirats, Alt Penedès)
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BEQUES  
“TOTS Hi TENiM LLOC!”

La FAC ha destinat 1.677 € durant el 3r trimestre del 
programa social “Tots hi tenim lloc!”. 8 entitats 
federades s’han beneficiat d’aquest ajut que permet 

becar places a activitats que es realitzen als ateneus 
per combatre el risc d’exclusió social. Així, de setembre 
a desembre del 2017, 29 persones (19 dones i 10 homes) 
d’entre 6 i 57 anys han estat becades. En total, durant els 
tres trimestres del programa s’han becat 30 entitats i 96 
persones (54 dones i 42 homes), incloent-hi les beques 
d’estiu. La inversió durant el 2017 ha estat de 5.653 euros 
en global.

BEQUES TOTS Hi TENiM LLOC! 2017

ATENEUS A BRUSEL•LES

Una delegació d’entitats federades va visitar, el 24 
de novembre de 2017, el conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, exiliat a Brusel•les 

arran del cessament decretat, per part del Govern espanyol, 
als membres del Govern català. El conseller hi roman des del 
31 d’octubre, juntament amb el president de la Generalitat 
de Catalunya, i més membres del seu Govern. A la capital 
belga i seu de les institucions de la Unió Europea i l’OTAN s’hi 
van desplaçar membres de Lluïsos d’Horta, Lluïsos de Gràcia, 
l’Orfeó Martinenc i de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

DEFENSEM LA DEMOCRÀCiA

Des de la Junta del Consell d’Associacions de 
Barcelona, de la que la Federació d’Ateneus forma 
part, lamentem profundament haver de tornar a 

denunciar l’actitud antidemocràtica de l’estat l’espanyol, 
que ha posat tots els seus poders, entre ells el judicial, 
a disposició del posicionament polític dels partits que 
governen. Fem una crida a totes les associacions i a tota 
la ciutadania de la ciutat a seguir responent de manera 
pacífica, alegre i combativa a aquest embat.

Delegació d’entitats federades a Brusel•les, 24 de 
novembre de 2017 @FAC.

QUINS SERVEIS NECESSITA  
EL TEU ATENEU?
Volem l’opinió de les entitats federades  
pel nou Catàleg de Serveis!:

JORNADA DE SERVEIS 2018 
Per tal de conèixer les necessitats de les entitats en el vostre dia a dia i per a 
poder millorar tots els serveis que des de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
us oferim, us convidem a participar a la Jornada de Serveis 2018:

Data i hora:  dissabte, 17 de febrer, a les 10h 
Lloc:  Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat

1r T- 1.584,22 €  
(30 places)

2n T - 1.446,30 €  
(27 places)

Casals d’estiu  
945 €  

(10 places)

3r T - 1.677,71 €  
(29 places)
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CATÀLEG D’ACTiviTATS

El Catàleg	d’activitats	 és una eina que facilita esdeveniments per programar a les entitats federades: actuacions 
en viu, xerrades, exposicions, visites guiades, projeccions de cinema, i d’altres. Actualment ofereix una vintena de 
propostes programables. Pots consultar-lo al web www.ateneus.cat. Entre les novetats destaquem: 

Xerrades

140 ANyS MESURANT EL TEMPS

L’editor Norbert Tomàs narra l’origen i la tradició de l’edició de calendaris durant 
el segle xix a Catalunya i la pervivència, fins als nostres dies, del “Calendari de 
l’Ermità dels Pirineus (1876)”, una de les publicacions més tradicionals de casa 
nostra amb informacions relacionades amb l’agricultura, l’astronomia, la cultura 
popular i tradicional.

Preu: gratuïta /  
Contacte: Norbert Tomàs / 654 509 490 / publicacio@calendariermita.cat

aCtuaCions en viu

BOLEROS DE SEMPRE

És la proposta musical amb més èxit del duet “La Veu Humana”, format per 
Griselda Ramón, veu i Àlex Jordi, piano. Els artistes conviden a un viatge pels 
boleros més coneguts que permet conèixer als seus compositors, i també les 
històries d’algunes de les composicions més populars del gènere.

Preu: 360 € + despeses de transport  
Contacte: Glòria Cantó / 644 344 579 / gloria.canto@hotmail.es

eXPosiCions

“POR FAvOR: UNA MiCA DE MEMòRiA HiSTòRiCA  
(1974-1978)”

Coordinada pel Memorial Manuel Vázquez Montalbán, l’exposició fa un recull la 
revista d’humor polític “Por Favor”, publicada des dels inicis de 1974 fins al final 
de 1978. Mostra la situació de la premsa en el trànsit del darrer franquisme i la 
primera Transició.

Preu: 150 € / Contacte: mvm@stcugat.net / 696 084 732

altres

EL DOCUMENTAL DEL MES

És una iniciativa de la productora i distribuïdora de documentals Parallel40 que 
estrena cada mes documentals premiats i seleccionats en els millors festivals 
de tot el món de manera simultània a sales de diferents països. Històries 
emocionants i testimonis únics que ens ajuden a obrir una mica la finestra a 
través de la qual veiem el món.

Preu: 1.800 € (10 títols) /  
Contacte: Laia Aubia I 934 524 618 / laubia@eldocumentaldelmes.com
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La Federació d’Ateneus de Catalunya ha reordenat i ofereix nous serveis a les entitats federades.  
Per	accedir	a	qualsevol	servei,	contacta	a:	ateneus@ateneus.cat	o	932	688	130.

ARQUiTECTURA i ENGiNyERiA
Assessorament gratuït personalitzat 
(presencial, telefònic o per Internet) i 
gestió a preus especials en arquitectura 
i enginyeria per facilitar el compliment 
i l’adequació a les normatives i la 
remodelació d’espais d’entitats 
federades. Aquest servei s’ofereix a 
través del Grup Idea, empresa de serveis 
professionals d’arquitectura i enginyeria, 
especialitzada en arquitectura 
corporativa.

DiNAMiTzACió CULTURAL
Facilita el suport d’una persona 
dinamitzadora cultural, especialitzada 
en associacionisme i desenvolupament 
comunitari. Aquesta professional 
analitza l’entorn de l’entitat i aporta 
eines que facilitin la gestió eficient de 
les activitats que s’hi duen a terme. 
D’alta banda, la FAC també facilita el 
Servei d’Estratègia i innovació, servei 
global de consultoria que inclou 
l’elaboració d’un pla estratègic i 
innovador que ajudi a fomentar la 
innovació, la cultura i la transformació 
social des de la convivència, el respecte  
i la participació a les entitats federades.

COMUNiCACió
Orientació i millora de la comunicació 
interna i externa de les entitats; 
subscripcions a premsa (Diari Ara i El 
Punt Avui) per a entitats i particulars 
a preus especials i creació gratuïta 
de portal web de l’entitat, butlletins 
informatius o exposicions a través de 
l’alumnat en pràctiques de Comunicació 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). 

ASSEGURANCES
Ofereix solucions als dubtes sobre 
assegurances contractades o ampliació 
de cobertures.

COMPTABLE i FiSCAL
Assessorament especialitzat en aspectes 
comptables, fiscals i laborals d’entitats 
entitats sense finalitat lucrativa.

NECESSITES UN  
COP DEMÀ PER 
DINAMITZAR LA 
TEVA ENTITAT?

EFiCièNCiA ENERGèTiCA
En col·laboració amb l’empresa 
d’enginyeria i arquitectura 
especialitzada Grup Idea, oferim un 
assessorament personalitzat per a 
que les entitats redueixin despeses en 
la contractació del subministrament 
d’energia. Pot ser presencial, telèfonic 
o per Internet. 
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FORMACió
Programació de sessions formatives 
específiques i personalitzades a les 
entitats federades.

RECURSOS FiNANCERS
A través d’entitats financeres o banca 
ètica, el servei permet trobar solucions 
de finançament per a l’activitat diària de 
les entitats.

RECURSOS ECONòMiCS
Anualment, la Federació d’Ateneus 
ofereix el programa de cohesió social i 
lleure “Tots hi tenim lloc!”, que facilita 
el finançament d’activitats socioculturals 
dels ateneus a persones que es troben 
en risc d’exclusió social amb l’objectiu 
d’acostar-los i integrar-los a la 
societat. Les entitats federades poden 
participar-hi de dues maneres: 1) oferint 
places per a que una persona en risc 
d’exclusió social pugui realitzar alguna 
activitat a l’ateneu, el qual ha d’assumir 
el cost de la quota de soci de la persona 
beneficiària de la plaça; o 2) fent arribar 
a la FAC les places que actualment ja 
es bequen des de l’ateneu. Trobareu el 
formulari a: www.ateneus.cat/beques-
socials/. Els terminis per enviar les places 
becades el 2018 ja hi són publicats per 
als tres trimestres.

RECURSOS ARTíSTiCS
Ofereix opcions per programar activitats 
a les entitats federades.

RECURSOS HUMANS
Assessoria en matèria laboral, gestió 
d’entrada al programa de Treballs en 
Benefici a la Comunitat, voluntariats i 
convenis de pràctiques amb estudiants. 

RECURSOS TèCNiCS
Ofereix material tècnic de sonorització, 
serveis tècnics, audiovisuals, assistència 
tècnica i lloguer de material de so, 
il•luminació i vídeo.

SUBMiNiSTRAMENTS
Electricitat, gas o telefonia són 
subministraments bàsics que les entitats 
poden gestionar a preus assequibles.

GESTió D’EQUiPAMENTS
Facilita el dia a dia de les entitats: 
impremta, descomptes en oci, gestió 
d’esdeveniments, venda d’entrades 
d’espectacles, enviaments, material 
contra incendis, etc.

SERvEi JURíDiC
Assessorament i gestió en matèria 
jurídica a les entitats per facilitar el 
compliment de la normativa legal 
vigent: adaptació d’estatuts, protecció 
de dades o organització d’espectacles.

MATERiAL
Confecció de carnets personalitzats de 
socis; material d’oficina; cessió gratuïta 
de material divers per a les activitats; 
llibres en préstec de la biblioteca de la 
FAC i obsequis corporatius.
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SUBvENCiONS
Informa permanentment sobre les 
noves convocatòries d’ajuts econòmics 
als que poden optar les entitats i dona 
assessorament i/o gestió integral en la 
presentació de sol•licituds d’ajuts.

T’ASSESSOREM EN LA 
GESTIÓ DE  
SUBVENCIONS!

«L’EXPERièNCiA»

“Hem utilitzat el servei de subvencions de la 
FAC per tramitar les subvencions per obres i per 
activitats culturals de l’OSIC (2016), i la d’activitats 
de l’OSIC i la de la Diputació de Barcelona (2017). 
L’assessorament i tramitació integral dels ajuts 
ens ha facilitat molt la feina, sobretot comptar 
periòdicament amb comunicacions prèvies als 
butlletins digitals. A les entitats ens va molt 
bé saber amb temps quan hem de preparar la 
documentació. La FAC fa un seguiment durant tot 
el procés fins a la justificació. Així és que fem una 
valoració positiva del servei perquè ens ha estat 
de gran ajuda. Totes les subvencions tramitades 
ens han estat concedides.”

Jaume	Campreciós
secretari	Ateneu	de	Sant	Just	Desvern

 GASTRONòMiC
Podreu trobar una selecció de vins i 
caves de Covides a preus especials per 
a l’entitat i pels socis per a comandes 
d’un mínim de 8 caixes. Covides Vinyes 
– Cellers és un grup de viticultors del 
Penedès que elaboren productes de 
proximitat i amb personalitat. 

SERvEiS

BEQUES SOCIALS 
TOTS HI TENIM LLOC!
Els ateneus podeu facilitar activitats a persones  
en risc d’exclusió social:

Termini per enviar les places becades: 

 •	 1er	trimestre	(gener	–	març):  23 d’abril de 2018 

 •	 2n	trimestre	(abril	–	juny):  9 de juliol de 2018 

 •	 3r	trimestre	(setembre	–	desembre):  10 de desembre de 2018

+ info: www.ateneus.cat /ateneus@ateneus.cat / 93 2688130



PLAQUES A ENTiTATS 
FEDERADES

Per tal de visibilitzar la tasca que desenvolupen les 
entitats federades al territori, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya lliura plaques identificatives a les 

entitats adherides per a que les puguin col•locar a les 
seves seus. Abans de finalitzar el 2017 s’han fet actes de 
lliurament a les entitats de les Terres de Ponent; la ciutat 
de Barcelona; les comarques gironines i tarragonines; l’Alt 
Penedès, Garraf i Anoia; el Maresme i els Vallesos.

LA GROSSA CAU EN  
UN ATENEU FEDERAT 

Els Pastorets de l’Ametlla de Merola, un nucli de menys 
de 200 habitants de Puig-reig (Berguedà) han repartit 
8 milions d’euros del primer premi de la Grossa de 

Cap d’Any, el 56.795. Els responsables dels Pastorets, secció 
pertanyent a l’Associació Cultural l’Esplai, van vendre 80 
bitllets distribuïts en 8.000 participacions del número 
guanyador, que van adquirir a través d’Internet, que té la 
seu en un restaurant de Campdorà (Girona). Cada una de les 
participacions jugava 40 cèntims del número guanyador, 
traduïts en 8.000 euros per a cada participació.
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ATENEUS PER LA DEMOCRÀCiA

Set ateneus federats han impulsat la creació de la 
Plataforma d’Ateneus per la Llibertat i la Democràcia. 
L’Orfeó Martinenc, el Centre Cultural Sant Vicenç de 

Sarrià, els Lluïsos d’Horta, el Centre Moral i Cultural del 
Poblenou, els Lluïsos de Gràcia (Barcelona), l’Associació 
Cultural Plataforma Odèon (Canet de Mar) i el Círcol 
Catòlic de Badalona fan una crida a la resta d’ateneus 
del país a adherir-se a les propostes del seu manifest: 
van acordar destinar l’import de butlletes premiades a 
La Grossa 2017 al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
l’exili; organitzar actes de debat sobre la situació actual 
a Catalunya i elaborar documents de propostes de futur; 
cedir gratuïtament espais per a reunions i actes a les 
entitats i grups promotors del procés polític català, tals com 
Òmnium Cultural, ANC i CDR’s; difondre les seves accions 
i missatges i, donar suport a les accions i missatges del 
conseller de Cultura a l’exili. 13 ateneus en formen part. Els  
que ho vulguin poden adherir-se a les accions descrites 
enviant un correu a: ateneusxdemocracia@ateneus.cat.

CREU DE SANT JORDi  
PER A L’ORFEó REUSENC

L’Orfeó Reusenc celebra 100 anys d’història aquest 2018 
i ha presentat una candidatura a la Creu de Sant Jordi. 
És una entitat sense ànim de lucre que es dedica a 

fomentar la llengua i la cultura catalanes. Aquesta tasca la 
fa des de la vessant del cant coral, el teatre i la dansa, i des 
d’altres relacionades amb la cultura popular i tradicional 
com el ball de bastons. Per aconseguir el reconeixement 
l’entitat necessita el suport del màxim nombre possible 
d’entitats i de persones enviant un full d’adhesió (el 
trobareu al web de la FAC) al correu: orfeoreusenc@
orfeoreusenc.cat

Orfeó Reusenc @Orfeó Reusenc

Lliurament de plaques a les entitats del Maresme i 
els Vallesos, 17 novembre 2017 @FAC.

Els Pastorets de l’Ametlla de Merola van repartir 8 
milions d’euros de la Grossa de Cap d’Any @Regió7.
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PROJECTE DE DiNAMiTzACió 
JUvENiL

El Projecte de Dinamització Juvenil impulsat per la 
Federació d’Ateneus pretén millorar, fomentar i 
consolidar la participació i la implicació de joves en 

les activitats que es duen a terme a les entitats federades 
d’arreu del territori, amb el suport d’una persona tècnica 
especialitzada en dinamització juvenil. El mes de setembre 
del 2017 es va iniciar una prova pilot d’un any escolar 
-fins al juny- a tres entitats: el Centre L’Avenir Fanalenc 
(Platja d’Aro), la Societat Unió Gandesana (Gandesa) i el 
Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat. El projecte 
es desenvoluparà en tres fases: la primera (setembre-
desembre 2017), d’implementació, diagnosi i elaboració 
del pla d’acció; la segona (gener-abril 208), d’acció amb 
un grup de joves i, per últim, la tercera (maig-juny 2018), 
de consolidació i avaluació dels objectius.

ANivERSARiS DESTACATS 
2018

Aquest 2018 cinc entitats federades celebraran 
aniversaris destacats: l’Ateneu Agrícola Lavern 
(Alt Penedès), l’Ateneu de Sant Just Desvern (Baix 

Llobregat), l’Orfeó Reusenc (Baix Camp) i la Societat 
Cultural i Recreativa La Cumprativa de Llorenç del Penedès 
(Baix Penedès) fan el seu centenari i l’Ateneu Popular 
Garriguenc (Les Garrigues), el seu 25è aniversari.

TURiSME ATENEíSTiC  
A GALíCiA

Una delegació d’entitats federades ha visitat, del 12 
al 14 d’octubre de 2017, ateneus gallecs per acostar 
relacions humanes i entre entitats d’ambdós 

territoris. En una nova edició del programa de “Turisme 
Ateneístic” impulsat per la FAC, catorze membres d’ateneus 
catalans han visitat patrimoni emblemàtic de les ciutats de 
Santiago de Compostel·la, Ourense, Lugo i Ferrol, i algunes 
de les seves entitats socioculturals. Ateneus d’aquestes 
poblacions amfitriones han acollit la delegació a les seves 
seus: Liceo de Ourense (Ourense) i Casino de Saviñao (Lugo), 
Ateneo de Santiago de Compostela (A Coruña), l’Ateneo de 
Ferrolán i el Casino Ferrolano (A Coruña).

BiENNAL iNTERNACiONAL 
D’ART 2017 A LA POBLA  
DE SEGUR

A partir de la iniciativa de l’Associació de Cultura Comú 
de Particulars d’organitzar biennals d’art, iniciada 
als anys 50 del segle passat i represa ara fa tres anys, 

durant la segona quinzena d’octubre de 2017 va tenir lloc la 
II Biennal Internacional d’Art a la Pobla de Segur. La novetat 
d’aquesta edició va ser la inclusió d’artistes locals a la 
mostra. En total hi van participar 33 artistes de França, Itàlia 
i Espanya, amb un total de 76 obres exposades pels carrers 
i places de la vila i a les sales del Comú de Particulars. Hi 
va col•laborar l’Institut per a la Recerca en Escultura (ICRE).

Delegació de turisme ateneístic a Santiago de 
Compostel•la, octubre 2017 @FAC.

II Biennal Internacional d’Art a la Pobla de Segur 
@Naciodigital.cat.

Projecte de Dinamització Juvenil @FAC.
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PUiG i CADAFALCH, DE GiRA

Amb motiu del 150è aniversari del naixement de 
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), la Xarxa de 
Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC) ha coproduit 

un monòleg teatral al voltant de la figura de l’arquitecte 
mataroní. Amb un text de Marc Rosich, “Puig i Cadafalch, 
un croquis” és el nou espectacle de la temporada, 
produït junt a la Diputació de Barcelona i la companyia 
Teatre Obligatori. Les entitats membres de la XTAC poden 
programar la peça protagonitzada per Sergi Mateu al llarg 
d’aquest 2018. Les properes actuacions estan programades 
a: Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona (13 de gener); 
Societat Coral Sentmenatenca (14 de gener) i Ateneu 
Torrellenc (11 de març).

LA XTAC ES FA GRAN

Avui la  XTAC la formen 37 teatres d’ateneus, amb 41 
sales i 13.986 butaques, distribuïts en 30 poblacions. 
La iniciativa s’ha convertit en la xarxa més gran de 

teatres privats de Catalunya amb la voluntat de coordinar 
espais escènics i programacions al país. La temporada 
2016-2017 es van programar un total de 74 funcions,  es van 
invertir 335.000 euros i es van teixir aliances amb la Fira 
Mediterrània de Manresa, on es va celebrar la V Trobada 
de programadors XTAC, a l’octubre passat. Impulsada per 
la Federació d’Ateneus de Catalunya el 2016, la XTAC ha 
coproduït dues obres pròpies: “L’Auca del senyor Esteve 
(Quatre per Quatre, 2017)” i “Puig i Cadafalch, un croquis 
(Teatre obligatori, 2017)”.

EXPOSiCió “L’ATENEU ÉS 
CASA TEvA: LiTERATURA”

A partir del 2018, les entitats federades poden acollir 
l’exposició “L’Ateneu és casa teva: literatura”, 
coordinada per la Federació d’Ateneus de Catalunya 

i comissariada per Jordi Albaladejo, centrada en el fet 
literari a ateneus, casals i orfeons.
Són 11 plafons que recullen el patrimoni bibliotecari, les aules 
de formació d’escriptura, els clubs de lectura, escriptors i 
escriptores, i les activitats vinculades amb la literatura i els 
ateneus. Aquesta exposició enceta la sèrie d’exposicions 
monogràfiques anuals “L’Ateneu és casa teva”.

AGO 2018

Els ateneus federats es retrobaran presencialment el 
proper 17 de març a l’Ateneu de Sant Just Desvern a 
l’Assemblea General de Socis (AGO). L’entitat del Baix 

Llobregat celebra enguany el seu centenari i va sol•licitar 
a la Federació d’Ateneus ser la seu de la trobada anual 
d’ateneus de manera destacada. A l’assemblea s’hi 
portaran a aprovació la memòria d’activitats 2017, l’estat 
de comptes 2017 i el pressupost pel 2018.

Sergi Mateu protagonitza “Puig i Cadafalch,  
un croquis”

Exposició “L’Ateneu és casa teva: literatura”

Guarda’t la convocatòria a 
l’agenda!

ASSEMBLEA GENERAL  
DE SOCIS 2018
17 de març
Ateneu Sant Just Desvern 



SERvEi DE COMUNiCACió  
PER A ENTiTATS

4 entitats federades han fet ús del servei de comunicació 
ofert per la FAC. És una eina gratuïta que es coordina a 
tres bandes: FAC, UOC i entitat, i que facilita la creació 

de webs o butlletins informatius a mans de l’alumnat a 
disposició de les entitats. De febrer a juny del 2017, l’han 
utilitzat el Patronat de La Catequística de Figueres, que 
ha renovat completament la seva pàgina web (projecte 
guanyador del Premi a la Comunicació Associativa 2017), 
i el Centre Democràtic i Progressista Caldes Montbui, que 
ha impulsat la creació de la publicació “L’Independent del 
Vallès Centre”. Entre l’octubre de 2017 i el gener de 2018, 
l’Ateneu Catalònia de L’Hospitalet de Llobregat i el Casal 
Cultural i Recreatiu de Castellbisbal han aconseguit renovar 
el web de l’entitat. Pel primer trimestre del 2018 quatre 
entitats han sol•licitat el servei: Centre Moral i Cultural del 
Poblenou, Societat Coral La Glòria Sentmenatenca, Ateneu 
Popular Garriguenc i Ateneu Terrassenc.

SOM CULTURA POPULAR 2018

Per segona ocasió, l’Ajuntament de Barcelona, junt a 
la Generalitat de Catalunya, impulsa la mostra Som 
Cultura Popular al recinte de Fabra i Coats (Sant 

Andreu, Barcelona). L’edició del 2018 es realitzarà del 
25 al 28 de gener i la Federació d’Ateneus, novament hi 
participarà amb la seva presència en un estand informatiu; 
la conferència “Noves eines per a la gestió d’assegurances 
a les entitats de cultura popular” (26 de gener, 17h a 
l’escenari de presentacions); la presentació del Mosaic 
Ciutadà (27 de gener, 10:30h a la Fàbrica de creació) i 
l’exposició “L’Ateneu és casa teva: literatura” (durant tota 
la mostra al Museu Nòmada).
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DOCUMENTAL «ATENEUS: 
LLAvOR DE LLiBERTAT»

La Federació d’Ateneus, junt a la productora Nosotros 
treballa des del 2015 en el projecte audiovisual 
«Ateneus: llavor de llibertat» que està previst rodar 

durant el 2018. La campanya de mecenatge impulsada 
per la FAC ha recaptat 2.980 € d’aportacions d’entitats 
i particulars, dels 10.000 € que el projecte preveu per 
finançar part del documental. L’exercici del 2017 s’ha 
tancat pendents de la convocatòria de subvencions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal 
d’impulsar el rodatge. El documental servirà per retratar 
la realitat del moviment ateneístic, passant per la seva 
història, l’actualitat i els reptes de futur. Per tal d’obrir 
vies de finançament, el projecte llançarà una campanya 
de micromecenatge públic.

REviSTA ATENEUS  
i MEDi AMBiENT

L’últim número de la revista “Ateneus”, editada per 
la FAC, l’hem dedicat als ateneus com a agents de 
transformació ecologista, és a dir, com a espais de 

difusió i crítica que afavoreixen la cura del medi ambient. 
L’ateneisme, com a associacionisme sociocultural crític, 
fa temps que es preocupa per difondre iniciatives 
ecologistes, amb xerrades, projeccions i/o exposicions, per 
exemple. Ara bé, com a espais de transformació 
social a diferents àmbits, tenim 
pendent la materialització d’accions 
quotidianes a les nostres seus. En 
el número present, hem recollit 
tot d’experiències que algunes 
entitats han integrat per a ser 
més sostenibles amb l’entorn i 
les persones que l’habiten. Les 
entitats rebreu exemplars a la seu. 
També podeu llegir-la en format 
digital al web ateneus.cat.

La Mostra Som Cultura Popular se celebrarà del 28 
al 28 de gener a la Fabra i Coats, Barcelona.

Documental «Ateneus: llavor de llibertat»



infoFAC 42 gener 2018

DELEGACiONS TERRiTORiALS

LES DELEGACiONS TERRiTORiALS AL DiA

DELEGACió 
TERRiTORiAL DE LES 
TERRES DE PONENT
“Actualment la delegació 
territorial de les Terres 
de Ponent està formada 
per 14 entitats que 
representen 6 de les 12 
comarques de la província 
de Lleida. Són entitats 
molt diverses amb 
realitats molt diferents i, 
en molts casos, separades 
per grans distàncies. Totes 
però, unides per l’objectiu 
d’oferir activitats culturals 
de qualitat al territori 
més proper. Després del 
darrer plenari celebrat el 
passat mes de novembre 
a la ciutat de Lleida, 
aquest 2018 que acaba de 
començar ens proposem 
apropar aquests trets 
distintius de cada 
població en un espai de 
confluència on puguem 
desenvolupar activitats 
conjuntes d’interès 
general”.

Xavier Esterri,  
tècnic DT Terres de Ponent

DELEGACió 
TERRiTORiAL DE 
LES COMARQUES DE 
GiRONA
“Aprofitant la nova 
exposició coordinada 
per la FAC, “L’Ateneu és 
casa teva: literatura”, 
la Delegació de les 
comarques de Girona vol 
promoure la relació entre 
les entitats que en formen 
part, programant una gira 
de l’exposició per totes 
les entitats del territori 
gironí. D’altra banda, la 
Delegació està centrada 
en organitzar la I Trobada 
Nacional d’Ateneus, 
que està prevista per la 
primavera del 2018, on 
també es convidarà a 
totes aquelles entitats no 
federades que la Delegació 
ha anat a visitar durant 
aquest últim any”. 

Joana Periáñez,  
tècnica  

DT Comarques de Girona 

DELEGACió 
TERRiTORiAL DE 
LES COMARQUES 
TARRAGONiNES
“La Delegació Territorial 
de les comarques de 
Tarragona vol emprendre 
un nou i ferm camí cap 
a la consolidació de les 
entitats i de la delegació. 
La dinàmica que es vol 
agafar és la d’estrènyer 
llaços entre els diferents 
ateneus, tot compartint 
experiències i realitats. Tot 
i ser molt conscients que 
el dia a dia se’ns menja 
el temps, hi ha molt 
d’entusiasme en voler 
conèixer que passa al 
poble o ciutat del costat. 
Un dels projectes per 
aquests propers mesos és 
organitzar una plenària 
lúdica, on, aprofitant la 
reunió semestral es faria 
una visita o activitat en 
uns dels ateneus”. 

Txell Alfonso,  
tècnica  

DT Comarques 
Tarragonines 

DELEGACió 
TERRiTORiAL DE 
LA CiUTAT DE 
BARCELONA
Durant el primer trimestre 
de 2018, la Junta de la 
Delegació de la Ciutat 
de Barcelona té previst 
reservar una sessió 
d’un espectacle que 
programi alguna de les 
entitats de la ciutat per 
a persones associades a 
altres ateneus, amb la 
finalitat de fomentar la 
seva interrelació. D’altra 
banda, del 25 al 28 de 
gener, hi haurà una 
participació activa a les 
activitats programades 
a la mostra Som Cultura 
Popular, que tindrà lloc 
al recinte de la Fabra i 
Coats, al barri de Sant 
Andreu. A més, s’està 
treballant per tornar a 
incentivar la utilització de 
l’aplicació AppAteneus per 
a dispositius mòbils dels 
ateneus de Barcelona

Alfons Tiñena, tècnic DT 
Ciutat de Barcelona 
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