
PASSEM COMPTES

Una seixantena de membres d’ateneus, casals, casinos 
i orfeons del país han posat a debat la situació política 
actual a Catalunya en el marc de l’Assemblea General de 
Socis de la Federació d’Ateneus, celebrada aquest dissabte, 
17 de març a l’Ateneu de Sant Just Desvern, en el centenari 
de l’entitat del Baix Llobregat. Arran de la repressió viscuda 
des de l’1-O, l’aplicació del 155, l’existència de presos 
polítics i l’exili de part del govern català, el moviment 
associatiu es posiciona com a agent proactiu en la defensa 
dels valors democràtics, de la llibertat d’expressió i dels 
drets humans. Des de la diversitat existent a l’univers 
ateneístic català, la Federació d’Ateneus, amb 175 entitats 
federades, posa en valor els mecanismes participatius 
que cada entitat consideri, per tal de fomentar debats 
enriquidors entre la seva massa associativa, ja sigui 
celebrant assemblees per sondejar l’opinió de les persones 
associades o bé, facilitant la cessió d’espais propis per a la 
celebració de reunions de col•lectius externs que treballen 
en la transformació social. 
La cita ha servit per presentar la plataforma “Ateneus per 
la Democràcia», impulsada per alguns ateneus federats, 

ELS ATENEUS APOSTEN PER LA 
DEMOCRÀCIA I LA LLIBERTAT DEL PAÍS 
El moviment ateneístic ha portat a debat la convivència de la pluralitat de  
posicionaments en la situació política actual a l’assemblea anual de socis  
celebrada a Sant Just Desvern.
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per la defensa de la Llibertat i la Democràcia. Pera ara, 
catorze entitats en formen part.
Entre els projectes destacats pel 2018, la Federació 
d’Ateneus preveu l’organització de la “I Trobada Nacional 
d’Ateneus» el 19 de maig a Figueres, i del programa 
“Turisme ateneístic» a Alacant, a la tardor, totes dues cites 
plantejades com a espais d’intercanvi mutu i enfortiment 
del moviment ateneístic del territori català i d’altres 
realitats del sector associatiu.
En aquest darrer any s’ha consolidat, d’una banda, la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), que 
posa en valor un mapa de teatres d’ateneus amb 14.000 
butaques, 37 entitats i una setantena de funcions 
programades el 2017. I de l’altra, la descentralització de la 
FAC en Delegacions Territorials amb persones tècniques a 
la ciutat de Barcelona, les Terres de Ponent, les Comarques 
Tarragonines i les Gironines. A més, s’han presentat els 
nous canvis normatius del reglament europeu de protecció 
de dades que afecta a les entitats. I per últim, l’Assemblea 
ha aprovat la memòria i l’estat de comptes del 2017 i un 
pressupost de 509.300 € pel 2018.

   Assemblea General de Socis de la FAC. 17 de març de 2018, Ateneu de Sant Just Desvern. @Marta Rius
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VISITES A ENTITATS

Entre els mesos de gener i març del 2018 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:

 • Associació Cultural Ateneu Golmesenc 
  GOLMÉS (Pla d’Urgell) 

 • Ateneu de la Vall de Llémena
  CARTELLÀ (Gironès)

 • Centre Cultural Recreatiu Can Cartró 
  CAN CARTRÓ - SUBIRATS (Alt Penedès)

 • Centre Cultural i Recreatiu Ca l’Avi
  CA L’AVI – SUBIRATS (Alt Penedès)

 • Centre Cultural Els Propis 
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Casino del Centre de L’Hospitalet 
  L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès)

 • Ateneu Cultural de Guissona 
  GUISSONA (La Segarra)

 •  Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana  
de Cervera 

  CERVERA (La Segarra)

 •  Associació Cultural Centre Cultural i d’Esbarjo 
d’Ivars d’Urgell

  IVARS D’URGELL (El Pla d’Urgell)

 
 • Societat L’Ateneu  de Tàrrega 
  TÀRREGA (Urgell)

 • Ateneu Familiar 
  SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat) 

 • Cercle de Belles Arts 
  LLEIDA (Segrià) 

 • Ateneu de Sant Just Desvern 
  SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat)

 • Cercle d’Amics d’Alcover 
  ALCOVER (Alt Camp)

NO FEDERADES:

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

NOVES ENTITATS FEDERADES:

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

Nou Casino de La Constància, Sant Feliu de Guíxols. 
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JORNADA DE SERVEIS 2018

2 ateneus federats van participar a la Jornada 
de Serveis organitzada per la Federació 
d’Ateneus el 17 de febrer Casino del Centre de 
L’Hospitalet. La jornada va servir per a que les 

participants debatessin i fessin aportacions per tal de 
millorar i ampliar el catàleg de serveis que es presta des 
de la Federació. Entre les noves propostes destaquen: la 
creació d’un gestor de dades programat per a entitats; 
agilitzar el servei de carnets de socis; ampliar l’oferta de 
prestadors d’assegurances; crear una nova categoria de 
Premis Literaris als Premis Ateneus; oferir una borsa de 
personal tècnic per a les entitats; impulsar nous serveis 
destinats a facilitar recursos i eines comunitàries en xarxa; 
conferències en streamming; captació de fons; o banc de 
material per compartir. 

PROJECTE JOVE

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 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. 
Aquest projecte compta amb el finançament de l’Obra 
Social La Caixa i la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.

ATENEUS A BRUSEL·LES

Un grup d’agents de diferents àmbits de la cultura 
a Catalunya, entre ells, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, es va trobar el 20 de febrer, amb el 

President Carles Puigdemont a Brusel•les, on es troba 
exiliat des de fa quatre mesos. El president de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, va traslladar-li 
a Puigdemont l’actual situació del teixit ateneístic des 
d’una doble perspectiva: d’una banda, els ateneus de 
base viuen amb neguit el context sociopolític actual, com 
un reflex del que els seus propis socis interioritzen al seu 
dia a dia, i en alguns casos, amb l’afegit de no poder-ho 
entomar com a col•lectiu degut al llegat històric de les 
entitats. I des de la perspectiva de la Federació d’Ateneus, 
Casals va manifestar la preocupació davant la fragilitat 
de tot el sistema d’entitats de segon nivell. Un sistema 
estratègic pel país que no pot trontollar davant l’aturada o 
el bloqueig de línies de subvencions. 

Jornada de Serveis, 17 de febrer de 2018. Casino del 
Centre de L’Hospitalet de Llobregat @FAC.

Salvador Casals, president de la FAC i Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat. Brussel·les @FAC.
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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: 

ACTUACIONS EN VIU

TITELLES: «L’ALTRE SANT JORDI»

Sant Jordi mata el drac? O el drac mata a Sant Jordi? «L’altre Sant Jordi», de la 
Companyia Micro-Troupe, és un espectacle de titelles on la princesa és al·lèrgica, 
el drac, vegetarià i el cavaller Sant Jordi no gaire atlètic. Entre els tres hauran 
de trobar la solució a tot aquest embolic. Espectacle amb música en directe 
d’acordió diatònic
 
Preu: 550€ + IVA / Contacte: 617 717 451 o 606 551 107 / microtroupe@gmail.com / 
microtroupe.blogspot.com.es/p/tradicions 

ACTUACIONS EN VIU 

GRUP CATALÒNIA

Descobreix la Bigband, la Coral Cor Creixent i el Grup instrumental de l’Ateneu 
Cultural Catalònia de L’Hospitalet de Llobregat . Concerts de dos repertoris bàsics: 
un de bandes sonores i un altre de música celta..

Preu: gratuïta / Contacte Grup Catalònia: Marta Vigo 669 193 280 / tallers.guitarra@
yajoo.es / BigBand: Toni Santos 678 540 222 / collblanctorassaband@gmail.com / 
Cor Creixent: Josep Pereira 934 404 937 / ateneucatalonia@ateneucatalonia.com

EXPOSICIONS

«L’ATENEU ÉS CASA TEVA: LITERATURA»

Els ateneus han estat espais de difusió literària des de mitjan de segle XIX. Són 
seus de biblioteques, fons documentals, aules de formació d’escriptura i han 
originat clubs de lectura. La repercussió literària dels ateneus és un estudi en 
el que s’ha centrat el comissari Jordi Albaladejo per tal de donar llum a una 
exposició amb plafons que està itinerant per les entitats federades. 

Preu: gratuïta / Contacte: 932688130 I ateneus@ateneus.cat

ALTRES 

ITINERARIS «DONES DE BARCELONA»

Albertí Editor proposa itineraris literaris de la mà del llibre «Dones de Barcelona», 
en companyia de la seva l’autora, Elisenda Albertí.
Coneix la ciutat des de la perspectiva femenina a través d’històries i llegendes 
protagonitzades per dones barcelonines, des del segle IV fins al XIX.
 
Preu: 130 € sense IVA (20 persones màxim per grup) 
Contacte: info@albertieditor.cat I 932071887
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SERVEIS

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 DE MÀ 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 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.

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.

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.

ADAPTA LA TEVA 
ENTITAT A LA NOVA 
NORMATIVA  
EUROPEA DE  
PROTECCIÓ DE DADES
La nova normativa afecta  
a les entitats a partir del  
maig del 2018.
Des del Servei Jurídic et 
podem assessorar. Envia un 
correu: ateneus@ateneus.cat
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«L’EXPERIÈNCIA»

«Gràcies a les Beques Tots hi Tenim Lloc! de la FAC, 
l’any 2017 vam poder becar a nou joves perquè 
facin les seves primeres passes al món escènic a 
través de la nostra Escola de Teatre i Música. El 
procés de tramitació i el suport que ens va donar 
la FAC va ser decisori perquè avui Calaf hagi 
plantat la llavor de nou persones que, qui sap, 
potser el dia de demà seran protagonistes de 
l’escena teatral i musical catalana».

Jordi Mas
President Unió Calafina (Calaf)

 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

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.

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.



CREU DE SANT JORDI PER 
A L’ATENEU SANT JUST 
DESVERN

L’Ateneu de Sant Just Desvern celebra aquest 2018 
els 100 anys de la seva fundació. Per aquest motiu 
ha sol•licitat que li sigui concedida la Creu de Sant 

Jordi. Per aconseguir-ho fa una crida a obtenir el màxim 
d’adhesions possibles d’entitats i particulars. Podeu 
adherir-vos a la sol•licitud de la Creu de Sant Jordi tot 
emplenant el full d’adhesió per a entitats o particulars 
que podeu descarregar-vos al web www.ateneus.cat i 
fer-lo arribar a l’Ateneu de Sant Just per correu (Ateneu de 
Sant Just, Ateneu 3, 08960-Sant Just Desvern), per correu 
electrònic (ateneudesvern@gmail.com), o bé portant-lo 
directament a la secretaria de l’Ateneu, que està oberta 
de 18h a 21h. 

100 ANYS DE LA CUMPRATIVA

Diables, banyetes, capgrossos, gegants, grallers, drac, 
Amuquina, teatre, patinatge… Són tots els grups 
que formen i fan activitat a La Cumprativa de Llorenç 

del Penedès. L’entitat baixpenedesenca celebra aquest 
2018 el seu centenari amb un programa d’activitats que 
es prolongarà fins l’agost. Havent estat 25 anys tancada 
degut al franquisme, actualment, La Cumprativa és un dels 
principals espais d’oci i cultura del municipi, de referència 
social i de cohesió local. Avui, Joan Casals n’és el president.

infoFAC 43 abril 2018

ENTITATS

TROBADA NACIONAL 
D’ATENEUS

La Federació d’Ateneus organitza la «1ª Trobada Nacional 
d’Ateneus» el 19 de maig de 2018, a Figueres, una cita 
plantejada com a espai d’intercanvi mutu, convivència 

i enfortiment del moviment ateneístic del territori català. 
La trobada s’està coordinant des de la Delegació Territorial 
de les Comarques Gironines, i està oberta a tots els socis i 
sòcies d’entitats federades.

ATENEUS PER LA DEMOCRÀCIA

Més d’una dotzena d’ateneus catalans van impulsar, 
el desembre de 2017, la creació de la Plataforma 
d’Ateneus per la Llibertat i la Democràcia. La 

Plataforma fa una crida a la resta d’ateneus del país a 
adherir-se a les propostes del seu manifest d’accions en 
suport al conseller de Cultura Lluís Puig, al president, al 
vicepresident i consellers de la Generalitat de Catalunya i 
als presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana. L’1 de març de 2018, les entitats impulsores van 
convocar una reunió oberta per conveniar futurs acords i 
línies estratègiques de posicionament de la plataforma. 
Els ateneus que ho vulguin poden adherir-se a les accions 
descrites enviant un correu a: ateneusxdemocracia@
ateneus.cat.

>IMATGE (Ateneusxdemocracia): Pla-
taforma d’Ateneus per la Llibertat i la 
Democràcia.

Ateneu de Sant Just Desvern @cedida.
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CENS ENTITATS LLENGUA 
CATALANA

Fins al 30 d’abril de 2018, les entitats podeu sol•licitar la 
inclusió o renovar la vostra pertinença al Cens d’Entitats 
de Foment de la Llengua Catalana. Les sol•licituds de 

les dues vies, inclusió i/o renovació) s’han de presentar 
per mitjà del formulari normalitzat que es pot descarregar 
des de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de 
Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Un cop feta tota la 
tramitació correctament, heu de rebre el document «Avís 
de rebuda». També es pot tramitar presencialment. En 
aquest cas, s’ha d’imprimir la sol•licitud i presentar-la 
al registre. Per aquelles que renoveu, heu de presentar 
la sol•licitud de renovació i la memòria d’activitats de 
foment de la llengua catalana dutes a terme durant l’any 
2017. Durant l’any 2017, 24 ateneus federats van formar part 
del Cens, inclosa la FAC.

DIA DE L’ASSOCIACIONISME 
CULTURAL

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
organitza, novament, el Dia de l’Associacionisme 
Cultural Català amb una jornada dedicada a posar en 

valor el pes i la força d’aquest sector, on hi tenen cabuda 
els ateneus. Les Jornades de portes obertes es celebraran 
enguany del divendres 1 al diumenge 3 de juny de 2018. 
És durant aquests dies que les entitats poden programar 
activitats a les seves seus al voltant d’aquest acte i aprofitar 
per donar a conèixer la seva tasca i equipaments. L’acte 
institucional tindrà lloc el dijous 7 de juny.

El DASC 2018 se celebrarà el 3 de juny (@FAC). El DASC 2018 se celebrarà el 3 de juny (@FAC).

FIGUERES 
DISSABTE 19  

DE MAIG  
DE 2018

Un espai de convivència 
entre les persones  
que formem part dels 
ateneus.



DIA MUNDIAL DEL TEATRE 2018

La Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya, la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre i l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya han celebrat conjuntament el 

Dia Mundial del Teatre, el 27 de març a la Societat La Lliga de 
Capellades. Emma Escolano, presidenta de l’Ateneu Cultural 
de Sant Jaume de Premià de Dalt, va ser l’encarregada de 
llegir el manifest conjunt de les tres entitats convocants. 
Van vestir l’acte el Grup de Teatre de Capellades, que va 
interpretarar un fragment de l’obra «El Petit Príncep», i 
Marc Martínez, amb un fragment de l’espectacle «Amor i 
hòsties». La lectura del Manifest Internacional del Teatre a 
càrrec de Rosa Andreu va cloure l’acte, ple de reivindicacions 
pel món cultural i la llibertat del país.

EXPOSICIÓ ATENEUS I MÚSICA

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya tenim 
un projecte d’exposició anual vinculat a l’aportació 
dels ateneus a l’associacionisme cultural català. Si la 

primera exposició de la col•lecció «L’Ateneu és casa teva» 
està centrada en la literatura, aquest 2018, ens centrem 
en la música. Estem coordinant una exposició de plafons 
-que esdevindrà itinerant pels ateneus federats- al 
voltant de la història i actualitat dels ateneus com a espais 
musicals. Inclourà els següents eixos: seccions de música 
d’entitats; formacions musicals sorgides d’ateneus (cors, 
corals, grups, orquestres, etc.); ateneus com a escoles 
de formació musical; ateneus com a espais de concerts i 
artistes musicals de tots els temps vinculats als ateneus.  
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SOM CULTURA POPULAR 2018

La Federació d’Ateneus ha participat, per segona 
ocasió, a la mostra Som Cultura Popular celebrada a 
l’antiga fàbrica Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu 

de Barcelona. Unes 16.000 persones van visitar la mostra, 
del 26 al 28 de gener, centrada enguany en l’Educació i 
la Cultura Popular; el patrimoni cultural immaterial; i 
els canvis socials associats a la transformació urbana i 
la gentrificació. La FAC hi va ser present amb un estand 
informatiu a la Rambla d’Entitats i l’exposició «L’Ateneu 
és casa teva: literatura» al Museu Nòmada. A més, va 
organitzar la xerrada sobre el mapa d’assegurances per a 
entitats, de la mà d’Arç Cooperativa, amb Javier Gòmez, 
i la presentació del projecte «Mosaic ciutadà», a càrrec 
d’Empar Cerezo i Alfons Tiñena, una iniciativa que treballa 
en base a les relacions existents entre associacions, 
equipaments i ciutadania del barri de Sant Andreu, per 
incrementar el coneixement i la xarxa entre unes i altres 
en espais comuns.

PROTECCIÓ DE DADES

El proper 25 de maig de 2018, entra en aplicació el nou 
Reglament General de Protecció de Dades (679/2016), 
reglament que deroga la Llei de Protecció de Dades 

Personal (LOPD).
La nova normativa és uniforme per a tota Europa i, per 
tant, tota persona autònoma o entitat, privada o pública, 
amb o sense ànim de lucre, n’estaran sota la tutela. La 
nova RGPD 2018 afecta a les bases de dades, fotografies, 
càmeres de videovigilància, campaments i web dels 
ateneus. Les entitats estan obligades i són responsables 
de l’ús de les dades, pel que cal adoptar les mesures 
tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per 
garantir la integritat, disponibilitat i confidencialitat de 
les dades. Podeu rebre assessorament de la FAC enviant un 
correu a ateneus@ateneus.cat.

El 25 de maig s’aplica una nova normativa per a protecció 
de dades.

Mostra Som Cultura Popular 2018. Fabra i Coats, 
Barcelona @FAC.

Actuació teatral a La Societat La Lliga de  
Capellades @cedida.

La FAC treballa en l’exposició «L’Ateneu és casa 
teva: música».



GUIES PRÀCTIQUES

La Federació editarà guies pràctiques de formació 
adreçades a les juntes directives amb el suport del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya. El primer volum de la guia 
se centrarà en l’envelliment actiu. Considerem que 
l’envelliment de la població representa un nou repte social 
que contempla una perspectiva integral de les persones, 
transversal i de proximitat de les oportunitats de l’entorn 
per tal de crear una comunitat per a totes les edats, tenint 
en compte que, l’envelliment és un procés al llarg de 
tota la vida i que per viure’l de manera satisfactòria és 
clau reconèixer l’experiència vital de les persones al llarg 
d’aquest procés.

MOSAIC CIUTADÀ

És un projecte pilot desenvolupat el darrer quadrimestre 
del 2017 al barri de Sant Andreu de Palomar de 
Barcelona. Les accions portades a terme (entrevistes 

individualitzades i sessions grupals) han servit per 
explorar i detectar les relacions i necessitats existents 
entre les entitats, equipaments i ciutadania del barri, que 
permetran impulsar iniciatives que facilitin la coneixença 
mútua, les sinèrgies i els espais de coordinació comuns, 
amb la finalitat d’aconseguir una cohesió i cooperació real 
dins d’un mateix territori. L’àrea de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona 
ha donat suport al projecte, que seguirà el 2018.
La previsió és que durant el decurs de 2018, el Mosaic 
Ciutadà trepitgi els districtes de Les Corts, Horta-Guinardó, 
Sant Andreu i Ciutat Vella. La voluntat és la d’implicar tant 
entitats federades com també d’altres que conviuen en 
aquests barris.
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META ARXIU DELS ATENEUS

Gràcies al suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona, la FAC ha iniciat un projecte pluriennal 
(2017-2019) per a la creació d’un meta arxiu virtual 

del patrimoni de les entitats de la ciutat de Barcelona. 
El 29 de setembre 2017, a la seu del Centre Sant Pere 
Apòstol de Barcelona, va tenir lloc una conferència a 
càrrec de Susanna Muriel, arxivera, sota el títol «El valor 
dels arxius als ateneus», la qual va servir per explicar la 
importància d’un correcta conservació i catalogació dels 
fons patrimonials de les entitats. En aquesta primera fase, 
també s’ha fet una enquesta a les entitats de Barcelona 
per tal de recollir la major quantitat d’informació sobre 
la documentació i patrimoni que custodien i que, en un 
futur, servirà per nodrir el Meta Arxiu dels Ateneus.

AADPC I XTAC

Artistes professionals associats a l’Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya (AADPC) i artistes 
amateurs integrats a la Xarxa de Teatre d’Ateneus 

de Catalunya (XTAC) han acordat establir sinergies en la 
seva activitat. L’AADPC i la XTAC van signar, el 6 de febrer, 
un conveni pel qual ambdós col•lectius d’artistes surten 
beneficiats: organització coordinada de la celebració 
anual del Dia Internacional del Teatre; l’AADPC oferirà 
tallers formatius de teatre per a adults i infants de grups 
teatrals d’entitats associades a la XTAC; l’AADPC facilitarà 
sessions de master class a intèrprets a teatre d’ateneus 
de la XTAC.

Biblioteca de la FAC

Signatura conveni AADPC i XTAC, 6 de febrer de 
2018. Seu FAC, Barcelona @FAC.

Projecte Envelliment actiu
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DELEGACIONS TERRITORIALS

LES DELEGACIONS TERRITORIALS AL DIA

DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE 
LES COMARQUES DE 
GIRONA
«La Delegació Territorial de 
les Comarques de Girona 
va celebrar el plenari el 
passat 24 de març a la 
seu del Primer Casino 
de Blanes. L’objectiu 
principal del primer 
trimestre és la organització 
de la 1ª Trobada Nacional 
d’Ateneus que se celebrarà 
a la ciutat de Figueres el 
proper 19 de maig. Les 
entitats de la delegació 
hi hem posat molta 
il•lusió en la organització 
d’aquesta trobada i 
esperem rebre ateneistes 
d’arreu del país i oferir-vos 
un bon programa cultural i 
d’esbarjo».
 

DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE LES 
TERRES DE PONENT
«En aquests moments, la 
Delegació Territorial de 
les Terres de Ponent es 
troba preparant el proper 
plenari, que es celebrarà 
a l’Associació de Cultura 
Comú de Particulars de La 
Pobla de Segur. Aquesta cita 
l’afrontem amb especial 
il•lusió, ja que convocarà 
a totes les entitats de la 
província a prendre part 
activa d’un dels reptes més 
immediats: la comunicació 
i difusió de totes les 
activitats que es realitzen 
dins de la delegació. 
A més, podem avançar 
que ben aviat tindrem 
representació territorial a 
dues comarques més: La 
Noguera i l’Alta Ribagorça. 
Aquest fet ens anima 
encara més a seguir 
endavant i créixer poc a 

poc, però amb fermesa».

DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE 
LES COMARQUES 
TARRAGONINES
«La Delegació Territorial de 
les comarques de Tarragona 
seguirà treballant amb 
els objectius fixats 
darrerament, a més 
d’afegir-ne de nous. D’una 
banda, augmentar la 
cohesió entre les diverses 
entitats que formem part 
de la Federació i, de l’altra, 
formar-nos encara més de 
tots els serveis i projectes 
que la FAC ens ofereix al ser 
part de la seva estructura. 
Una de les apostes més 
interessants és la millora 
de la comunicació entre 
les entitats i l’intent 
d’augmentar la presència 
de persones d’altres 
punts de la demarcació 
en els actes que cada 
ateneu federat organitza. 
Així doncs, compartir 
experiències i seguir 
caminant són els punts 
més interessants a tenir en 
compte». 

DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE 
LA CIUTAT DE 
BARCELONA
«Del 25 al 28 de gener,en 
el marc de la mostra Som 
Cultura Popular, a la Fabra 
i Coats de Sant Andreu, la 
Delegació Territorial de 
la Ciutat de Barcelona va 
ser-hi present a l’estand 
muntat per la FAC. Hi 
vam presentar el projecte 
«Mosaic Ciutadà», que 
explora les relacions i 
necessitats existents entre 
les diferents entitats, 
equipaments i ciutadania 
del barri de Sant Andreu 
que permetran impulsar 
iniciatives que facilitin 
la coneixença mútua, les 
sinèrgies i els espais de 
coordinació comuns, amb 
la finalitat d’aconseguir 
una cohesió i cooperació 
real dins d’un mateix 
territori. Després de dos 
anys, es convocaran 
eleccions de la Junta 
Rectora de la Delegació 
abans de l’estiu».
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