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EDITORIAL
Després d’un parèntesi per donar pas als dos primers números del Diari
del Congrés, tornem a tenir una nova edició de l’InfoFAC. I és que, enguany,
el Congrés ha protagonitzat l’acció de la Federació. És un procés que considerem molt important i que pot ser molt positiu per a totes les entitats federades, ja que ens permetrà acordar entre tots i totes com volem que siguin
els centres culturals, casals i ateneus del futur i com ens ho farem per
aconseguir els objectius que ens proposem. Per aquest motiu, hi hem
dipositat moltes esperances i moltes hores de preparació i treball.
Per tot plegat, permeteu-me que insisteixi un cop més en la necessitat
que totes les entitats federades participin en aquest procés congressual.
I és que per tal que la nostra proposta associativa continuï sent vàlida
ens cal saber estar a l’altura dels temps que estem vivint. Quan els nostres avantpassats van decidir fundar els primers ateneus i associacions,
sabien perfectament el que volien, en quin temps vivien, i el que necessitava la societat de l’època. Això va fer que aquell moviment agafes cos i
es convertís en un element bàsic de dinamització de la societat civil del
país. Actualment, si volem ser els hereus dignes d’aquells homes i
dones, hem de decidir quin paper volem fer dins d’aquesta societat tant
diversa i canviant en la qual ens ha tocat viure. I ho hem de fer nosaltres,
no podem permetre que ningú ens ho digui, que ningú prengui les decisions per nosaltres, que cap administració ens imposi cap model.
Això és justament el que proposem amb aquest Congrés, del qual ara ja
n’estem desenvolupant la segona fase: els Debats Locals. Aquesta fase
és especialment important perquè serà la que permetrà a cada entitat
valorar les conclusions extretes fins ara i extreure’n les esmenes per a la
cloenda del congrés, que se celebrarà al febrer del 2009. És, doncs, un
moment especialment clau pel que fa a la participació.
D’altra banda, ja sabeu que durant aquest any 2008 també celebrem el
25è aniversari de la Federació. Com podreu llegir en aquest infoFAC,
estem preparant per al proper divendres 21 de novembre una celebració
a la qual ens agradaria molt que hi participessin les 140 entitats federades actualment, a través de la representació de les persones que les
presideixen. Així doncs, esperem que reserveu aquesta data a la vostra
agenda i que feu el possible per acompanyar-nos. La FAC és el projecte
comú de totes les entitats federades i aquest aniversari és un bon
moment per mostrar la força i la vigència del nostre teixit associatiu.
Esperem comptar amb la vostra participació, tant en la recta final del
Congrés com en els actes de celebració del 25è aniversari de la FAC!
Pere-Joan Pujol i Macau
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya
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75È ANIVERSARI
DEL CASAL TORRELLENC
DE TORRELLES DE FOIX
El 27 d’agost del 1933 va ser la històrica data de la inauguració d’aquesta entitat cultural, social
i d’esbarjo per a totes les persones que viuen a Torrelles de Foix. En aquells moments, la seva
seu va ser construïda gràcies als esforços de molts veïns i veïnes del poble que, amb la seva
col·laboració desinteressada, van aportar treball, materials diversos, mitjans de transport per
carregar els materials de la construcció i, qui podia, diners, per tal de fer realitat l’estatge social
de l’entitat.
D’aquesta manera va néixer aquesta societat cultural, que tenia per
objectiu agermanar el poble de Torrelles i les persones que hi
vivien, deixant enrere les divergències polítiques d’aquell moment.
Els tres partits polítics existents al municipi tenien els seus propis
locals de reunió i el Casal Torrellenc es va convertir en l’entitat que
unificava l’activitat cultural. Desprès de la Guerra Civil, però, va
haver de canviar el seu nom pel de “Casal Torrellense” i fins a mitjans dels anys setanta no va poder recuperar la seva denominació
original, en català.

“ACTUALMENT, L’ASSOCIACIÓ COMPTA AMB 210
PERSONES ASSOCIADES.
TOT I AIXÒ, ELS SEUS
ACTES ESTAN OBERTS
A TOTES LES PERSONES
DEL POBLE SIGUIN
SÒCIES O NO”

Actualment, el teatre del Casal Torrellenc té capacitat per a unes 600 persones amb un còmode pati de butaques i una sèrie de llotges al seu voltant. L’associació compta amb 210 persones associades. Tot i això, els actes estan oberts a tothom, siguin socis o no. Al Casal s’hi organitzen tot tipus d’actes culturals i d’esbarjo, des de balls, representacions teatrals, musicals,
actes per als més petits, activitats en col·laboració amb d’altres entitats del poble, etc. El local
de l’associació també disposa d’una biblioteca, única al poble, amb més de 10.000 llibres que
provenen de donacions fetes per particulars i per entitats públiques i privades.
Els nostres projectes de futur passen per adequar el local a la normativa vigent i remodelar-ne
les instal·lacions. Per tal de fer-ho possible, l’any passat es va aconseguir una subvenció de la
Generalitat de Catalunya per dur a terme l’adequació en matèria de seguretat i accessibilitat.
Durant aquest any, i com a commemoració del 75è aniversari de l’entitat, s’està confeccionant
un llibre que recull la història del Casal, així com nombroses exposicions, entre les quals en
destaca una mostra que recull objectes, documents i fotografies d’aquests 75 anys d’història
del casal. A més, hem preparat un programa d’actes que reflecteix la gran diversitat d’activitats
que ofereix l’entitat, i que inclou balls, havaneres, festes pel jovent, per a la quitxalla, tallers, per
a grans i petits, i un sopar per a totes les persones associades.

Associació Casal Torrellenc
Pl. Del Casal, S/N
08737 Torrelles de Foix
93 897 21 91
casaltorrellenc@ateneus.cat

Imatge del teatre del Casal, en l’actualitat

LA FAC, UNA DE LES PRINCIPALS ATRACCIONS
DE LA XIII MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BCN
Del 20 al 24 de setembre, la Federació d’Ateneus de
Catalunya va ser present a la XIII MOSTRA
D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA, instal·lada a la Plaça
Catalunya de la capital catalana durant les Festes de la
Mercè.
La FAC va ocupar un dels espais principals de la Mostra.
Un estand de grans dimensions amb el qual es va promocionar la gran diversitat d’activitats que ofereixen les
entitats federades en general i, en especial, les de la ciutat. També es va voler destacar el fet que estan obertes a
totes les persones amb voluntat de participar-hi, aprofitant

que enguany l’eix central de la Mostra estava dedicat a
l’ANY EUROPEU DEL DIÀLEG INTERCULTURAL. Per aquest
motiu, en una part important de l’estand s’hi van realitzar
activitats de tot tipus, organitzades per entitats federades
de Barcelona i del seu entorn. Unes activitats que estaven
obertes a totes les persones que visitaven la Mostra.
L’estand de la FAC va ser visitat per moltes persones que
passejaven per la Plaça Catalunya. Esperem que això
reverteixi en més coneixement per part de la ciutadania
de les propostes i les activitats que ofereixen les associacions socioculturals catalanes.
Redacció
FAC

Imatge de l’estand de la FAC a la XIII Mostra d’Associacions de Barcelona

TRES NOVES ENTITATS JORNADA DE DIÀLEG
FEDERADES
INTERCULTURAL
Durant els darrers mesos s’han adherit a la Federació
d’Ateneus de Catalunya tres noves entitats federades a
les quals volem donar la benvinguda. Són les següents:

• CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
una de les entitats històriques de la població, que
enguany celebra 135 anys oferint activitats culturals,
recreatives i esportives a les comunitats que viuen al seu
entorn. (www.casinodelcentre.org).

• CENTRE CULTURAL ELS CATALANISTES: una de les primeres entitats socioculturals del barri de Sant Andreu de
Barcelona. Nascuda l’any 1866, el seu objectiu és
fomentar l’art líric, el teatre, la dansa, l’esport i la cultura
al barri. (www.sant-andreu.com/entitats/catalanistes)

• CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT: entitat sociocultural fundada l’any 1913 que ofereix a la població i a tota
la comarca del Maresme una gran varietat d’activitats
formatives, culturals i esportives. (www.centremoral.com)
Redacció FAC

El Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat va acollir,
el passat dissabte 11 d’octubre al matí, una jornada organitzada per la Federació d’Ateneus de Catalunya per

FOMENTAR LA CONEIXENÇA, LA RELACIÓ I L’INTERCANVI, ENTRE ENTITATS FEDERADES I ASSOCIACIONS CULTURALS DE BASE FORMADES PER PERSONES IMMIGRADES. Una activitat realitzada gràcies a la col·laboració de
la Fundació Acsar.
La jornada va ser oberta per en SAOKA KINGOLO, responsable de participació de la Secretaria d’Immigració de la
Generalitat de Catalunya. Hi van participar una desena
d’entitats federades i associacions culturals de persones
immigrades, que van poder conèixer les activitats que realitzen cadascuna i proposar-se possibles projectes i
col·laboracions per a realitzar conjuntament.
Redacció FAC
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PASSEM COMPTES!
Des de la Junta Directiva de la Federació volem aprofitar l’InfoFAC per fer un repàs dels temes més importants realitzats durant els darrers mesos, amb l’objectiu que les entitats federades puguin fer un seguiment
periòdic de l’acció de la Federació i aportar el que creguin més convenient.
Enguany, les edicions d’abril i juliol de l’InfoFAC han estat substituïdes pels dos números editats del Diari del
Congrés. Per aquest motiu, en aquest article repassarem les principals accions realitzades des de l’inici de
l’any.

L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2008
El 2008 va començar amb la reunió ordinària de
l’Assemblea General de la FAC, celebrada el passat 26
de gener a la seu de la Societat Cultural i Recreativa La
Barretina Vermella de Malgrat de Mar. Hi van assistir
representants de més d’una trentena d’entitats federades. A més d’aprovar la memòria 2007 i el projecte
per a l’any 2008, també es va presentar el Llibre Visual
de l’Associacionisme Cultural i es va donar el tret de
sortida al 5è Congrés d’Ateneus de Catalunya.

5È CONGRÉS D’ATENEUS DE CATALUNYA
El Congrés és, justament, un dels reptes principals de
la FAC en l’actualitat. Hi hem dedicat molts esforços, ja
que considerem que és una bona oportunitat per definir entre tots i totes com volem que siguin les entitats
socioculturals catalanes del present i del futur. Ja
n’hem realitzat la primera fase, consistent en la realització de cinc Debats Temàtics a cinc punts diferents
del país. En aquests moments ens trobem en plena
realització de la segona: els Debats Locals. Un cop
més, animem a totes les entitats federades a plantejar el seu Debat Local i a participar en la cloenda del
Congrés que se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 de febrer del 2009.

SERVEIS A LES ENTITATS FEDERADES
Durant aquest any 2008 la FAC ha continuat oferint el seus serveis a
totes les entitats federades i ha seguit treballant per ampliar-lo. Entre
les novetats introduïdes destaca el conveni que la FAC ha signat amb
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya per a la creació d’agrupaments escoltes a les entitats federades i un conjunt d’elements promocionals que la FAC ha creat i que posa a la disposició de les entitats federades per a les seves accions de visibilitat.

REUNIONS TERRITORIALS
Conscients dels avantatges del treball en xarxa, i per tal d’acostar els
serveis i les propostes de la FAC a totes les entitats federades, durant
aquest any 2008 s’han convocat dues noves rondes de reunions
territorials, que s’han celebrat durant els mesos de febrer-març i
juny-juliol.

FORMACIÓ
Hem continuat oferint a les entitats Jornades de Formació
especialitzades sobre temes relacionats amb la gestió i
les activitats de les entitats socioculturals. Els temes que
s’han posat sobre la taula han estat: sostenibilitat, nou Pla
General Comptable i màrqueting per a entitats.

BÚSTIES DE PARTICIPACIÓ
Aprofitant que aquest 2008 celebrem el 25è aniversari de la FAC,
hem volgut preguntar a la ciutadania quina opinió té de la tasca que
realitzen les entitats socioculturals catalanes, per tal d’obtenir indicadors reals sobre com ens valora la societat. Ho hem fet a través d’unes bústies de participació que des del passat més del maig, i fins al
mes de novembre, hauran recorregut les 140 entitats federades.

EXPO DE LA FAC
També en motiu del 25è aniversari, s’ha realitzat una
exposició que recull en imatges la gran diversitat d’activitats que les entitats federades ofereixen a la ciutadania, i
els logotips i la informació bàsica de les 140 entitats federades. Aquesta mostra va estar exposada durant el mes
de maig al vestíbul de l’estació de Plaça Catalunya de
Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat.

LLIBRE VISUAL DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL
Aquest any 2008 n’hem fet la distribució entre les entitats federades i també n’hem fet una
presentació en societat, el passat mes de maig, al Palau del Lloctinent de Barcelona.

FESTA D’ESTIU
La Festa d’Estiu d’enguany es va celebrar a Sitges, acollida per la Societat
Cultural i Recreativa El Retiro d’aquesta població. Va ser un èxit de participació, amb més de 130 persones representants d’entitats federades d’arreu de
Catalunya, que van poder gaudir de les activitats proposades i assistir a
l’acte de presentació de les conclusions de la primera fase del 5è Congrés
d’Ateneus.

LA FAC A LA XIII MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA
Del 20 al 24 de setembre la Federació va ocupar un dels estands principals
de la Mostra d’Associacions de Barcelona de les festes de la Mercè de la
ciutat. Des de la FAC es va voler aprofitar aquest espai per donar a conèixer
la gran varietat d’activitats que ofereixen les entitats socioculturals federades
a la ciutadania. Per tal d’aconseguir-ho, es va convidar a les associacions
de la ciutat i de la seva àrea metropolitana a desenvolupar-hi activitats
obertes a la participació de totes les persones que passaven per la Mostra.
Encara ens queda molt per fer aquest any 2008. Esperem que les activitats,
serveis i propostes que anem generant us siguin útils i us ajudin a millorar la vostra entitat. Aquesta és la voluntat
amb la que treballem des de la junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Jordi Casassas
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1a EDICIÓ DEL CONCURS
“JOVE PROPOSA.
FES TEU L’ATENEU”

CONVENI AMB MINYONS
ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA

La FAC, amb el suport de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, convoca la primera edició del concurs “JOVE PROPOSA. FES
TEU L’ATENEU”, adreçat a les entitats federades. S’hi poden presentar
candidatures dels projectes que reuneixin les següents condicions:

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA (MEG), a través del qual les dues

• Que siguin iniciatives juvenils desenvolupades en el marc d’una entitat federada a la FAC per GRUPS DE JOVES D’ENTRE 16 I 25 ANYS

QUE NO ESTIGUESSIN ASSOCIATS EN EL MOMENT DE PROPOSAR EL
PROJECTE.
• Que les activitats s’hagin realitzat durant el període comprès entre
l’1 DE SETEMBRE DE 2007 I EL 31 D’AGOST DE 2008.
Les bases completes de la convocatòria es poden consultar a la web
www.ateneus.cat/concursjoveproposa

La Federació d’Ateneus de Catalunya va signar abans de l’estiu un conveni amb

entitats es comprometen a treballar conjuntament per tal que LES ENTITATS FEDERA-

DES PUGUIN ACOLLIR A LES SEVES INSTAL·LACIONS AGRUPAMENTS ESCOLTES DE
MEG AMB PROBLEMÀTIQUES D'ESPAIS PER
REALITZAR LES SEVES ACTIVITATS, O
GRUPS DE JOVES QUE VULGUIN CREARNE UN.
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA té actualment 140 agrupaments

El premi per a la proposta guanyadora és de 2.000

escoltes repartits arreu del país, on s’hi treballa la formació d’infants i joves per tal que
esdevinguin persones solidàries i compromeses, a través de l’educació en el lleure i
del mètode escolta i guia.

datura guanyadora es donarà a
conèixer durant l’acte de lliurament
dels PREMIS ATENEUS 2008 , que
se celebrarà a l’auditori de la
Torre Agbar de Barcelona, el
DIMARTS 16 DE DESEMBRE.

Les entitats federades que estiguin interessades en buscar fórmules per aprofitar aquest
conveni, només cal que es posin en contacte
amb la FAC (93 268 81 30, ateneus@ateneus.cat).

EUROS. EL TERMINI PER PRESENTAR CONVOCATÒRIES ES TANCARÀ EL DILLUNS 24
DE NOVEMBRE. El nom de la candi-

LLIBRE VISUAL
DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL
Recordem a totes les entitats federades que tenen la possibilitat d’adquirir exemplars del “LLIBRE VISUAL DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL” a preu de cost (3€), per fer-lo servir com a reforç de les
seves estratègies de promoció i visibilitat, o com a regal, ara que
s’acosten les festes nadalenques.
Aquesta publicació, editada per la FAC a finals de l’any 2007, recull a
través de fotografies de qualitat la gran diversitat d’activitats que les
entitats federades ofereixen a la ciutadania. És, doncs, un bon recurs
promocional per a les associacions.
Les entitats que no disposin
d’exemplars i vulguin
demanar-ne han de posarse en contacte amb la FAC
(93 268 81 30,
ateneus@ateneus.cat).

NOVES FUNCIONS AMB
EL CORREU ELECTRÒNIC
@ATENEUS.CAT.
RECORDEM QUE TOTES LES ENTITATS
FEDERADES PODEN DISPOSAR D’UNA
BÚSTIA DE CORREU ELECTRÒNIC @ATENEUS.CAT TOTALMENT GRATUÏTA. Ara, a
més, es podrà disposar de noves funcionalitats ja que es gestionarà a través de les
eines de programari lliure de Google.
Aquesta nova eina, totalment en català, permet augmentar la capacitat d’emmagatzematge de correus fins a 7000MB, lluny de les
50MB disponibles fins ara, i utilitzar eines de
treball compartit com el Google Docs o
Google Calendar.
Per demanar la bústia de correu-e @ateneus.cat, només cal posar-se en contacte
amb la FAC (93 268 81 30, ateneus@ateneus.cat).

LA IMPORTÀNCIA DELS DEBATS LOCALS
DEL 5È CONGRÉS D’ATENEUS
Després de la primera fase del Congrés, realitzada abans
de l’estiu, ens trobem ja immersos en plena realització de
la segona fase, que consisteix en la realització de DEBATS
LOCALS a les entitats federades. Es tracta que cada entitat
analitzi el document de conclusions extretes durant la primera fase del Congrés i N’EXTREGUI LES ESMENES QUE
VULGUI PROPOSAR. La realització d’aquest treball també
pot permetre a les associacions que el realitzin detectar
problemàtiques pròpies i poder esbossar-ne línies estratègiques de futur per treballar-les.
Moltes entitats federades ja han fet el seu
Debat Local o tenen previst fer-lo en les
properes setmanes. El caràcter participatiu d’aquest congrés, fet per i per a les
entitats socioculturals del país, FA QUE

SIGUIN NECESSÀRIES LES APORTACIONS
DE TOTES LES ASSOCIACIONS FEDERADES, per tal d’extreure’n el màxim de
resultats possible. El Congrés és una gran
oportunitat per tal de repensar entre tots i

totes el conjunt del moviment ateneístic i extreure’n les
línies de treball oportunes per tal que totes les entitats
puguin créixer en tots els sentits i millorar la seva acció
cultural i comunitària. Per aquest motiu, la FAC demana a
les entitats QUE NO HO HAN FET ENCARA, QUE ES POSIN

EN CONTACTE AMB LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE
CATALUNYA (93 268 81 30, CONGRES@ATENEUS.CAT)
PER INDICAR LA DATA DE REALITZACIÓ DEL SEU DEBAT
LOCAL.
Tot i que des de la FAC recomanem que a
cada Debat Local s’hi convoqui a totes les
persones vinculades amb l’entitat per tal
que els continguts siguin el màxim de rics i
plurals possibles, cada associació pot decidir com vol plantejar aquest debat i a qui
vol convocar per realitzar-lo. Des de la FAC,
oferim a totes les entitats la possibilitat de
comptar amb SUPORT TÈCNIC PER A LA

DINAMITZACIÓ DEL DEBAT.
Redacció FAC

SE CELEBRA EL 1r CONGRÉS
DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL CATALÀ

PREMI ELISEU COLOMER EN
L’ÀMBIT DEL VOLUNTARIAT
DE LA GENT GRAN ACTIVA

El passat dissabte 4 d’octubre es va celebrar a Barcelona
la sessió presencial del 1R CONGRÉS DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL CATALÀ, una proposta organitzada per l’Ens de
Comunicació Associativa per oferir un espai de reflexió al voltant del fet associatiu cultural català i permetre a les entitats
que el protagonitzen plantejar-se i debatre temes comuns.

La Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de
Governació i Administracions Públiques convoca, AMB

D’entre les conclusions extretes dels debats realitzats destaca la demanda de POSAR AL DIA ELS ORGANISMES QUE
S’OCUPEN DE LA CULTURA POPULAR. Un altre repte que
se n’extreu és el de centrar-se en el futur per IL·LUSIONAR
AL SECTOR JOVE en els projectes de les associacions, al
mateix temps que es faciliti la INCORPORACIÓ SOCIAL
DELS NOUS IMMIGRANTS. També es va demanar que
S’ARRIBI ALS CENTRES D’EDUCACIÓ, i que S’APLIQUIN LES
NOVES TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ per ser més visibles
al carrer. Pel que fa a la llengua, es va reivindicar
L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ com a eina de cohesió a nivell
nacional.
El 1r Congrés de l’Associacionisme Cultural es va cloure
amb un acte festiu celebrat a la Plaça de la Catedral de
Barcelona, que va comptar amb la participació de diversos
grups de cultura popular d’associacions culturals catalanes.
Redacció FAC

EL
SUPORT DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA,
la primera edició del PREMI ELISEU COLOMER 2008, EN
L’ÀMBIT DEL VOLUNTARIAT DE LA GENT GRAN ACTIVA.
Amb aquest guardó, un premi únic amb una dotació econòmica de 10.000 EUROS, es pretén fomentar i reconèixer les activitats de voluntariat realitzades a Catalunya per
persones majors de 65 anys, i adreçades a la recuperació
i difusió de valors de convivència, ciutadania, respecte pel
medi ambient i cultura.
Hi poden optar els grups d’un mínim de 6 usuaris i usuàries d’equipaments cívics com casals de gent gran i cases
del mar de la Generalitat de Catalunya, entitats similars
de caire municipal i entitats socioculturals com ateneus,
centres culturals, casals... que hagin realitzat activitats
relacionades amb la temàtica del guardó durant l’any
2007. EL TERMINI PER PRESENTAR CANDIDATURES ES
TANCARÀ EL 31 D’OCTUBRE.
Les bases dels Premis Eliseu Colomer es poden consultar
a la web de la FAC (www.ateneus.cat)
Redacció FAC
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CELEBREM ELS 25 ANYS DE LA FAC!
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Aquest 2008 la Federació d’Ateneus de
Catalunya celebra 25 ANYS treballant
per oferir serveis, formació i recursos a
les entitats socioculturals catalanes.
Després d’aquests 25 anys, la FAC continua la seva tasca amb més reptes i
empenta que mai. És, doncs, un bon
moment per celebrar la feina feta amb totes les entitats federades que comparteixen aquest projecte.
Ho farem el proper DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE, a partir de les 5 de la tarda. Celebrarem aquest 25è
aniversari amb una jornada commemorativa que inclourà una recepció per part del President del
Parlament de Catalunya a les persones que presideixen les 140 entitats federades, i una festa de celebració del 25è aniversari, que es realitzarà en un marc molt especial, com és el Teatre Nacional de Catalunya.
Ens agradaria molt compartir aquesta celebració amb les 140 entitats federades. És l’aniversari del projecte
comú de totes les associacions adherides a la FAC i esperem que no hi falti ningú. Així doncs, US RECOR-

DEM QUE US RESERVEU LA DATA DEL 21 DE NOVEMBRE PER PODER SER PRESENTS A L’ACTE DEL
PARLAMENT I A LA FESTA DEL 25È AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA . No hi falteu! És una bona
oportunitat per demostrar que el teixit associatiu sociocultural és fort i treballa conjuntament a través del
paraigües de la FAC.
En breu rebreu la invitació amb tota la informació sobre el desenvolupament de la jornada.

CICLE DE TAULES RODONES SOBRE EL MOVIMENT ATENEÍSTIC
També en motiu del 25è aniversari, la Federació d’Ateneus de Catalunya convoca per als propers mesos
un CICLE DE TAULES RODONES sobre el món ateneístic, amb el nom de “ELS ATENEUS: XARXA, PARTICIPACIÓ I CULTURA”. Seran taules rodones obertes a tota la ciutadania, a través de les quals cinc persones destacades del món cultural, periodístic i social del país analitzaran la situació actual del teixit associatiu que representen els centres culturals, casals i ateneus catalans, la seva incidència en la societat del
país i els seus reptes de futur. Aquestes taules rodones es realitzaran en cinc municipis d'arreu de
Catalunya amb presència d’entitats federades a la FAC.
Les persones que hi participaran seran:
• Antoni Dalmau: escriptor. President de la Fundació
Teatre Lliure.
• Patricia Gabancho: periodista i escriptora.
• Ferran Mascarell: historiador i polític. Conseller
Delegat de RBA Audiovisuals i Vicepresident de
l’Ateneu Barcelonès.
• Manel LLadonosa: catedràtic d’història contemporània
de Barcelona i 1r president de l’Ateneu Popular de
Ponent.
• Vicenç Villatoro: escriptor i periodista.

La programació completa d’aquest cicle de conferències es pot consultar a la web www.ateneus.cat/taulesrodones2008. Animem a tothom a participar en aquesta proposta.
Redacció FAC

Amb la col·laboració de:

vallverducomunicacio2@yahoo.es

Les conferències seran moderades per Ester Plana, periodista de TV3 i Catalunya Ràdio.

