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Amb la col·laboració de:

Els joves que no siguin socis de la vostra entitat però
que vulguin dur-hi a terme un projecte a la vostra
seu, poden presentar les propostes fins el 21 de no-
vembre. 

Podeu presentar els vostre projectes per optar a 
alguna de les modalitats dels premis fins al 12 de
novembre. 
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Una vegada heu accedit a la vostra
àrea privada podeu consultar l’apa-
rador on s’hi destaquen projectes,
novetats, notícies o serveis del vos-
tre interès, que podeu clicar per ob-
tenir-ne més informació. 

A la vegada, al menú lateral esque-
rre hi trobareu tots els apartats
d’informació: Serveis, Proveïdors,
Subvencions, Formació, Premis Ate-
neus, Documentació, Ofertes a enti-
tats, Publicar a l’agenda i links a
Xarxanet i la xeCat. 

Si teniu qualsevol dubte o dificultat
amb el funcionament adreceu-vos
per correu a la FAC (comunica-
cio@ateneus.cat) o bé per telèfon
(93 268 81 30 // 628 72 21 63)

Pel que fa a publicar a l’agenda,
com a entitat federada podeu pu-
blicar els vostre esdeveniments a
l’agenda, ja sigui desde l’àrea pri-
vada (Publicar a l’agenda) o des de
l’agenda mateixa, on hi trobareu
abaix un link on diu “contribució”.

a Federació d’Ateneus,
sota el mateix domini
que anteriorment:
www.ateneus.cat, ha
renovat la seva pàgina

web, impulsada per Iwith.org (In-
ternet per a Ong’s) i amb la col·la-
boració del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana. Aquesta nova web pretén
ser el portal de trobada per a ate-
neus, casinos, centres, societats,
foments, orfeons i associacions so-
cioculturals com les que formem
part de la Federació; així com esde-
venir un lloc web de referència dins
del moviment associatiu i ateneista.

A la web pública hi trobareu com
fins ara les darreres notícies del
món associatiu, les publicacions de
la FAC, els projectes que duem a
terme, les convocatòries de premis,
dades de contacte, etc. 

Pel que fa a l’àrea privada d’enti-
tats, hi podeu accedir des de la pà-
gina principal, al menú lateral es-
querre hi trobareu una caixa “Àrea
Privada” on heu d’introduir el vos-
tre nom d’usuari i contrasenya com
fèieu habitualment. Si no teniu
claus d’accés o les heu perdut po-
deu sol·licitar-les a comunica-
cio@ateneus.cat. 

LA FAC A LA XARXA 
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L De la mateixa manera, si l’agen-
da de la web de la vostra entitat
emet Rss, ens podeu facilitar la
Url i afegirem el vostre canal.
Les vostres notícies es publica-
ran automàticament a l’apartat
de notícies i la portada de la web
pública. 

(Més informació a 
comunicacio@ateneus.cat). 

Per qualsevol dubte podeu
escriure a la Federació o 
trucar-nos al 93 268 81 30 //
628 72 21 63

Facebook. 
Fes-te amic o amiga de
la Federació a facebook! 
La FAC és al facebook, cerca el
nostre perfil “Federació Ateneus”
i fes-te amic. També pots crear
un perfil per la teva entitat.
www.facebook.es
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Aquesta iniciativa, pionera a tot
l’estat espanyol, ha de permetre a
la recent creada Xarxa d’Equipa-
ments Cívics de Catalunya (xeCat)
disposar d’un major grau de conei-
xement de la realitat del nostre tei-
xit cívic. La xarxa associativa és àm-
plia i diversa i aquesta realitat ens
permet disposar d’un teixit molt ric
d’equipaments cívics, a través dels
quals s’impulsen les polítiques i les
accions que fomenten la cultura del
respecte a les persones i la seva in-
terrelació. L’actual conjunt d’equi-
paments existents tenen una pro-
cedència variada: iniciativa social,
iniciativa municipal, iniciativa pri-
vada i els promoguts per la Genera-
litat de Catalunya. Per poder gestio-
nar i coordinar recursos amb eficà-
cia, cal disposar d’una eina com el
mapa que ajudi a prendre decisions
per a establir i consolidar un model
de qualitat amb una distribució te-
rritorial equitativa que permeti una

major cooperació entre administra-
cions i associacions dins d’una xarxa
d’àmbit català. 

L’estudi s’articula en quatre grans
àrees. La primera part presenta els
criteris rectors, la seva justificació i
una breu diagnosi de la situació de
partida. La segona àrea sintetitza el
procediment metodològic i les fonts
d’informació emprades en l’estudi, i
descriu el funcionament i l’estructura
de l’aplicació informàtica de recollida
de dades. A continuació s’exposen
els resultats obtinguts amb estadísti-
ques i gràfics, els quals il·lustren la
situació actual del sector, tal vegada
oferint una radiografia a petita esca-
la dels aspectes més rellevants resul-
tants de l’estudi. Per últim, es for-
mulen unes valoracions i unes reco-
manacions per incrementar l’eficàcia
i l’eficiència de futures iniciatives en
l’àmbit del teixit associatiu cívic i co-
munitari del nostre país. 

a Federació d’Ateneus
de Catalunya ha inven-
tariat en els darrers
quatre mesos els equi-
paments cívics, públics

i privats, existents en els dife-
rents municipis del territori ca-
talà. Aquest encàrrec de la Se-
cretaria d’Acció Ciutadana del
Departament de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya ha su-
posat la recollida i classificació
de dades de forma individualit-
zada sobre paràmetres de pro-
gramació d’activitats, recursos
informàtics disponibles i carac-
terístiques dels equipaments. Un
equip tècnic de set persones ha
recollit i contrastat totes les da-
des, les quals han estat gestio-
nades des d’una aplicació infor-
màtica que ha permès dibuixar
un mapa d’equipaments cívics
del nostre país.

MAPA TERRITORIAL DELS
EQUIPAMENTS CÍVICS DE CATALUNYA

L
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JORNADA PECCAT

l dissabte 23 d’Octubre a l’Ateneu Igualadí es va
celebrar la primera jornada de debat i reflexió
entorn al paper dels ateneus en el marc del Pla

d’Equipaments Culturals de Catalunya. La jornada va
comptar amb les conferències entorn al món ateneístic i
la seva relació amb els ens locals a càrrec de diversos ex-
perts, per donar pas a la Taula Rodona que es va desen-
volupar amb membres de juntes directives d’ateneus i
membres de l’administració pública. La cloenda va anar
de la mà de Pere Joan Pujol, president de la FAC i Ramon
Fontdevila, director del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.

PÒLISSA FIARE

a FAC ha concertat una pòlissa de crèdit pel valor
de 65.000 euros amb Fiare. Fiare és una de les
empreses col·laboradores de la FAC, que va pre-

sentar el seu projecte i oferta de servei a la Jornada In-
formativa de Serveis del passat mes de març. És una
banca ètica, un projecte que es basteix com a alternati-
va a la banca tradicional, explotant les sinèrgies que
sorgeixen entre estalviadors responsables i inversors so-
cials. 

ORDINADORS XECAT

a Secretaria d’Acció Ciutadana, del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya ha realitzat una cessió

de 31 ordinadors a diverses entitats de la Federació d’A-
teneus adherides a la Xarxa d’Equipaments Cívics de Ca-
talunya (xeCat). La cessió d’ordinadors de sobretaula i
portàtils s’ha fet amb l’objectiu de facilitar l’accés de les
entitats a la xarxa i per potenciar-ne el seu ús. 

EL SEGON NÚMERO DE
LA REVISTA ATENEUS

l passat mes de setembre es va publicar el segon
número de la Revista Ateneus, la publicació se-
mestral que edita la FAC per a divulgar i generar

reflexió entorn el moviment associatiu i ateneista. En
aquest número vam tenir la oportunitat d’entrevistar
Lluís Noguera, secretari general del Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació; els representants dels
principals grups parlamentaris i a Carme Garcia, respon-
sable de Cultura Popular i Tradicional de la Diputació de
Barcelona. Amb tot, el número va poder aprofundir en
les relacions entre l’associacionisme i les administra-
cions públiques. 

infoFAC18 octubre 2010 PASSEM COMPTES
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T’HAS SUBSCRIT A LA
REVISTA ATENEUS?

Per ser membre de la junta directiva
de la teva entitat pots gaudir d’una
subscripció gratuïta a la revista de
l’ateneisme i rebre-la al teu domi-
cili particular. Entra a www.ate-
neus.cat i omple el formulari de
subscripció. Difon el projecte des de
la pàgina web de la teva entitat i
entre els vostres associats!

REB L’INFOFAC DIGITAL

Aquesta publicació que tens a les
mans pots rebre-la directament a la
teva bústia de correu, contribuint a
l’estalvi de paper. Només cal que
ens facis arribar la teva adreça de
correu electrònic a
comunicacio@ateneus.cat. 

TERMINI DE PRESENTA-
CIÓ DE PROPOSTES DELS
PREMIS ATENEUS

El proper 12 de novembre finalitzen
els terminis de presentació de pro-
postes candidates que optin a algu-
na de les modalitats de l’edició
2010 dels Premis Ateneus. Encara
sou a temps de presentar alguna
activitat o projecte realitzat a la
vostra entitat, com una manera de
finançar les vostres activitats i do-
nar-los un reconeixement públic.
Més informació a www.ateneus.cat

JA SOU DE LA XECAT?

Adherint-vos a la Xarxa d’Equi-
paments Cívics de Catalunya po-
dreu formar part d’una xarxa
d’intercanvi de recursos amb al-
tres entitats, casals, equipa-
ments i administracions que
ajudaran a posicionar i a difon-
dre la tasca de la vostra entitat a
nivell local i nacional. 

L’adhesió és gratuïta, només cal
que escriviu a
comunicacio@ateneus.cat i la
FAC la tramitarà en col·laboració
amb la Secretaria d’Acció Ciuta-
dana. 
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FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ 
I ASSOCIACIONS 

‘ens de comunicació, la Fundació Paco
Candel i la FAC van organitzar el passat 2
i 5 d’octubre dues jornades que relacio-

naven l’associacionisme amb l’àmbit de la co-
municació. 

A la primera jornada, celebrada al CERC, el
professor Ferran Ramon-Cortés va explicar
com desenvolupar una estratègia de màrque-
ting, la periodista Núria Lomas com executar
un pla de comunicació i la professora Mont-
serrat Penyarroya va plantejar deu idees pràc-
tiques per a utilitzar Internet en una estratè-
gia de comunicació. Amb això es van posar
de relleu les possibilitats de la xarxa social
per a la divulgació de l’activitat associativa.

Tres dies més tard es va celebrar el seminari
«Associacions i mitjans de comunicació» a
TV3. En aquest, es va problematitzar les dificul-
tats de l’associacionisme i les relacions amb la premsa, amb intervencions
com la de David Castillo (Cultura, L’Avui); O a la taula rodona amb tres re-
presentants de la premsa de paper: Jaume Fabra, per la premsa diària; Es-
tanis Alcover, Sita Vilaró, per la premsa comarcal; i Josep Ritort, secretari ge-
neral de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta. 

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió va aportar la presència de Joan-
Carles Peris, director dels informatius del cap de setmana, Quim Rutllant, di-
rector del programa «Mans» de Catalunya Ràdio, i també Marc Mateu, res-
ponsable de la xarxa social de TV3, que van contribuir a fer entendre el fun-
cionament dels mitjans.

El periodisme d’agència fou exposat per Saül Gordillo, director de l’ACN
(Agència Catalana de Notícies), mentre que l’editora de Vilaweb, Assumpció
Maresma, explicava les possibilitats de les xarxes socials; mentre que el con-
sultor Jaume Albaigès va exposar com optimitzar les possibilitats de les pà-
gines webs, els butlletins electrònics i les esmentades eines 2.0.

La darrera taula rodona se centrà en “Tornaveu: Associacionisme i Cultura” i
les eines de comunicació de l’Ens, amb la participació de Joan-Ramon Gor-
do, coordinador de l’Ens, Joan Maluquer, president de l’associació Heptàgon
d’Iniciatives Culturals (coeditora de Tornaveu juntament amb l’Ens), i Pere
Baltà, director de Tornaveu.

INTERACCIÓ
2010

Dins del programa Interacció
2010: Democràcia Cultural i
Transformació Social que ha

estat organitzat pel CCCB i el Centre
d’Estudis i Recursos Culturals, el
president de la Federació d’Ate-
neus, Pere-Joan Pujol, ha participat
a la taula rodona al voltant de la
cultura popular i l’associacionisme
cultural, sota el títol “El paper de
les entitats en la transformació de
la cultura popular: qui influeix a
qui?”, acompanyat de Josep Rafecas
(Federació de Teatre Amateur) i Lluï-
sa Celades (Fundació la Roda). L’ac-
te va tenir lloc el passat 21 d’octubre
a les 16 h. de la tarda.

L M
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ila 7 i la FAC us proposen
obres teatrals a preus
molt reduïts per a que

pugueu organitzar grups amb
els vostres associats i associa-
des per anar al teatre. Periòdicament us informarem per
correu electrònic de les estrenes i les promocions que te-
niu a la vostra disposició. Caldrà que imprimiu els vals
de descompte que us enviem i els presenteu a taquilla.
Els podeu fer arribar als vostres associats/des per a que
puguin gaudir dels descomptes. 

CONTEXTUAL

ontextual és una empresa dedicada a l’edició de
textos que us oferirà serveis de traducció, correc-
cions, transcripció, interpretació i assessorament

lingüístic.

Contacte: Ivan, Marta, Laura
Telèfon: 617 21 67 69 // 620 676 459 // 676 71 68 32
Correu-e: info@contextualsl.com
Web: www.contextualsl.com
Oferta: Descompte d’un 10% per projecte i servei

gratuït de consultes lingüístiques

RAVENTÓS AUDIOVISUAL

aventós Audiovisual rea-
litza cursos i tallers amb
l’objectiu d’apropar la

utilització del llenguatge au-
diovisual i la seva vinculació
amb internet (youtube, video-
blog, xarxes socials,...) a perso-
nes de totes les edats.

Contacte: Josep Maria Raventós 
Telèfon: 678663758 
Correu-e: ravenlab@gmail.com 
Web: http://raventosaudiovisual.blogspot.com

infoFAC18 octubre 2010 SERVEIS
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TR3SC

l Club TR3SC i la Federa-
ció d’Ateneus de Cata-
lunya han arribat a un

acord de col·laboració per fo-
mentar el paper dels ateneus
en la societat catalana i donar
a conèixer les activitats culturals que organitzen les 150
entitats que hi són federades. Gràcies a l’acord tots as-
sociats/es dels diferents ateneus de la FAC podran ad-
quirir el carnet del Club amb un descompte anual del
20%.

A més a més, tots els ateneus interessats en donar a co-
nèixer les seves activitats culturals podran promocionar-
les mitjançant el TR3SC, caldrà omplir el formulari de
promoció d’activitats que trobareu a l’àrea privada de la
web: www.ateneus.cat

BENMIRAT PRODUCCIONS

roductora audiovisual
especialitzada en con-
tinguts a la xarxa, ràdio i

televisió. Cobreixen tot tipus
d’actes, esdeveniments, pre-
sentacions... i disposen d’un
plató de 100m2 al centre de
Barcelona. Per a més informació consulteu el pdf ad-
junt.

Contacte: Eloi Martín
Telèfon: 93 476 52 62
Correu-e: eloim@benmirat.net
Oferta: 10% de descompte a entitats federades

Trobareu tota la cartera de serveis i proveïdors a l’àrea
privada d’entitats de www.ateneus.cat
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La FAC ha signat convenis amb diversos proveïdors, per oferir-vos nous serveis que us puguin
ser d’utilitat
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a història no és senzilla.
L’any 1880, quan Vilassar
de Dalt no arribava als
3000 habitants però la
bonança econòmica es-

peronava el teixit associatiu i les
activitats de lleure, es formà la “So-
ciedad del Teatro de Vilasar” que
va adquirir un local on s’hi feien
representacions teatrals i uns te-
rrenys adjacents, per tal de fer-hi
un nou teatre. Aquest s’encarregà a
l’arquitecte valencià Rafael Guasta-
vino i s’inaugurà l’any 1881. L’any
1889 la recent creada societat mu-
tualista “Centro Vilasanés de Soco-
rros Mutuos” adquirí el teatre i els
terrenys, on hi va edificar el cafè i la
seu social de l’entitat, inaugurada
l’any 1890 –ara fa 120 anys- i deno-
minada popularment com La Mas-
sa. La societat mutualista evolucio-

nà vers una associació de lleure, de
forma que l’any 1943 se’n crea la
“Sección Cultural y Recreativa”.
Durant la dictadura, els locals van
funcionar com a teatre i sala de ci-
nema i no va ser fins l’any 1986,
que l’entitat es catalanitzà i adqui-
rí personalitat jurídica pròpia com a
Centre Vilassarenc. L’any 1988 s’ini-
cià una nova restauració integral del
teatre què no es pogué però re-
prendre fins l’any 1991, amb finan-
çament de la Unió Europea, del Mi-

nisterio de
Cul tura, la
Generalitat,
la Diputació
de Barcelo-
na i l’Ajun-
tament de
Vilassar de
Dalt. Per
tal de fer
possible
aquesta
c o l · l a -
boració

l’entitat cedí el
teatre a l’Ajun-
tament durant
50 anys i es
constituí el Con-
sorci del Centre
Teatral i Cultural
La Massa. El nou
teatre es va in-
augurar l’any
2002 i el centre,
què també re-
novà les seva
sala d’exposi-
cions i el cafè, hi
continuà orga-
nitzant activitats
culturals i expo-
sicions esporà-
diques. 

L’any 2009 s’in-
tenta donar una
nova embranzi-

da a l’entitat i tant per oficialitzar el
popular nom de La Massa, com per
fer explícita la seva voluntat de
convertir-se en un punt de referèn-
cia clau en la vida cultural de Vilas-
sar de Dalt, l’associació es registre
com La Massa, Centre de Cultura Vi-
lassarenc. En aquesta nova etapa es
defineix una imatge corporativa es-
table, s’actualitzen els estatuts i es
redacta un reglament de règim in-
tern, que s’aproven en l’assemblea
extraordinària del mes d’abril de
2010. En els seus estatuts l’entitat es
defineix com una associació què en
col·laboració amb l’Ajuntament i
d’altres associacions del poble, vet-
lla i facilita que Vilassar de Dalt tin-
gui una oferta cultural diversa i de
qualitat. Paral·lelament, s’ha ini-
ciat un procés d’enfortiment de la
participació dels socis i sòcies basat
en seccions, havent-se’n constituït
ja les Seccions de Poesia, de Músi-
ca, de Muntanya i de Llengua. 

Actualment, d’acord amb la seva vi-
sió i amb els objectius d’identificar
sinèrgies, rentabilitzar recursos i re-
forçar l’eix cultural al voltant del te-
atre, la sala d’exposicions del centre
i la futura nova biblioteca munici-
pal, l’entitat ha proposat un acord
estable amb l’Ajuntament de Vilas-
sar de Dalt. La Massa a comença-
ments de segle XX tenia uns 370 so-
cis, en acabar el segle uns 160 i avui
212. Després de 120 anys d’història La
Massa, de la mà del seu teatre, se-
gueix evolucionant i esforçant-se
per adequar-se a les necessitats
culturals de Vilassar de Dalt. 

Jordi Casabona i Barbarà

President

L
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La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc
c/ Mestre Viladrosa, 56 
08339 Vilassar de Dalt
www.lamassaccv.org (en construcció)

PASSA L’INFOFAC ALS COMPANYS DE JUNTA!

LA MASSA, 
CENTRE DE CULTURA VILASSARENC
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Edifici de La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc




