
1 en portada
ASSEMBLEA
EXTRAORDINÀRIA 
I FORMACIÓ EQUIPS
DIRECTIUS (28 DE MAIG)

2 passem comptes
TROBADA D’ENTITATS
FEDERADES

3 passem comptes
NOVES QUOTES A LA FAC 

TREBALL INSTITUCIONAL

ALTRES HORITZONS

JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓ D'ATENEUS
DE CATALUNYA 2011

4 passem comptes
VISITES AL TERRITORI

NOVES INCORPORACIONS

5 passem comptes 
LA FAC APOSTA 
PER EL CAMÍ

LA FLAMA DEL CANIGÓ

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI

LA FAC APOSTA 
PEL COMERÇ JUST

6 serveis
NOU CATÀLEG SERVEIS

NOVA ASSEGURANÇA
RESPONSABILITAT 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

SERVEIS JURÍDICS

7 serveis
ÈXIT DEL SERVEI 
DE TBC A LES ENTITATS
FEDERADES

SUBVENCIONS

8 projectes
MILLORANT LA VOSTRA
COMUNICACIÓ

EN PORTADA

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
I FORMACIÓ EQUIPS DIRECTIUS
(28 DE MAIG)

om ja sabeu, abans de finalitzar el mes de juliol, totes les entitats tenim la obligació de revisar els nostres
estatuts i adaptar-los al llibre tercer del codi civil de Catalunya. Tal i com es va acordar a l’Assemblea de la
FAC celebrada el 26 de febrer a Olot, s’ha creat una comissió específica per redactar els nous estatuts. És per
aquest motiu que convoquem una Assemblea Extraordinària per aprovar la proposta de text que s’ha ela-
borat. Aprofitarem aquesta convocatòria per informar-vos de la situació econòmica de la Federació. 

El matí es dedicarà també a realitzar dues xerrades formatives. La taula rodona sobre formació en normativa d’ins-
tal·lacions elèctriques en baixa tensió comptarà amb el consell d’una empresa instal·ladora i una entitat d’inspecció i
control. Els professionals ens ajudaran a conèixer des dels tràmits administratius necessaris per la entrada en funcio-
nament d’una instal·lació a les condicions de seguretat, la fiabilitat tècnica i l’eficiència econòmica de les mateixes. 

Seguidament, es realitzarà una formació sobre control d’accés a locals d’espectacles i activitats recreatives, a càrrec de la
Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior. S’informarà de la normativa aplicable, com
també de quins requisits s’han d’acomplir en plans de seguretat, d’autoprotecció, contra incendis, etc. També s’expli-
carà quins són els drets del públic i les obligacions de les entitats que realitzen espectacles dins les seves instal·lacions. 

Després del dinar es realitzarà la formació sobre reglament d’espectacles públics que clourà la jornada. 

Tota la informació de la jornada la trobareu al díptic que adjuntem en aquest Infofac. Us animem a participar-hi per
la rellevància dels temes a tractar. 
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Quan als objectius de la nova junta
directiva es concentraran en seguir
donant resposta a les necessitats de
totes les entitats federades. En
aquesta línia es treballarà per di-
versificar les activitats i un nou mo-
del econòmic de funcionament, per
consolidar el reconeixement insti-
tucional dels Ateneus. 

El conseller de cultura, Ferran Mas-
carell, va remarcar davant els assis-
tents la importància dels Ateneus
com a entitats del futur, llocs de
trobada i debat de la societat al se-
gle XXI. 

La trobada també va servir per cele-
brar una sessió informativa on es
van presentar els nous serveis, i una
sessió formativa per explicar els
processos per complir les normatives
i lleis que els afecten als federats. 

Quan al treball realitzat des de la
trobada d’Olot, l’actual junta ha
obert aquest nou període enfocant
el treball en comissions de treball.
Des de la seva elecció la junta ja ha
creat i començat a treballar en la
comissió jurídica, la comissió eco-
nòmica i la comissió de comunica-
ció. Aquestes comissions aborden
temes i projectes concrets de cada
àmbit que complementen el treball
regular de la junta directiva, que
manté la dinàmica de reunions
mensuals on s’aproven les deci-
sions pertinents al bon funciona-
ment de la federació.

l passat 26 de febrer, la
Federació va viure una
intensa jornada a Olot
en el marc de la Trobada
d’entitats Federades.

Amb la presència del conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, entre
altres autoritats, i la participació
de 33 entitats, es va poder viure
una trobada on hi va haver lloc
per tot: reunions, decisions, for-
mació i, com no, també celebra-
ció. 

Quan a l’Assemblea General, Salva-
dor Casals, de la Societat d'Esbarjo,
Esports i Cultura La Principal (Vila-
franca del Penedès), va ser escollit
com a nou president. Casals va des-
tacar que la FAC continuarà treba-
llant per aconseguir ser “un dels
principals motors de dinamització
social i cultural de Catalunya”.

TROBADA D’ENTITATS FEDERADES 

E
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“L’Assemblea escull
Salvador Casals com
a nou president de la
Federació d’Ateneus

de Catalunya” 

El nou president, Salvador Casals, s’adreça a les entitats.
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TREBALL INSTITUCIONAL 

mb l’objectiu de treballar plegats amb les institu-
cions i fer realitat les nostres aspiracions, la Fede-
ració d’Ateneus ha obert un diàleg fluid amb el

senyor Lluis Puig, director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana (Departament de
Cultura). Amb reunions de caràcter periòdic en les quals
s’està cercant camins d’entesa per tornar a engegar el
projecte del Turisme Ateneístic, el suport del centre al mo-
viment ateneístic, l’aplicació del PECCAT, entre altres pro-
jectes dels quals esperem poder informar-vos en breu.

També ambicioses són les relacions amb la Secretaria
General de Cultura, a la qual se li ha traslladat l’interès
de la Federació per que es reconegui el treball i el com-
promís dels Ateneus amb el País. Un objectiu que també
s’està traslladant en reunions bilaterals amb els dife-
rents grups polítics del Parlament de Catalunya. De mo-
ment, la FAC ja ha mantingut reunions amb Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. 

El treball institucional per millorar el posicionament i
condicions de les nostres entitats federades, també ens
ha portat a assistir al Consell d’Associacions de Barcelo-
na i l’Assemblea de l’Ens de Comunicació. La FAC també
va voler estar present al Memorial Francesc Candel

ALTRES HORITZONS

l treball institucional de la Federació també ens
ha portat fins a Malaga, on l'equip tècnic de la
FAC va mantenir una reunió amb el president de

la Federación de Ateneos de Andalucía, Luciano Gómez.
La trobada va tenir lloc el passat 1 d'abril i han convidat
a la FAC a participar a les jornades de formació que pre-
paren pel 2012.

JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FEDERACIÓ
D'ATENEUS 
DE CATALUNYA 2011

PRESIDENT
Salvador Casals i Romagosa, de la Societat d'Esbar-
jo, Esports i Cultura La Principal (Vilafranca del Pe-
nedès) 

VICEPRESIDENTA
Núria Font i Revilla, 
dels Lluïsos d'Horta (Barcelona).

SECRETARI
Esteve Camps, 
del Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona).

TRESORERA
M. Carme Mateu i Ratera, 
de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (Igualada)

VOCALS
Pere Solà i Montserrat, 
del Foment Mataroní (Mataró)

Fèlix Puig i Carbonell, 
de l'Ateneu de Cultura Popular 
(l’Hospitalet de Llobregat).

Serafín Castaño i Martínez, 
de la Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt).

Miquel Alsina i Pla, 
del Casino Unió Comarcal (Vilafranca del Penedès)..

A

E

D’esquerra a dreta: Serafín Castaño,Núria Font, Fèlix Puig,
Salvador Casals, Miquel Alsina, Esteve Camps, Carme Mateu i
Pere Solà. Al centre, el Conseller de cultura, Ferran Mascarell. 

NOVES QUOTES 2011

Noves quotes a la FAC, pel 2011, aprovades a l’As-
semblea General:

Quota d’entrada: 200 Euros
Fins 200 socis: 250 Euros
Entre 200 i 500 socis: 350 Euros
Més de 500 socis: 450 Euros
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VISITES AL TERRITORI

ontinuant amb la política d’aproximar la FAC al
treball de les entitats sobre el territori, el nou
president, Salvador Casals, ha pogut visitar fins a

mitjans d’abril diferents entitats Federades. Durant el
darrer trimestre ha assistir a actes i reunions de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular de Barcelona, el Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià, el Casal Català d’Hostalets de Pie-
rola, la Societat Cultural Hortonenca (Sant Llorenç d’Hor-
tons) i el Centre de Llorenç del Penedès. 

Aquestes visites han inclòs des de reunions de treball
amb les juntes directives per copsar la problemàtica i
necessitats d’una entitat concreta, fins a visites com les
realitzades a les futures instal·lacions del Centre de Llo-
renç del Penedès, bona mostra de la modernització per
la qual viuen i aposten els Ateneus. 

Per la seva banda, el gerent de la Federació ha visitat La
Massa, Centre de Cultura Vilarassenc (Vilassar de Dalt), la
Societat La Concòrdia de Cabrils, l’Ateneu Barcelonès, el
Centre Cultural d’Arenys de Munt, l’Ateneu Arenyenc
(Arenys de Mar), la Societat Cultural Sant Jaume (Premià
de dalt) i la Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar de
Masquefa. . OTO 4

El president de la FAC conversa amb el president del Centre de
Llorenç del Penedès.

NOVES INCORPORACIONS

a Societat Coral la Unió de Cornellà de Llobregat
s’ha convertit en la darrera incorporació a la FAC.
L’entitat té una història apassionant i fortament

lligada a la localitat des de les seves primeres passes
(l’any 1853). Ara fa un pas més cap al futur unint-se al
projecte global de la FAC. Podeu descobrir-ne més a tra-
vés de la seva pàgina web: http://www.launiodecorne-
lla.com/ 

També volem donar la benvinguda a la Societat El Casi-
no Cultural i Recreatiu de Constantí. Fundada l’any 1928
a l’edifici emblemàtic de l’arquitecte Pere Caselles, el
Casino és un centre de referència a la vida social i cul-
tural de Constantí. (http://webfacil.tinet.org/casino)

infoFAC20abril 2011 PASSEM COMPTES

La Societat Coral La Unió de Cornellà de Llobregat

Societat El Casino Cultural i Recreatiu de Constantí
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LA FAC APOSTA 
PER EL CAMÍ

a Federació d’Ate-
neus de Catalunya ha
signat un acord de

col·laboració amb PAS, enti-
tat que integra el Camí, una
ruta de senderisme socio-
cultural participativa. Es
tracta de crear entre tots
una ruta a peu per tots els
territoris de parla catalana,
aportant-hi contingut a través de la seva pàgina web. 

Amb aquest acord, totes les entitats federades es poden
sumar a la iniciativa proposant part de l’itinerari, senya-
litzant punts d’interès, recursos, serveis... 

Per saber-ne més, no dubteu a visitar http://www.elca-
mi.cat/ 

LA FLAMA DEL CANIGÓ

mnium Cultural ja ha començat a organitzar les
activitats entorn la celebració de la Flama del Ca-
nigó 2011. Animem a totes les entitats federades

que encara no ho facin i vulguin col·laborar en aquesta
activitat històrica, a posar-se en contacte amb flamaca-
nigo@omnium.cat

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI

Les jornades Europe-
es del Patrimoni es
celebraran a tot Eu-

ropa durant els dies 23, 24 i
25 de setembre de 2011. To-
tes les activitats gratuïtes
realitzades pels Ateneus
durant aquests dies podeu
promocionar-les gràcies a
aquesta iniciativa. Fins i
tot, podeu proposar una visita a l’entitat com a Patri-
moni cultural. Per fer-ho, us heu de posar en contacte
amb el vostre ajuntament i presentar una proposta
abans del 20 de maig. Trobareu tota la informació a
www.ateneus.cat

LA FAC APOSTA 
PEL COMERÇ JUST

a FAC ha signat una acord de col·laboració amb
SETEM Catalunya per promocionar la Festa del Co-

merç Just i la Banca Ètica 2011, que se celebrarà el prò-
xim 14 de maig a més de 90 municipis de tot Catalunya.
La consigna d’aquest any per la trobada és “Prou explo-
tació, tria comerç just. Prou especulació, tria Banca Èti-
ca”. 

L L

Ò
L
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NOU CATÀLEG SERVEIS 

l passat mes de
març la FAC va fer
arribar per correu

postal a totes les enti-
tats federades, el nou
catàleg de Serveis i Re-
cursos per aquest any
2011. Aquest us ajudarà
a trobar recursos per
millorar la vostra enti-
tat. Fullegeu-lo, con-
sulteu-nos els dubtes
i no oblideu que el
catàleg s’amplia con-
tínuament. Totes les
novetats les podeu trobar al portal
web (www.ateneus.cat)

NOVA ASSEGURANÇA
RESPONSABILITAT 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

es del servei d’Assegurances s’ha creat una nova
pòlissa per cobrir les possibles incidències que
pugui tenir la junta directiva d’una entitat davant

reclamacions de socis i/o tercers, multes administratives,
despeses de restitució d’imatge o investigació, entre al-
tres inconvenients. 

Les entitats interessades poden plantejar els seus dubtes
al servei d’assegurances, els dijous de 17 a 19h, cada
quinze dies. Només cal demanar hora per telèfon (93 268
81 30) o bé per correu electrònic ateneus@ateneus.cat

SERVEIS JURÍDICS

més a més del servei d’assessoria jurídica al qual
podeu accedir totes les entitats cada dimecres
tarda (prèvia sol·licitud a ateneus@ateneus.cat),

us notifiquem que hem elaborat dues noves propostes
per adequar a la normativa els següents aspectes: 

ESTATUTS: El proper 30 de juliol acaba el termini per
adaptar els vostres estatuts a la Llei 4/2008
de 24 d’abril. Com sabeu es necessari que
totes les entitats s’hi adaptin per accedir als
serveis de l’administració. Des de la
Federació hem elaborat diferents opcions per
adequar-vos a la normatives. 

LOPD: La llei orgànica de protecció de dades és obli-
gatòria per totes aquelles entitats que tinguin
una base de dades de caràcter personal. Per
adaptar-s’hi una entitat ha de passar per
l’inscripció del fitxer a l’Agència de protecció
de dades, creació de documents de segure-
tat... La FAC us ha elaborat una oferta per
adequar-vos a la llei.

Més informació a www.ateneus.cat

E
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ÈXIT DEL SERVEI DE TBC
A LES ENTITATS
FEDERADES

n total de 71 persones han realitzat treballs en be-
nefici de la comunitat (TBC) durant el 2010 en en-
titats federades o a la pròpia Federació d’Ateneus.

La iniciativa del departament de justícia per complir
sentències a partir de treballs socials esdevé un recurs
útil i amb valor afegit per les entitats que l’utilitzen.

Més enllà de l’ajuda social hi ha l’èxit pràctic. Aportar a
una persona la possibilitat de redimir una falta comesa
treballant a una entitat històrica i amb objectius socials i
culturals com un ateneu ja és tot un èxit. Si a aquest vo-
luntarisme s’hi afegeix l’aportació en hores i dedicació del
penat a l’entitat, en sorgeix un volum de feina i dedica-
ció que molts cops les entitats no saben com afrontar. 

Una bona mostra de com les persones en programes de
TBC acaben consolidant la seva presència dins una enti-
tat, el poden donar el Centre Moral Instructiu de Gràcia,
l’Ateneu Santcugatenc, ELS Lluïsos d’Horta, l’Ateneu
Agrícola de Sant S’Adurní d’Anoia o la Societat d’Esbarjo,
esports i Cultura, la Principal de Vilafranca del Penedès.
Aquestes entitats han acollit durant el passat 2010 una
desena o més de persones en aquesta situació. 

Altres com l’Ateneu l’Aliança (Lliçà d’Amunt) o el Centre
Moral d’Arenys de Munt, tot just comencen a aprofitar el
servei amb una persona acollida. En total, han estat 13
les entitats, sense comptar la pròpia Federació d’Ate-
neus, les que han apostat pel servei de treballs en be-
nefici de la Comunitat. 

Les entitats que s’adscriuen al programa expliciten al
Departament de justicia les seves necessitats i horaris.
Depenent d’aquestes el Departament envia a una perso-
na sentenciada a un determinat nombre d’hores i jorna-
des per ajudar en allò que l’entitat cregui convenient.
Això pot incloure un ampli nombre de possibilitats. Des
de suport en manteniment, a administració, secretaria,
gestió d’arxiu...

Sol·liciteu aquest servei a ateneus@ateneus.cat 
o bé al telèfon 93 268 81 30

SUBVENCIONS

CONSULTORIA CULTURA 2011
S’ha obert la convocatòria d’ajudes per a la realització
de consultories adreçades al teixit empresarial cultural
català. Aquestes subvencions inclouen entitats com les
membres de la Federació que vulguin obtenir solucions
i consells en els seus diversos àmbits d’actuació. Així es
poden realitzar peticions per fer un treball de consulto-
ria transversal o un treball més específic per desenvolu-
par un pla de viabilitat, aplicar noves tecnologies o mi-
llorar el màrqueting i la comunicació de l’entitat (entre
altres aspectes).

El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de
l’Institut Català d’Indústries Culturals destina 80.000
euros a aquests ajuts. 

El termini per presentar sol·licituds acaba a finals d’oc-
tubre, per consultoria bàsica, i a finals de juny, per con-
sultoria específica. Per presentar-les necessiteu forma-
litzar una instància que facilita l’ICIC. 

FOMENT ACTIVITATS CULTURALS QUE GENERIN
CONTINGUTS DIGITALS
Des del ministeri d’Industria es subvencionarà totes
aquelles entitats o associacions que treballin per pro-
moure i difondre diferents manifestacions culturals a
través de continguts digitals. L’ajuda implica activitats
durant tot l’any, però per presentar sol·licitud només
teniu fins al 5 de maig. 

NO HO OBLIDEU
Recordem que fins al 15 de desembre podeu optar a les
subvencions de la Diputació de Tarragona que fomenten
aquelles publicacions locals i comarcals d’interès per a
la demarcació de Tarragona. 

Així mateix, recordeu que podeu optar als ajuts de l’Ins-
titut Ramon Llull per a desplaçaments d’artistes cata-
lans, si presenteu la sol·licitud un mes abans de l’acti-
vitat. 

Tots els detalls, instàncies i documentació a la intranet
de www.ateneus.cat

U
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eguint el Pla de Comuni-
cació 2011, la FAC ha
decidit apostar en-
guany de forma de-
cidida per fer una

reestructuració profunda de
l’àrea de comunicació. Uns
canvis que cerquen més visi-
bilitat per la Federació com a
referent indispensable de
l’àmbit cultural i associatiu,
però també ajudar a millorar
la comunicació de cada una
de les entitats federades en
el seu entorn. 

En aquesta línia, s’està des-
envolupant un servei direc-
te d’assessoria en comuni-
cació per ajudar a les enti-
tats per que tota activitat o iniciati-
va que desenvolupin tingui el ressò
que es mereix. Un assessorament
que us guiarà en projectes concrets
o iniciatives transversals. En breu,
també oferirem una oferta de for-
mació en comunicació més profun-
da per ajudar-vos a encara el futur
amb èxit. 

A l’espera d’oferir-vos més nove-
tats, aprofitem aquest Infofac per
recordar alguns aspectes bàsics que
poden ajudar-vos des d’aquest
mateix instant. 

EINES A MÀ:

www.ateneus.cat
La pàgina de la Federació promourà
qualsevol esdeveniment que ens
feu arribar, a través de l’agenda o
com a noticia. Aprofiteu els recursos
en comunicació de l’Àrea privada i,
sobretot, no oblideu agafar idees
del que fan les altres entitats. 

www.xarxanet.org

Un portal per informar-vos del món
associatiu i per informar del que feu
al món. Podeu regis-
trar actes d’agenda
sense complicacions i
accedir a l’àrea d’as-
sessorament per
completar els serveis
de la Federació.
Subscriviu-vos al
butlletí.

http://xecat.gencat.cat/

Formar part de la Xecat us permet
reforçar la vostra imatge a Internet,
amb un espai propi i formant part
de l’agenda. També formareu part
d’un projecte que us permetrà mi-
llorar la cooperació amb la Genera-
litat. 50 entitats ja en formen part.
Per més informació a
ateneus@ateneus.cat 

S

MILLORANT LA VOSTRA
COMUNICACIÓ


