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EN PORTADA

ATENEUS I GENERALITAT.
EL CAMÍ CAP A UN ACORD DE PAÍS

L

a Federació d’Ateneus ha obert el camí per subscriure un acord amb el govern de la Generalitat on es
reconegui i es potenciï el paper del nostre moviment com un dels eixos vertebradors de la cultura i la
societat catalana.

El document, en fase d’elaboració,
parteix del compromís de col·laboració per treballar conjuntament al
servei dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya. Una premissa que es
concretaria, en primer terme, en la
declaració de la FAC com a entitat
d’interès cultural i d’utilitat pública.
Un punt on s’afegeix la proposta
d’incrementar el pes de la FAC per a
la interlocució i la gestió de recursos
amb la Generalitat.
Una de les apostes més importants
de l’acord passa per posar a disposició de l’Administració les instal·lacions i infraestructures de les entitats
perquè s’obrin a la ciutadania. No
cal que l’Administració construeixi

1
2

en portada
ATENEUS I GENERALITAT.
EL CAMÍ CAP A UN
ACORD DE PAÍS
passem comptes
ESMENES A LA LLEI
ÒMNIBUS
UN INFORME INCOMPLET

passem comptes
3 LA
FEDERACIÓ EN ACCIÓ
VISITES AL TERRITORI

nous equipaments quan amb una
menor inversió es poden adaptar
teatres, sales o instal·lacions
esportives de les entitats. La FAC es
compromet a elaborar un mapa
d’aquells equipaments disponibles
que amb una inversió moderada
poden oferir servei a la ciutadania.
Amb una fórmula de finançament
70/30, la Generalitat permetria
amb el seu suport la recuperació
d’aquests espais amb totes les
garanties.
Quant a activitats, l’acord contempla la creació d’una plataforma
cultural on integrar i difondre les
propostes culturals de qualitat del
moviment ateneístic.
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La Federació també vol aprofitar
aquesta ocasió per al reconeixement
de les nostres entitats com a generadores d’ocupació, per a la qual
cosa es comprometrà a l’aplicació
d’un Pla d’Ocupació amb les figures
dels dinamitzadors culturals.
Tots aquests punts es volen concretar
en un conveni específic de col·laboració i la creació d’una comissió de treball
on es defineixi el treball conjunt. En
aquest procés la Federació espera i desitja la implicació de totes les entitats
federades per al que pot suposar l’acord per mantenir el nostre moviment
com a referent indispensable de país. El
document final es podria concretar, si
tot va bé, abans de finalitzar l’any.
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L

l món associatiu sociocultural català ha reaccionat amb diverses interpretacions a la Llei Òmnibus presentada pel govern de la Generalitat.
Aprofitant el període d’esmenes a la mateixa, la Federació d’Ateneus ha volgut centrar la seva demanda de
modificació en un àmbit pràctic però molt important de
l’organització d’espectacles. Així s’ha decidit presentar
una esmena a l’article 107 de la Llei Òmnibus. Aquest
article modificava la redacció de l’article 24 de la Llei
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i activitats recreatives.
Des de la Federació d’Ateneus s’ha demanat concretament que es diferenciï l’oci gestionat per entitats sense ànim de lucre i el realitzat pel voluntariat, per tal
que siguin les pròpies entitats les que puguin realitzar
les tasques formatives en l’àmbit del control d’accés.
També l’Ens de Comunicació Associativa, organisme del
qual forma part la Federació, va convocar una assemblea extraordinària el passat 14 de juny per acordar la
presentació d’un seguit d’esmenes al redactat d’aquesta llei. En aquest cas, les esmenes van anar enfocades
al possible impacte que suposarà la desaparició del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana per ser substituït per un organisme encara per
definir. Des de l’Ens es va reclamar que es garanteixi la
presència d’un consell representatiu de les entitats que
aglutinen l’associacionisme cultural català dins de l’òrgan específic a crear.
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’Informe anual sobre l’estat de la Cultura i les
Arts a Catalunya 2011 ha omès l’existència del
moviment ateneístic. Amb aquesta crua però
inqüestionable afirmació, el president de la Federació, Salvador Casals, ha escrit una carta directa al president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el
senyor Francesc Guardans, per expressar-li el malestar
de la FAC.
Quan la Federació va assistir a la presentació de l’Informe el passat 29 de juny, va valorar en primer terme
que s’hagués ampliat l’apartat dedicat a la cultura
tradicional, de 2 a 8 pàgines respecte l’any anterior.
Una ampliació, no obstant això, de dubtós contingut,
doncs una lectura acurada del text reflecteix l’absència de referències al moviment ateneístic. Al mateix
temps, ens ha sorprès comprovar com gràfics i estadístiques per analitzar la cultura catalana l’any 2011 es
basaven en dades de l’any 2008. Un fet difícilment
explicable, tenint en compte que, com a mínim des de
la nostra organització s’ha fet arribar la Memòria
anual on es reflectia la presència de més de 150 entitats adscrites a la Federació.
La queixa formal
de la Federació
d’Ateneus, però,
s’ha centrat principalment a la
incomprensió
envers
l’oblit
d’una organització amb la
qual hem mantingut un contacte
constant, elaborant fins i tot projectes comuns envers el
futur. Una voluntat d’entesa a la qual, malgrat aquest
informe, no volem renunciar. La mateixa queixa formal
també ha estat enviada als responsables polítics del
Departament de Cultura i a la Comissió de Cultura del
Parlament de Catalunya.
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LA FEDERACIÓ
EN ACCIÓ

J

a s’han iniciat els tràmits
perquè el Departament de
Justícia de la Generalitat
aprovi els nous estatuts de la Federació d’Ateneus. Recordem que el text
estatutari es va modificar per adaptar-lo al llibre tercer del Codi Civil. La
nova redacció va ser aprovada finalment per l’Assemblea extraordinària
celebrada el passat 28 de maig al
Castell de Montjuïc. Una trobada on
van participar 27 entitats federades.
La modificació
dels estatuts,
justament, ha
estat gestionada per una
comissió de
treball creada a aquest
efecte. Quant
a la resta de
comissions
d e tre ba l l
s’han realitzat dues reunions presencials de
la Comissió Jurídica, dues de la Comissió de Comunicació i dues de la
Comissió Econòmica. Trobades que
s’han completat amb el treball permanent dels seus membres gràcies a
les noves tecnologies. Pel que respecta a la Junta Directiva, aquesta
ha continuat desenvolupant la seva
tasca en reunions mensuals.

PASSEM COMPTES

VISITES AL TERRITORI

D

urant els darrers tres mesos la Federació d’Ateneus ha pogut visitar i
ser testimoni de la intensa activitat modernitzadora de tots els ateneus, casinos i centres culturals que en formen part. Hem assistit a
la inauguració de les noves instal·lacions de tres entitat (veure pàg. 9) i el
president de la Federació, Salvador Casals, ha pogut participar en actes tan
interessants com el debat electoral realitzat per La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc.
També, a través de la figura del president i altres responsables de la FAC, ens
hem reunit amb el Patronat de la Passió d’Esparreguera, el Foment Cultural i
Artístic de Sant Joan Despí, el Casino de Constantí, l’Ateneu de Tarragona,
l’Aliança de Lliçà d’Amunt, l’Ateneu Garriguenc, l’Ateneu Popular la Fuliola,
l’Ateneu Barcelonès, el Casino del Centre de l’Hospitalet, el Centre Catòlic de
Sants o la Societat Cultural i Recreativa El Casal de Bellvei.
Una llarga enumeració que amaga un munt d’idees, projectes i activitats que la
Federació ha pogut conèixer i analitzar conjuntament amb els responsables de
les entitats.
Punt i a part mereix, per la il·lusió que ens va comportar, assistir a la Mostra
Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar (organitzada per un dels nostres membres, el CCR Pineda), pel guardó atorgat a la Federació. Salvador Casals va recollir el guardó recordant el treball històric de totes les entitats i els
seus grups d’aficionats convertint el teatre amateur català en un referent.

Entrega del premi de la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar

PASSEM COMPTES

TREBALL INSTITUCIONAL

A

mpliar horitzons i consolidar relacions. Aquests
dos conceptes podrien resumir perfectament el
treball en reunions institucionals realitzat durant
els darrers tres mesos per la Federació d’Ateneus.
Especialment destacable l’ampliar horitzons que ha
portat a una fructífera trobada a inicis de juny amb el
Ministeri de Cultura espanyol a Madrid. Sobretot pel que
respecta al projecte del “Turisme Ateneístic”, una iniciativa de la Federació que interessa profundament al
Ministeri, que s’ha compromès a recolzar-lo econòmicament i ampliar-lo més enllà de les nostres pròpies
fronteres. Així, el turisme ateneístic inclouria els
ateneus sorgits a altres indrets de l’Estat Espanyol.
Aquesta aproximació amb entitats de la resta de l’estat
també es va concretar en el mateix viatge en una visita
a l’Ateneo de Madrid.
Quant a les relacions amb els diferents organismes de la
Generalitat, cal destacar la reunió mantinguda a finals
de maig amb la Direcció General de Joventut on es van
comprometre a seguir recolzant els Premis Jove, Proposa! un any més. També s’ha començat a parlar d’un
programa conjunt per atreure els joves als ateneus que
podria desenvolupar-se l’any vinent.
També durant aquest període s’ha mantingut el diàleg
amb el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CONCA),
el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana (CPCPTC) i el Departament d’Interior de la Generalitat. Esperem poder explicar l’abast dels projectes
conjunts en un futur proper.

ORGANITZACIONS
La relació amb el teixit associatiu també ha continuat a
través d’aquelles organitzacions de les quals formem
part. Així, ens hem reunit en cinc ocasions amb l’Ens de
Comunicació Associativa i vam participar a l’Assemblea
extraordinària celebrada el mes de març. Unes trobades
on s’ha analitzat el potencial d’aquest organisme per
millorar i potenciar la imatge del teixit associatiu de
cara a la ciutadania.
També vam estar presents a l’Assemblea del Consell
d’Associacions de Barcelona, celebrada el mes de maig,
i hem mantingut dues reunions posteriors amb aquest.
El treball dins el teixit associatiu s’ha completat assistint a l’Acte anual de l’Observatori del Tercer Sector, al
lliurament del Premi Barcelona Associacions.
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NOVA IMATGE
CORPORATIVA

L

a Federació d’Ateneus ha engegat un específic
però determinant canvi d’imatge que es visualitza, sobretot, en el canvi del color corporatiu.
S’ha decidit apostar per un to ataronjat per atorgar més
calidesa i proximitat a l’esperit social i cultural de les
més de 150 entitats que representem.
Aquest canvi ja s’ha començat a implementar al número 4 de la revista Ateneus, a la pàgina web, al butlletí
de directius i al present Infofac. També s’adaptarà progressivament en el material de papereria. A la web de
la Federació (www.ateneus.cat) podreu trobar el nou
logo en diferents formats i instruccions per a la seva
utilització. Així qualsevol entitat membre de la Federació podrà fer constar de forma correcta, sempre que ho
vulgui, la seva pertinença a l’organització.
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BREUS

ESTATUTS. LÍMIT 2012
NOVES ENTITATS
FEDERADES
Durant els darrers tres mesos
s’han produït dues noves incorporacions a l’entramat de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Es tracta de l’Ateneu de Guissona i el Casino de Caldes de
Montbui.
El Casino de Caldes va ser fundat
l’any 1864 com a punt de trobada de l’oci i la cultura de Caldes
de Montbui. Actualment, l’associació compta amb més de 400
socis i dedica els seus esforços a
la promoció del teatre, la música, el cinema, concerts, cinefòrums...
Quant a l’Ateneu de Guissona es
troba actualment en una profunda reestructuració de les seves instal·lacions en una aposta
ambiciosa per al futur de l’entitat. Esperem que la seva entrada
a l’entramat de treball i col·laboració que és la Federació
d’Ateneus ajudi en aquest sentit.

L’obligació de totes les entitat
d’adaptar els seus estatuts a la
nova Llei d’associacions es veu ara
alleujada per una decisió del
Departament de Justícia. Si bé encara continua sent necessari posar
fil a l’agulla i adaptar el text a la
normativa, un nou projecte de Llei
ha posat com a data límit el 31 de
desembre de 2012 (fins ara el
termini finalitzava el 2 d’agost
d’enguany).
Des de la FAC, però, recomanem
que es faci l’adaptació el més aviat
possible, ja que les associacions i
fundacions que no adaptin els seus
estatuts abans d’aquest nou termini, no podran rebre ajuts ni
subvencions de la Generalitat. Per
solucionar els possibles dubtes o,
fins i tot, elaborar una nova redacció, recordem que les entitats
federades poden accedir al Servei
Jurídic de la FAC (veure apartat
Serveis).

NOVES
INSTAL·LACIONS
Intensa etapa de modernització
als ateneus de la Federació.
Després d’anys de feina, aquests
darrers mesos, diversos ateneus
han pogut finalment obrir al
públic les seves noves instal·lacions. És el cas de L’Ateneu Popular de l’Hospitalet, que torna
a tenir seu pròpia després de 10
anys d’espera.
També El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de
Montbui va reobrir les instal·lacions el mes de maig. Sense
aturar la seva activitat, el
Centre es va decidir a reorganitzar l’entitat a partir d’una
diagnosi interna. La gran novetat la trobem amb l’obertura
d’El cafè cultural del Centre.

FUTURES
INSTAL·LACIONS

UTILITAT PÚBLICA
Després d’una llarga espera, l’Ateneu Arenyenc finalment ha estat
declarat associació d’utilitat pública. Una designació oficial que permetrà a l’entitat gaudir d’un merescut reconeixement per la seva extensa història, alhora que obtindrà
beneficis fiscals de l’Administració.

L’Ateneu Enciclopèdic Popular (Barcelona) ha donat un petit pas endavant per poder fer realitat la seva
reivindicació històrica de tenir un
local més ampli. El consistori barceloní s’ha compromès a través d’un
conveni a la cessió d’un local entre
750 i 1000 metres quadrats on l’entitat podrà guardar convenientment
tot el seu arxiu històric. No obstant
això, l’acord es va signar amb l’encara ajuntament socialista i ja hi
havia un acord del 2009 del ple de
Districte en aquest sentit. Sigui com
sigui, l’actual conveni dóna esperances a aquesta entitat fundada
l’any 1902.

Quan al Centre Cultural L’Avenç
(Esplugues de Llobregat), aquest
ha realitzat importants esforços
per poder modernitzar completament la seva seu sense aturar
en cap moment la seva activitat.
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RESUM JORNADA FORMACIÓ
(SEGON TRIMESTRE)

E

l passat dissabte 28 de maig,
la Federació d’Ateneus de Catalunya va organitzar una jornada de formació per a equips
directius de les seves entitats associades a les instal·lacions del Castell
de Montjuïc de Barcelona. Durant
aquesta jornada es van abordar dos
àmbits normatius que afecten de
forma destacada els ateneus i les
activitats que s’hi desenvolupen: el
Reglament electrotècnic de baixa
tensió, i els plans de seguretat i el
control d’accessos a locals, dins el
Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
El president de la FAC, Salvador
Casals, va presentar les ponències
destacant que, amb la celebració
de sessions formatives, la FAC té
com a objectiu treballar en la
prevenció de les incidències i
indefensions amb les quals es troben les entitats davant dels canvis
normatius que van sorgint, tot
facilitant la màxima informació per
a ser capaços de valorar l’estat de
les entitats i dels edificis que les
acullen. Així, el contingut de la
sessió anava molt lligat a l’estat de
les instal·lacions i a les llicències a
les quals ajustar-se per poder
tenir-les al dia.

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A
BAIXA TENSIÓ

PONENTS:
• Josep Lluís Ocaña,
director d’Insprotec Penedès SL, empresa certificada en instal·lacions
industrials i terciàries en l’àmbit elèctric. Té subscrit un conveni de
col·laboració amb la Federació d’Ateneus.
• Jaume Bladé,
responsable de la unitat operativa d’ECA (Grupo Bureau Veritas) http://www.eca.es/
A l’apartat Serveis trobareu els detalls dels convenis signats entre
la Federació i les dues empreses col·laboradores.

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) és el reglament tècnic de
seguretat industrial que recull el conjunt d’especificacions tècniques relatives
al marc normatiu en aquest àmbit. El REBT estableix les condicions tècniques
i les garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades
a una font de subministrament en els límits de baixa tensió (1.000 volts en
corrent altern // Tensió igual o inferior a 1.500 volts en corrent continu).
Els seus objectius són preservar la seguretat de les persones i dels béns,
assegurar el normal funcionament i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions.
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ESPECIAL FORMACIÓ

COM A PUNTS QUE AFECTEN ELS ATENEUS ES DESTAQUEN:

• Les instal·lacions elèctriques hauran
de ser segures en tot allò vinculat a proteccions contra
sobretensions, contactes
directes i indirectes.
• S’especifiquen les
característiques a
complir tan en
l’enllumenat interior de les entitats
com en l’enllumenat exterior.
• Els subministraments complementaris de socors,
reserva i duplicat
amplien la seva capacitat (≥ 15%, 25% i
50% de la potència
contractada, respectivament) i són obligatoris en
els casos de locals de pública concurrència.
• El nou reglament defineix de
manera molt més precisa les figures dels instal·ladors i les
empreses autoritzades. En el cas
d’instal·ladors autoritzats s’estableix una categoria bàsica, per a la
realització d’instal·lacions elèctriques comunes, i una categoria
d’especialista, amb vàries modalitats.
• Per a l’execució i posada en servei
de les instal·lacions es requereix en
tots els casos l’elaboració d’una documentació tècnica, en forma de
projecte o memòria tècnica de disseny, així com el registre en la
corresponent administració autonòmica.

• Per primera vegada en un reglament d’aquest tipus, s’exigeix
el lliurament al titular
d e l a i n s ta l · l a c i ó
d’una documentació
-elaborada per
l’instal·lador- on
es reflecteixin
les seves ca racterístiques
fonamentals,
traçat, instruccions d’ús
i manteniment.
• S ’ e s ta b l e i x
un
quadre
d’inspeccions
per organismes de
control, que hauran
de ser inicials i periòdiques, cada 5 o 10
anys segons els casos.
Les instal·lacions obligades a inspeccions
periòdiques hauran de
contractar el seu manteniment a una empresa
instal·ladora autoritzada.
• Quant a les instal·lacions
existents, tindran consideració
de noves instal·lacions, a efectes de tramitació, aquelles en
què es facin ampliacions de
més del 50% de la potència
elèctrica instal·lada o es modifiquin elements substancials.
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REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
PONENTS:
• Departament d’Interior de la Generalitat:
Montserrat Sánchez, subdirectora general
d’espectacles públics i activitats recreatives
Joan Gràcia, responsable de plans d’autoprotecció de la Direcció General de Protecció Civil
• Servei Jurídic Federació d’Ateneus de Catalunya:
Patricia Julià,
responsable del servei jurídic

QUANT ALS REQUISITS GENERALS
QUE PODEN AFECTAR DIRECTAMENT
ELS ATENEUS, ES VA DESTACAR QUE:
• L’entitat ha de complir amb el reglament urbanístic
vigent.
• Hi ha d’haver compatibilitat acústica amb l’entorn.
• Cal ajustar-se al codi tècnic d’edificació.
• Cal disposar de rètols d’informació a l’entrada del
local i fulls de reclamacions.

REGLAMENTS:
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual es va
aprovar el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que té per objecte el desplegament
reglamentari i l’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives

• Limitació d’accés de menors.
• Cal comptar amb l’autorització de l’ajuntament
corresponent per a activitats en espais oberts.
• S’han d’establir els processos d’evacuació, senyalització i l’enllumenat corresponent a la prevenció i la
seguretat en cas d’incendi.
• Els titulars estan obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Els responsables del Departament d’Interior van explicar
que l’actual Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives recull tot allò que abans estava dispers en diverses disposicions normatives. L’aplicació d’aquesta
normativa és competència del Departament d’Interior, a
excepció dels casos en què l’ajuntament d’un municipi
hagi assumit les competències d’inspecció i sanció del
Reglament (43 dels 947 municipis de Catalunya).
Resten sotmesos a aquest reglament els espectacles
públics, les activitats recreatives, els establiments i els
espais oberts al públic, inclosos en el catàleg del Departament d’Interior, amb independència del caràcter
públic o privat dels organitzadors o la titularitat de
l’establiment, de l’espai obert al públic en què es desenvolupen, de si hi ha una finalitat lucrativa o del seu
caràcter esporàdic o habitual. Aquest reglament és
supletori respecte les activitats de restauració, esportives i les relacionades amb jocs i apostes, entre d’altres.
La llei estableix, així mateix, que els espectacles públics
i les activitats recreatives i també els establiments
oberts al públic en què es duen a terme estan sotmesos a una llicència municipal o, en casos més aviat
excepcionals (per raó de l’horari o d’altres condicions
singulars), a una autorització de la Generalitat.
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Aquest és un reglament que té aspectes nous ja que regula els drets i els deures tant dels usuaris de l’espectacle públic com del titular de l’activitat, especificant les
possibles infraccions i les sancions que els corresponen.

• És essencial ajustar-se a la normativa de supressió de
barreres arquitectòniques.
• S’ha de disposar d’una memòria de seguretat, deixar
constància dels riscos de qualsevol activitat, tenir protocols d’actuació i elaborar plans de prevenció.
• Les condicions higièniques i de salubritat especificades a la llei són obligatòries.
• Els dispositius d’assistència sanitària són imprescindibles. En les activitats musicals amb més de 1.000 assistents, és obligatòria una infermeria amb les eines
necessàries de primers auxilis (substituïble per un vehicle medicalitzat). Quant a activitats amb l’aforament
més reduït sempre s’ha de disposar d’una farmaciola.
• És necessària la presència de personal de seguretat
privada durant tot l’horari de funcionament de l’activitat (a partir de 50 assistents).
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• Quant a l’ocupació de la via pública, cal destacar que
tant la taquilla com el control d’entrada, si n’hi ha,
s’han de situar sense ocupar-la.
• Les mesures per al control de l’aforament que s’estableixen són, en els seus mínims, que tots els espectacles
públics han de tenir un aforament determinat, que ha
d’indicar la llicència i les persones que en controlin els
accessos. Els límits en l’aforament han d’estar a disposició de les persones i ha de ser visible a les entrades
dels locals. Malgrat tot, aquests sistemes de control
d’aforament encara estan pendents d’homologació.
• Disposar de personal de control d’accés que està sota
la dependència del titular del local. Han d’estar identificats i han d’haver realitzat un curs de formació
específic impartit per centres de formació homologats.
Les funcions d’aquesta persona són:
> No permetre l’accés a persones que no es troben en
condicions adequades per entrar al local.
> Impedir l’accés a determinades persones (dret
d’admissió), sempre que no sigui discriminatori i
explicant el perquè d’aquesta reserva d’admissió.
> Control d’aforament

ESPECIAL FORMACIÓ

Pel que fa als plans d’autoprotecció de les activitats,
s’explica que són elements de seguretat actius organitzats per fer front a possibles emergències. A Catalunya, el Decret 82/2010 estableix les mesures que
asseguren els plans d’autoprotecció i ve a ordenar les
diverses normatives abans existents. Els objectius
d’aquest decret són:
• Establir sistemes de control per part de l’Administració.
• Garantir uns continguts mínims de pla d’autoprotecció
elaborats per tècnics competents acreditats.
• Garantir un sistema de coordinació entre el pla i els
sistemes de protecció civil de l’Administració existents.
El decret estableix un catàleg d’activitats que es
classifiquen en funció de l’ocupació que es dóna a un
espai concret:
• Activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya,
revisades i controlades per la Generalitat de Catalunya.
• Activitats d’interès per a la protecció civil local, revisades i controlades pels propis ajuntaments.
El pla d’autoprotecció ha d’estar elaborat per un tècnic
competent que avaluï els riscos i les mesures amb les
quals disposen, establint amb detall com s’organitza el
procediment a seguir. Cal revisar-lo cada 4 anys. El procediment de tramitació administrativa del pla d’autoprotecció es realitza exclusivament a través d’un registre
electrònic.
Patrícia Julià, com a responsable del servei jurídic de la
FAC, va recordar els continguts de l’Informe publicat per
la Federació on es resumeixen els reglaments d’espectacles públics i activitats recreatives.
També va advertir que si ja es disposa de llicència d’activitats, cal revisar que s’adapti i s’atengui a la realitat
del local i les activitats. En cas que no fos així, cal
seguir tots els punts del reglament per poder sol·licitarla, gestió que caldrà fer a l’ajuntament corresponent.
Aquest resum, junt amb l’Informe Jurídic de la FAC i tots
els documents pertinents els podreu consultar a la web
de la Federació www.ateneus.cat .
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SERVEIS FAC. ARA MÉS FÀCIL

D

es de la posada en funcionament dels Serveis de la Federació d’Ateneus a les entitats federades, aquests
s’han anat ampliant per cobrir les diferents necessitats i àrees d’acció de totes les associacions. L’èxit dels
Serveis així ho ha fet possible. I és que, només en el que portem d’any, el nombre de consultes i usuaris
dels Serveis s’ha duplicat respecte a les xifres de l’any anterior.

Aquestes circumstàncies han portat a la Federació a donar un pas més, simplificant i unificant les àrees d’acció de
cada servei perquè qualsevol de les vostres entitats sàpiga a quina porta trucar quan necessiti el nostre recolzament.
Així, els Serveis queden a partir d’ara configurats en les següents vuit àrees:

SERVEI RECURSOS HUMANS

SERVEI SUBVENCIONS

Aquest servei integra assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa
de Treballs en Benefici a la comunitat,
voluntariats i convenis de pràctiques amb
estudiants. Assessorament presencial en
matèria laboral els dijous de 16.00 a 19.30
hores (quinzenal).

Basat en l’actualització i informació constant als nostres federats de les darreres
subvencions al seu abast (web, butlletí
electrònic...), el servei es completa amb la
possibilitat que la pròpia Federació gestioni les sol·licituds.

SERVEI COMUNICACIÓ
SERVEI ASSEGURANCES
Solucionem de forma presencial o per telèfon els dubtes sobre les assegurances contractades o aquells àmbits on necessiteu
ampliar les vostres cobertures. Consultes
presencials els dijous de 17.00 a 19.00 hores
(quinzenal).

Assessorament per millorar la comunicació
interna i externa de cada entitat. Us podem orientar en problemes concrets o en la
creació d’un pla estratègic de comunicació
per a l’entitat. El servei presencia començarà passat l’estiu.

SERVEI LINGÜÍSTIC
SERVEI COMPTABLE I FISCAL
Assessorament per part d’una gestoria especialitzada en l’àmbit associatiu sobre
tots aquells problemes comptables i fiscals
que puguin sorgir dins l’entitat. Assessorament presencial els dijous de 16.00 a 19.30
hores (quinzenal)

SERVEI JURÍDIC
El servei d’assessorament jurídic de la
Federació és un dels de més èxit, ajudant a
entitats en temes tan delicats com l’adaptació d’estatuts, la Llei orgànica de protecció de dades o els requisits d’organització
d’espectacles. Assessorament presencial
dimecres de 16.00 a 19.30 hores.

Correcció lingüística professional i gratuït
perquè pugueu presentar els documents
de la vostra entitat amb rigor (cartes, tríptics, cartells...).

SERVEI DE MATERIAL
La Federació cedeix projector, pantalla i
equip de so a les entitats federades de forma gratuïta per a la realització d’esdeveniments.

Recordem que tots els Serveis es basen en una assessoria i guiatge gratuït a les entitats per a problemes i dubtes concrets. No obstant això, la Federació ofereix la possibilitat de gestió integral amb preus i descomptes específics per a
les entitats federades.
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CONVENIS

QUÈ SÓN ELS CONVENIS?

L

a Federació d’Ateneus ha subscrit durant els darrers anys més de quaranta convenis de col·laboració amb
empreses i entitats proveïdores de serveis directament relacionats amb les activitats i necessitats de les nostres entitats federades. Aquests convenis atorguen en el seu conjunt un servei preferent per als federats,
descomptes i avantatges específics segons l’empresa proveïdora.

Fins ara, aquests convenis eren presentats sota la designació de Serveis i Recursos Externs. Ara, amb la designació més
genèrica de Convenis i una divisió concreta per temàtiques volem facilitar a les entitats el coneixement d’aquestes
empreses i les seves ofertes.
A continuació us detallem els darrers convenis signats per la Federació:

INSPROTEC PENEDÈS S.L
Aquesta empresa instal·ladora,
ubicada a Vilafranca del Penedès, es dedica a la realització
d’instal·lacions elèctriques, de
climatització o gas, entre altres
serveis. El passat 28 de maig
van participar a la Jornada de Formació, recollida en
aquest Infofac, sobre el Reglament electrotècnic per a
baixa tensió. Una col·laboració puntual que finalment
s’ha acabat concretant amb la signatura d’un conveni
amb la FAC per oferir descomptes i avantatges a totes les
entitats federades. Concretament, s’han acordat descomptes d’un 15% en els projectes o estudis tècnics de
les instal·lacions elèctriques de les entitats federades.

ECA. GRUP BUREAU
VERITAS
Aquest grup empresarial amb
presència internacional a més
de 140 països està especialitzat
en la inspecció, anàlisi, auditories i certificació de productes, infraestructures i sistemes de gestió. Després de
comptar amb la seva col·laboració amb la Federació a
la Jornada de Formació del 28 de maig, podem avançar que s’està ultimant un acord perquè ofereixin els
seus serveis a les entitats federades en relació a les
inspeccions periòdiques a les instal·lacions de baixa
tensió (obligatòries cada 5 anys) i en la legalització
(certificació) de les instal·lacions de baixa tensió i les
seves ampliacions.
Aquests passos són actualment d’especial importància
per adaptar i regularitzar les instal·lacions de les entitats al Reglament de Baixa Tensió.

DIVERTALIA
La Federació aposta un cop més
per la via del Conveni amb una
empresa externa per obtenir
beneficis i descomptes per a les
entitats federades. En aquest cas, la nova empresa al
vostre abast és Divertalia, de Vilafranca del Penedès,
especialistes en serveis educatius i de lleure. Les seves
activitats abasten des de l’organització de tallers, festes infantils a la gestió de colònies. Els descomptes per
a entitats federades són d’un 3% a un 10%.

CURSOS UPF
D’acord amb el conveni firmat
entre la Federació d’Ateneus i
IDEC - Universitat Pompeu Fabra
(UPF), aquesta universitat ofereix a totes les entitats federades dos programes per a
la formació dels vostres associats amb un descompte
d’un 10% sobre el preu total de la matricula.
Es tracta del postgrau en Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari per gestionar projectes i del
curs de postgrau en Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu. En aquest segon cas s’ofereix també una
beca d’un 25% de descompte sobre el preu total.

COMPANYIA DE TEATRE
ANNA ROCA
Des de l’any 1996, la companyia
de teatre Anna Roca ha desenvolupat espectacles especialment dirigits al públic infantil i
familiar. La seva promotora i
actriu, l’Anna Roca, està fortament lligada al moviment
ateneístic a través del Centre Cultural Els Catòlics d’Olot
i ofereix ara els seus espectacles a les entitats federades
amb condicions molt favorables de contractació.
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PREMIS ATENEUS 2011

I

nnovació, qualitat, creativitat... Estem segurs
que moltes de les activitats de les vostres entitats es mereixen aquests qualificatius. Ara només falta que us presenteu als Premis Ateneus 2011 i
se us reconegui el vostre esforç. L’edició d’aquest any
dels guardons, a més, presenta novetats remarcables.
L’esperit no canvia, l’organització sí. Amb la voluntat de
reconèixer l’esforç del moviment ateneístic present dins
la Federació d’Ateneus, la Junta Directiva de la FAC ha
decidit mantenir els guardons tradicionals dels Premis
Ateneus, però dirigint el seu reconeixement en quatre
de les sis modalitats a les entitats federades.

PREMIS PER A ENTITATS FEDERADES
• Premi als mitjans de
comunicació d’associacions culturals
• Premis a la creativitat.
Modalitats: arts escèniques, música i activitats de cultura popular i tradicional

PREMIS OBERTS AL MÓN ASSOCIATIU
• Premis a la innovació
• Premi a l’activitat
sociocultural
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JOVE, PROPOSA! ARRIBA
LA QUARTA EDICIÓ

E

ts jove i tens ganes de fer coses? Doncs els ateneus
són el teu espai. Aquest és l’esperit amb què, per
quart any consecutiu, la Federació d’Ateneus incentiva els joves a imaginar activitats i presentar projectes a través dels premis Jove Proposa! La recompensa:
poder fer que les idees es converteixin en realitats.
Tens entre 16 i 30 anys, tens iniciativa i només et manca
pressupost? Doncs endavant! Proposa! L’imperatiu pren
força en la convocatòria dels premis Jove, Proposa! de la
Federació d’Ateneus. Una iniciativa que pretén motivar
els joves a desenvolupar activitats per ells mateixos.
La recompensa econòmica, de 2.000 i 1.000 euros per
poder desenvolupar les dues activitats guardonades,
només és un dels incentius d’aquesta iniciativa que
arriba a la seva quarta edició. Doncs també s’aposta
perquè els joves s’acostin als ateneus i les entitats del
seu barri o ciutat i descobreixin espais on fer realitat les
seves inquietuds. Aquí és on entra en joc el lema dels
guardons: Fes teu l’Ateneu!
I és que, si bé els premis incentiven la iniciativa juvenil, condicionen aquesta perquè desenvolupi la seva
activitat en col·laboració amb una de les més de 150
entitats membres de la Federació d’Ateneus. Una premissa que permet als joves sumar al premi la descoberta d’un espai on trobar-se i engegar projectes. Així, si
bé de guardons només n’hi ha dos, tots els aspirants
poden arribar a crear vincles amb el món associatiu i
trobar espais d’acció per al futur.
Ara, però, l’important és proposar. I la convocatòria per
al Premi Jove, proposa! ja està oberta. Hi ha temps fins
l’11 de novembre per presentar iniciatives, però més val
començar a mirar les bases i cercar entitats de la Federació d’Ateneus prop de casa.

BASES I INSCRIPCIÓ
Com ja és habitual, els Premis s’entregaran al desembre. El període per presentar les propostes, però, ja
s’ha obert i no es tancarà fins el dia 11 de novembre.
Quant als guardons, enguany els premis vindran dotats
amb 1.300 euros el primer premi i 600 euros el segon.
Les bases per presentar les vostres propostes així com el
formulari d’inscripció, ja estan a la vostra disposició a través de la pàgina web d’Ateneus. La direcció concreta és:
http://www.ateneus.cat/ca/recursos/premis.html
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