
EN PORTADA

TURISME ATENEÍSTIC: 
EL 2.0 AL SERVEI DE LES ENTITATS

escobrir el territori a través de la història dels ateneus i les entitats és l’objectiu del Turisme Ateneístic. 
Cultura de qualitat per a una nova visió del lleure gestionat a nivell 2.0
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La Federació d’Ateneus de Catalunya
ha creat el concepte d’Amics dels
Ateneus, una xarxa social que pro-
mocionarà un nou concepte d’oci: el
Turisme Ateneístic. Aquest projecte,
que va començar l’any 2009 dirigit a
membres directius de les entitats
federades, ara es fa extensiu a tota
la població. La iniciativa, que es va
gestar al 5è Congrés d’Ateneus de
Catalunya, vol donar a conèixer la
història del territori a través dels
ateneus, a nivell de Catalunya i de
la resta del territori espanyol. Per
aquest motiu s’està treballant en
l’elaboració de paquets turístics a
mida de l’usuari que es podran
contractar a través de la pàgina web
www.amicsdelsateneus.cat.

Aquesta proposta serà una realitat
a principis de l’any 2012. L’objectiu
principal és donar difusió a la his-
tòria i les activitats que es duen a
terme des dels ateneus, potenciar
el coneixement de les localitats i
l’entorn on estan ubicats, incre-
mentar la realització de projectes
culturals conjunts entre entitats i
treballar per crear un model atene-
ístic obert, homogeni i organitzat,
tot plegat, a través del turisme cul-
tural de qualitat.

El repte és multiplicar les capacitats
de les entitats culturals a través de
les noves tecnologies, ja que no to-
tes les entitats estan explotant tot el
seu potencial. 

QUÈ ENS OFEREIX EL
TURISME ATENEÍSTIC?
Les visites programades estaran cre-
ades a mida en funció de les perso-
nes, l’edat, l’època de l’any, la zona
i les expectatives. Per tal de garan-
tir la total satisfacció dels usuaris en
tot moment, un equip tècnic d’es-
pecialistes en turisme assistirà i
acompanyarà el grup. Els partici-
pants visitaran els ateneus actius i
els seus espais històrics, presencia-
ran activitats i espectacles d’aques-
tes entitats i passejaran de forma
lúdica per la memòria col·lectiva de
les viles i ciutats.
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LA NOVA JUNTA 
DIRECTIVA

n els darrers mesos s’han produït canvis en la
composició de la Junta Directiva de la Federació.
Des del dia 6 de novembre s’ha incorporat, l’En-

ric Tricaz del Centre de Lectura de Reus, en qualitat de
vocal. Així doncs, la Junta Directiva de la FAC compta ara
amb 9 membres. 

D’altra banda, la Carme Mateu, de l’Ateneu Igualadí,
que ha estat ocupant el càrrec de tresorera de la Fede-
ració els darrers anys, ha estat substituïda per en Ricard
Julià, del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià. 

ESTRUCTURA TÈCNICA
La FAC també ha experimentat canvis en relació a l’es-
tructura tècnica. La Laura Casas és ara la responsable de
comunicació des del mes de setembre en substitució
d’en Josep Villagrasa. 

VISITES AL TERRITORI

a Federació d’Ateneus ha volgut ser testimoni
directe de les activitats i canvis que s’estan
duent a terme als ateneus, casinos i centres cul-

turals que en formen part. En aquesta ocasió durant el
mes de setembre s’han visitat la Societat el Casino de
Sant Andreu de la Barca a la comarca del Baix Llobre-
gat, la Societat el Foment de Piera a la comarca de l’A-
noia, el Centre de Lectura de Reus, el SCR La Unió de
Mas Rampinyo de Montcada a la comarca del Vallès Oc-
cidental. I a l’octubre s’han visitat l’Aliança del Poble
Nou de Barcelona, la Unió Social de Flix a la Ribera
d’Ebre i l’Ateneu Cultural Josep Taverna d’Alforja al
Baix Camp.

DINAMITZADORS 
CULTURALS

stà en marxa el Projecte de Dinamitzadors Cultu-
rals, una iniciativa que des de la FAC busca donar
suport tècnic a les entitats en l’àmbit de gestió in-

terna i la realització de noves activitats. Actualment el
nostre dinamitzador està en contacte amb tres centres de
Barcelona: el Casal Catòlic de Sant Andreu, el Centre Ca-
tòlic de Gràcia i el Centre Moral i Cultural del Poblenou.

En aquest moment s’està duent a terme la primera fa-
se del projecte que consisteix en conèixer a fons les en-
titats, quines activitats desenvolupen, en quantes sec-
cions estan dividides, la implicació dels socis, etc.

Les reunions s’han organitzat en funció de les necessitats
de cada secció i la feina del dinamitzador és detectar les
mancances i les bones pràctiques per començar a realit-
zar propostes que poden resultar interessants per a l’en-
titat. N’és un exemple la formació externa. Es va propo-
sar a un membre representant del Centre Catòlic de Sant
Andreu assistir a una sessió formativa organitzada pel
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). La jornada a
què es va assistir es centrava en la importància de la ba-
se social per a les associacions. L’experiència va resultar
molt positiva i engrescadora per a l’entitat participant. 

Amb aquesta interacció amb les entitats es busca que a
curt termini es puguin implementar activitats comunes
que permetin crear sinergies entre elles potenciant el
treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències. 

Recordem que el projecte de Dinamitzadors Culturals busca
treballar en dos eixos fonamentals: el desenvolupament 
de tècniques eficients de gestió interna i el desenvolupa-
ment de projectes comunitaris de promoció cultural.

NOVES ENTITATS

l Club Marina Casinet de Lloret de Mar és la da-
rrera incorporació a la Federació. Es va fundar
l’any 1955 i actualment compta amb 110 socis.

Organitza nombroses activitats que inclouen el concurs
de pintura ràpida, que enguany celebra la seva XVI edi-
ció, concerts de música jazz i música clàssica i, anual-
ment, les “Tertúlies del Casino”.

L’entitat compta també amb un Club de Rem i l’any
2005, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat, va cre-
ar el trofeu Marina Casinet.
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Es va proposar la possibilitat de crear una comissió
conjunta entre el Departament d’Interior, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat i la Federació d’Ate-
neus de Catalunya per tractar sobre les dificultats que
les entitats sense ànim de lucre tenen per adaptar-se
al nou reglament d’espectacles. Es planteja una refor-
ma profunda en la Llei de mecenatge que permeti fa-
cilitar l’accés de les entitats a les línies de finança-
ment i suport que la llei ofereix; també es va proposar
la creació d’un segon Pla Ateneus.

La FAC ha tingut històricament com a interlocutor bàsic
del Departament de Cultura el CPCPTC, amb el qual s’es-
tan coordinant projectes com la Xarxa d’Arts Escèniques
Amateurs de Catalunya i el Turisme Ateneístic, i el con-
veni “Fons de caixes”. 

a Federació, representada pels membres de la
Junta Directiva Núria Font, Esteve Camps, Mi-
quel Alzina i el president Salvador Casals es
van reunir el dia 25 d’octubre amb el conse-

ller de Cultura Ferran Mascarell i el director del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catala-
na (CPCPTC), Lluís Puig.

Els temes tractats en aquesta reunió van ser el futur
acord de país entre la Generalitat i la Federació per tal
de reconèixer institucionalment el moviment ateneís-
tic i l’àmbit d’acció dels ateneus. Es va parlar també
de la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs de Catalunya i
de la possibilitat de rebre ajudes del Consorci de Tea-
tres de Barcelona per als teatres de les associacions
culturals. 

REUNIÓ AMB EL CONSELLER 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
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(D'esquerra a dreta) Miquel Alzina, Núria Font, Lluís Puig –director del CPCPTC–, Ferran Mascarell –Conseller de Cultura–, Salvador
Casals i Esteve Camps
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a Federació d’Ateneus continua establint rela-
cions institucionals per consolidar i ampliar els
seus contactes. Amb el Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana

(CPCPTC) hem dut a terme diferents reunions per seguir
plantejant projectes actuals i de futur buscant sempre
millores i facilitats per a les entitats.

Ens vam reunir també amb el CONCA (Consell Nacional
de la Cultura i les Arts) i amb la Direcció General de 
Cooperació Cultural amb l’objectiu d’aconseguir establir
sinergies per treballar conjuntament en la difusió i 
millora de la formació dels directius de les entitats.
Aquest representa un primer contacte per a col·labora-
cions futures. 

Amb l’Institut de Cultura (ICUB) s’ha presentat la pro-
posta per dur a terme una exposició itinerant l’any
2013. I també estem treballat amb les entitats que for-
men part del Consell d’Associacions de Barcelona i l’Ens
de Comunicació a través dels representants que hi te-
nim: l’Alfons Tiñena i en Pere-Joan Pujol. 

DIPUTACIONS
El setembre la FAC es va reunir amb les diputacions de
Barcelona, Lleida i Girona per presentar els diferents
projectes que portem a cap des de la Federació i crear
vincles per a futures col·laboracions. Els temes princi-
pals sobre els quals es va parlar a les tres visites van ser
la futura exposició itinerant sobre els ateneus que està
prevista per a l’any 2013, la col·laboració per distribuir
la revista a les biblioteques i el Projecte dels Dinamit-
zadors Culturals que va tenir una molt bona acollida i
va despertar gran interès.

A Barcelona es va acordar organitzar una campanya ins-
titucional per promoure l’ateneísme i es van compro-
metre en consultar amb la FAC a l’hora de convocar 
noves línies de finançament per tal de fer-les més
transparents i accessibles.

4

TREBALL INSTITUCIONAL 
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Tan a Lleida com a Girona ens van oferir les seves ins-
tal·lacions per fer l’exposició l’any 2013 i es van com-
prometre a establir un conveni de col·laboració amb la
FAC. Actualment estem en contacte amb la Diputació de
Tarragona per fixar una reunió.

L’AGENDA CULTURAL DE 
L’ENS DE COMUNICACIÓ

La FAC va ser una de les federacions fundadores de l’Ens
de Comunicació Associativa que avui dia aplega a 21 fe-
deracions de cultura popular. Actualment l’Ens està tre-
ballant per poder oferir una agenda cultural a totes les
seves entitats federades per tal d’unificar, en una sola
agenda, els centenars d’actes i activitats que es realit-
zen des de l’associacionisme cultural. 

També està treballant en el projecte de creació d’un
fons documental sobre l’associacionisme cultural que
podrà ser consultat per periodistes i estudiosos.

RECONEIXEMENT DE L’INTERÉS CULTURAL
PER PART DEL CPCPTC
La FAC ha iniciat el treball amb el Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana per aconseguir
la declaració d’interès cultural i utilitat pública de la
nostra Federació. L’objectiu, a posteriori, és simplificar
el procediment per tal que les entitats que ho desitgin
i compleixin amb els requisits puguin sol·licitar aquest
reconeixement i beneficiar-se’n. 

L
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REUS: 100 ANYS
DEL PRIMER
CONGRÉS 
D’ATENEUS

L’any 1911 es va celebrar al Centre de
Lectura de Reus el Primer Congrés
d’Ateneus de Catalunya. En motiu
d’aquesta efemèride el Centre de
Lectura ha organitzat unes jornades
que començaven el 24 d’octubre i
finalitzen l’11 de novembre amb
l’objectiu de reflexionar sobre el
món de la cultura, el moviment as-
sociatiu, les polítiques culturals pú-
bliques, entre altres, dels darrers
100 anys. Per celebrar aquesta efe-
mèride s’han convidat nombroses
personalitats del món artístic, lite-
rari i humanístic.

EL FOMENT
MATARONÍ ESTRENA
UNA NOVA SALA
POLIVALENT
Aquest any l’entitat de Mataró ha
obert una nova sala polivalent de
petit format. En aquest espai l’ob-
jectiu és organitzar-hi diferents
activitats com per exemple els as-
sajos de la Coral Primavera per la
Pau o sopars d’homenatge, com el
que es va dur a terme en honor al
mataroní Pere Montserrat, biòleg
de gran prestigi i professor de Bio-
logia a la universitat. 

Aquest espai també es constitueix
com un lloc de trobada per profes-
sors, socis, alumnes i usuaris. S’ha
equipat per fer qualsevol activitat
lúdica, teatral, musical o projec-
cions de pel·lícules. 

TARRAGONA 2017:
SEU DELS JOCS 
MEDITERRANIS 

L’Ateneu de Tarragona es troba en
un moment d’alegria i festa amb la
gran notícia que Tarragona serà la
seu dels Jocs Olímpics del Medite-
rrani l’any 2017. Des del principi l’A-
teneu es va adherir a la candidatu-
ra i va participar en l’organització
conjunta d’activitats. L’organitza-
ció dels Jocs serà per a la ciutat una
oportunitat per modernitzar-se en
relació a les infraestructures, crear
equipaments esportius de primera
línia, millorar les instal·lacions es-
portives ja existents i impulsar la
xarxa de comunicacions i l’econo-
mia. La candidatura compta des del
principi amb el recolzament social i
institucional necessaris per cons-
truir un projecte sòlid i amb garan-
ties.

novembre 2011



•  El Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona: ac-
tualment estan tramitant la requalificació del sòl on
es troba l’edifici propietat de l’entitat perquè passi
d’edificable a ser equipament. Estan en contacte
amb una empresa privada a qui vendran aquest dret
d’edificabilitat. Aquesta transacció ha de permetre al
Casal obtenir uns ingressos que els permetran liqui-
dar una hipoteca i rehabilitar el seu edifici.

•  El Círcol Catòlic de Badalona: va impulsar el Projecte
“Renovem el teló”, un cicle d’actuacions professio-
nals de caràcter lliure i experimental la recaptació de
les quals es destinava íntegrament a l’entitat. Amb
aquesta iniciativa es va renovar el teló. L'èxit de la
proposta va ser tal que actualment celebren la terce-
ra edició i ja s’ha renovat la caixa escènica del teatre.

•  El Centre Catòlic de Sant Vicenç: va explicar varies
iniciatives de finançament per rehabilitar l’espai de
què disposen. La més curiosa va ser la venda de pla-
ques solars als socis que col·laboraven amb 400 eu-
ros de forma desinteressada. Tot i que, per problemes
de temps, no es va poder portar a terme el projecte
de millora del sostre de l’entitat i
d’instal·lació dels plafons fotovol-
taics, la bona predisposició dels socis
que van donar els diners ha permès
que actualment aquestes aporta-
cions es destinin a altres millores de
la infraestructura.

a Jornada de Bones Pràctiques Associatives orga-
nitzada el 22 d’octubre va ser un èxit. En aquesta
ocasió van participar 22 entitats federades que van
poder compartir experiències i coneixements amb

els representants de les entitats i els experts convidats.

BONES PRÀCTIQUES A L’ATENEU BARCELONÈS
La primera part de les jornades es va centrar en l’estalvi
energètic. En Jaume Bladé de l’empresa ECA-Bureau ve-
ritas, experta en instal·lacions, va plantejar reptes i con-
sells per millorar l’eficiència energètica de les entitats.
Les noves tecnologies aplicades a les instal·lacions per-
meten, per exemple, mesurar la despesa energètica en
cada moment del dia per tal d’adaptar les tarifes a les
necessitats de cada entitat i, a la vegada, detectar els
consums innecessaris per reduir les despeses.

El president de Lluïsos de Gràcia, Oriol Hosta, va expli-
car l’experiència d’obertura a l’exterior en un exemple
de bona gestió i capacitat per individualitzar els pro-
blemes i potenciar les seccions amb més força. L’apos-
ta per la professionalització sense perdre de vista el 
voluntariat, la organització conjunta d’activitats amb
altres entitats i l’aprofitament de l’espai amb tallers i
activitats que atrauen a nous socis són punts bàsics per
dinamitzar i impulsar l’entitat. 

Tres entitats van explicar les seves experiències alhora
d’innovar per aconseguir finançar obres amb tres
exemples molt diferents:

RESUM JORNADA FORMACIÓ
(TERCER TRIMESTRE)

L
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(D'esquerra a dreta) Salvador Casals, Vicenç Simon, Xavier Grau i Hermenegildo Serrano6



rritori català per tal que les enti-
tats es puguin posar en contacte
amb la seva zona de forma ràpi-
da i senzilla. Es poden consultar
les tarifes i el llistat dels agents a
la pàgina web de la Federació.

La primera part de les Jornades va
concloure amb la intervenció de
Sergi Jové, membre de la Junta de
l’Ateneu Barcelonès. En la seva dis-
sertació va detallar l’evolució de
l’entitat que va haver d’adaptar-se
als nous temps diversificant-se i
obrint-se a noves realitats. Tal com
va explicar Jové “és fonamental co-
nèixer i saber jugar les cartes de ca-
da entitat”. En aquest cas l’opció va
ser l’obertura a nous socis.

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS
I EDITORS (SGAE)
Gestionen els drets dels seus autors
associats i procuren que tots els que
fan ús d’una música, obra teatral o
pel·lícula paguin les taxes correspo-
nents.

La segona part va anar a càrrec de la
directora de Comunicació Agnela
Domíngez i el delegat territorial Llu-
ís Gómez, que van parlar sobre la
Llei de propietat intel·lectual, els
drets d’autor i com s’aplica aquesta
llei.

Aquesta segona part va ser molt di-
nàmica i totes les entitats van poder
exposar els seus dubtes i preguntes:

7

L’opinió:
Meritxell Tort, del Cercle Catòlic
de Gràcia

“La jornada de formació ha sigut
interessant per obtenir nous
recursos que podem aplicar als
nostres ateneus amb l'objectiu
de facilitar-nos la feina tot millo-
rant el servei al soci. També ha
sigut una oportunitat per conèi-
xer com funcionen els altres ate-
neus i adornar-nos que real-
ment, més o menys, fem el
mateix i que molts cops treba-
llant conjuntament podríem
treure'n més profit.
L'experiència viscuda dels altres
ateneus serveix per agafar idees,
mètodes, solucions... i poder-les
posar en pràctica. Crec que seria
interessant que es fessin taules
rodones per trobar solucions
comunes als principals proble-
mes que tenen avui en dia els
ateneus.”
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Participants a la Jornada a l’arribada a la seu de la SGAE

•  Els encarregats de pagar les taxes
de la SGAE no són els intèrprets
sinó els organitzadors de les acti-
vitats. Per exemple: una orques-
tra que toca en un poble, els
obligats a pagar la taxa són la co-
missió o entitat que organitza el
ball i no l’orquestra que interpre-
ta les músiques. 

•  Quan es contracta una representa-
ció teatral o un espectacle, la com-
panyia ha de tenir autorització per
dur a terme aquella obra en con-
cret, però l’entitat és la que haurà
de liquidar com a organitzadora la
taxa de dret d’autor a la SGAE.

•  La SGAE té una tarifa d’associa-
cions culturals sense ànim de lu-
cre on es té en compte que les
activitats poden estar organitza-
des tant per socis com per no so-
cis. Es va proposar la possibilitat
de signar un conveni on totes les
entitats federades a la FAC es po-
guessin beneficiar d’unes tarifes
més reduïdes.

•  També es va parlar de les tarifes
que cal pagar segons l’ús que es
fa dels drets d’autor i es va faci-
litar als assistents un llistat amb
tots els seus agents arreu del te-



PACTE NACIONAL
PER A LA
IMMIGRACCIÓ

La FAC considera molt interessant
signar el Pacte Nacional per la Im-
migració promogut per la Generali-
tat de Catalunya a través de la Se-
cretaria per a la Immigració del De-
partament de Benestar i Família.
Properament es farà un acte públic
de signatura i adhesió al pacte.

NECESSITAT DE
REFORMAR LA LLEI
D’ESPECTACLES

Estem treballant perquè el Departa-
ment d’Interior i el Departament de
Cultura reformin la Llei d’Especta-
cles. Es vol demanar que aquesta
llei inclogui algunes excepcions en
cas dels ateneus.

2012: “CATALUNYA,
TERRA D’ATENEUS”

La junta directiva està preparant per
a finals de l’any 2012 una exposició
sobre la història dels ateneus amb
el títol “Catalunya, terra d’ateneus”.
L‘objectiu és destacar els valors que
aquestes entitats transmetem a la
societat. Hi ha prevista l’edició d’un
llibre sobre la història dels ateneus.
Us anirem informant puntualment
de la situació del projecte.
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REVISTA ATENEUS: 
GRATUÏTA PER A DIRECTIUS

Estem preparant el número 5 de
la nostra revista semestral Ate-
neus que sortirà al desembre.
Com ja sabeu, aquesta publica-
ció és gratuïta per als directius
de les entitats i us la podem fer
arribar a la vostra adreça perso-
nal. Si encara no la reveu en-
vieu-nos les vostres dades i us
la farem arribar.

MÉS A PROP DE L’ACORD DE PAÍS

La Federació ja ha presentat l’esborrany de l’acord de col·laboració amb la
Generalitat per reconèixer i potenciar el paper del moviment ateneístic. Tal i
com vam anunciar en l’InfoFAC número 21, aquest document neix del com-
promís de treball conjunt al servei dels ciutadans i les ciutadanes. Aquest
acord permetrà obtenir un reconèixement del treball dels ateneus al llarg de
la història i destinar recursos a la millora d’equipaments de les entitats fe-
derades, que ampliaran els serveis per a la ciutadania sense necessitats de
grans inversions.

INFOFAC: EN 
FORMAT DIGITAL

Des de la FAC som conscients que
cal estalviar els recursos naturals,
per aquest motiu us proposem
que sol·liciteu aquest butlletí in-
formatiu, l’InfoFAC, que publi-
quem cada tres mesos, en format
digital. Podeu posar-vos en con-
tacte amb nosaltres i procedirem a
enviar-vos el document a través
del correu electrònic.
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REHABILITACIÓ DE TEATRES 

Des de la FAC s’està treballant per
tal que el Consorci de Teatres de
Barcelona, que té l’objectiu de re-
habilitar els teatres professionals
de la ciutat, també contempli la
rehabilitació dels teatres propietat
de les entitats federades. El con-
sorci està integrat per l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Ca-
talunya i el Govern de l’Estat es-
panyol. Per aquest motiu s’han fet
reunions amb la Generalitat i l’A-
juntament per fer-los arribar les
necessitats i carències que tenim.

LLIURAMENT PREMIS ATENEUS 

El dia 21 de desembre es lliuraran els Premis Ateneus
2011. És la vint-i-dosena edició d’aquesta entrega que
es ve celebrant de forma ininterrompuda des de 1989.
En aquest acte també es concedeixen els Premis “Jove,
Proposa! Fes teu l’Ateneu!” que enguany arriben a la
seva quarta edició. L’acte tindrà lloc a la Seu del Caixa
Fòrum de Barcelona. Tots els que hi vulgueu assistir po-
deu demanar les vostres invitacions a la Federació.

Els Premis Ateneus s’han consolidat com un referent
dins del món associatiu. Un petit reconeixement a l’es-
forç de les entitats catalanes per promoure la cultura i
les tradicions catalanes.
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PREMIS
ATENEUS

2011

Premis Ateneus 2011
El reconeixement a l’associacionisme català.

Premi Jove, Proposa! fes teu l’Ateneu!
Tens tot un any i 2.000 € per fer 
les teves idees realitat.

Consulta les bases:
www.ateneus.cat     93 268 81 30

ENCARA HI ETS A TEMPS!

11no vembrePRESENTA-T’HI

Fins
el dia



Experiència de Serveis: 
Assessorament Jurídic

Entitat: Ateneu Centre Catòlic Sant Vicenç dels
Horts 

Servei: Assessorament jurídic

Problema: Incompliment i impagament de rendes
d’explotació del Bar de l’Ateneu.

Procés: Els serveis jurídics contacten amb el llogater
del bar per mirar d’arribar a un acord i evitar la
via judicial. En un principi no hi ha acord i es deci-
deix enviar un burofax amb la reclamació del deute
acumulat per iniciar els tràmits i interposar una
demanda judicial de desnonament. Davant d’a-
questa situació el llogater es posa d’acord amb els
serveis jurídics per marxar sense haver d’arribar a
judici.

Conclusió: El Centre renuncia a recuperar la quanti-
tat que el llogater devia però ha guanyat tres o
quatre mesos. El fet d’interposar la demanda judi-
cial genera una despesa, però per altra banda
també accelera el procediment, ja que el llogater es
planteja l’opció de deixar el local abans d’arribar a
un judici que mai és positiu per a cap de les parts. 

Valoració: El Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts
disposava d’un bon contracte d’explotació de bar i
això facilita molt els tràmits judicials i extrajudi-
cials, jurídicament si es compta amb un contracte
ben fet facilita la feina a l’hora d’exigir un incom-
pliment. 

infoFAC 22SERVEIS FAC novembre 2011
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SERVEIS FAC. ARA MÉS A PROP 
a FAC ofereix serveis d’assessorament jurídic, fiscal, comptable, laboral, sobre asseguran-
ces i comunicació de manera gratuïta per a totes les entitats federades. No totes elles, pe-
rò, tenen l’opció de desplaçar-se fins a Barcelona per beneficiar-se’n. És per aquest mo-
tiu que la FAC s’ha proposat, com a objectiu d’aquest any, traslladar aquests serveis a al-

tres zones del territori català. 

L’Ateneu Cultural Josep Taverna, a Alforja, ha estat la seu de la primera edició d’aquesta nova ini-
ciativa, que va tenir lloc el passat 8 d’octubre. El Casino Cultural i Recreatiu de Constantí, els Guia-
metans per l’Ateneu i els mateixos membres de l’Ateneu Cultural Josep Taverna van poder bene-
ficiar-se dels assessoraments que ofereix la FAC de manera gratuïta i amb consultes individuals. 

Des de la FAC es vol donar continuïtat al projecte, que té la voluntat d’apropar els serveis que
ofereix a totes les entitats així com facilitar-ne la tasca que es duu a terme. 

L

NOU SERVEI: 
CARNETS DE SOCIS PER A LES ENTITATS
La FAC ofereix un nou servei d’impressió de carnets de
socis. El disseny de cada targeta és especial per a cada
entitat, que pot enviar una proposta o demanar que es
dissenyi des de la Federació. Cada carnet pot estar per-
sonalitzat amb les dades del soci que es vulgui, ja sigui
el nom, el número o el codi de barres. El carnet s’im-
primeix a quatre tintes i per davant i per darrera. A més
a més, la FAC ofereix la possibilitat de reimprimir-los:
les entitats que demanin més carnets que socis tenen,
tindran la possibilitat de personalitzar-los quan entrin
nous socis o de fer-ne de nous –amb el mateix disseny
base– l’any següent.
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ECA. GRUP BUREAU VERITAS 
l grup empresarial Bureau Veritas ha signat amb
la Federació d’Ateneus un conveni per aplicar
tarifes especials a les entitats federades que
contractin els seus serveis per a la inspecció de

les instal·lacions de baixa tensió. Aquesta empresa comp-
ta amb presència internacional en 140 països i està espe-
cialitzada en la inspecció, anàlisi, auditories i certificació
de productes, infraestructura i sistemes de gestió.

Podeu realitzar una consulta directament a l’empresa o
posar-vos en contacte amb la Federació d’Ateneus per co-
nèixer els requisits i la normativa sobre la regularització
de les instal·lacions segons el Reglament de baixa tensió.

L’ECA. Grup Bureau Veritas va participar també en la Sessió de Bones Pràctiques Associatives organitzada el dia 22 d’oc-
tubre per la Federació d’Ateneus amb una ponència sobre l’estalvi energètic.

KBQ’FAN
questa empresa de serveis de màrqueting ofe-
reix un ampli ventall de possibilitats dins el
màrqueting directe i promocional amb solucions
pràctiques per a cada situació. Mailing per en-

viaments de cartes, díptics, revistes, etc., el retractilat o
l’enviament en bossa de plàstic sense necessitat de sobre,
enquadernacions, servei de packaging i d’impressions.
L’objectiu de Kbq’fan és reduir despeses i temps per ofe-
rir un servei ràpid i de qualitat.

També ofereixen la possibilitat de comprar màquines per enquadernar.

Les entitats federades tenen un descompte del 10% en els serveis. 

E

A



NEIX L’ESPAI “A”
Dins de moltes de les entitats federades trobem pro-
duccions de dansa, teatre, coral i bandes de gran qua-
litat i atractives per al gran públic. D’aquí neix l’ESPAI
“A”, un projecte que involucrarà de molt a prop els ate-
neus i la gent que els envolta. 

L’objectiu és dissenyar una programació durant la tem-
porada 2012 amb una selecció de produccions amateurs
de dansa, teatre, cant coral i bandes amb la voluntat
que circulin en una xarxa d’espais escènics seleccionats
entre els ateneus catalans federats. D’aquesta manera
s’amortitzaran les produccions dels grups i es crearan
nous públics, alhora que es donarà més visibilitat al
món ateneístic i associatiu.

Aquesta iniciativa neix de la complicitat entre el Centre
de Promoció de Cultura Tradicional i Popular Catalana
del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Movi-
ment Coral Català, la Federació de Grups Amateurs de
Teatre de Catalunya, la Federació Catalana de Societats
Musicals i l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.

Des de la FAC s’ha obert la possibilitat de participar en
aquesta Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs a totes les
entitats que ho han volgut. Una vegada els espais dels
ateneus han estat seleccionats, segons característiques
tècniques i territorials, s’han escollit els grups partici-
pants en les disciplines de dansa, teatre, coral i banda.
La tria ha anat a càrrec d’una comissió artística forma-
da per un membre de cada federació més un represen-
tant de la Fira Mediterrània de Manresa. Justament la
Fira, celebrada el 3, 4, 5 i 6 de novembre, ha estat el
primer escenari on s’ha donat a conèixer l’ESPAI “A”, a
través d’un estand pertanyent al Centre de Promoció de
Cultura Tradicional i Popular Catalana. 

Es tracta d’un projecte amb vocació de continuïtat, dis-
senyat per evolucionar any rere any amb la incorpora-
ció de nous espais, noves produccions i nous reptes
amb un doble objectiu: incentivar les produccions de
proximitat i la generació de nous públics.
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XARXA D’ARTS ESCÈNIQUES 
AMATEURS 
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