
EN PORTADA

NEIX LA FINESTRA ÚNICA 
DE CULTURA 

implificar, agilitzar i abaratir els tràmits per sol·licitar una subvenció. Aquests són els principals objectius
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat.
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La Generalitat de Catalunya ha posat
en marxa l’Oficina de Suport a la Ini-
ciativa Cultural (OSIC), també anome-
nada Finestreta Única de Subven-
cions Culturals. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és centralitzar els ajuts que
fins ara atorgaven diferents organis-
mes per tal de reduir els tràmits i els
costos tant de l’Administració com
dels sol·licitants d'ajudes públiques.
En principi la finestreta única per-
metrà un estalvi directe de 2,1 mi-
lions d’euros anuals. 

Els objectius principals de l’OSIC són
modernitzar l’estructura, agilitzar els
tràmits, adaptar-se millor a les neces-
sitats dels demandants i reduir els cos-
tos. Per aquest motiu es fa una aposta
per la tramitació electrònica, tot i que
la presencial no desapareix. Hi haurà

diferents comissions, per a cadascuna
de les línies d’ajuts, formades per per-
sones procedents del món cultural, els
noms de les quals seran públics i s’a-
nunciaran amb les convocatòries.

L’OSIC, que ha entrat en funciona-
ment a principis d’any, és una bona
notícia per a les entitats culturals,
que podran beneficiar-se de la sim-
plificació en la gestió i d’una major
rapidesa de l’estructura. Per al 2012
té previst repartir un total de 117 mi-
lions d’euros, superior al pressupost
de 115 milions de l’any passat.

SUBVENCIONS EN CULTURA
POPULAR
El Departament de Cultura ja ha
publicat la informació prèvia sobre

les futures convocatòries de sub-
vencions per a entitats privades
sense finalitat de lucre i per a fe-
deracions que organitzin activitats
relacionades amb la cultura popu-
lar i tradicional i l’associacionis-
me. Al seu lloc web podeu trobar
tota la informació (l’enllaç és
http://bit.ly/Aofoue). 

Un cop les convocatòries es publi-
quin al DOGC (Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya) els models
per sol·licitar els ajuts i subvencions
estaran disponibles a la mateixa
pàgina. 

Us recordem que des del Servei de
Subvencions de la Federació us con-
tinuarem oferint suport i informació
sobre convocatòries d’ajuts.
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VISITES AL TERRITORI 

n els darrers tres mesos, des de la Federació s’ha
donat continuïtat al compromís de visitar les
nostres entitats federades. Així doncs, durant el

més de novembre s’han anat a veure, a Lleida, l’Ateneu
Popular de Ponent i el Sícoris. També s’ha visitat La Li-
ra Vendrellenca, al Vendrell; el Centre Cultural Ribetà
els Xulius, a Sant Pere de Ribes; la Societat Cultural El
Retiro, a Sitges; L'Avenç Centre Cultural, a Esplugues
del Llobregat; el Centre Moral i Cultural de Poblenou, a
Barcelona, i L'Aliança de Cubelles. 

Durant el mes de desembre hem anat a Sitges on s’ha
visitat El Prado, i de nou, la Societat Cultural El Retiro.
També ens hem acostat fins el Centre Moral d'Arenys de
Munt i l’Associació Cultural i Recreativa de Fals.

El 2012 ha començat amb la visita al Centre Moral d’A-
renys de Munt, on el nostre president, Salvador Casals,
va acudir a veure els Pastorets Musicals, guanyadors del
segon Premi Ateneus a la creativitat en cultura popular
i tradicional. Durant el mes de gener hem visitat l’Ate-
neu Adrianenc de Sant Adrià del Besòs; el Casino de
Caldes a Caldes de Montbui; el Casino Llagosterenc de
Llagostera; la Societat Cultural Sant Jaume, a Premià de
Dalt, i l’Ateneu Ordalenc, a Sant Pau d’Ordal.

NOVES ENTITATS 
FEDERADES

urant els mesos de novembre i desembre de 2011
s’han federat a la FAC la Societat Coral La Unió
Santcugatenca, de Sant Cugat del Vallès, la Ger-

mandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus. L’any 2012
a començat amb l’adhesió de La Lira Vendrellenca.

COMISSIONS DE TREBALL

es comissions de la Federació han treballat du-
rant tot l’any per tal de millorar el serveis que
oferim a les entitats. Actualment comptem amb

quatre comissions fixes formades pels membres de la
Junta que es reuneixen periòdicament.

La Comissió Econòmica ha estat valorant el tancament
de l’any 2011 i preparant el pressupost per al 2012 a més
de buscar alternatives de finançament, com pot ser 
COOP57, una cooperativa de finançament amb la qual 
s’ha reunit.

La Comissió Jurídica està treballant per ajudar les enti-
tats que hi puguin optar a tramitar la demanda d’enti-
tat d’utilitat pública.

La Comissió d’Expansió i Seguiment ha estat valorant i
revisant els projectes de la Federació i preparant els del
2012.

La Comissió de Comunicació està preparant l’estructura
i els continguts del nou web, ha posat en marxa els
nous butlletins electrònics i ha coordinat la realització
de la memòria anual a més dels documents com la 
Revista o l’InfoFAC.

DOCUMENTS DE LA FAC:

MEMÒRIA - 2011
Ja tenim a punt la Memòria de l’any 2011. Us la presen-
tarem durant l’Assemblea General de Socis d’aquest
any. 

L’ANUARI DE LA FEDERACIÓ 
Enguany, estem preparant un anuari. L’objectiu és re-
collir algunes dades significatives del món ateneístic
per poder presentar-les i mostrar, de forma clara i sen-
zilla, el pes que l’associacionisme cultural té al territo-
ri. Aquestes dades us les hem demanat mitjançant un
qüestionari, que després buidarem i treballarem per tal
d’obtenir gràfiques, comparatives i xifres totals. Algu-
nes de les dades que us hem demanat fan referència al
nombre de socis, el nombre de directius, els pressupos-
tos, les instal·lacions, les activitats i les seccions de la
vostra entitat.

Us presentarem aquest document a l’Assemblea gene-
ral de socis d’aquest any.

E

D

L
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Pastorets musicals del Centre Moral d’Arenys de Munt



Amb la iniciativa del consistori municipal de Barcelona
d’obrir aquesta nova línia d’ajudes per, tal com va 
explicar Jaume Ciurana, «ajudar els teatres, ateneus, 
orfeons, centres cívics i espais d’assaig de barri sense
ànim de lucre a posar al dia les seves instal·lacions». Es
fa una clara aposta per mantenir i dinamitzar aquest
ampli sector de teatres i auditoris d’entitats culturals de
Barcelona.

Alguns requisits per optar a aquestes ajudes són haver
començat les obres durant el 2011 o tenir previst iniciar-
les abans dels propers 6 mesos i acabar-les el 2013. A
més a més, s’hauran d’acreditar la realització d’un mí-
nim de 50 actuacions entre 2011 i 2012.

A totes les entitats que podeu optar a l’ajuda us hem
fet arribar un qüestionari per saber quina és la vostra
situació actual per tal d’assessorar-vos i ajudar-vos.
Com sabeu, la FAC posa a la vostra disposició un servei
d’assessorament en subvencions que podeu sol·licitar
en tot moment.

a Federació d’Ateneus ha començat l’any amb
una bona notícia: l’Ajuntament de Barcelona
concedirà un milió d’euros el 2012 per rehabi-
litar teatres i auditoris de les entitats culturals

sense ànim de lucre de Barcelona. És una petita victòria
en la lluita per aconseguir recuperar el Pla Ateneus, una
ajuda concedida per la Generalitat per tal de rehabilitar
ateneus que només es va convocar en una ocasió.

En aquest sentit, la Federació continua mantenint reu-
nions amb ajuntaments, diputacions i el mateix Depar-
tament de Cultura per intentar aconseguir més ajudes
per a les entitats. Per aquest motiu el 2011 la FAC va pre-
sentar una proposta a l’Ajuntament de Barcelona el
qual la va fer arribar al Consorci de Teatres de Barcelona
–organisme encarregat de rehabilitar teatres professio-
nals–. La proposta consistia en ampliar als teatres d’en-
titats sense ànim de lucre la seva ajuda. La negativa va
arribar procedent del Ministerio de Cultura, membre,
conjuntament amb l’Ajuntament i el Departament de
Cultura de la Generalitat, del Consorci de Teatres.
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NOVA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER REHABILITAR TEATRES



TREBALL INSTITUCIONAL

es relacions institucionals de la Federació han
continuat sent intenses durant els darrers mesos. 

El contacte amb el Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana es constant i té com a
objectiu fer un seguiment del projecte de l’Espai A, que
ja ha començat a funcionar a principis d’any. També hi
hem mantingut una estreta col·laboració per tal de fer
un seguiment de les ajudes convocades en l’àmbit de la
cultura per poder-vos-en informar detalladament a
través del nostre servei d’assessorament en subven-
cions.

Ens hem reunit també amb el regidor Jaume Ciurana,
tinent d’alcalde i regidor de cultura de l’Ajuntament de
Barcelona. D’aquesta trobada n’han sortit resultats com
ara la nova línia d’ajudes per a la rehabilitació de tea-
tres de Barcelona que es posa en marxa aquest any.
Amb l’Institut de Cultura de Barcelona també s’ha se-
guit parlant de l’exposició sobre ateneus que estem
preparant per a finals d’aquest any 2012 i que durant el
2013 serà itinerant. Us seguirem informant per tal que
els ateneus que la vulgueu acollir pugueu demanar-la.

Continuem en estret contacte amb la Direcció General
d’Acció Cívica, que compta amb Violant Cervera al cap-
davant, i amb la qual ens hem reunit per tractar temes
relacionats amb les noves convocatòries d’ajuts per al
2012 i projectes com el de Dinamitzadors Culturals.

Ens hem reunit amb el Consell d’Associacions de Bar-
celona (CAB) per posar sobre la taula els temes que es
poden tractar conjuntament des de la Federació i el
CAB. Es preveuen noves reunions en el futur per tal de
seguir treballant en possibles col·laboracions.

L

ASSEMBLEA 

GENERAL

DE SOCIS

La Federació té previst

celebrar l’Assemblea

General de socis del 2012

a finals de març.

US CONTINUAREM 

INFORMANT.

LA PRIMERA TEMPORADA
DE L’ESPAI A JA ESTÀ 
EN MARXA

a Cate de Figueres va inaugurar l’Espai A el pas-
sat 14 de gener amb una actuació de la Coral Ca-
nigó, que va interpretar 40 Anys amb Cançons. El

mateix cap de setmana, l’Avenç d’Esplugues de Llobre-
gat va acollir l’Esbart Ciutat Comtal amb el seu especta-
cle Síntesi. 

L’inici de temporada de l’Espai A ha anat acompanyat
també d’altres inauguracions i rodes de premsa que
han preparat els ateneus per presentar la programació
al seu territori i que han comptat amb la participació
del Sr. Lluís Puig, director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat
de Catalunya; membres de les administracions locals; i
representants de les cinc federacions coordinadores de
l’Espai A, entre els quals es troba el president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals.

Són 17 les propostes de teatre, coral, esbart i banda que
estaran de gira fins el maig pels 16 ateneus participants
en aquesta primera temporada de l’Espai A. Des de la
Federació d’Ateneus de Catalunya oferim als nostres fe-
derats un preu especial de 8€ l’entrada per veure els
espectacles a qualsevol de les poblacions. Només cal
demanar les entrades a espaia@espaia.cat 

Podeu trobar tota la programació a www.espaia.cat
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LA PROPOSTA 
DE MODIFICACIÓ DE 
LA LLEI DE MECENATGE 

l dijous 9 de febrer els membres de la Junta Di-
rectiva de la Federació es van reunir amb Mont-
serrat Surroca, portaveu de Cultura de CIU al Con-

grés dels Diputats. L’objectiu era conèixer de més a
prop la proposta que han presentat per modificar l’ac-
tual llei de mecenatge.

Aquesta proposta inclou una sèrie d’avantatges fiscals
per a les entitats declarades d’utilitat pública i per a
les fundacions equiparable a les lleis europea i fran-
cesa. Aquesta proposta especifica que tant les empre-
ses com els particulars que facin una donació a una
entitat tindran desgravacions fiscals. Per als 150 pri-
mers euros la desgravació serà del 100%; per a quan-
titats superiors serà del 65% per als particulars i del
55% per a la resta. Actualment, les desgravacions fis-
cals són del 25%. 

Aquesta proposta tindría beneficis directes per a les en-
titats culturals que hagin estat declarades d’utilitat pú-
blica. Per aquest motiu, des de la Federació us estem
preparant un servei de suport específic per tal d’as-
sessorar-vos i ajudar-vos a sol·licitar aquest reconei-
xement. No totes les entitats podran optar a ser d’in-
terès públic, per això us informarem dels requisits i els
tràmits necessaris.

Actualment, la proposta presentada per Convergència i
Unió està pendent de votació. Com sempre us mantin-
drem informats de l’evolució d’aquesta proposta.

LA FAC ESTÀ EN OBRES:
AMPLIEM EL LOCAL!

es del mes de gener la Federació està en obres.
Hem decidit ampliar les instal·lacions llogant el
pis de sobre de l’actual seu. D’aquesta manera

podem distribuir l’espai de manera més còmoda i efi-
cient.

Al primer pis hi tindrem dos despatxos per a les reu-
nions en petit comitè, les assessories i els serveis. Man-
tindrem la zona de treball dels tècnics de la Federació,
però canviarem la distribució convertint l’espai en un
únic ambient. Al pis de dalt hi traslladarem l’arxiu de la
Federació, que se’ns ha quedat petit, i la sala de juntes. 

Per aquest motiu, el mes de febrer ha estat de constant
moviment: paletes, arquitectes, lampistes, pintors, in-
formàtics. Però en breu podrem gaudir del nou espai de
treball amb l’avantatge de no canviar d’adreça postal.

PREMI TOLERÀNCIA:
FEDERACIÓN DE ATENEOS
DE ESPAÑA (VALÈNCIA)

a Federació va assistir el passat dia 8 de febrer a
l’entrega del Premi Tolerància concedit per la Fe-
deración de Ateneos de España a València. A

aquest acte, en què es va lliurar el premi a Rodrigo Rato,
president de Bankia, van assistir-hi nombroses persona-
litats polítiques i del moviment associatiu espanyol.

Va ser una ocasió per conèixer entitats i persones del
món associatiu estatal.

febrer 2012
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l dia 21 de desembre va tenir
lloc la vint-i-dosena edició
dels Premis Ateneus 2011 i la
quarta edició del lliurament

del Premi Jove Proposa! Fes teu l’Ate-
neu!. Podem dir que aquest lliurament
s’ha consolidat com un referent en
l’àmbit de l’associacionisme cultural
català, essent un reconeixement anual
a l’esforç que les entitats i els volunta-
ris que les integren fan dia a dia per
potenciar la cultura i les tradicions 
catalanes.

L’acte va estar presidit pel regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Ciurana, pel director del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana (CPCPTC) Lluís Puig, pel
vicepresident segon de la Diputació de
Barcelona Ferran Civil i pel president de
la Federació d’Ateneus de Catalunya,
Salvador Casals. Va comptar amb més
de 270 persones assistents.

El jurat dels Premis Ateneus 2011 ha
estar format per Eva Piquer, Anna Pru-
neda i Edgard Mauri. El jurat del premi
Jove, Proposa! Fes teu l'Ateneu! ha es-
tat format per Pau Gonzàlez, Oriol Mar-
tín i Xavier Claveguera. Tots ells perso-
nes vinculades al món de la cultura i
l’associacionisme, però externes a la
Federació.

Els premis d’aquesta edició 2011 consis-
tien en un guardó i 1.300 € per als pri-
mers, un diploma i 600 € per als segons
i un diploma per als tercers.

PREMIS ATENEUS 2011
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E PREMI ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
D’ASSOCIACIONS CULTURALS DE CATA-
LUNYA 
• Revista L'empremta del Centre, del

Centre Cultural Sant Vicenç de Sa-
rrià de Barcelona.

• Accions comunicatives de l’Aliança
Temporada 2010, de l’Ateneu l’A-
liança de Lliçà d’Amunt.

• El Web de l’Associació Cultural Pla-
taforma Odèon (ACPO), de l’Asso-
ciació Cultural Plataforma Odèon
de Canet de Mar.

PREMI A LA CREATIVITAT EN ARTS 
ESCÈNIQUES
• Delicadeses, Art de Tros, de l’Ate-

neu Popular Garriguenc de Les
Borges Blanques.

• Automàtics, de Javier Daulte, del
Centre Moral i Cultural de Poble-
nou de Barcelona.

• Dona i cadira, presentada per l’As-
sociació Cultural i Recreativa de Fals.

PREMI A LA CREATIVITAT EN MÚSICA
• Vespres de Jazz, dels Lluïsos 

d’Horta de Barcelona.
• Aquarela do Brasil, del Cor Vivace

del Cercle de Gràcia de Barcelona.
• 45è aniversari de la coral infantil El

Virolet, dels Lluïsos de Gràcia de
Barcelona

PREMI A LA CREATIVITAT EN CULTURA
POPULAR I TRADICIONAL
• Aplec Internacional de la Sardana i

Mostra de Grups Folklòrics, d’Adi-
folk de Barcelona.

• Els pastorets musicals, del Centre
Moral d’Arenys de Munt.

• Orfefoc, de l’Orfeó Martinenc de
Barcelona.

PREMI A LA INNOVACIÓ
• Renovem el teló, del Círcol Catòlic

de Badalona.
• Espectacle dels 25 anys del Grup

de Diables BAT, de Tàrrega.
• Diss@ccions: Aprendre, coneixe’ns,

fer teatre, del Centre Moral i Cul-
tural de Poblenou de Barcelona.

PREMI A L’ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
• Festa remença, de l’Ateneu de la

Vall de Llémena de Cartellà-Sant
Gregori.

• Diada Castellera d’Estiu, de la Colla
Castellera Jove de Barcelona.

• Voces y música, de la Federación
de Asociaciones Americanas en
Catalunya de Barcelona.

PREMI JOVE, PROPOSA! FES TEU L'ATE-
NEU!:
• El Centre Catòlic de l’Hospitalet,

pel projecte Temporada teatral de
«La Patilla», del grup de joves 
Laboratori Teatral Patates amb Suc.

• La Joventut Catòlica de Molins de
Rei - La Peni, pel projecte Bake-
tombins.

• Els Lluïsos de Gràcia de Barcelona,
pel projecte Desconnecta

6

Durant la gala es va realitzar
un vídeo amb imatges del lliu-
rament de premis i entrevistes
amb els guanyadors i persona-
litats. Si us voleu emportar a
casa una còpia d’aquest docu-
ment, està disponible per 10 €.

També el podeu veure a la nos-
tra pàgina web i al facebook
de la FAC.
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SANT JAUME 
INAUGURA SALA
POLIVALENT 

Després de set mesos d’obres la sala
de teatre de la Societat Cultural Sant
Jaume, de Premià de Dalt, ha obert
les seves portes als socis i al públic
en general. L’acte oficial d’inaugura-
ció va ser dissabte 4 de febrer amb
un acte exclusiu per a socis i sòcies i
persones especialment vinculades
amb el projecte. En total van assistir-
hi unes 280 persones, entre elles el
president de la Federació d’Ateneus,
Salvador Casals. L’endemà diumen-
ge, totes les persones interessades
van poder visitar la nova sala.

La necessitat d’adaptar el teatre a la
normativa de seguretat i la falta de
confort i tecnologia van portar a
plantejar-se la remodelació del tea-
tre, però un estudi detallat de les
necessitats de l’entitat i de l’espai
van portar a prendre la decisió de
convertir el teatre en sala en poliva-
lent. Aquesta reforma es va poder
dur a terme gràcies a la línia de crè-
dits oberta per la Generalitat l’any
2010. El projecte s’ha finançat majo-
ritàriament mitjançant un crèdit de
300.000 euros, a retornar en 15 anys,
recolzat per l’Ajuntament de Premià
de Dalt i Caixa Laietana. L'esforç de
retornar el crèdit obligarà treure-li el
major partit a la nova sala. 

La sala es dedicarà principalment a
la programació de teatre, cinema i
cursos. També s'hi volen celebrar
actes festius com celebracions de
Cap d'Any, carnestoltes, etc., així
com llogar l'espai a persones o en-
titats externes.

ROBATORI A
L’ATENEU
ENCICLOPÈDIC 

L’Ateneu Enciclopèdic de Barcelona
va patir un robatori dimarts dia 31
de gener a la nit. Els lladres van en-
trar a l’Ateneu forçant la porta de
l’entitat i van emportar-se nom-
brosos objectes i documents de 
l’època de la Guerra Civil. Segons el
president de l’entitat, Manel Aisa,
els lladres tenien les idees clares:
«no es van emportar qualsevol co-
sa, sinó que van triar». Es sospita
que la feina ha estat un encàrrec, i
amb aquesta hipòtesis està treba-
llant la policia actualment. 

Entre les peces que es van endur els
lladres hi havia elements de valor
com ara una placa de barberia de la
CNT, que potser és l’única que que-
dava a Espanya, cartells de la Gue-
rra Civil, carnets de la CNT i de Mu-
jeres Libres, postals, segells de la
clandestinitat, medalles, insígnies i
escuts. La llista completa dels ob-
jectes sostrets es pot trobar al web
de l’entitat. 

L’Ateneu té un fons documental que
reuneix més de 26.000 llibres i
12.000 capçaleres i altres docu-
ments importantíssims per conèixer
la cultura obrera i popular de Bar-
celona i que rep consultes d’inves-
tigadors de Suïssa, Canadà, França,
Estats Units i Japó.

PESSEBRE VIVENT
DE FALS

Com cada any des de 1977, el Pesse-
bre Vivent del Bages de Fals va repre-
sentar-se al paratge de les Torres de
Fals. En total es fan unes setze repre-
sentacions i hi participen unes 225
persones. Aquesta iniciativa popular
va rebre el Premi Ateneus l’any 1992. 

Tal com destaquen des de l’Associa-
ció Cultural Recreativa de Fals, any
rere any s’han millorat les condi-
cions tècniques i el seu aspecte sen-
se perdre, però, «la voluntat de la
gent del poble de recollir en dife-
rents quadres el testimoni d'un mis-
satge, d'avui, de sempre i univer-
sal». Per la seva trajectòria i impor-
tància, el president de la Federació
va visitar enguany la representació.

GUIAMETANS:
EXPERIÈNCIA COP
DE ROCK
L’entitat Guiametans per l’Ateneu,
dels Guiamets del Priorat (Tarragona)
va organitzar una sortida a Barcelona
a veure el musical Cop de Rock.
Aquesta iniciativa va resultar ser un
èxit per a l’entitat que actualment es-
tà intentant acabar les obres del seu
ateneu i mantenir el caliu i la il·lusió
pels projectes que duen a terme. En
aquesta activitat, els joves de l’entitat
es van bolcar en una participació to-
tal, tal com explicava el seu president
Josep Maria Cabré: «Els va agradar el
viatge a Barcelona un dissabte a la
tarda i els va agradar participar al mu-
sical Cop de Rock amb la seva veu i el
ritme de les seves mans. Em van co-
mentar si en faríem mes». L’experièn-
cia ha estat positiva i es plantegen de
buscar activitats semblants. 

El musical Cop de Rock ha estat en
cartell durant mesos i les entitats
federades han tingut un preu espe-
cial per a grups i ofertes en autocars
en cas de desplaçament des de fora
de Barcelona.

febrer 2012
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TURISME ATENEÍSTIC 2012

Continuem endavant amb el projecte
del Turisme Ateneístic. Actualment
s’està programant una visita a Valèn-
cia per conèixer la realitat del món as-
sociatiu en aquesta comunitat veïna.
Com ja hem explicat en altres oca-
sions, l’objectiu d’aquest projecte és
organitzar visites a mida per a cada
usuari per tal de garantir la total satis-
facció de l’experiència de conèixer el
territori a través dels seus ateneus.

El lloc web d’Amics dels Ateneus on
es podran consultar tots els paquets
turístics, ofertes, sortides i informa-
ció en general sobre el Turisme Ate-
neístic, estarà operatiu en breu.

TAULA RODONA A 
LA UNIÓ VILANOVINA 

La Federació d’Ateneus va ser convi-
dada a participar en la Taula Rodo-
na «L’associacionisme cultural mo-
tor de represa cultural de la ciutat»
organitzada per la Unió Vilanovina
de Vilanova i la Geltrú en motiu del
seu 150è aniversari. En aquest acte,
en què es van convocar represen-
tants del món associatiu i cultural,
hi va intervenir el president de la
Federació, Salvador Casals.

En aquesta trobada es va parlar de la
força de l’associacionisme cultural
que des de fa més de 150 anys resis-
teix i perdura, de la seva perseveran-
ça i capacitat d’adaptació, però tam-
bé de la necessitat de ser àgils, efi-
cients, de treballar en xarxa i innovar
des de la tradició. Necessitats bàsi-
ques per continuar construint ciutats
des dels ateneus i les entitats cultu-
rals. L’acte va servir per tancar les ac-
tivitats programades amb motiu de
l’aniversari d’aquesta entitat, que, tot
i no estar federada, va voler comptar
amb la participació de la FAC.
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PACTE IMMIGRACIÓ

El passat 14 de desembre, la Federació va assistir a l’acte oficial d’adhesió al
Pacte per a la Immigració al qual vint-i-set organitzacions s’hi van adherir.
El director general per a la immigració, Xavier Bosch va agrair a les noves or-
ganitzacions adherides el compromís i l’esforç per crear una societat més jus-
ta i cohesionada. 

El Pacte inclou 65 polítiques a reforçar i 50 noves mesures a assolir abans del
2020, algunes de les quals ja s’han assolit i altres s’estan desplegant en l’ac-
tualitat. 

CONGRÉS DEL VOLUNTARIAT

El Segon Congrés Europeu del Voluntariat va tenir lloc a Barcelona durant el
mes de novembre de 2011. Aquest esdeveniment va ser un punt clau de tro-
bada per al món associatiu i va servir per debatre i analitzar l’actualitat del
voluntariat. Les conclusions, que es van presentar al final del Congrés, han
de servir de base per elaborar el que serà el Segon Pla Nacional de l’Associa-
cionisme i el Voluntariat.

La Federació d’Ateneus no va voler faltar a aquesta cita que va reunir més de
500 persones per reflexionar sobre el paper i l’aportació social del volunta-
riat actualment.

EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 
DE LA FEDERACIÓ

La Federació estrena nou butlletí electrònic: l’InfoDirectius. Aquest és en
format digital i arriba directament al vostre correu electrònic, sense ne-
cessitat d’adjuntar un document com havíem fet fins ara. Aquest butlle-
tí ens l’ha preparat Enginy Digital, una empresa proveïdora de serveis que
també ofereix butlletins per a entitats a preus molt assequibles. Podeu
trobar més informació a l’apartat de serveis d’aquest mateix InfoFAC.
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REVISTA ATENEUS: L’ESPORT ALS ATENEUS, 
UNA VISIÓ INTEGRAL DE LA CULTURA

El paper que juga l’activitat esportiva dins de les entitats culturals,
és el tema central del darrer número de la revista Ateneus que vam
publicar al desembre. Us presentem un repàs històric de la mà del
professor Xavier Pujadas i un anàlisis de l’actualitat amb l’expe-
riència de les pròpies entitats i d’experts del sector com en Joan
Fa, actual president de la Federació de Basquetbol de Catalunya.

En aquest número hem donat continuïtat a la secció Terra d’Ate-
neus visitant la riba del Llobregat. I, com a novetat, hem inau-
gurat una nova secció: Cartografia teatral, on presentarem re-
portatges sobre els teatres que arreu del territori català formen
part de la història dels pobles i ciutats i de les entitats culturals
i ateneus. En aquest primer reportatge hem anat fins a Iguala-
da de la mà d’Ivan Alcàzar, arquitecte i membre de l’Observa-
tori d’Espais Escènics (OEE)

Recordeu que tots els directius d’entitats teniu la subscripció
gratuïta a la Revista. Només cal que empleneu la butlleta que trobareu a la nostra web
(http://www.ateneus.cat/forms/revistaateneus) o ens contacteu per correu electrònic a ateneus@ateneus.cat

ELS ATENEUS COM A EXEMPLE 
DE DINAMITZACIÓ CULTURAL 

La tasca que es duu a terme des dels ateneus esdevé un
exemple molt valuós per descobrir noves maneres de
dinamitzar la societat. Per aquest motiu, el president de
la Federació d'Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, va
participar com a ponent del Post-grau en Dinamització
Cultural que organitza la Universitat Pompeu Fabra. A la
seva ponència va posar als ateneus com a exemple de
dinamització en clau de futur, fent referències a la his-
tòria i al desenvolupament dels ateneus, a la seva ges-
tió interna, el treball vocacional dels qui s’hi impliquen
i les dificultats de la professionalització. 

Aquesta participació va permetre acostar els universita-
ris a les realitats del món ateneístic, posant de manifest
la transversalitat amb què es treballa. Actualment s’ha
firmat un conveni per tal que estudiants d’aquest post-
grau puguin fer pràctiques amb nosaltres en el marc del
Projecte de Dinamitzadors Culturals.
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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 
DEL SEGON CONGRÉS D’ASSOCIACIONS
DE BARCELONA 

El dia 2 de febrer, representants de la Federació van as-
sistir a la presentació de la Memòria del Segon Congrés
d’Associacions de Barcelona. Sota el títol «Enfortim les
associacions per enfortir Barcelona» es va dur a terme
aquest acte, organitzat pel Consell d’Associacions de
Barcelona (CAB), que va acollir més de 500 represen-
tants del món associatiu barceloní. A l’acte, que va 
tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de la ciutat,
també hi va acudir l’alcalde Xavier Trias, que va parlar
del compromís de fer un pla de suport a l’associacio-
nisme. Per la seva banda la presidenta del CAB, Montse
Balaguer, va destacar l’autoexigència de les entitats i 
va demanar una millora de l’espai d’interlocució de
l’Administració.



Cas exemplar:

LA LLICÈNCIA D'OBERTURA
DE L'ORFEÓ POPULAR OLOTÍ
El Decret 112/2010 sobre reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, i en concret a la dispo-
sició transitòria segona diu: «Els establiments i locals
oberts al públic que estiguin autoritzats a l’entrada
en vigor d’aquest Reglament poden seguir en funcio-
nament, fins i tot si les instal·lacions no compleixen
algunes de les seves disposicions, sens perjudici de la
necessitat de complir les condicions tècniques que
puguin afectar la seguretat de les persones i dels béns
o la convivència entre els ciutadans».

En el nostre cas des de l’Orfeó Popular Olotí, es va rea-
litzar un treball de recerca dels arxius i es va trobar
un document de l’any 1940 en què el governador civil
autoritzava reiniciar les activitats d’aquesta entitat. A
partir d’aquí es va documentar que no s’havien realit-
zat modificacions substancials ni s’havien ampliat les
activitats, per tant, l’autorització governativa de l’any
1940 seguia essent vigent.

Es va sol·licitar a l’Ajuntament d’Olot un certificat res-
pecte a aquesta situació i aquest va emetre una certi-
ficació dient que l’Orfeó Popular Olotí, disposa d’auto-
rització municipal per dur a terme les activitats que li
són pròpies.

Per tant, de ben segur, totes les entitats anteriors a la
Guerra Civil van necessitar d’autorització governativa
per reiniciar la seva activitat un cop acabada la gue-
rra. Aquesta autorització, tal i com vam poder com-
provar, equival a l’actual llicència d’obertura. 

Ernest Oliveras Aumallé
President de l’Orfeó Popular Olotí 

El nostre Servei Jurídic us pot assessorar 
en aquests tipus de tràmits i gestions.

infoFAC23SERVEIS FAC febrer 2012
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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
PER A ENTITATS: 
NOU SERVEI 

s presentem el nou servei de la Federació, el But-
lletí Electrònic per a Entitats. La FAC ha comprat
una plataforma per generar butlletins digitals

d’enviament automàtic personalitzats. Aquest sistema
consta d’una base de dades, on s’introdueixen els co-
rreus electrònics de totes les persones a qui es vol fer
arribar la informació de l’entitat, i un gestor de contin-
guts on s’introdueixen les informacions i notícies amb
un enllaç directe a la web corresponent. Aquest sistema
permet enviar la informació directament sense
necessitat d’ad-
juntar documents,
de forma atracti-
va, clara i senzilla.

El butlletí té un
cost fix mensual de
19,90 € i es pot
contractar i fer ser-
vir al moment. Els
butlletins es poden
personalitzar amb el
logotip de l’entitat i
escollir entre dife-
rents plantilles i co-
lors que us oferim.

NOVETATS EN ASSEGU-
RANCES: PROTEGEIX 
LES OBRES D’ART

LB Assegurances ofereix serveis a col·lectius
d'empreses, associacions i federacions en l'àmbit
nacional. Ara també ofereix una nova assegu-

rança per a obres d’art, podeu consultar totes les con-
dicions a la intranet del web de la FAC.

U
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CONSTRUIR I REHABILI-
TAR ESPAIS: STRONG

onscients de la necessitat de conservar el patri-
moni arquitectònic i cultural català amb què
compten les entitats, la Federació d’Ateneus a

signat un conveni amb l’empresa Strong. Són especia-
listes en reformes, tant en àmbit tècnic com arquitec-
tònic, dels elements escenotècnics: escenari, caixa es-
cènica, platea, cabina de control, zones tècniques,
adaptant aquestes a la normativa vigent (circulació i
evacuació, incendis, il·luminació...). Les entitats fede-
rades tindran entre un 20% i un 25% de descompte.

febrer 2012

MATERIAL D’OFICINA:
CONSDECOR

em signat un nou conveni amb Consdecor, em-
presa especialista en arts gràfiques (impressió
digital, fotocòpies en color i b/n, pòsters, ban-

ners, lones, plànols, enquadernacions, manipulat, off-
set) i papereria (material d'oficina, impressores, mate-
rial informàtic). 

Les entitats federades teniu preus reduïts i descomptes
especials. 

INSTAL·LACIONS I MAN-
TENIMENT: PRODOMOTIK

em signat un nou conveni amb l’empresa Prodo-
motik que dóna solucions energètiques, per tal
que les entitats puguin tenir unes instal·lacions

el més eficients possibles i puguin reduir el cost que els
suposa l'electricitat i la il·luminació. Amb el sistema
que proposa Prodomotik, les entitats podran conèixer
en detall el seu consum.

L’empresa ofereix un 15% de descompte per a entitats
federades.
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a Federació d’Ateneus de Catalunya ha desenvolupat du-
rant el darrer trimestre del 2011 el projecte de Dinamitza-
dors Culturals, per tal de facilitar la millora de les entitats,
tant en aspectes bàsics –com posar al dia la seva gestió in-

terna–, com en altres més complexos -com poden ser el foment de
la participació, la relació amb el territori i el foment del treball en
xarxa, entre molts altres. 

En uns moments on la realitat ha canviat ràpidament, les entitats
tenen la necessitat de renovar-se, adaptant-se al ritme frenètic de
la societat i aprendre a utilitzar amb més eficàcia els recursos de
què disposen i dinamitzar noves formes de gestió i relació. 

En aquesta fase pilot s’ha comptat amb la participació de tres de les
entitats federades de la ciutat de Barcelona: el Casal Catòlic de Sant
Andreu, el Cercle Catòlic de Gràcia i el Centre Moral i Cultural del Po-
blenou. 

Els objectius generals del projecte eren promoure l'arrelament dels
socis i l’obertura de l’entitat al territori, facilitar espais de trobada
per fomentar la relació entre els ateneus amb col·lectius, perfils i
interessos diversos, promoure la participació com a procés pedagò-
gic per estimular l’autoorganització i l'autonomia, aportar eines
que facilitin la gestió de l’entitat i de les activitats que s’hi porten
a terme, i facilitar recursos generals per al desenvolupament de
projectes associatius comuns. 

S’ha treballat en dos nivells d’actuació: l’anàlisi i la revisió conjun-
ta de la gestió interna de cadascuna de les entitats, i l’avaluació i
programació d’activitats innovadores, en funció de l’anàlisi de les
temàtiques més demanades i d’aquelles que van apareixent a par-
tir de les necessitats de l’entorn. 

En aquest context, amb el suport del tècnic dinamitzador de la 
Federació, s’han potenciat valors com la comunicació, la transpa-
rència, l’eficiència en la gestió, el treball en xarxa i la proximitat, i 
s’ha facilitat a les entitats participants diverses formes de canalit-
zar i gestionar de manera eficient i significativa les dinàmiques 
internes.

El projecte s’ha estructurat de forma individualitzada, amb un ca-
lendari de reunions entre les persones responsables de les entitats
participants i el tècnic dinamitzador. Cal destacar algunes de les
iniciatives que ja s’han dut a terme: participació en debats territo-
rials de membres de les juntes directives, integració a xarxes d’ac-
tivitats temàtiques, creació de grups d’activitats entre entitats, 
foment de tècniques professionalitzades de gestió, entre altres.
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LA DINAMITZACIÓ CULTURAL 
DE LA FAC
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Amb la col·laboració de:

Experiències de les entitats
participants:

Carme Canet,
Centre Moral 
de Poblenou

«La proposta és
engrescadora,
consisteix en
posar en comú
iniciatives de
manera compar-

tida per promoure nous projectes que
ens ajudin a millorar i innovar».

Pep Pardos, 
Casal Catòlic 
de Sant Andreu

«Mitjançant el
projecte s’han
generat debats
per fer un anàlisis
global de com
veiem l'entitat en

un futur. Ha servit per revitalitzar els
socis més actius de l'entitat i ara cal
seguir aprofitant aquest fet».

Meritxell Tort,
Centre Catòlic 
de Gràcia

« Ens ha servit
per agafar recur-
sos i poder portar
a terme noves
dinàmiques. S'ha
començat una

bona feina, i esperem que puguem conti-
nuar-nos enriquint, mútuament, entre
tots els ateneus.»


