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IMPULSEM LA TRANSPARÈNCIA
I QUALITAT DE LA INFORMACIÓ
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha obtingut el segell de reconeixement
TransparEnt 2015, com a entitat exemplar de bones pràctiques en transparència
i qualitat de la informació.
La transparència és un valor que
resulta imprescindible incorporar per
a generar confiança i millorar la gestió.
Cap institució pública o privada, que
es proposi enfortir les relacions amb
usuaris, treballadors, col·laboradors i
amb la ciutadania en general, pot
defugir la responsabilitat de publicar
informació completa i intel·ligible que
faci possible el diàleg, la participació i
el rendiment de comptes de les seves
actuacions envers els interessos de
tots els subjectes implicats i el conjunt
de la societat.
Amb aquest valor, la Federació d’Ateneus de Catalunya és una de les deu
entitats que han participat activament
en l’impuls del projecte TransparEnt,
fruit d’un treball d’ordenament i
disposició de continguts als respectius
portals web sota criteris de qualitat de

la informació transparent. Podeu
consultar fàcilment tots els documents
de la Federació a la pestanya «Som
transparents», a www.ateneus.cat.
TransparEnt és una eina adreçada a
entitats sense ànim de lucre, que ens
permet fer un autodiagnòstic de la
transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit. Aquest
projecte serveix per a posar al dia les
entitats en matèria de transparència i
qualitat de la informació que presenten al món i, així, donar compliment a
la Llei de Transparència (2014). Aquesta
iniciativa ha estat impulsada pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona.

Tingues un web
d’entitat TransparEnt!
Amb la voluntat d’ampliar i sumar
esforços en aquest projecte, la FAC
insta a les seves més de 170 entitats
federades a participar-hi i adaptar
els continguts dels seus portals web
a la normativa vigent. Si voleu saber
quin és el grau de transparència del
portal informatiu de la vostra entitat, podeu fer una prova del
funcionament de l’eina d’autoavaluació a http://transpar-ent.info.
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passem comptes
visites a entitats

E

ntre els mesos de febrer i abril del 2016 s’han realitzat
diferents visites al territori per tal de conèixer de primera
mà la realitat de les entitats federades i acostar-nos
també a les entitats no federades:
Federades:
· Societat Cultural Sant Jaume
PREMIÀ DE DALT (Maresme)
· Cumprativa de Llorenç del Penedès
Llorenç del Penedès (Baix Penedès)
· Associació de Cultura Comú de Particulars
POBLA DE SEGUR (Pallars Jussà)
· Casal Cultural de Tremp
TREMP (Pallars Jussà)
· Casino l’Aliança del Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)
· Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia
REUS (Baix Camp)
· Amics de Reus
REUS (Baix Camp)
· Ateneu Popular de Ponent
LLEIDA (Segrià)
· Lluïsos d’Horta
BARCELONA (Barcelonès)
· Cercle Català de Madrid
MADRID

No federades:
· Casal de l’Espluga de Francolí
ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Conca de Barberà)
· Orfeó reusenc
REUS (Baix Camp)

El Cercle Català de Madrid,
nova entitat federada

E

l Cercle Català de Madrid fou fundat l’any 1952 per un
grup de catalans que freqüentaven una pastisseria, amb
productes catalans, a prop de la Puerta del Sol. Allí es
trobaven per parlar en català i recordar la seva terra d’origen.
Des d’aquells primers dies, el Cercle aspirà a ser quelcom
més. “El seu objectiu no fou la nostàlgia, en uns moments de
difícil comunicació, sinó donar a conèixer la llengua i cultura
catalanes a Madrid i alhora, buscar l’apropament entre
Madrid i Barcelona”, segons el seu president, Albert Masquef.
Actualment compta amb uns 280 socis. Avui, la secció de
teatre té molta força a l’entitat: programa funcions de teatre
solidari pràcticament tots els caps de setmana. Mensualment
organitza sardanes al Parc del Retiro; tallers de pintura i de
teatre; ensenyament de català; viatges -fonamentalment a
Catalunya-; conferències i taules rodones al voltant de temes
que tenen a veure amb Catalunya; exposicions (disposa d’un
important fons d’art); segueix viu l’Esbart. Disposa de 13.000
llibres a la biblioteca i un club de lectura. També té dos
equips de tennis taula en competició, un club d’aerostació,
un altre de go que ha substituït als escacs i no falta tampoc la
penya blaugrana. L’entitat celebra anualment les Diades de
Sant Jordi i l’Onze de Setembre.

Cercle Català de Madrid
Plaza de España, 6
28008 Madrid
915416090
cercat@cerclecatala-madrid.net
www.cerclecatala-madrid.net

· Casal del Raval
BARCELONA (Barcelonès)

Casino l’Aliança del Poblenou

Bar del Cercle Català de Madrid
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passem comptes
MÉS VISIBILITAT AL MÓN
DELS ATENEUS
41 ateneus tracen el camí del sector pel
2016 en una assemblea a Esparreguera

U

na vuitantena de membres d’ateneus, casals, casinos i
orfeons del país han participat a l’Assemblea General de
Socis de la Federació d’Ateneus de Catalunya, celebrada
el dissabte, 12 de març a la seu del Patronat de La Passió
d’Esparreguera. Amb la voluntat d’enfortir el moviment
ateneístic i millorar les capacitats de la FAC, el projecte per
aquest 2016 inclou la producció d’un documental audiovisual
entorn al sector, la creació d’una aplicació per a dispositius
mòbils; l’expansió de delegacions territorials i la consolidació
del projecte «Amigos de los Ateneos», que posa en xarxa
entitats similars d’arreu del món.
Durant el 2015, la Federació d’Ateneus ha visibilitzat el món
ateneístic amb l’edició d’un llibre i una exposició històrica;
ha desplegat eines de cohesió i pertinença amb la creació de
les delegacions territorials i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya (XTAC); i ha facilitat recursos a les 173 entitats sòcies
actuals per a servir d’interlocutor legítim amb l’Administració.

El president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Salvador
Casals, manifesta que «l’any 2016 ha de permetre assolir la
consolidació de l’estructura territorial; l’impuls de la XTAC;
la presència de la visió ateneística al 3r Congrés Català de
l’Associacionisme i el Voluntariat, i l’increment de recursos
per a programes de beques adreçades a famílies en risc
d’exclusió social que fan activitats a les nostres entitats».
El Patronat de La Passió d’Esparreguera celebra aquest 2016
el seu 75è aniversari. Josep Cuscó, president de l’entitat,
assegura que «avui l’espectacle de La Passió és fruit del
treball d’una família de 800 veïns d’Esparreguera».
L’Assemblea ha ratificat la inclusió del Cercle Català de Madrid
a la Federació. Membres de 41 entitats, han aprovat la memòria
d’activitats i l’estat de comptes del 2015, i un pressupost de
400.000 euros pel 2016. La trobada dels ateneus ha coincidit,
a més, amb una sessió de les Jornades Precongressuals al 3r
Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat organitzat per la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat
de Catalunya. Representants de vuit entitats han posat a
debat les necessitats i reptes del sector per contribuir a les
bases del III Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

El Patronat de La Passió d’Esparreguera ha acollit l’AGO 2016

EL TEU ATENEU
+APPROP
Descarrega’t la nova APP Ateneus

disponible per a sistemes iOS i Android
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entitats
ENTITATS DISTINGIDES
AMB LA CREU DE SANT JORDI

L

es entitats federades Centre Catòlic de Mataró i Lluïsos
d’Horta han rebut aquest 2016 la Creu de Sant Jordi, un
dels màxims reconeixements que pot rebre una persona
o entitat per part de la Generalitat de Catalunya. En el 150è
aniversari de l’entitat barcelonina, se li reconeix la seva
trajectòria com a exponent de la significació del moviment
ateneístic català, i també de la promoció continuada de la
nostra cultura a partir de l’eficàcia del moviment associatiu.
Les activitats culturals, esportives, formatives i d’esbarjo que
impulsa, des dels valors de la participació, el voluntariat
i el civisme, contribueixen positivament a la dinamització
de l’entorn. I la Sala Cabanyes, Secció Teatral del Centre
Catòlic de Mataró ha estat reconeguda en el centenari de
la seva creació i de la primera representació d’Els pastorets
de Mataró, un espectacle popular molt arrelat a la memòria
de la capital del Maresme. I també en reconeixement al
seu paper integrador i de defensa de la llengua, la cultura i
les tradicions catalanes. El teatre actual, inaugurat el 1933,
ofereix una programació estable i és un espai de formació
de professionals de les arts escèniques.

«PREMIO MAX AFICIONADO»
PEL TEATRE DEL CENTRE
MORAL DEL POBLENOU

L

a Secció de Teatre del Centre Moral i Cultural del
Poblenou ha rebut el Premio Max Aficionado 2016.
L’entitat cultural porta 106 anys impulsant la creació i
l’accés a les arts escèniques des d’aquest barri barceloní.
Des de fa més d’un segle, la Secció de Teatre ha afavorit la
creativitat industrial des de principis del s. XX. Han estat
diversos els autors que es van iniciar a la dramatúrgia al
Centre, com Jordi Galcerán o Àfrica Ragel; el director de
cinema Enric Folch o les actrius Mercedes Pastor i Xènia
Reguant. Els Premios Max de las Artes Escénicas van ser
creats el 1998 per la SGAE per a reconèixer la tasca de
professionals i qualitat de les produccions més destacades
de l’any en l’àmbit de les arts escèniques.

Imatge del grup de teatre.
Font: arxiu del Centre Moral i Cultural del Poblenou

Lluïsos d’Horta té 150 anys d’història

ENTITATS D’ANIVERSARI
L’any 2016 les entitats que celebren aniversaris
destacats són:
• 150 anys – Els Catalanistes (Barcelona)
Lluïsos d’Horta (Barcelona)
• 125 anys – La Concòrdia (Cabrils)
Centre Cultural i Recreatiu (Balsareny)
• 75 anys – Centre Cultural La Parra
(Avinyonet del Penedès)
Patronat de la Passió (Esparreguera)
Societat Cultural Hortonenca
(St. Llorenç d’Hortons)

Façana de la seu de la Concòrdia, a Cabrils

• 25 anys – Ateneu Josep Taverna (Alforja)
Ateneu de la Vall de Llémena (Cartellà)
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AMIGOS DE LOS ATENEOS

A

migos de los Ateneos és un espai digital de trobada
i debat dels ateneus de parla hispana. Aquesta
plataforma facilita la interrelació de les diferents
realitats ateneístiques i crea una comunitat en un
entorn virtual de participació mundial. Aquest projecte
col·laboratiu engegat el 2009 té habilitat un nou portal
web: www.amigosateneos.es.

TU FAS L’AGENDA
DELS ATENEUS!

E

ls ateneus programen centenars d’activitats a la setmana
que dinamitzen barris i viles d’arreu de Catalunya. Amb
la voluntat de difondre-les, la Federació d’Ateneus
disposa de l’espai «Agenda» al web www.ateneus.cat,
una eina de consulta dels esdeveniments que programen
cada dia les entitats federades. L’agenda és una eina
totalment participativa, pel què posem a disposició de les
entitats la possibilitat d’incloure i publicar directament les
seves activitats.
Avancem, a més, que les activitats de les entitats de la
ciutat de Barcelona, estaran automàticament sincronitzades
amb l’App Ateneus, disponible per a dispositius mòbils
(tauletes i smartphones) per a sistemes iOS i Android..
Aquelles entitats federades interessades en difondre les
seves activitats a l’agenda de la FAC poden enviar un correu
electrònic a comunicacio@ateneus.cat, per a rebre les
noves claus d’accés a l’eina. Entre tots, fem l’agenda dels
ateneus i compartim-la!

BEQUES «TOTS HI TENIM
LLOC!»

A

quest programa de cohesió social i lleure ofereix
activitats socioculturals dels ateneus a persones que
es troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu
d’integrar-los a la societat. El primer trimestre del 2016, la
FAC ha concedit 55 places a 6 entitats. El termini per enviar
les sol·licituds per a becar més places és: pel segon trimestre
(d’abril a juny), fins al 10 de juliol; i pel tercer trimestre (de
setembre a desembre), fins al 10 de desembre. I pel casal
d’estiu, ja estan obertes fins al 15 de juny.
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serveis i convenis
Per accedir a qualsevol servei i/o conveni, contacta a: ateneus@ateneus.cat o 932688130.

SERVEI
D’ASSEGURANCES

A

espectacles

comunicacions

ra que s’acosta el bon temps, consulteu les
assegurances adreçades als casals d’estiu. En
col·laboració amb la cooperativa d’assegurances
ètiques Arç, les entitats federades podeu gaudir de preus
especials per assegurar als usuaris i als monitors. També
oferim dues pòlisses exclusives d’accidents tant per als socis
com per als membres de les juntes directives dels ateneus
associats. I a més, per al manteniment del patrimoni de
l’entitat (edificis, instal·lacions, mobiliari, obres d’art,
etc.), posem al vostre abast un servei d’assegurances
personalitzat a preus competitius (fins a una reducció
del 25%), i a la visita d’un especialista a les vostres
instal·lacions per valorar l’oferta que més s’adeqüi a les
mesures de seguretat i aforament.

SERVEI De carnet
de socis

P

ersonalitzem els vostres carnets de socis d’entitats a
preus especials. El servei inclou: la impressió de targetes
de plàstic a doble cara i 4 tintes (mínim 300 carnets);
cada entitat pot fer el seu disseny o demanar-lo a la
Federació; i hi ha la possibilitat de reimpressió dels carnets
quan us convingui.

ESTALVI EN COMUNICACIONS
La FAC ha arribat a un acord amb el distribuïdor oficial de Jazztel
empreses a Catalunya del Grup Orange, Sisoem. Aquest acord beneficia
als ateneus i tots els associats que siguin autònoms o bé tinguin empresa.
El nostre compromís amb els ateneus i els seus associats és oferir un millor
servei i estalvi amb les seves comunicacions diàries. Oferim avantatges en
telefonia fixa, mòbil i ADSL. Preus especials per a entitats federades.

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES FAMILIARS
La FAC i la Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure han signat un
conveni de col·laboració per oferir el servei d’assessorament, contractació
i programació d’espectacles familiars a totes les entitats federades. Totes
les programacions contractades tenen un benefici social directe en el
desenvolupament dels projectes que la Fundació manté a tot el territori
i que generen valors com la igualtat, la solidaritat o la justícia amb els
col·lectius més vulnerables.
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breus
ANUARI I MEMÒRIA 2015

1

73 entitats federades van oferir més de 9.000 activitats
a unes 1.630.000 persones associades durant l’any
2015. Aquestes són algunes de les dades recollides a
l’Anuari 2015, elaborat per la FAC per a conèixer la realitat
de les associacions i xifrar-ne l’activitat, la incidència i
els impactes socials i econòmics que en resulten. D’altra
banda, a la Memòria 2015, s’hi pot consultar el seguiment
de projectes i activitats desenvolupats durant l’any passat
marcats pel Pla Estratègic (2014-2020): el 63% de les accions
previstes han estat realitzades. Ambdós documents pots
consultar-los al web de la Federació.

COMPROMÍS AMB EL
MECENATGE CULTURAL

L’

Ateneu Barcelonès, el CoNCA i la Fundació Catalunya
Cultura conviden les entitats i les persones que creuen
en la força de la cultura a sumar-se i a adherir-se a la
Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural. Aquest
document insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el
Parlament a impulsar durant aquesta legislatura la redacció
d’una Llei de mecenatge equiparable a la dels països avançats
del nostre entorn. La Llei ha de ser consensuada amb els
sectors cultural i empresarial, acompanyada dels instruments
necessaris per a desenvolupar-la. La Federació d’Ateneus ja és
una de les entitats signants.

DIA DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL 2016

A

mb una quarantena de propostes culturals, 22 entitats
ateneístiques se sumaran a la celebració del Dia de
l’Associacionisme Cultural i conviden a la ciutadania
a unes jornades de portes obertes dels seus equipaments
des del divendres 3 de juny fins al diumenge 5 de juny.
L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals,
casinos, orfeons, locals castellers o a qualsevol tipus
d’equipament cultural gestionat per associacions, convidarlos a entrar i fer-los partícips de la important tasca de
difusió cultural que realitzen les entitats del país.

CIRCUiT D’ESPAIS
EXPOSITIUS ALS ATENEUS

T

ens un espai o diversos per acollir exposicions a la teva
entitat? Estem elaborant un circuit d’espais expositius
dels ateneus. Ajuda’ns! Omple la fitxa que trobaràs
al portal web www.ateneus.cat i envia-la a ateneus@
ateneus.cat.

Exposició «Ateneus: Cultura i llibertat»

SERVEI INTEGRAL
D’ESDEVENIMENTS I
ESPECTACLES
Sonorització
Il·luminació
Audiovisuals
Producció artística
Lloguer de material

c/ de l’Energia, nau 41 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona · 93 497 05 36 · info@pratson.es
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DELEGACIONS TERRITORIALS
LES DELEGACIONS TERRITORIALS AL DIA

terres de

comarques

PONENT

ciutat de

gironines

La Delegació Territorial de les Terres
de Ponent és la que té menys entitats
federades, malgrat que és la que abasta
més territori de Catalunya. Això ens fa
encoratjar i ser persistents a l’hora de
fer la nostra feina cap a les 13 entitats
associades i esforçar-nos molt per
aconseguir noves entitats adherides.
La seu la tenim a Lleida, però nosaltres entenem que, la junta rectora i la
persona delegada han d’anar a les
entitats i teixir complicitats, crear xarxa,
i augmentar-la. Per cercar i mantenir la
xarxa hem de fer sentir part del projecte
FAC a les entitats federades actualment
i convidar a alguns dels nostres actes a
les entitats que convidem a federar-se.
Moltes de les entitats del nostre territori solen ser entitats petites que
necessiten del suport que els donem
des de la FAC, i tenint la delegació els
fa més proper aquest contacte.
Crear aquesta xarxa de complicitats pot
ser una garantia de bon funcionament
de les nostres entitats.

barcelona

Amb 18 entitats que la formen, la
Delegació Territorial de les Comarques
de Girona aposta per l’establiment
d’un calendari de visites a entitats
candidates a esdevenir associades a
la FAC; el que permetria elaborar un
estudi de les entitats no federades,
encara avui, per engruixir les afiliades.
D’altra banda, emplacem a la FAC
a elaborar l’estudi de viabilitat
de la creació d’una infraestructura
per instal·lar una xarxa virtual que
obriria les entitats entre sí. Pensem
que algunes xerrades d’interès públic
acollides en ateneus, per exemple,
serien activitats que podrien visibilitzar-se a través d’un «Canal Ateneu».
Aquest projecte suposaria una inversió
per part de les entitats, que haurien
d’adaptar i disposar d’un espai al seu
equipament per a tal finalitat, amb
una pantalla emissora. Les activitats
podrien reproduir-se per aquest mitjà
a través del món digital, que ens
connecta a totes.

Amb 23 entitats federades, formem la
Delegació Territorial de la Ciutat de
Barcelona, la més nombrosa, per ara.
Estem treballant per donar a conèixer
el paraigües que la Federació d’Ateneus representa per a les entitats.
Ens marquem quatre visites al mes a
entitats susceptibles a federar-se.
D’altra banda, mantenim informades
a les nostres entitats sobre qüestions
d’actualitat que les poden interessar
com per exemple sobre la vigència del
Pla d’Acció Municipal i de Districte de
Barcelona (2016-2019) o el calendari
de subvencions a les que es poden
acollir per millorar la seva gestió,
entre elles, les relacionades amb la
dinamització cultural o les que tenen
cura del patrimoni arquitectònic dels
edificis de les entitats de la ciutat.
Finalment, també ens hem proposat
fer difusió de la convocatòria
anual dels Premis Ateneus per tal
d’atraure projectes susceptibles de ser
reconeguts.
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