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10.500 activitats anuals
179.000 m2 d’equipaments
1.500.000 assistents a activitats

Qui Som?
La Federació d’Ateneus de Catalunya es va fundar el 1983 com
a entitat de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions
culturals. Més de trenta anys després, mantenim el diàleg contant,
oferim serveis de proximitat i defensem els interessos de les nostres
entitats associades.
Donem visibilitat al moviment, promocionem i potenciem la cultura
catalana, fomentem el model d’associacionisme i esdevenim un
interlocutor vàlid amb l’administració.
Avui som més de 178 entitats federades, que sumem més de
90.000 persones associades a tota Catalunya.
La Federació la forma un grup de persones que voluntàriament
constitueixen la junta directiva de la FAC i, també, un equip tècnic
que dia a dia treballa per vetllar pels interessos dels ateneus. Tots
els membres d’aquesta Junta estan vinculats d’una manera o d’una
altra en alguna entitat federada.
Amb tot plegat, enfortim el teixit associatiu sociocultural català a
través de projectes que impulsen, cohesionen i visibilitzen l’activitat
del moviment. Hem desplegat delegacions territorials arreu del país,
creem xarxes d’intercanvi de coneixements, realitzem formació
específica, recollim i difonem la veu del sector, assessorem i donem
serveis en aspectes jurídics, fiscals, arquitectònics, i un llarg
etcètera que respon a les necessitats de la raó essencial de la nostra
existència: fomentar les relacions comunitàries entre les persones.
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Com Treballem?
La Federació treballa pel reconeixement de les entitats i associacions
socioculturals com a vertebradores de l’activitat i la cultura dins les
seves respectives comunitats.

Treball en xarxa
El treball en xarxa és fonamental per tal de millorar el projecte i enfortir
la societat civil catalana. Per aquest motiu apostem per participar en
projectes compartits com el Consell de l’Associacionisme Cultural,
el Consell d’Associacions de Barcelona, Xarxanet.org i la Xarxa de
Teatres d’Ateneus de Catalunya entre d’altres.
Per mantenir un contacte real, constant i proper amb tot el territori,
oferir serveis als federats i defensar els seus interessos des de la
proximitat, la Federació d’Ateneus ha desplegat les delegacions
territorials.
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>> D
 elegació territorial
de les terres de ponent
(15 entitats)

>> Delegació territorial
de la ciutat de Barcelona
(24 entitats)

 ècnic de la Delegació:
T
Xavier Esterri (terresdeponent@ateneus.cat)

T
 ècnic de la Delegació:
Alfons Tiñena (barcelona@ateneus.cat)
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>> D
 elegació territorial
de les comarques gironines
(20 entitats)
 ècnica de la Delegació:
T
Jordina Granados
(comarquesdegirona@ateneus.cat)
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>> D
 elegació territorial
de les comarques tarragonines
(13 entitats)
T
 ècnic de la Delegació:
Francesc Fortuño
(delegaciotgn@ateneus.cat)

Treball institucional
Per la seva trajectòria i per les més de 178 entitats que la integren,
la Federació es presenta davant de l’administració com un
interlocutor vàlid a l’hora de defensar els interessos i projectes de
les associacions culturals catalanes.
Amb projectes ambiciosos com l’elaboració d’un acord de país amb
la Generalitat per reconèixer i potenciar el nostre moviment, la
Federació esdevé veu i referent de la cultura viva del país i de les
persones que la fan possible.

Promoció i difusió
Treballa dia a dia per donar visibilitat al moviment i a les activitats de
cada una de les entitats federades a través de les noves tecnologies,
l’actualització constant del web, la presència a les principals xarxes
socials i un contacte fluid amb els mitjans.

Comunicació
interna

Comunicació
externa

Entorn 2.0

InfoDirectius
(butlletí
setmanal)

Revista Ateneus
(semestral)

www.ateneus.cat

InfoFAC
(butlletí
trimestral)
Memòria
anual
(anual)

La FAC Informa
(trimestral)
Anuari
Xarxanet.org

www.xtac.ateneus.cat
A teneus FAC
AteneusCat
@ateneuscat
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Dia a Dia
La FAC ofereix un suport continuat en la tasca diària de les entitats
federades amb prestacions i avantatges d’acord amb les necessitats
actuals del teixit associatiu.

Serveis
Els serveis es basen en una assessoria i guiatge gratuïts, amb opció
a preus especials per a una gestió integral.
Assessorament gratuït i gestió a preus especials en arquitectura
Arquitectura
	i enginyeria a les entitats per facilitar el compliment i l’adequació
i enginyeria
a les normatives i la remodelació d’espais.
	Ofereix solucions als dubtes sobre assegurances contractades
Assegurances
o ampliació de cobertures.

Comptable
i Fiscal

Assessorament especialitzat en aspectes comptables, fiscals
i laborals d’entitats sense finalitat lucrativa.

	Orientació i millora de la comunicació interna i externa de les
entitats, creació de pàgina web corporativa; butlletins informatius
Comunicació
i/o material de difusió a través de l’alumnat de la UOC.
I subscripcions a premsa per a entitats i particulars a preus especials.

Dinamització
Cultural

Facilita el suport d’una persona dinamitzadora cultural,
especialitzada en associacionisme i desenvolupament comunitari.

Eficiència
Energètica

Assessorament en gestió energètica a les entitats; calderes de
biomassa i preus especials en la contractació elèctrica i de gas.

Formació

Programació de sessions formatives específiques i personalitzades
	
a les entitats federades.

	Ofereix preus especials i descomptes a les entitats i als seus socis
Gastronòmic
en productes de gastronomia de proximitat.
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Facilita el dia a dia de les entitats: impremta, descomptes en oci,
Gestió
gestió d’esdeveniments, venda d’entrades d’espectacles,
	
d’equipaments
enviaments, material contra incendis, etc.
	Assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats per
Jurídic
facilitar el compliment de la normativa legal vigent: adaptació
d’estatuts, protecció de dades o organització d’espectacles.

Material

C onfecció de carnets personalitzats de socis; material d’oficina;
cessió gratuïta de material divers per a les activitats; i obsequis
corporatius.

	Ofereix propostes d’activitats relacionades amb la cultura,
Oci
avantatges per a les entitats federades i als seus socis, per
programar als ateneus.

Recursos
artístics

Ofereix opcions per programar activitats a les entitats federades.

Beques «Tots hi tenim lloc!» és un programa de cohesió social
Recursos
destinat a facilitar l’accés de col·lectius en risc d’exclusió social
	
econòmics
a les entitats.

Recursos
financers

A través d’entitats financeres o banca ètica, el servei permet trobar
solucions de finançament per a l’activitat diària de les entitats.

Assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa
Recursos
de Treballs en Benefici a la Comunitat, voluntariats i convenis
	
humans
de pràctiques amb estudiants.
Ofereix material tècnic de sonorització, serveis tècnics,
Recursos
audiovisuals, assistència tècnica i lloguer de material de so,
	
tècnics
il·luminació i vídeo.

	
Electricitat, gas o telefonia són subministraments bàsics
Subministraments
que les entitats poden gestionar a preus assequibles.
Subvencions

Informa permanentment sobre les noves convocatòries d’ajuts
	
econòmics als que poden optar les entitats; assessorament
i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

	Recursos dirigits a les entitats i als seus directius per mantenir-los
Valor Afegit
informats i facilitar la seva tasca al capdavant de les entitats.
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A+ Valor Afegit
Avantatges i descomptes per als membres del Club del Directiu.
Convenis amb més de 20 empreses de serveis.
	Sessions de formació (jurídica, laboral, fiscal, comunicativa, etc.).
Taules rodones d’intercanvi d’experiències entre el sector.
Assegurança pels directius de les entitats.
Realització de projectes de foment de la llengua catalana.
	Difusió d’esdeveniments de les programacions de les entitats
federades.

Participa!
Formar part de la Federació vol dir participar en projectes innovadors
i ambiciosos que poden potenciar les activitats de les entitats i
ofereixen incentius als associats.

Premis Ateneus
Des de l’any 1989, la Federació
d’Ateneus convoca aquests guardons
per premiar les iniciatives i l’esforç de
les entitats socioculturals catalanes.

Subvenció Impulsa’t
La FAC ofereix anualment el programa
Impulsa’t, amb la finalitat d’ajudar a
finançar activitats que fan els ateneus:
actuacions en viu, tallers, exposicions
i xerrades.

8

Beques «Tots hi tenim lloc!»
Programa de cohesió social i lleure
que ofereix activitats socioculturals
dels ateneus a persones que es troben
en risc d’exclusió social amb l’objectiu
d’acostar-les i integrar-les a la societat.

Exposicions
Les entitats federades poden acollir
exposicions itinerants:
- « Ateneus: Cultura i llibertat»,
que recull el desenvolupament dels
ateneus en el teixit sociocultural
des del segle xix fins a l’actualitat;
- « L’Ateneu és casa teva: literatura»,
que narra la repercussió literària dels
ateneus amb les biblioteques, fons
documentals, aules d’escriptura i
clubs de lectura.
- « L’Ateneu és casa teva: música»,
al voltant de les aportacions
ateneístiques a la música catalana.

Llibre dels Ateneus
«Ateneus. Cultura i llibertat.
L’associacionisme a la Catalunya
contemporània». És l’obra que recull
l’aportació dels ateneus a la formació i
culturització de les classes subalternes.
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XTAC
La Xarxa de Teatres d’Ateneus
de Catalunya, amb 32 entitats i
12.800 butaques, ofereix formació
als programadors, avantatges i
descomptes econòmics en la programació
d’espectacles i una plataforma de venda
d’entrades.

Beca de recerca història
«Terra d’Ateneus»
Impulsada anualment per la FAC i
l’institut Ramon Muntaner incentiva
els treballs centrats en l’estudi de la
repercussió social de l’associacionisme
ateneístic. La beca està dotada amb
3.000 € i la publicació del treball.

Catàleg d’activitats
És una eina que té com a objectiu
facilitar esdeveniments per programar a
les entitats federades: actuacions en viu,
xerrades, exposicions, visites guiades,
projeccions de cinema, i d’altres.

Documental
La Federació d’Ateneus de Catalunya
ha produit el documental «Ateneus: llavor
de llibertat». El llargmetratge narrarà
l’aportació dels ateneus, casals i casinos
a l’associacionisme cultural propi de
Catalunya.
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Guies pràctiques
La Federació d’Ateneus ha començat a
editar les guies pràctiques per a facilitar
eines de formació a les juntes directives
d’entitats federades. El 2018 va publicar
la Guia Pràctica de Comunicació i
la d’Envelliment Actiu, totes dues
accessibles des del web de la FAC.

Trobada Nacional d’Ateneus
La Federació d’Ateneus organitza,
aquest 2019, la «2a Trobada Nacional
d’Ateneus» a Tàrrega, una cita plantejada
com a espai d’intercanvi mutu,
convivència i enfortiment del moviment
ateneístic del territori català.

6è Congrés d’Ateneus
Durant el primer semestre de 2019,
el món ateneístic celebra el 6è
Congrés d’Ateneus, un espai de debat
i de participació a través tant de taules
rodones com de debats oberts a tothom.
La FAC també ha impulsat la plataforma
participa.ateneus.cat perquè qualsevol
ciutadà pugui participar des de casa.

Projecte

Projecte Jove
La Federació d’Ateneus impulsa aquest
projecte en tres entitats que van
presentar-se com a candidates, i que
busca fomentar la implicació del jovent
en la vida i activitats de les entitats
federades d’arreu del territori.
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10 Raons per federar-te
#1

Donem visibilitat als ateneus

#2 Defensem els interessos comuns del moviment
#3 Us mantenim informats
#4 Us oferim retorn de la quota
#5 Treballem en xarxa
#6 Estem al costat de les juntes amb els nostres assessors
#7 Ens preocupa resoldre el futur dels ateneus
#8 Compartim experiències
#9 Us facilitem formació
#10 Tots som ateneus
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Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
Tel. 93 268 81 30
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
Ateneus FAC
AteneusCat
@ateneuscat

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LA CIUTAT DE BARCELONA

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE PONENT

Ateneu Barcelonès
C. de la Canuda, 6
08002 Barcelona
barcelona@ateneus.cat

Ateneu Popular de Ponent
C. Pau Claris, 10
25008 Lleida
terresdeponent@ateneus.cat

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES COMARQUES GIRONINES

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES COMARQUES TARRAGONINES

Casino Llagosterenc
Pl. de Catalunya, 6
17240 Llagostera (Girona)
comarquesdegirona@ateneus.cat

Centre d’Amics de Reus
Raval de Robuster, 36
43204 Reus (Tarragona)
delegacioTGN@ateneus.cat

