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PRESENTACIÓ

30 ANYS AL SERVEI DELS ATENEUS

El 2013 ha estat un any molt especial per la
Federació d’Ateneus de Catalunya ja que hem
commemorat el trentè aniversari de la nostra
fundació. En aquestes tres dècades hem
crescut no només en nombre d’associats sinó
també en projectes, activitats i accions. Però no
hem oblidat quins eren els nostres objectius
fundacionals i quina la nostra raó de ser. Volíem
i volem ser un instrument al servei dels
ateneus, facilitar la seva gestió en el dia a dia,
cohesionar i posar en comú les fortaleses del
moviment associatiu per tal que les entitats
segueixin transformant i transformant-se per i
amb la societat. 

La base de la Federació d’Ateneus de Catalunya
són les entitats i durant el 2013 ens hem
esforçat més que mai perquè siguin
protagonistes d’aquest aniversari. Les
celebracions han estat austeres, no podia ser de

cap altra manera, però ha estat un any en què
grans projectes s’han consolidat –Espai A, «Tots
hi tenim lloc», Dinamització cultural– i se n’han
iniciat d’altres –la itinerància de l’exposició
«Catalunya, terra d’ateneus», l’Impulsa’t, la
contractació conjunta de l’electricitat,
l’Explica’ns– tots ells amb un denominador
comú, treballar en xarxa i cohesionar el
moviment atenesístic. Un d’aquests projectes
és el llibre dels ateneus, que recollirà els
gairebé 200 anys d’història del moviment
ateneístic i que volem que es converteixi en un
document imprescindible per entendre què són
els ateneus, d’on venen i el potencial que
poden desplegar de cara al futur. Amb la
itinerància de l’exposició «Catalunya, terra
d’ateneus» hem portat a sis poblacions la
nostra  història: el passat, el present i el futur
de les entitats culturals de base associativa. I
continuaran fent-ho durant el 2014 perquè
creiem que la tasca feta des dels ateneus en
aquests gairebé 2 segles d’història s’ha de
donar a conèixer.
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Aquest 2013 també ha estat l’any on hem
posat les bases del que serà el nou Pla
Estratègic de la Federació. Les línies i els
objectius a seguir d’ara i fins el 2020. Un
projecte molt ambiciós que ens ha de permetre
a llarg termini seguir defensant els interessos
dels ateneus, seguir creixent, augmentant i
millorant els serveis que prestem i consolidar-
nos com a representants del moviment
ateneístic i com a interlocutor davant de
l’administració. Per elaborar aquest pla
estratègic hem tingut en compte l’opinió dels
tècnics de la Federació, de representants i
experts del món associatiu i de l’actual Junta
Directiva, però hem valorat sobretot l’opinió de
les nostres entitats de base per saber què
esperen de la Federació i cap a on hem de
concentrar els nostres esforços i objectius de
cara al futur.

Ha estat un any intens que tanquem amb la
certesa d’haver fet una bona feina: amb 162
entitats federades que ens avalen, 24 edicions
dels Premis Ateneus, 3 Congressos celebrats i
nombrosos projectes iniciats i altres de
consolidats. Un any on hem defensat el model
de gestió cívica davant les administracions
elaborant el document «La gestió dels
equipaments públics de proximitat. Una visió
ateneística». Perquè no ens cansem d’explicar
que som entitats que treballen des de l’àmbit
privat però amb la voluntat de servei públic,
amb el voluntariat i l’activisme social com a raó
de ser. Com a president de la Federació espero
que aquests trenta anys siguin només el
principi d’una llarga trajectòria.

Salvador Casals Romagosa

President de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya
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L’any 2013 l’estratègia de la Federació
d’Ateneus de Catalunya ha continuat en la
mateixa línia que els darrers dos anys, des que
la Junta Directiva actual va plantejar el seu
projecte. L’estructura tècnica ha continuat
creixent i s’ha seguit apostant per la
modernització del funcionament intern de la
Federació i la millora de la comunicació de
l’entitat; els serveis també han augmentat,
s’han reforçat les relacions externes i s’ha
millorat la visibilitat de la FAC. 

La tasca de les comissions s’ha consolidat,
permetent als membres de la Junta participar,
no només en la presa de decisions, sinó en el
seguiment i la concreció d’aquestes. Durant el
2013, i amb motiu de la celebració del trentè
aniversari, es va impulsar la creació d’una
comissió provisional per a la redacció i edició
del llibre dels ateneus. 
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COMISSIÓ JURÍDICA

EIXOS DE TREBALL 

•  El treball fet per la comissió durant l’any
anterior dóna els seus fruits amb la declaració
de la Federació d’Ateneus de Catalunya com
a entitat d’utilitat pública el mes d’abril de
2013.

•  Es continua treballant per aconseguir reduir
els tràmits per tal que les entitats puguin
obtenir la declaració d’utilitat pública.

•  Es fa un seguiment de les lleis que afecten
els ateneus i es publiquen informes explicatius
dirigits a les entitats: llei de protecció de
dades, regulació de les participacions de
loteria, obligacions jurídiques de les entitats,
bonificació de l’IBI a les entitats, IVA i 
novetats fiscals que afecten els ateneus.

•  Es treballa des del Servei Jurídic per aconseguir
la llicència d’activitats de les entitats.

•  Per treballar de manera específica temes
concrets es creen dues subcomissions:

A. Comissió de Gestió Cívica

B. Comissió de la «Guia del bon govern»

A. Comissió de Gestió Cívica

EIXOS DE TREBALL 

•  S’edita un document per establir els diferents
tipus de gestió aplicable als equipaments
públics que es presenta a l’Ajuntament de
Barcelona. «La gestió dels equipaments 
culturals públics de proximitat. Una visió
ateneística».

•  L’elaboració d’aquest document parteix de la
necessitat d’exposar el fet que la gestió 
d’equipaments públics a través del model
ateneístic pot ser més eficient.

B. Comissió de la «Guia del bon govern»

EIXOS DE TREBALL 

•  Es treballa per elaborar una guia pràctica
amb recomanacions per al bon govern de les
entitats que puguin ser aplicades fàcilment
per qualsevol ateneu.

•  Es debat amb experts i representants 
d’entitats per tal d’aconseguir un document
d’autoregulació de referència.

•  El document es presentarà a l’Assemblea
General del 2014.
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COMPONENTS:

• Salvador Casals • Núria Font

• Patrícia Julià

COMPONENTS:

• Núria Font • Ferran Cebrian

• Patrícia Julià • Alfons Tiñena

COMPONENTS:

• Núria Font • Alfons Tiñena

• Anna Hortal • Ricard Julià

• Eugeni Hosta • Marta Buch

• Oriol Hosta • Anna Pruneda



EIXOS DE TREBALL 

•  Seguiment de l’evolució de la redacció del
nou Pla Estratègic de la Federació 2014-
2020.

•  Es fa un seguiment i una valoració dels 
projectes en actiu de la Federació: Premis
Ateneus, Premi «Jove, proposa!», Amics dels
Ateneus, Dinamitzadors Culturals, «Tots hi
tenim lloc», Espai A, exposició «Catalunya,
terra d’ateneus», Club del Directiu, Turisme
Ateneístic, modificacions al web de la FAC.

•  Es fa un seguiment i una valoració dels nous
projectes de la Federació: Pla Estratègic, 
itinerància de l’exposició «Catalunya, terra
d’ateneus», celebració dels 30 anys de la
Federació i redacció del llibre dels ateneus.
Es decideix crear una comissió específica per
fer el seguiment del llibre. 

•  Es proposa un nou servei de la Federació de
lloguer de material i equips de so.

•  Es programen tres cursos de formació: 
tècnics de teatre, extinció d’incendis i con-
troladors d’accés.

•  Es decideix reforçar l’estratègia de les visites
al territori per tal d’aconseguir nous socis. 

•  Augmentar el contacte amb les entitats 
federades efectuant més visites i trobades.

•  Augmentar la base social de la Federació a
través de visites a entitats no federades.

COMISSIÓ D’EXPANSIÓ I SEGUIMENT  
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COMISSIÓ ECONÒMICA

EIXOS DE TREBALL 

•  Seguiment del pressupost anual aprovat
durant l’Assemblea de 2013.

•  Es busquen noves formes de finançament
per a la Federació.

•  Per segon any consecutiu s’ha aconseguit
que l’Ajuntament de Barcelona atorgui finan-
çament per reformar teatres d’entitats a 
través de l’ICUB.

•  Es realitzen reunions amb les diputacions
per tal d’aconseguir línies de finançament
directes per a entitats.

•  Es porta a terme, amb el Departament de
Cultura, el projecte Impulsa’t.

COMISSIÓ DEL LLIBRE 
DELS ATENEUS

EIXOS DE TREBALL 

•  Es realitzen reunions periòdiques de segui-
ment amb els autors del llibre.

•  Es prepara una campanya de llançament per
quan el llibre estigui tancat poder aconseguir
micromecenes que comprin el llibre amb
anticipació.
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COMPONENTS:

• Salvador Casals • Ricard Julià

• Roger Santiago

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

EIXOS DE TREBALL 

•  Seguiment dels projectes de l’àrea de 
comunicació.

•  Es fomenta el Club del Directiu i s’aconse-
gueix augmentar-lo en gairebé 70 noves
incorporacions. 

•  Es publica i es presenta l’Anuari FAC 2012,
amb les dades recollides de les enquestes
fetes a les entitats.

•  Es dóna continuïtat a les publicacions 
internes i externes: revista Ateneus, InfoFAC,
butlletí electrònic; i s’ha modernitzat i 
actualitzat el web de la Federació.

•  Es realitza una revista especial amb motiu
dels 30 anys de la Federació que coincideix
amb la publicació al desembre del número 9.

COMPONENTS:

• Salvador Casals • Miquel Alsina

• Serafín Castaño • Laura Casas

COMPONENTS:

• Anna Pruneda • Laura Casas

• Pere Baltà • Mariano Martínez
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LA JUNTA DIRECTIVA

A 31 de desembre de 2013 la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya estava 
formada per:

President 

Sr. Salvador Casals 
i Romagosa 

del Casal, Societat 
La Principal, 
de Vilafranca del Penedès

Vicepresidenta

Sra. Núria Font i Revilla

dels Lluïsos d’Horta, 
de Barcelona

Secretaria

Sra. Anna Pruneda i Serra

del Círcol Catòlic,
de Badalona

Tresorer

Sr. Ricard Julià i Capdevila

del Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià, 
de Barcelona

Vocal

Sr. Serafin Castaño 
i Martínez

de la Societat Cultural Sant
Jaume, de Premià de Dalt

Vocal

Sr. Fèlix Puig i Carbonell

de l’Ateneu de Cultura
Popular de l’Hospitalet 
de Llobregat

Vocal

Sr. Miquel Alsina i Pla

del Casino Unió Comercial
de Vilafranca del Penedès

Esteve Camps i Sala, del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, va ocupar el lloc de secretari de la Junta
fins el 16 de febrer de 2013 i l’Enric Tricaz i Martín, del Centre de Lectura de Reus, va ocupar el lloc
de vocal fins el 12 de setembre de 2013. Anna Pruneda i Serra, del Círcol Catòlic de Badalona,
s’incorpora com a secretària de la Junta durant el mes de febrer. 

Durant l’any 2013, la Junta Directiva s’ha reunit 17 vegades. D’aquestes, 15 han estat ordinàries i 2
extraordinàries: una a la seu de la Federació al juliol i l’altra al Casal Cultural i Recreatiu de
Castellbisbal a l’octubre.

A finals d’any es va proposar començar a realitzar algunes de les reunions de junta de manera itinerant
pels ateneus del territori. D’aquesta manera la Junta pot aprofitar per conèixer i visitar les entitats
federades a la vegada que es territorialitzen les reunions.
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L’EQUIP TÈCNIC I LA SEU 
DE LA FEDERACIÓ

L’estructura tècnica de la Federació ha
augmentat amb un tècnic de projectes per
cobrir així les necessitats de la Federació,
millorar els seus serveis i coordinar els nous
projectes que s’han anat desenvolupant durant
l’any. 

•  Gerència: Jordi Casassas

•  Àrea de Comunicació: Laura Casas

•  Àrea de projectes, atenció al soci i serveis:

Mar Solà i Helena Picó

•  Responsable de projectes i subvencions: 

Alfons Tiñena

•  Responsable de l’àrea jurídica: 

Patrícia Julià

•  Responsable de l’àrea laboral, fiscal i

comptable: Roger Santiago

•  Responsable de l’àrea d’assegurances: 

Javier Gómez

•  Dinamitzadors culturals: Joan Caralt, 
Marc Martín i Xavier Oller

•  Responsable de l’Espai A: Íngrid Marín

ASSEMBLEA GENERAL 
DE SOCIS

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la
FAC, on es decideixen i aproven les mesures i
actuacions per a l’any en curs. Hi participen els
representants acreditats de totes les entitats
federades, i en aquesta ocasió van ser 55 les
persones assistents, representants de 33
entitats.

Es van aprovar els següents punts:

•  Memòria d’activitats del 2012

•  Gestió de la Junta 2012

•  L’estat de comptes del 2012 i es va decidir
mantenir les quotes per al 2013

•  Projecte i pressupost 2013:

-  La celebració del trentè aniversari de la
Federació d’Ateneus amb alguna activitat
extraordinària

-  La preparació i redacció del llibre dels 
ateneus

-  L’impuls del Turisme Ateneístic

•  De la inquietud dels assistents sorgeix la
demanda de publicar un posicionament 
consensuat de suport al dret a decidir

•  S’aprova que les persones amb responsabilitats
directives de les entitats federades puguin
formar part del Club del Directiu

•  S’aprova realitzar un informe sobre contrac-
tació de personal des del servei d’Assessora-
ment Comptable i Fiscal

Un cop finalitzada l’Assemblea va tenir lloc un
dinar amb les entitats assistents i els
representats del Centre Moral d’Arenys de
Munt, on també va assistir-hi el director general
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Puig. Fent referència al centenari de l’entitat,
Puig va voler felicitar el Centre Moral per la
seva tasca i el seu compromís social i va
recordar que els ateneus, «som escola de
ciutadans i som imprescindibles». 



tot agraint l’esforç i el treball fets durant tots
aquests anys i la tasca desenvolupada en
aquests darrers temps, i pel suport que s’ha
donat a la Federació des de l’entitat.

Per concloure la trobada, el president de la
Federació, Salvador Casals, va entregar a
Montserrat Fontbona, presidenta del Centre
Moral, un record commemoratiu del centenari,

12

DRET A DECIDIR

L’Assemblea General de Socis de la Federació d’Ateneus de Catalunya ha aprovat per àmplia majoria
donar suport al dret a decidir. És la primera vegada que la Federació es posiciona oficialment i de 
forma consensuada a favor del lliure exercici del dret a decidir per part de la ciutadania. 

Cada vegada són més els sectors econòmics i socials que es posicionen a favor d’avançar 
democràticament cap al lliure exercici del dret a decidir. I els ateneus, aglutinadors del teixit social i
representants de la cohesió del territori des de l’agrupació de les persones, fa gairebé 200 anys que 
treballem com a creadors de consciència social; hem fet d’Estat quan l’Estat no tenia estructura ni
capacitat, i ara seguim treballant en xarxa, promocionant la cultura i la llengua catalanes, i 
interpel·lant els dirigents del nostre país quan considerem que és necessari. I ara és un d’aquests
moments: volem unir-nos al reclam de la societat civil de base a favor del dret a decidir. 

Donem suport als valors de la democràcia i creiem que el dret a decidir està lligat a la millora de les
condicions individuals i col·lectives dels ciutadans i ciutadanes, que són la nostra força i la nostra base.
És una qüestió democràtica, un dret que sembla assumit per una gran majoria de la ciutadania 
catalana, de llengües i procedències diverses. 

Poder expressar en llibertat la voluntat individual sobre el futur del poble al qual es pertany és un dret 
indiscutible que qualsevol persona hauria de poder exercir. No estem declarant cap guerra, no volem aixecar
cap mur, volem poder expressar lliurement la voluntat d’un poble que clama per opinar sobre el seu futur. 

Així doncs, la Federació d’Ateneus de Catalunya es posiciona a favor de la convocatòria d’un referèndum
o consulta al poble de Catalunya com a subjecte polític, per tal de saber què vol la ciutadania sobre el
seu futur en relació a l’Estat espanyol. 

Creiem que el món ateneístic és, de nou, indispensable per afrontar els reptes socials del moment
actual, i oferim els nostres recursos humans i infraestructures a la societat, per tal de poder exercir un
dret que considerem fonamental per a construir la Catalunya del futur.
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B. EXPANSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

PRESÈNCIA I EVOLUCIÓ

Durant l’any 2013 s’han produït 9 altes i 3 baixes, fet que suposa que a 31 de desembre de 2013 la
Federació d’Ateneus de Catalunya sumi 162 entitats adherides.
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162

Evolució del nombre d’entitats federades

ALTES: 

•  Societat Unió Gandesana de Gandesa, 
la Terra Alta

•  Orfeó Lleidatà de Lleida, el Segrià

•  Centre Catòlic de Mataró, Maresme

•  Amics d’El Prat del Prat de Llobregat, 
Baix Llobregat

•  Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí,
Baix Llobregat

•  Ateneu Golmesenc de Golmès, Pla d’Urgell

•  Ateneu Terrassenc de Terrassa, Vallès 
Occidental

•  Casal Camprodoní de Camprodon, Ripollès

•  Associació Cultural L’Esplai de l’Ametlla de
Merola, Berguedà

BAIXES:

•  Centre Cultural i Recreatiu de Sant Pere de
Riudebitlles, Alt Penedès

•  Ateneu Popular La Flor de Maig de Barcelona,
Barcelonès

•  Societat Cultural i Recreativa El Casino de
Constantí, Tarragonès

La FAC té 

162
entitats

federades
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PRESÈNCIA DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS AL TERRITORI

La FAC té entitats associades a 31 de les 41 comarques de Catalunya i a 112 municipis d’arreu del
país. 
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RELACIONS AMB LES ENTIATS:

En total durant l’any 2013 la FAC ha tingut contacte directe amb 154 de les seves entitats federades.
S’han mantingut un total de 126 reunions o visites, gairebé 1.000 trucades telefòniques i s’han
intercanviat 1.900 correus electrònics ja sigui per gestionar serveis, demanar informació o fer
peticions. En total s’han establert més de 3.000 relacions amb les entitats.

LES VISITES AL TERRITORI 2013

La Federació considera essencial el contacte continu i la promoció del treball en xarxa entre les entitats
federades. Visitar i programar activitats a diferents equipaments dels ateneus federats permet a la FAC
conèixer de primera mà la realitat de cada territori i detectar les possibilitats, les mancances i les
necessitats dels associats. Al mateix temps, el coneixement directe entre les persones permet millorar
la comunicació i generar complicitats.

Entitats federades:

Durant el 2013 s’han fet un total de 62

visites a 50 entitats federades.

Algunes de les visites coincideixen amb actes
com inauguracions, celebracions, trobades,
etc. Lamentablement, ha estat impossible
assistir a tots els actes als quals la Federació
ha estat convidada.
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1

1

1
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154
relacions

amb entitats

126
reunions i visites

1.000
trucades

1.900
correus

electrònics

Contacte i relació amb les entitats



Alt Empordà La Concòrdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Vajol
Societat La Fraternitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sant Llorenç 

de La Muga

Alt Penedès Unió del Casal Gelidenc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelida
Centre Artístic del Penedès  L’Agrícol  . . . . . . . . Vilafranca 

del Penedès

Baix Camp Orfeó Reusenc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reus
El Círcol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reus

Baix Llobregat Amics d’El Prat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part de Llobregat
La Unió Coral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sant Feliu de Llobregat

Barcelonès Ateneu Popular 9 Barris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona
Cercle Artístic de Sant Lluc  . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona
Club Escacs Ateneu Colón  . . . . . . . . . . . . . . . . . Barcelona
Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí . . Baix Llobregat

Berguedà Associació Cultural Esplai . . . . . . . . . . . . . . . . . L’Ametlla de Merola
Associació de Veïns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Ametlla de Merola

Garraf Centre Parroquial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sant Pere de Ribes

Maresme Centre Catòlic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mataró
Joventut Seràfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arenys de Mar
Casal d’Alella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alella
Centre Catòlic de Blanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanes

Plana d’Urgell Ateneu Golmesenc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golmés

Ripollès Casal Camprodoní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camprodon

Tarragonès Ateneu Popular La Mina . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Canonja

Terra Alta Societat Unió Gandesana  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gandesa
El Casal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corbera d’Ebre

Vallès Occidental Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals  . . . . . Rubí
Ateneu Terrassenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrassa
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2

2

1

1

1

2

Entitats no federades:

La Federació visita anualment
entitats no federades per tal
d’aconseguir créixer en
nombre d’entitats i arribar a
més punts del territori.
Durant l’any 2013 s’han
visitat en total 26 entitats i
s’ha aconseguit federar 9
entitats. 
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S’han 
visitat 

26
entitats no
federades
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PROJECCIÓ EXTERIOR

La Federació va visitar Madrid en una sortida de
Turisme Ateneístic que va tenir lloc els dies 9 i
10 de març de 2013. És la tercera sortida
d’aquestes característiques que s’organitza des
dels Amics dels Ateneus en el marc del projecte
Turisme Ateneístic, les dues anteriors van visitar
Andalusia i el País Valencià durant el 2012.

Representants de sis ateneus catalans 
–acompanyats pel president de la Federació
d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, i del
president de la Federación de Ateneos de
Andalucía, Luciano González–, van poder visitar

diferents entitats i associacions de Madrid: el
Casino de Madrid, l’Ateneo Científico, Artístico
y Literario de Madrid, l’Asociación Cultural
Zayas i l’Asociación Recreativa La Inseparable
de Pozuelo de Alarcón.

Durant aquesta sortida de Turisme Ateneístic,
els participants van poder conèixer la història
d’aquestes entitats, moltes d’elles centenàries,
les activitats que realitzen i visitar els seus
edificis. Una vegada més la visita va permetre
un intercanvi d’experiències i opinions sobre els
moviments associatius i les entitats culturals
sense ànim de lucre.

C. ACTIVITAT PÚBLICA I RELACIONS INSTITUCIONALS

ASSISTÈNCIA A ACTES 
INSTITUCIONALS

La Federació ha estat convidada durant el 2013
a participar a:

•  La Fira Mediterrània de Manresa 2013

•  El IV Encuentro de Ateneístas de Andalucía a
Granada l’abril de 2013

•  L’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi
a la Generalitat

•  L’acte de lliurament dels Premis Arlequí de la
Federació de Grups de Teatre Amateur

•  L’acte de lliurament dels Premis Civisme del
Departament de Benestar i Família

•  Premis Nacionals de Cultura

RECONEIXEMENTS

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

El mes de març de 2013, la Federació d’Ateneus
de Catalunya va ser declarada entitat d’utilitat
pública per la seva tasca desenvolupada, més
enllà de beneficiar les mateixes entitats federades,
per aconseguir objectius d’interès general.

PREMI ARLEQUÍ

El mes de novembre la Federació de Grups de
Teatre Amateur va guardonar la Federació 
d’Ateneus amb el Premi Arlequí a l’entitat per
haver generat «nous canals per a l’explotació de
les produccions amateurs» amb la iniciativa
Espai A, una programació estable d’espectacles
escènics no professionals arreu de Catalunya
utilitzant els espais dels ateneus.

Fèlix Puig, vocal 
de la Junta amb
els guardonats amb
el Premi Arlequí

ESTRATÈGIA 

DE LA FEDERACIÓ



FORMA PART DE:

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE
BARCELONA

El CAB pretén millorar la realitat del moviment
associatiu i el seu reconeixement, fomentant un
espai de vertebració territorial i sectorial i
d’interlocució amb les administracions
públiques a partir de la trobada de les
federacions, coordinadores i altres plataformes
de segon grau d’associacions que desenvolupin
totalment o parcialment les seves activitats a la
ciutat de Barcelona. 

El representant de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Alfons Tiñena, va ocupar des del
mes d’abril fins al desembre de 2012 la
vicepresidència, i des del dia 10 de desembre
de 2012 ocupa la presidència del CAB.

XARXANET.ORG 

Creat fa deu anys, és el portal digital del
voluntariat i l’associacionisme. La Federació
forma part de les entitats promotores que el
dinamitzen i gestiona el portal comunitari:
www.xarxanet.org

FIARE

És una banca ètica que inverteix en projectes
d’economia social i solidària. Concedeix crèdits
a projectes amb un impacte social positiu i
s’estructura a partir de socis i inversors que
aporten el seu capital per finançar projectes
socials.
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COOP57

És una cooperativa de serveis financers al servei de
l’economia social que neix amb l’objectiu de fomentar
l’estalvi solidari i la inversió ètica en el
desenvolupament de projectes de l’economia social.
Aquesta cooperativa és propietat de les mateixes
entitats sòcies i es regeix d’acord amb els principis de
la banca ètica i les finances socials. Actualment està
formada per més de 400 entitats i més de 1.700 socis
i sòcies col·laboradors. 

La FAC va aprovar a l’Assemblea General de 2012
formar part d’aquesta cooperativa i després de passar
una avaluació per part de Coop57 va ser acceptada
com a entitat sòcia.

CONSELL DE LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL DE LA GENERALITAT

El Consell de la Cultura Popular i Tradicional és el
màxim òrgan consultiu competent en matèria de
cultura en relació amb la cultura popular i tradicional,
la dinamització sociocultural i l’associacionisme
cultural. Està format per un màxim de 20 vocals que
han de ser experts en matèria de cultura popular i
associacionisme cultural. 

La Federació forma part d’aquesta comissió com a
entitat representativa dels moviments associatius
culturals. El representant és Salvador Casals,
president de la FAC.

ENTITATS AMB COR DE CÀRITAS

Càritas Diocesana de Barcelona agrupa les entitats i
associacions compromeses en el desenvolupament del
benestar social i que comparteixen els valors de la
solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat en les
anomenades entitats amb cor. La Federació va signar
un conveni amb Càritas l’any 2012 i va entrar a formar
part d’Entitats amb Cor.



CENS D’ENTITATS DE FOMENT DE LA
LLENGUA CATALANA

El Cens d’Entitats de Foment de la Llengua
Catalana agrupa fundacions i associacions que
duen a terme activitats per fomentar la llengua
catalana, dins del seu àmbit d’actuació. Les
donacions a favor de fundacions o associacions
que tinguin per finalitat el foment de la llengua
catalana i que figurin en el cens d’aquestes
entitats que elabora el Departament de Cultura
desgraven en l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

PACTE NACIONAL PER A 
LA IMMIGRACIÓ 

El Pacte Nacional per a la Immigració és un
acord signat pel Govern i diversos agents
econòmics i socials amb l’objectiu de respondre
les demandes que planteja la societat catalana
respecte a la transformació demogràfica viscuda
pel fet migratori i les seves conseqüències a
través de diferents eixos de treball. La Federació
en forma part des de l’any 2011.

TREBALL EN XARXA

•  Federación de Ateneos de Andalucía

•  Espai A, Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs

•  Federació Catalana del Voluntariat Social
(FCVS)

• ONCE

HA DONAT SUPORT A:

•  Les activitats commemoratives del Tricente-
nari dels fets de 1714

•  La candidatura de Barcelona Capital del
Voluntariat

•  El projecte Barcelona Ciutat Educadora

•  El projecte de micromecenatge per al llibre
El món ho ha de saber

•  El projecte de micromecenatge per al vídeo
L’Artesà, el Documental

S’HA ADHERIT A:

•  Manifest contra la pobresa: La pobresa és 
evitable. Contra les desigualtats: justícia social

•  Pacte Nacional pel Dret a Decidir

ONCE I FAC: 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ

La FAC i l’ONCE van signar un conveni de
col·laboració per tal que totes les entitats
puguin rebre assessorament en matèria 
d’adaptació d’espais per a persones invidents.
El conveni també establia la realització d’un
cupó commemoratiu dels trenta anys de la
Federació que es va sortejar el 13 de novembre.
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Imatge de la presentació del cupó al Reial Cercle
Artístic de Barcelona amb Xavier Grau, delegat 

territorial de l'ONCE, Salvador Casals, president 
de la FAC i José Félix Bentz, president del Reial

Cercle Artístic.



S’HAN MANTINGUT REUNIONS
AMB:

PARLAMENT DE CATALUNYA

•  Núria de Gispert, presidenta del Parlament

•  Anna Simó, vicepresidenta del Parlament

Amb motiu de l’acte de lliurament dels Premis
Ateneus al Parlament de Catalunya, es manté
una reunió amb la presidenta i la
vicepresidenta on es presenta la Federació i el
treball fet durant aquests 30 anys.

GENERALITAT DE CATALUNYA

•  Felip Puig, conseller d’Ocupació i Empresa

•  Germà Gordó, conseller de Justícia

•  Jordi Vilajoana, secretari general de 
Presidència

•  Ramon Terrassa, director general d’Acció
Cívica i Comunitària

•  Jordi Sellas, director general de Creació i
Empreses Culturals

•  Lluís Puig, director general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals

•  Joan Aregio, director del Servei d’Ocupació
de Catalunya

•  Santiago Ballester, director general de Dret i
Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia

Temes tractats:

•  Equipaments i xarxes de col·laboració 
culturals

•  Millores en la llei d’espectacles i el PECCAT 

•  Enfocament de la nova temporada de l’Espai A
que comença el 2014

•  Suport al projecte de dinamització dels 
ateneus

•  Ajudes a la contractació de personal a les
entitats

•  Fomentar els animadors socioculturals

•  Solucionar la contractació de joves com a
monitors, entrenadors, àrbitres, a través de
lleis que s’adaptin a les necessitats de les
associacions

•  Millorar les condicions per aconseguir la
declaració d’utilitat pública per a les entitats

•  Acte de reconeixement públic als ateneus
des de l’Administració 

•  Fomentar el coneixement a través dels 
mitjans de les entitats

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

•  Joan Carles Garcia Cañizares, delegat de 
Presidència

•  Mireia Hernández, delegada de Cultura

•  Toni Agramont, tècnic de la Diputació

Temes tractats:

•  El projecte social «Tots hi tenim lloc» i el
projecte de Dinamització Cultural

•  La convocatòria especial per rehabilitar
espais singulars dels municipis de la província
de Barcelona amb la possibilitat de fer-ho
conjuntament a través de la Generalitat per
arribar a tot el territori català
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DIPUTACIÓ DE GIRONA

•  Xavier Soy, vicepresident de la Diputació de
Girona i president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local, Cultura i Acció Social

Temes tractats:

•  La itinerància de l’exposició «Catalunya,
terra d’ateneus»

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

•  Rosa Pujol, diputada de Cultura de Diputació
de Lleida

Temes tractats:

•  La presentació de la tasca de la Federació i
es plantegen possibles col·laboracions

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

•  Albert Vallvé, vicepresident primer

Temes tractats:

•  Sobre l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus»
i les possibles col·laboracions amb la Federació
de cara al futur

AJUNTAMENT DE BARCELONA

•  Xavier Trias, alcalde de Barcelona

•  Jaume Ciurana, tinent d’alcalde i regidor de
Cultura

•  Carles Agustí, comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme

Temes tractats:

•  La subvenció de l’ICUB a la rehabilitació
d’entitats

•  El suport logístic a les entitats subvencionades
en el moment en què han de tancar per 
realitzar les obres

•  La gestió cívica de les entitats

•  La Federació es compromet a realitzar un
document proposta per crear un marc de
gestió dels equipaments públics. «La gestió
dels equipaments culturals públics de proximitat.
Una visió ateneística»

•  Es concreten els convenis d’ajuts per a la
Federació: Premis Ateneus, Dinamitzadors
Culturals, exposició «Catalunya, terra d’ateneus»;
i es parla de la possible creació de línies de
suport a les activitats no ordinàries de les
entitats

AJUNTAMENT DE GIRONA

•  Narcís Casassa, cap de l’Àrea de Cultura

Temes tractats:

•  Sobre la itinerància de l’exposició «Catalunya,
terra d’ateneus»

MINISTERIO DE CULTURA DE MADRID

•  Faustino Díaz, Subdirección General de 
Promoción de Industrias Culturales y de 
Fundaciones y Mecenazgo

Temes tractats:

•  S’acorda subvencionar un projecte de creació
d’una plataforma per tal de fer formació en
foundraising en línia arreu del territori
espanyol dins del projecte Amics dels 
Ateneus



ENTITATS I EMPRESES

CAB (CONSELL D’ASSOCIACIONS DE
BARCELONA)

•  Alfons Tiñena, president del CAB

•  Miki Aragon, representant del CAB

FATEC

•  Mario Cugat, president

S’acorda informar tots els socis i membres de la
FATEC sobre la informació relativa al Turisme
Ateneístic i a l’Espai A, s’acorda que el preu de
l’entrada dels espectacles tindrà la mateixa
reducció que per als socis.

CÀRITAS

•  Conxita Ribas, coordinadora d’Entitats amb
Cor

•  Ferran Casamitjana, cap del Departament de
Captació de Recursos i Organització

A més de ser una Entitat amb Cor, la FAC i
Càritas col·laboren en el projecte social, «Tots
hi tenim lloc».

ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA

•  Joan-Ramon Gordo, coordinador general

L’Ens de Comunicació Associativa s’ha encarregat
de portar la comunicació de l’Espai A durant el
2013.

FEDERACIÓ CATALANA DEL
VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS)

•  Eulàlia Mas, gerent

•  Carmen Garcia, cap de programes

S’estableix una col·laboració per crear un
reconeixement a la integració social dins dels
Premis Ateneus.

I una col·laboració per acostar el projecte social
«Tots hi tenim lloc» als usuaris de les entitats
de la FCVS.

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

•  Annabel Marín, directora de Formació

Es valora realitzar cursos de formació a mida
sobre dinamització als ateneus a través de la
Fundació.

XARXANET.ORG

•  Àlex Laplana, tècnic del projecte del Depar-
tament de Benestar i Família

•  Oriol Toro, tècnic de Xarxanet

•  Joan Cuevas, tècnic de Xarxanet

•  Entitats promotores i transversals

Es realitzen dos tallers de tècnics per tal de
formar el personal de la Federació en el
funcionament del nou portal de Xarxanet.org,
revisar la línia editorial i planificar els actes i
accions a realitzar en motiu del desè aniversari
del portal web.
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

•  Pere Solà Gussinyer, catedràtic d’Història de
l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, especialista en temes d’educació,
cultura popular i associacionisme

Es realitzen diferents reunions per tal de
programar unes jornades el 2014 sobre
ateneísme i educació, patrimoni immaterial i
arxivística.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

•  Amàlia Creus, coordinadora dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la
Comunicació

S’estableix una col·laboració per tal
d’incorporar alguna entitat de la FAC al projecte
d’Agència de Comunicació Virtual que des de la
UOC s’impulsa amb estudiants en pràctiques.

UNIVERSITAT DE BARCELONA – IL3

•  Vanessa Hernàndez, responsable de Màrque-
ting de Producte de l’Institut de Formació
Contínua 

Es signa un conveni amb IL3 per tal de tenir
estudiants en pràctiques en entitats federades.

IRMU – INSTITUT RAMON MUNTANER

•  Maria Carme Jiménez Fernández, directora
de l’IRMU

Es parla de la creació d’una beca d’estudis que
es convocarà el 2014: Beca de recerca
històrica Terra d’ateneus. Es fan extensius els
descomptes de l’Espai A a tots els membres de
l’IRMU i s’estableix una col·laboració per
intercanviar activitats.

TR3SC – CLUB DE CULTURA

•  Rubén Garcia, coordinador territorial 

•  Elisenda Lara, cap d’Àrea Arts Escèniques i
Viatges

Es demana al TR3SC que promocioni les
activitats que es poden dur a terme en els
ateneus. Es fa una oferta perquè els membres
de les entitats federades es facin socis del Club
de la Cultura.

ESTRATÈGIA DE LA FEDERACIÓ



L’any 2013 la Federació ha editat el Catàleg de

Serveis 2013. Aquesta guia és una eina eficaç,
pensada per ajudar en la gestió diària de les
entitats i associacions culturals, que conté els
serveis oferts per la Federació, els convenis
signats amb empreses, els recursos i avantatges
amb què compten totes les entitats federades i
la informació bàsica sobre la FAC.

SERVEIS

SERVEI D’ASSEGURANCES

Ofert per Arç Corredoria
d’Assegurances, ofereix solucionar
els dubtes de la contracció
d’assegurances o l’ampliació de
cobertures. 

SERVEI DE COMUNICACIÓ

Assessorament personalitzat per
millorar la comunicació interna i
externa de cada entitat a través de
l’orientació per crear un pla
estratègic de comunicació, ajudar a

l’hora de seleccionar personal de comunicació o
analitzar accions ja realitzades.

24

VALOR AFEGIT

A. SERVEIS I CONVENIS



SERVEI JURÍDIC 

Assessorament gratuït en matèria
jurídica per facilitar el compliment
de la normativa legal vigent en
qüestions com l’adaptació
d’estatuts, la llei orgànica de

protecció de dades (LOPD), els requisits
d’organització d’espectacles o la tramitació del
reconeixement d’entitat d’utilitat pública.

SERVEI COMPTABLE I FISCAL

Assessorament especialitzat en
temes comptables, fiscals i laborals.
El servei vol donar resposta a
qüestions com: l’interès de
l’exempció d’IVA, les obligacions

fiscals i comptables de les entitats, l’impost de
societats, la remuneració de monitors i voluntaris
o el cost de la contractació de personal.

SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
CULTURAL

Suport especialitzat a les entitats
federades, mitjançant un equip de
dinamitzadors culturals coordinat
per l’equip tècnic de la FAC, per tal
d’afavorir la programació eficient

d’activitats innovadores a partir dels recursos
disponibles de l’entitat.

SERVEI DE SUBVENCIONS

Des de la Federació mantenim una
comunicació constant amb les
entitats sobre les noves
convocatòries de subvencions i
ajuts a les quals es pot optar.

SERVEI DE MATERIAL

S’ofereix en cessió gratuïta
projector, pantalla i equip de so. Es
personalitzen carnets de socis a
preus especials. 
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SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Ofert en col·laboració amb
l’empresa EFIENER, té l’objectiu
d’ajudar a reduir despeses en els
subministraments d’energia. També
ofereix la gestió de la contractació

del subministrament d'electricitat conjunta.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Assessoria en matèria laboral,
gestió d’entrada al programa de
Treballs en Benefici a la Comunitat,
voluntariats i convenis de pràctiques
amb estudiants. El Servei de

Recursos Humans també és el responsable de
redactar els informes explicatius d’interès per a
les entitats federades.

SERVEI LINGÜÍSTIC

En col·laboració amb l’empresa
Contextual i el Consorci per la
Normalització Lingüística s’ofereixen
correccions, recursos lingüístics i
cursos de llengua.

SERVEI DE FORMACIÓ

Us oferim la possibilitat de
programar formacions específiques
i personalitzades per a la vostra
entitat. Podeu fer-nos arribar les
vostres peticions i us prepararem la

jornada a mida a un preu especial.

SERVEI D’ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA 

S’ofereix amb la col·laboració de
l’empresa especialitzada GRUP
IDEA. L’objectiu és facilitar a les
entitats el compliment i
l’adequació a les normatives i la

remodelació d’espais.

Nou servei 2013



ÚS DELS SERVEIS I CONVENIS
DE LA FAC

Durant el 2013, 124 entitats han demanat i
han accedit als serveis i els convenis de la
Federació en 673 ocasions.

Serveis prestats 2010-13

CONVENIS

El nombre de convenis vigents amb empreses de
diferents àmbits durant el 2013 arriba al total de
33, cinc menys que l’any anterior. Aquesta
reducció es deu a l’ajustament dels convenis en
funció de les necessitats reals dels ateneus. Les
empreses en conveni s'engloben dins de 13
categories: 

•  Assessoria

•  Assegurances

•  Comunicació

•  Difusió i publicitat

•  Gestió d'activitats

•  Obsequis corporatius

•  Oci i activitats

•  Material tècnic i fungible

•  Recursos informàtics

•  Recursos econòmics

•  Rehabilitació d'espais

•  Missatgeria

•  Viatges i turisme
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Serveis prestats a entitats 2010-2013
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TREBALL EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT

La Federació d’Ateneus i el Departament de
Justícia van signar un conveni el 2009 per tal
que les persones que han de dur a terme
treballs en benefici de la comunitat els puguin
realitzar a qualsevol entitat federada.

Enguany, 16 entitats han demanat aquest
servei, i en total s’han tramitat 84 TBC. En
total, aquestes persones han estat treballant als
ateneus 11.262 hores, que equivalen a un
estalvi econòmic per a les entitats de 135.144 €
aproximadament. 

PROPOSTES CULTURALS I
ARTÍSTIQUES

A través del butlletí electrònic i del lloc web de
la FAC, es donen a conèixer ofertes culturals i
artístiques a preus especials per a les entitats
federades. 

Enguany s’ha augmentat el nombre d’ofertes
per a les entitats:

Ofertes culturals noves

27VALOR AFEGIT

Serveis més sol·licitats i nombre d’entitats que
han sol·licitat un servei
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entitats

19

persones
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Formació
en comunicació

entitats

8
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Curs d’extinció
d’incendis

entitats

11

persones

15

Curs de tècnics
de teatre

entitats

13

persones

16

Formació en control
d’accés

FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ

B. FORMACIÓ

Durant l’any 2013 s’han realitzat quatre jornades de formació.
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La Federació va organitzar una trobada a
l’Ateneu de Sant Just Desvern per tal de
treballar conjuntament amb les entitats
federades en el futur pla estratègic de la
Federació. Aprofitant aquesta trobada es
va organitzar una xerrada formativa sobre
comunicació amb en Pep Montes, periodis-
ta i gestor cultural. Amb el títol «Les 5
claus de l’èxit del nostre projecte cultural»,
la ponència va exposar algunes de les pau-
tes bàsiques a seguir en temes de comuni-
cació per tal de millorar el funcionament de
l’entitat, créixer en nombre de socis i
donar-se a conèixer.

S’ha editat un vídeo resum sobre aquesta
formació que podeu trobar al web.

Realitzada: 4 de maig

Lloc: Ateneu de Sant Just Desvern

Participació: 19 entitats i 35 persones



FORMACIÓ EN EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Realitzada: 19 d’octubre

Lloc: Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal

Participació: 8 entitats i 10 persones

L’empresa Pimexa va ser l’encarregada
d’impartir el curs bàsic d’extinció d’incendis.
Amb aquesta formació els participants van
obtenir el nivell bàsic i van poder comprovar
en primera persona com funcionen i s’utilitzen
els extintors i les mànegues contra incendis
existents a les entitats.

Aquest curs es va organitzar des de la Federació,
ja que es considera bàsic que com a mínim
una persona de l’entitat tingui coneixements
sobre com actuar en cas d’incendi. 
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FORMACIÓ EN CONTROL D’ACCÉS

Realitzada: 6 novembre

Lloc: Centre de Formació CEDESCA 

Participació: 13 entitats i 16 persones

La Federació d’Ateneus va organitzar un
curs de controladors d’accés per tal d’ajudar
les entitats a adaptar-se a la llei d’espectacles
(Llei 11/2009). Segons el seu reglament de
desenvolupament per RD 112/2010, els
titulars i organitzadors d’espectacles i 
activitats recreatives estan obligats a tenir
personal de control d’accés. En total 13
entitats van decidir formar-se per tal de
poder complir amb la normativa.

FORMACIÓ EN TÈCNICS DE TEATRE

Realitzada: 19 d’octubre

Lloc: Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal

Participació: 11 entitats i 15 persones

L’empresa Acústic Barna va oferir una for-
mació bàsica de 4 hores per a tècnics de
teatre. Aquesta va servir als participants
per conèixer i familiaritzar-se amb els ele-
ments bàsics per millorar la il·luminació i
el so dels seus auditoris o sales de teatre. A
la vegada també va mostrar les novetats
en material i les possibilitats de cada un
d’ells, a més dels avenços tecnològics en el
camp de l’acústica i la il·luminació.



PROJECTES 
I ACTIVITATS
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PREMIS ATENEUS 2013

Amb motiu del trentè aniversari de la
Federació, l’acte de lliurament de la vint-i-
quatrena edició dels Premis Ateneus es va
celebrar al Parlament de Catalunya, on van
assistir-hi tres-centes persones. Aquest acte se
celebra ininterrompudament des de l’any 1989
amb l’objectiu de reconèixer l’esforç que les
entitats culturals sense ànim de lucre fan dia a
dia per obrir les seves portes i seguir oferint
activitats als seus socis.

La gala va començar amb el lliurament dels
diplomes a les entitats amb aniversaris
destacats: Adifolk de Barcelona (1988),
l’Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat (1913),

30

75
candidatures
presentades

de 

59
entitats



RECONEIXEMENT ESPECIAL A LA INTEGRACIÓ SOCIAL

El 2013, per primera vegada es va fer entrega d’un reconeixement públic a les bones pràctiques que
porten a terme els ateneus i les entitats socials a Catalunya per a la integració social de persones amb
diversitat funcional, física o intel·lectual, de persones en risc d’exclusió o afectades per problemàtiques
socials, i al treball dels voluntaris que les acompanyen.

Aquesta iniciativa va néixer de la col·laboració entre la FAC i la Federació Catalana del Voluntariat
Social (FCVS). I el reconeixement, sense dotació econòmica, es va lliurar al projecte «Enllaç», que apropa
la música a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental. Aquest projecte el duen a terme
conjuntament l’Orfeó Lleidatà amb el Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles, la Federació
ALLEM de Lleida, la Fundació ASPROS de Lleida, l’Associació Salut Mental Ponent de Lleida i el Shalom
Taller de Lleida. 

joves; la menció oberta al món
associatiu, que valora els projectes que
fomentin la participació a través
d’activitats festives puntuals d’arrel
majoritàriament catalana; i les tres
mencions reservades exclusivament a
entitats membres de la Federació
d’Ateneus, que són el Premi als
Mitjans de Comunicació, el Premi a
la Creativitat Artística i el Premi a la
Capacitat d’Innovació.

La presidenta del Parlament, Núria
de Gispert, va tancar l’acte fent una
felicitació a les entitats per la seva
«resistència, compromís i capacitat
de cohesió social». 

el Centre Moral d’Arenys de Munt
(1913) i l’Ateneu Igualadí (1863).
Seguidament, el president de la
Federació d’Ateneus, Salvador
Casals, va voler dirigir unes paraules
a l’auditori amb les quals va
destacar la feina feta per ateneus i
entitats des del «voluntarisme, el
cooperativisme i l’activisme social» i
va afegir que ara és, més que mai,
necessari i imprescindible el «treball
en xarxa amb altres entitats amb què
compartim filosofia, per enriquir-nos
mútuament i avançar socialment».

Els Premis van constar de 5 categories
diferents: el Premi «Jove, proposa!»,
destinat a valorar les idees de grups de

31ACTIVITATS I PROJECTES
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PREMI «JOVE, PROPOSA!»
2013

1r. «Guió en blanc. Grup Jove
de Teatre», Associació
Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià de Barcelona

2n. «Nano Teatre, espectacles
lowcost», Lluïsos de Gràcia
de Barcelona

PREMI ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

1r. «@teneu Hub», Ateneu
Barcelonès

2n. «La Fulla 2.0», Ateneu
Popular de la Fuliola

3r. «Tast de Lectures», Ateneu
Democràtic i Progressista
de Caldes de Montbui

PREMI A LA CREATIVITAT
ARTÍSTICA

1r. «Entre Bambolines», Casal
Societat La Principal de
Vilafranca del Penedès

2n. «Sarrià Canta», Associació
Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià de Barcelona

3r. «Underclot», Ateneu del
Clot de Barcelona

PREMI A LA CAPACITAT
D’INNOVACIÓ

1r. «Aplicació mòbil
L’Alzinar», SCR L’Alzinar
de Masquefa

2n. «Sales, Calders, Tísner. 100
anys i escaig», Centre
Moral i Cultural del
Poblenou de Barcelona

3r. «Els Xulius, fem-li
pessigolles», Els Xulius
Centre Social Ribetà de
Sant Pere de Ribes

PREMI AL FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ 

1r. «Commemoració del
mil·lenari de les torres de
Fals», ACR de Fals

2n. «Cursa d’orientació
popular», Lluïsos de Gràcia
de Barcelona

3r. «Programació de tallers i
espectacles», RAI -
Recursos d’Animació
Intercultural de Barcelona

RECONEIXEMENT A LA 
INTEGRACIÓ
SOCIOCULTURAL

Projecte «Enllaç», impulsat per
l’Orfeó Lleidatà amb el Centre
Assistencial Sant Joan de Déu
d’Almacelles, la Federació
ALLEM de Lleida, la Fundació
ASPROS de Lleida, l’Associació
Salut Mental Ponent de Lleida
i el Shalom Taller de Lleida.
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GUANYADORS DE LES CATEGORIES DELS PREMIS ATENEUS 2013

Guanyadors dels
Premis Ateneus

2013 amb 
els representants 

institucionals
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EL JURAT 

PREMI «JOVE, PROPOSA!» 2013

•  Sergi Contreras, president del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya.

•  Joaquim Parera, cap del Servei d’Associacio-
nisme i Educació en el Lleure de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

•  Montserrat Ventosa, representant de El Cen-
tre de Llorenç del Penedès, entitat guanya-
dora del «Jove, proposa!» 2012

PREMIS ATENEUS 2013

•  Francesc Puertas, president fundador de la
Federació d’Ateneus de Catalunya l’any
1983 i vinculat activament amb el moviment
associatiu.

•  Íngrid Marín, actriu, productora de teatre i
gestora cultural.

•  Víctor Cornejo, geògraf, paisatgista i membre
del comissariat de l’exposició «Catalunya,
terra d’ateneus».

EL VÍDEO DELS PREMIS
ATENEUS

L’acte de lliurament, els parlaments dels
guanyadors i les declaracions de protagonistes i
personalitats han quedat recollits en un vídeo
editat per l’empresa PUNT TV que es pot veure
penjat al web de la Federació.

DINAMITZADORS CULTURALS

El projecte es va crear l’any 2011 amb
l’objectiu d’oferir un suport a les entitats a
través d’una persona especialitzada en
dinamització d’entitats durant 5 mesos, 4 hores
a la setmana.

Les entitats interessades poden demanar el
servei que els permetrà incorporar una persona
a l’entitat assumint el 25 % del seu cost: 115 €
mensuals (impostos no inclosos).

Durant l’any 2013, 8 entitats federades han
contractat el Servei de Dinamització Cultural.
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ENTITATS PARTICIPANTS 2012-2013

•  Ateneu Arenyenc d’Arenys de Mar

•  Societat Coral Diadema Corberenca 
de Corbera de Llobregat

•  Cercle Campdevanolenc de Campdevànol

•  Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia 
de Reus

•  Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts

•  Societat Sant Telm de Corbera de Llobregat

•  Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà
de Llobregat

•  Societat Cultural L’Oliva de Badalona

8
entitats han
contractat
el servei
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AMICS DELS ATENEUS  I TURISME ATENEÍSTIC 

Entitats Participants:

•  Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de
Llobregat

•  Societat El Casino de Sant Andreu de la 
Barca

•  Casal Societat La Principal de Vilafranca del
Penedès

•  Casino Unió Comercial de Vilafranca del
Penedès

•  Lluïsos de Gràcia

•  Centre Moral d’Arenys de Munt

•  Federació d’Ateneus de Catalunya

Experiència de les entitats:

A través del projecte «Amics dels Ateneus» s’ha
realitzat una visita de Turisme Ateneístic a la
Comunitat de Madrid durant el 2013. Aquesta
és la tercera sortida de Turisme Ateneístic des
que es va engegar el projecte l’any 2012 i es
van visitar els ateneus de la ciutat de Madrid i
de Pozuelo de Alarcón.

TURISME ATENEÍSTIC 
A LA COMUNITAT DE MADRID

Entitats visitades:

•  Casino de Madrid

•  Ateneo Científico, Artístico y Literario de
Madrid

•  Asociación Cultural Zayas 

•  Asociación Recreativa La Inseparable de
Pozuelo de Alarcón
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MONTSERRAT I FÈLIX,
DE L’ATENEU DE 
CULTURA POPULAR 
DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT 

«Visitar aquestes entitats ha
estat molt agradable i enriquidor i, com a Valèn-
cia i Andalusia, ens han rebut amb molta 
cortesia i amabilitat. Una vegada més hem
pogut comprovar que tenen les mateixes
inquietuds, necessitats i problemes que les 
nostres entitats. 

No voldríem deixar de ressaltar que aquesta
iniciativa de la Federació és molt encertada,
sobretot en moments tan delicats com els d’ara,
ja que estem donant a conèixer una Catalunya
afable, entenedora, dialogant i sensible als 
problemes dels altres.

Creiem que és així com es fa la bona feina, amb
simpatia, bon humor, seny i respecte i, de tot
això, en aquest grup no en falta. Una felicitació
a tots els components del grup!»

Dies: 9 i 10 de març

Participants: 7 entitats i 16 persones
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Davant la situació de crisi econòmica actual, la
FAC va iniciar l’any 2012 el projecte social
«Tots hi tenim lloc!», un programa de cohesió
social i lleure que vol oferir les activitats
socioculturals dels ateneus a persones que es
troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu
d’acostar-los i integrar-los a la societat.

Les entitats federades poden participar-hi de
dues maneres:

1.  Oferint places perquè una persona en risc
d’exclusió social pugui realitzar alguna
activitat a l’ateneu, el qual ha d’assumir el
cost de la quota de soci de la persona
beneficiària de la plaça. Per fer-ho, cal
omplir la fitxa adjunta tantes vegades com
places es vulguin oferir.

2.  Fent arribar a la FAC les places que
actualment ja es bequen des de l’ateneu. 

La FAC resol trimestralment la concessió de les
beques, que representaran un 80 % sobre la
quota d’activitat mensual, sempre que aquesta
no superi els 30 €. Les places que tinguin una
quota d’activitat mensual superior als 30 € són
igualment acceptades, tot i que, en aquest cas,
la FAC només becarà un 80 % sobre un import
de 30 €. La quota de soci l’assumeix l’entitat.

En total han participat en el projecte 8 entitats
diferents, algunes d’elles en només un
trimestre i d’altres en tots ells. Les places totals
han estat 108 i l’import becat per la Federació
ha superat els 5.500 €.

Entitats participants durant l’any 2013:

•  Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de 
Barcelona 

•  Lluïsos de Gràcia de Barcelona

•  Foment Hortenc de Barcelona

•  Associació Cultural i Recreativa de Fals

•  Lluïsos d’Horta de Barcelona

•  Ateneu Popular de Ponent de Lleida

•  Casal Societat La Principal de Vilafranca del
Penedès

•  Casal de Sant Pere de Terrassa
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ORIOL LEO, CENTRE MORAL D’ARENYS DE MUNT

«Va ser un viatge molt interessant per donar a conèixer el model associatiu català entre
les entitats madrilenyes visitades i explicar els avantatges de tenir una federació com la
FAC al darrere per fer més fàcil la nostra tasca de promoció i difusió de la cultura. 
L’experiència ha estat del tot positiva i algunes de les entitats madrilenyes no descarten
ara buscar la unió entre elles per ser més fortes i seguir el model català de la FAC.»

TOTS HI TENIM LLOC!

5 1r tirmestre27 1.112,42€

8 2n tirmestre37 1.825,20€

7 3r tirmestre44 2.655,66€

20 TOTAL108 5.593,28€

entitats
participants

places import
beques



ESPAI A, LA XARXA D’ARTS  ESCÈNIQUES AMATEURS
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L’Espai A, Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs, és
un projecte impulsat per la Direcció General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals, i gestionat per la Federació d’Ateneus
de Catalunya. El projecte aglutina 4 federacions
més: el Moviment Coral Català, la Federació de
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la
Federació Catalana de Societats Musicals i
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.

L’any 2013 es va tancar la segona temporada,
on van participar 16 entitats federades que van
acollir un total de 74 actuacions de coral,
teatre, esbart i banda, de les quals van gaudir
5.529 persones. La mitjana d’assistents a cada
actuació va ser de 74 persones, 13 més que a
la temporada anterior.

La segona temporada es va engegar el setembre
de 2012 i es va tancar el maig de 2013. 

Fira Mediterrània 2013

Entitats federades participants:

•  Associació Cultural Recreativa de Fals

•  Ateneu de Sant Just Desvern

•  Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat

•  Casino de Caldes de Caldes de Montbui

•  Casino de Sant Andreu Barca

•  Círcol Catòlic de Badalona

•  Centre Moral d’Arenys de Munt

•  El Centre de Llorenç del Penedès

•  Els Carlins de Manresa

•  Patronat de la Catequística de Figueres

•  Societat Cultural i Recreativa La Unió Mas
Rampinyo de Montcada i Reixac

•  Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de
Reus

•  El Centre de Sant Vicenç de Sarrià de 
Barcelona

•  Casal Societat La Principal,de Vilafranca del
Penedès

•  Els Catòlics d’Olot

•  Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona

La novetat de la segona temporada de l’Espai A
és la incorporació de la Fira Mediterrània de
Manresa com a espai on es van poder veure
diferents representacions.

Els espectacles seleccionats van ser escollits
per les diferents comissions artístiques:

562012
1a temporada 16 3.417

742013
2a temporada 16 5.529

actuacions participants assistents

4

Actuacions

610

Assistents



TEMPORADA 2012-2013

Teatre El cafè de la Marina - Quatre per quatre

Cluedo - Grup de teatre Emfapatir

Vides - Grup de teatre Filagarsa

La flor del verí - 
Impuls Associació Cultural

No et vesteixis per sopar - 
Grup de teatre Paranys

E. R. Actrius - Sala Cabanyes de Mataró

Esbart Ara i abans - Esbart Ciutat Comtal

Dansa XXI.cat - Esbart Dansaire de Rubí

Els colors de la dansa - 
Grup Mediterrània

Bruixes - Agrupació Mediterrània Dansa

Paisatges - Esbart Manresà de Dansaires

Banda Homenatge al pop&rock - 
Banda de Música del Prat de Llobregat

Una banda de pel·lícula - 
Banda Joves Músics de Mollet del Vallès

Paisatges d’Amèrica - 
Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès

Del Mediterrani a Llatinoamèrica - 
Banda Unió Musical de Tarragona

El món de la banda de música - 
Agrupació Musical Senienca

Coral Gospel & jazz - Grup vocal Zetzània

Josep Maria de Sagarra i els seus temps -
Coral Regina

L’esperit i la paraula - 
Coral Mixta d’Igualada

Cançons dels 4 vents - 
Cor de Sant Esteve

Actea canta xinès - Actea cor femení

Una Veu - Nàiade
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Coincidint amb la celebració del Tricentenari
dels fets de 1714 que es commemora l’any
2014, la Federació va portar a terme la
iniciativa de programar conferències arreu del
territori amb la participació dels ateneus
federats. La conferència està encaminada a
explicar els fets i la història d’aquests 300 anys
des del punt de vista de l’organització de la
societat civil per poder introduir el naixement
dels ateneus i del món ateneístic i el que això
ha representat en els darrers 200 anys des de
les primeres fundacions.

Les entitats poden optar a participar d’aquesta
activitat al llarg del 2014 quan s’acabaran els
actes de commemoració. La proposta ha
comptat i comptarà amb la participació de 6
historiadors, procedents de les diferents zones
de Catalunya, que impartiran la xerrada a les
entitats que ho sol·licitin. Aquesta xerrada pot
anar complementada amb una visita guiada a
Barcelona per conèixer els espais que van
quedar marcats per la lluita del 1714: el nou

Born Centre Cultural i alguns ateneus de la
ciutat de Barcelona.

La proposta, que va començar el setembre de
2013, ha tingut bona acollida entre les entitats
i moltes d’elles s’han interessat a programar-ho
de cara al 2014.

EXPERIÈNCIA: SOCIETAT
CULTURAL HORTONENCA 
SANT LLORENÇ D’HORTONS

L’entitat ha valorat molt positivament totes
dues activitats. Després de la conferència que
els va oferir Jordi Pisa, un gran nombre
d’assistents ha arribat a la conclusió que «el
destí dels ateneus és cíclic i va lligat a les
necessitats de la societat més propera, sent els
ateneus una veu viva i perdurable que no pot fer
callar el poder d’uns quants; entenent el terme
poder amb un significat apolític». 
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Societat Cultural
Hortonenca 

de visita al Born 

1714: RUTA I CONFERÈNCIA



La Federació ha celebrat l’any 2013 el trentè
aniversari de la seva fundació. Tot i que no s’ha
dut a terme cap esdeveniment commemoratiu,
s’han posat en marxa dues accions coincidint
amb l’efemèride.

D’una banda la redacció del Llibre dels ateneus
i, de l’altra, la preparació del que serà el Pla
Estratègic 2014-2020.

LLIBRE DELS ATENEUS

Tal com es va acordar en l’Assemblea General
de Socis de l’any 2012, el moviment ateneístic
necessita un document de referència
actualitzat on es reculli la trajectòria dels
ateneus a través de fets socials, antropològics i
històrics.

Durant el 2013 s’ha encarregat la tasca
d’investigació, escriptura i edició a Pere

Baltà –periodista, escriptor i polític, molt
vinculat al moviment ateneístic–, i Mariano

Martínez –llicenciat en Humanitats i editor i
gerent de Rúbrica Editorial.

PLA ESTRATÈGIC 2014-2020

Un dels objectius de la Junta Directiva era crear
un pla estratègic de la Federació, que recollís
l’essència i la trajectòria a seguir per la FAC en
els pròxims anys. Durant el 2013 s’ha demanat
l’opinió a les entitats –trobada a Sant Just
Desvern–, a la Junta Directiva, als tècnics de la
Federació i a altres entitats i representants de
l’administració pública. 

Ha estat un moment de reflexió i balanç sobre
quina és la situació, l’organització i el
funcionament de la Federació i com volem que
sigui en el futur.

El Pla Estratègic es presentarà a l’Assemblea
Ordinària de 2014.

EXPOSICIÓ «CATALUNYA, TERRA
D’ATENEUS»

El 2013 ha estat l’any de la itinerància de
l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus» arreu
del territori català. Aquesta mostra, inaugurada
el desembre de 2012 al Museu d’Història de
Catalunya, ofereix als visitants un recorregut a
través del passat, el present i el futur de
l’ateneisme català. 

Consta d’imatges i
material recopilat i cedit
per les diferents entitats
federades, a més de dos
documents audiovisuals.
En el primer apareixen un
seguit de persones
membres d’ateneus, des
de nens a gent gran,
explicant la seva
experiència i com viuen
ells el món ateneístic. El
segon és una reflexió sobre
el moviment associatiu on
intervenen els expresidents
de la FAC, Francesc Puertas,
Francesc Melià, Albert
Pinyol, Pere-Joan Pujol,
juntament amb l’actual
president, Salvador Casals, i
en Pere Baltà, impulsor de la
FAC quan era director del
Servei de Promoció Cultural
de la Generalitat de Catalunya. 
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ITINERÀNCIA DE L'EXPOSICIÓ «CATALUNYA, TERRA D'ATENEUS»

Població Entitats Dates

Arenys de Munt Centre Moral d’Arenys de Munt Del 8 al 24 de febrer

Gandesa Societat Unió Gandesana (SUG) Del 6 d’abril al 12 de maig

Caldes de Montbui Ateneu Democràtic i Progressista Del 20 de juny al 4 de setembre
Ateneu Molí d’en Ral

Sant Boi del Llobregat Ateneu Familiar Del 10 de setembre al 3 de novembre

Vilafranca del Penedès Casal Societat La Principal Del 8 de novembre al 8 de desembre
Casino Unió Comercial

Figueres Casino Menestral Figuerenc Del 14 de desembre 
Societat Coral Erato al 26 de gener de 2014
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TAULES RODONES 
I PONÈNCIES 

POSTGRAU D’ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL DE LA UPF

La Universitat Pompeu Fabra va convidar la
Federació, per segon any consecutiu, a
participar com a ponent en el postgrau
d’Animació Sociocultural, on va assistir l’actual
president del Consell d’Associacions de
Barcelona i representant de la Federació,
Alfons Tiñena. Es va parlar de què són i quin
paper juguen els ateneus i del gran exemple de
dinamització cultural que encarnen. Aquesta
xerrada va permetre acostar els universitaris a
la realitat dels ateneus, posant de manifest la
transversalitat amb què es treballa.

DOCUMENT DE GESTIÓ CÍVICA 

A petició de l’Ajuntament de Barcelona es va
elaborar un document titulat «La gestió dels
equipaments culturals públics de proximitat.
Una visió ateneística». Aquest recull
comparatives entre el model de gestió
d’equipaments públics des de l’àmbit públic i a
través de la gestió ciutadana, i com aquest
segon model, promogut des dels ateneus i
associacions, pot ser més eficient.

GUIA DEL BON GOVERN

S’ha elaborat una Guia del bon govern amb
l’objectiu que serveixi d’instrument per a la
bona gestió dels ateneus. Un document que
recull la singularitat del sector i facilita a les
entitats unes pautes de conducta que generin
confiança a la ciutadania i posin de manifest el
funcionament democràtic i transparent dels
ateneus.

El document es presentarà a l’Assemblea
General Ordinària de 2014.
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COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ INTERNA 

INFODIRECTIU

Butlletí digital d’enviament setmanal. És el
canal de difusió interna de la Federació amb les
entitats i amb els membres del Club del
Directiu. Recull notícies, activitats i un apartat
especial dedicat als convenis, els serveis i les
ofertes culturals. A més a més d’un recordatori
de les subvencions i convocatòries d’ajuts..

S’han enviat un total de 45

butlletins InfoDirectiu i 1

butlletí especial.

INFOFAC

Publicació trimestral, en paper i digital, de
comunicació interna amb les entitats i els
directius. Es fa un resum de l’activitat de la
Federació: les reunions mantingudes, els actes
organitzats, activitats en què ha participat,
l’estat i l’evolució dels projectes i les notícies

destacades de les entitats federades.

Durant el 2013 s’han publicat 4 números,
el número 27 a l’abril, el número 28 al
juny, el número 29 al setembre i el número
30 al desembre.

L’InfoFAC en format paper es fa arribar a
les entitats, ja que els directius el reben
en format digital.
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COMUNICACIÓ EXTERNA

PRESÈNCIA ALS MITJANS

El contacte amb els mitjans de comunicació
segueix sent una prioritat des de la Federació
d’Ateneus per tal d’aconseguir una presència
regular i donar visibilitat al moviment i a la FAC.

Enguany s’han enviat diferents notes de
premsa:

•  Resum de l’Assemblea General de la 
Federació

•  Convocatòries a les sis inauguracions de
l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus»

•  Manifest pel Dret a Decidir

•  Nova convocatòria de l’Espai A

•  Turisme ateneístic a Madrid 

•  Revista Ateneus núm. 8 i 9

•  Publicació de les Bases 2013 dels Premis
Ateneus

•  Convocatòria dels Premis Ateneus 2013

•  Lliurament dels Premis Ateneus

En total s’han registrat 328 notícies

relacionades amb la Federació o amb les

entitats federades.

169
FAC

52
Premis

Ateneus

56
Exposició

51
Espai A

328
TOTAL

+ + + =

A l’apartat www.ateneus.cat/premsa podreu trobar les notícies i informacions més destacades
publicades pels mitjans generals i locals relacionades amb la Federació i les entitats.

ENTREVISTES DESTACADES

MITJÀ TEMA

Els Matins de TV3 Entrevista a Salvador Casals en motiu dels 30 anys i els Premis Ateneus

Diari Ara Entrevista al president de la FAC en motiu del 30 aniversari i dels Premis 
Ateneus

El Punt Avui Entrevista a la contraportada amb Salvador Casals en motiu dels Premis 
Ateneus i els trenta anys de la Federació

Presència als mitjans de comunicació



XARXES SOCIALS

FACEBOOK

TWITTER

XARXANET.ORG

Fa 10 anys que el portal www.xarxanet.org, la
xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya
impulsada pel Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya,
informa sobre el món associatiu català. La
Federació d’Ateneus de Catalunya és
l’encarregada de gestionar l’àmbit comunitari
del portal, ja que són les entitats les
protagonistes del web, aportant una informació
d’actualitat i de qualitat. 

L’àmbit comunitari dóna difusió a les notícies i
activitats que porten a terme les entitats
veïnals, culturals, educatives en l’àmbit del
lleure i social, a més de totes aquelles que
treballen de forma compromesa pel bé
col·lectiu com són també els ateneus.
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Pàgines visitades
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161 2012125 125
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WEB FAC

WEB ESPAIS

AGENDA

REVISTA ATENEUS

Durant l’any s’han editat els números 8 i 9 de
la revista Ateneus, amb una tirada de 1.500
exemplars.

S’han consolidat les seccions «Terra d’Ateneus»
i «Cartografia teatral» i s’ha ampliat el nombre
de col·laboradors. La revista número 9 es va
dedicar íntegrament a la Federació, per
commemorar els trenta anys de la seva
fundació.
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FINANÇAMENT
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418.211,41 €

413.314,22 €

Ingressos

410.000€

411.000€

412.000€

413.000€

414.000€

415.000€

416.000€

417.000€

418.000€

419.000€

Despeses

La Federació
ha tancat
l’any en

positiu amb 

4.897,19€

Comparativa 2013



Professionals de serveis i convenis

Professionals externs

Suministrament i manteniment

Lloguers i compres

Publicitat i impressió

Material i serveis per a activitats

Personal

Despeses bancàries

Altres

Amortitzacions

20,55%

26,84%

1,24%
0,9%

2,28%

2,09%
2,23%

9,03%

8,50%

26,34%

4747FINANÇAMENT

Despeses 2013

Subvencions

Patrocinadors i publicitat

Extraordinaris i altres

Quotes

Prestació de serveis

Vendes de productes70,48%

1,43%

14,81%

1,57%

9,84%

1,87%

Ingressos 2013



COL·LABORADORS
DE LA FEDERACIÓ

PERSONES QUE HAN COL·LABORAT AMB LA FAC

•  Pere Baltà 

•  Mariano Martínez

•  Ivan Alcázar 

•  Josep Berenguer

•  Ramon Sabaté

•  Guillem Tàpia

•  Sergi Contreras

•  Joaquim Parera

•  Montserrat Ventosa

•  Íngrid Marín

•  Víctor Cornejo

•  Francesc Puertas

•  Mireia Muntanyès

•  Carolina Sànchez

•  Narcís Mestres

•  Maria Yamile Alonso

•  Pablo Rodríguez

•  Jordi Garcia
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EMPRESES AMB CONVENI

COL·LABORADORS DE LA FEDERACIÓ
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ADMINISTRACIONS
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ALTRES EMPRESES I ENTITATS





Alt Empordà: Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca · Casino Menestral Figuerenc · Patronat de la Catequística de Figueres · Societat
Coral Erato de Figueres · Societat L’Amistat de Cadaqués · Alt Penedès: Associació Casal Torrellenc de Torrelles de Foix · Ateneu Agrícola
de Lavern · Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia · Ateneu Ordalenc · Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès · Casino
Unió Comercial de Vilafranca del Penedès · Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal · Centre Cultural i Recreatiu d’Olesa de Bonesvalls · Centre
Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyonet del Penedès · Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos · Societat
Cultural Hortonenca de Sant Llorenç d’Hortons · Societat Cultural i Recreativa El Centre de Sant Martí Sarroca · Societat Cultural La
Munienca de Castellví de la Marca · Societat La Torre Les Gunyoles de les Gunyoles d’Avinyonet · Anoia: Associació Cultural Recreativa
Unió Calafina · Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres · Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui · Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera · Casal Català d’Hostalets de Pierola · Societat Foment de Piera · Societat Recreativa Unió Begudenca de la
Beguda Alta · L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural de Masquefa · Bages: Associació Cultural Recreativa de Fals · Ateneu Català de
Sallent · Casal Familiar Recreatiu de Manresa · Baix Camp: Ateneu Cultural Josep Taverna d’Alforja · Centre d’Amics de Reus · Centre de
Lectura de Reus · Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus · Baix Empordà: Centre Fraternal de Palafrugell · Centre L’Avenir Fanalenc
de Platja d’Aro · Baix Llobregat: Amics d’El Prat del Prat de Llobregat · Ateneu de Sant Just Desvern · Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels
Horts · Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat · Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat · Ateneu Torrellenc de Torrelles de
Llobregat · Ateneu Unió de Santa Coloma de Cervelló - Colònia Güell · Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts · Centre Cultural de Sant
Esteve Sesrovires · Centre Cultural i Recreatiu El Progrés de Martorell · Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei · Foment Cultural i
Artístic de Sant Joan Despí · Joventut Catòlica de Molins de Rei · L’Avenç Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat · Patronat Cultural i
Recreatiu de Cornellà de Llobregat · Patronat de la Passió d’Esparreguera · Societat Aliança Palmarenca de la Palma de Cervelló · Societat
Coral Diadema Corberenca de Corbera de Llobregat · Societat Coral La Unió de Cornellà de Llobregat · Societat Cultural La Vicentina de
Sant Vicenç dels Horts · Societat El Casino de Sant Andreu de la Barca · Societat Recreativa de Santa Coloma de Cervelló · Societat Sant
Telm de Corbera de Llobregat · Baix Penedès: El Centre de Llorenç del Penedès · La Lira Vendrellenca · Societat Cultural i Recreativa
Bisbalenca de la Bisbal del Penedès · Societat Cultural i Recreativa El Casal de Bellvei · Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa de
Llorenç del Penedès · Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys · Barcelonès: Agrupació Congrés de Barcelona ·
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona · Associació per a la Difusió del Folklore de Barcelona · Ateneu Adrianenc de Sant Adrià del Besós
· Ateneu Barcelonès · Ateneu Cultural Catalònia de l’Hospitalet de Llobregat · Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat · La
Farinera Ateneu del Clot de Barcelona · Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona · Ateneu Hortenc de Barcelona · Casal Catòlic de Sant
Andreu de Barcelona · Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat · Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona · Centre Catòlic de
L’Hospitalet de Llobregat · Centre Cultural Els Catalanistes de Barcelona · Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona · Centre Moral
i Cultural del Poblenou de Barcelona · Centre Moral i Instructiu de Gràcia de Barcelona · Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona · Cercle
Catòlic de Gràcia de Barcelona · Círcol Catòlic de Badalona · Cor de Marina de Badalona · Foment Hortenc de Barcelona · Foment
Martinenc de Barcelona · Lluïsos de Gràcia de Barcelona · Lluïsos d’Horta de Barcelona · Orfeó Martinenc de Barcelona · Reial Cercle Artístic
de Barcelona · Societat Coral l’Espiga de les Corts de Barcelona · Societat Cultural L’Oliva de Badalona · Berguedà: Associació Cultural
L’Esplai de l’Ametlla de Merola · Conca de Barberà: Casal Montblanquí de Montblanc · Garraf: Casino Prado Suburense de Sitges · Els
Xulius - Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes · Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú · La Unió Vilanovina de Vilanova i la Geltrú ·
Societat Cultural i Recreativa L’Aliança de Cubelles · Societat Recreativa El Retiro de Sitges · Garrigues: Ateneu Popular Garriguenc de les
Borges Blanques · Garrotxa: Centre Cultural Els Catòlics d’Olot · Centre Cultural de les Preses · Orfeó Popular Olotí · Gironès: Ateneu de la
Vall de Llémena de Cartellà · Casino Llagosterenc de Llagostera · Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG) · La Segarra: Ateneu Cultural
de Guissona · La Selva: Casa del Poble de Blanes · Cercle Bredenc · Club Marina Casinet de Lloret de Mar · Maresme: Associació Cultural
Centre L’Amistat de Premià de Mar · Associació Cultural Plataforma Odeòn de Canet de Mar · Ateneu Arenyenc d’Arenys de Mar · Ateneu
Vilassanès de Vilassar de Mar · Casino del Masnou · Centre Catòlic de Mataró ·Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar · Centre Moral
d’Arenys de Munt · Foment Mataroní de Mataró · La Concòrdia de Cabrils · La Massa Centre de Cultura Vilassarenc de Vilassar de Dalt ·
Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella de Malgrat de Mar · Societat Cultural Sant Jaume de Premia de Dalt · Montsià: Centre
Obrer de la Sènia · Osona: Casino de Vic · Pallars Jussà: Associació de Cultura Comú de Particulars de la Pobla de Segur · Casal Cultural
de Tremp · Pla d’Urgell: Ateneu Golmesenc de Golmès · Ateneu Popular Plana d’Urgell de Mollerussa · Centre Cultural i d’Esbarjo d’Ivars
d’Urgell · Priorat: Ateneu Bisbalenc de la Bisbal de Falset · Guiametans per l’Ateneu dels Guiamets · Societat Unió Recreativa de Cabacés
· Ribera d’Ebre: La Unió Social de Flix · Societat Cultural i Recreativa L’Obrera de Móra d’Ebre · Ripollès: Casal Camprodoní de Camprodon
· Cercle Campdevanolenc · Segrià: Ateneu Popular de Ponent de Lleida · Cercle de Belles Arts de Lleida · Orfeó Lleidatà de Lleida · Sícoris
Club de Lleida · Tarragonès: Ateneu de Tarragona · Terra Alta: Societat Unió Gandesana de Gandesa · Urgell: Ateneu Popular de la Fuliola
· Societat L’Ateneu de Tàrrega · Vallès Occidental: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa · Associació Benèfico-Instructiva. ABI
de Montcada i Reixac · Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès · Ateneu Terrassenc de Terrassa · Casal Cultural i Recreatiu de
Castellbisbal · Casal de Sant Pere de Terrassa · Centre Cultural El Social de Terrassa · Societat Coral La Unió Santcugatenca de Sant Cugat
del Vallès · Societat Cultural i Recreativa La Unió de Mas Rampinyo de Montcada i Reixac · Vallès Oriental: Ateneu L’Aliança de Lliçà
d’Amunt · Casal Cultural Codinenc de Sant Feliu de Codines · Casino de Caldes de Caldes de Montbui · Centre Democràtic i Progressista
de Caldes de Montbui
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