
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE LES ENTITATS DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA CIUTAT DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
Lloc: seu de l’Ateneu Hortenc (Barcelona) 
Data: 19 de novembre de 2015 
Horari: de 19.00 a 20.30 h 
 
Entitats assistents: 
Ateneu Barcelonès 
Ateneu del Clot 
Ateneu Hortenc 
Casal Catòlic de Sant Andreu 
Casal Catòlic de Sants 
Casino l’Aliança del Poblenou 
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
Centre Moral i Cultural del Poblenou 
Centre Moral i Instructiu de Gràcia 
Foment Martinenc 
Lluïsos de Gràcia 
Lluïsos d’Horta 
Societat Cultural i esportiva La Lira 
Orfeó Martinenc 
 
Entitats excusades: 
Agrupació Congrés 
Centre Cultural Els Catalanistes 
Centre Sant Pere Apòstol 
Cercle Catòlic de Gràcia 
 
 
A Barcelona, el 19 de novembre de 2015, a la seu de l’Ateneu Hortenc, té lloc la reunió de les entitats 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) de la ciutat de Barcelona. 
 
Comença la reunió amb la benvinguda per part del senyor Joan Robert, president de l’Ateneu Hortenc i 
de la senyora Núria Font, Vicepresidenta de la Federació d’Ateneus de Catalunya i seguidament es fa 
una presentació per part de cadascuna de les entitats avui representades.  
 
A continuació, pren la paraula Alfons Tiñena en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
per explicar els motius d’aquesta reunió. Després de 32 anys d’història, la Federació d’Ateneus de 
Catalunya com a entitat de segon nivell aglutinadora de la diversitat d’ateneus i associacions culturals 
del nostre país, va ratificar per assemblea impulsar la creació de delegacions territorials per potenciar un 
contacte real, constant i proper amb tot el territori, oferint millors serveis als seus federats, defensant 
més eficaçment els seus interessos i augmentant la visibilitat del moviment, promocionant i potenciant la 
cultura catalana, fomentant el model d’associacionisme i esdevenint un interlocutor estratègic amb 
l’administració.  



    

    

 
Així, s’explica que la reunió d’avui té com a objectiu continuar el desplegament territorial iniciat 
recentment a les terres de ponent i a les comarques gironines per la qual cosa es presenta a les entitats 
de la ciutat de Barcelona el text amb el reglament que ha de facilitar la seva constitució formal i 
l’esquema d’organització.  
 
S’obre un debat sobre la necessitat de constituir la delegació de Barcelona ciutat. Finalment les entitats 
presents a la reunió d’avui manifesten la seva conformitat al procés. 
 
Per tal de facilitar la participació en el procediment d’elecció, s’acorda establir el dia 23 de gener de 
2016, com a data per a celebrar l’assemblea de votació, la qual tindrà lloc en el marc de la Mostra de 
Cultura Popular que organitza l’Ajuntament de Barcelona a l’equipament de Fabra i Coats. 
 
Pren la paraula Jordi Casassas en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya i explica la 
proposta de la mostra de cultura popular “Som cultura popular” que organitza l’Ajuntament de Barcelona 
amb la col·laboració de diferents federacions nacionals de cultura. 
 
La Mostra es portarà a terme del 21 al 24 de gener de 2016 i es proposen les següents accions: 
 
MUSEU NÒMADA 

1. La FAC tindrà la exposició dels ateneus a l'espai d'exposicions de la Mostra. De les 
exposicions de totes les federacions s'editarà un catàleg conjunt que servirà per poder-les 
sol·licitar posteriorment. 

 
ESPAI DE LES PANTALLES 

2. Es podrà projectar documentals o pel·lícules relacionades amb la cultura popular (documental 
ateneu barcelonès, documental ateneu del Prat). També hi haurà la possibilitat de projectar 
vídeos d'activitats que fan les entitats. 

 
ENSENYA’T 

3. La FAC tindrà un estand propi. Es podrà anunciar el què fem i a qui representem. S’ha de 
pensar exactament el contingut. 

4. Podríem organitzar en el nostre estand o un altre extern l'espai de consultes i els assistents 
podrien fer consultes a l'especialista de gestoria, jurídic, etc. L'Ajuntament ho ha trobat bé. 
Torre Jussana també muntarà un espai de consultes més genèriques en aquest camp i 
nosaltres podríem fer les de comptabilitat, fiscalitat, laboral i jurídiques (així potenciem els 
nostres serveis a altres col·lectius). 

5. Les entitats de BCN poden demanar estand, però hem proposat que els ateneus de la ciutat 
tinguin un propi estand conjunt. Les entitats de fora de Barcelona hauran d'estar als estands de 
les federacions. 

 
MOSTRA EDITORIAL DE PUBLICACIONS DE CULTURA POPULAR 

6. La FAC farà petició a les entitats federades de publicacions (llibres) per la mostra de 
publicacions. Caldrà que cada ateneu cedeixi un exemplar del llibre a la biblioteca de cultura 
popular (per engrandir el fons documental). Les entitats que vulguin podran vendre el llibre. La 
venda de llibres es farà a través d'una distribuïdora que tindrà una carpa a la mostra. 



    

    

 
MOSTRA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE CULTURA POPULAR 

7. La FAC farà petició a les entitats federades de revistes dels ateneus per la mostra de mitjans. 
Volen fer un mapa de les revistes que s'editen de cultura popular o algun dels seus àmbits. 

8. La FAC aportarà revistes “Ateneus”. 
 
ESPAI DE LES ACTUACIONS 

9. Hi ha la possibilitat de fer alguna actuació dels grups dels ateneus i associacions. 
 

ESPAI D’ASSEMBLEES I GESTIÓ 
10. Es podria aprofitar aquestes dates (dissabte pel matí) per fer la primera trobada per crear la 

delegació de Barcelona ciutat en el marc de la Mostra. 
 
ESPAI DE PRESENTACIONS I DEBATS 

11. La FAC podria organitzar la taula rodona "Els ateneus com a cultura popular" amb la 
participació d’ateneistes però oberta a altres col·lectius, etc.. La Marta Rius (FAC) ho 
coordinaria. 

12. Es podria organitzar una taula rodona: de gestió cultural associativa, de periodistes relacionats 
amb la cultura popular, etc. 

 
Finalment es decideix participar en aquesta mostra. Properament, des dels serveis tècnics de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya s’enviarà a les entitats les necessitats i el material que caldria 
aportar cadascuna. 
 
La Societat Cultural i Esportiva La Lira aprofita l’ocasió per convidar als assistents als actes de la festa 
Major de Sant Andreu, el cap de setmana del 28 i 29 de novembre, que coincideix amb l’aniversari de la 
inauguració del nou edifici de l’entitat. 
 
Els Lluïsos de Gràcia informa que el proper diumenge, 22 de novembre, es fa la inauguració del nou 
edifici. 
 
Alfons Tiñena comunica als assistents que el proper dimecres 16 de desembre es farà l’acte de 
lliurament dels premis ateneus al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a dos quarts de nou del vespre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


