
    

    

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

 
 
 
Lloc: Ateneu l’Harmonia – Fabra i Coats 
Data: 23 de gener de 2016 
Horari: de 10.30 a 11.45 h 
 
Entitats assistents: 
Agrupació Congrés 
Ateneu Barcelonès 
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
Centre Moral i Cultural del Poblenou 
Centre Sant Pere Apòstol 
Lluïsos d’Horta 
Societat Cultural i Esportiva La Lira 
Orfeó Martinenc 
 
 
A Barcelona, el 23 de gener de 2016, a la seu de l’Ateneu l’Harmonia, 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 de la senyora Núria Font, Vicepresidenta de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya i seguidament es fa una presentació breu 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, 
el qual dóna lectura a la relació de les quatre candidatures rebudes per formar part de la Junta Rectora 
de la Delegació Territorial.  
En virtut dels articles 2.3 i 5.9 del Reglament de Desplegament Territorial de la FAC, i no havent superat 
el número màxim d’entitats previst, es procedeix a ratificar la Junta Rectora de la Delegació amb totes 
les candidatures rebudes.  
 
Així doncs, la Junta Rectora queda formada per les següents persones i entitats: 
 
- Carme Adzerias, de l'Ateneu Barcelonès 
- Gemma Novo, del Centre Moral i Cultural del Poblenou 
- Montserrat Cortés, de la Societat Cultural i Esportiva La Lira 
- Pere Pons, del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
 
S’acorda per consens designar a Carme Adzerias, de l'Ateneu Barcelonès, com a Delegada Territorial. 
 
 
 



    

    

A continuació, s’acorda posar en marxa les següents accions: 
 

- Establir la seu de la delegació a l’Ateneu Barcelonès. 
- Obrir un compte de correu de la delegació amb la següent adreça: barcelona@ateneus.cat 
- Crear un grup de WhatsApp de la junta rectora per facilitar les seves comunicacions. 
- Preparar una breu presentació de la Delegació per ser comunicada a la assemblea general 

ordinària de la FAC del proper 12 de març de 2016. 
- Realitzar una reunió de la Junta Rectora el proper 28 de gener a la seu de la Delegació. 

 
 
Núria Font explica que es mantenen els contactes amb l’Institut de Cultura de Barcelona per tal de 
donar continuïtat a la línia d’ajuts per obres de rehabilitació de teatres i per establir una convocatòria per 
donar suport a la programació en viu als ateneus, tant de tipus amateur com professional, en el marc de 
la XTAC. En aquest sentit, des de l’ICUB es mostren receptius i valoren la possibilitat de demanar la 
cessió gratuïta d’espais dels ateneus com a contrapartida. 
 
 
Per finalitzar, Alfons Tiñena recorda el programa de formació i inserció laboral que impulsa la FAC per a 
joves inscrits al sistema de garantia juvenil i demana la col·laboració de les entitats per cercar 
participants. 
 
 
 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a tres quarts de dotze del matí. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


