
    

    

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

 
 
 

Lloc: Centre Sant Pere Apòstol 
Data: 13 de juliol de 2016 
Horari: 19.15h 

 
ENTITATS ASSISTENTS: 
Ateneu Barcelonès 
Ateneu del Clot 
Casino l’Aliança del Poblenou 
Cercle Catòlic de Gràcia 
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
Centre Moral i Cultural del Poblenou 
Centre Moral i Instructiu de Gràcia 
Centre Sant Pere Apòstol 
Lluïsos de Gràcia 
Lluïsos d’Horta 
Societat Cultural i Esportiva La Lira 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
 
 
A Barcelona, el 13 de juliol de 2016, a la seu del Centre Sant Pere Apòstol, 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 Carme Adzerias, Delegada Territorial, que 
explica breument els objectius i accions que dur a terme la junta rectora de la delegació i anima a què 
les entitats contactin amb la delegació sempre que tinguin alguna necessitat.  
 
 
1. Accions pel finançament de les obres de millora de les entitats federades de Barcelona 
 
A continuació, pren la paraula Jordi Casassas, en representació de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, per explicar les diferents opcions de finançament d’obres de les diferents administracions 
públiques per l’any 2016.  Són les següents: 
 
A. AJUNTAMENT DE BARCELONA 

a) Institut de Cultura  

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria de subvencions per a la 

rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a equipaments de d’exhibició teatral, 

auditoris o equipaments anàlegs pertanyents a espais sòcio-culturals de base associativa 

sense afany de lucre de la ciutat de Barcelona de 2016. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/institut-de-cultura


    

    

Publicació convocatoria - 11 juliol 2016 
 

Presentació de sol·licituds - Fins el 30 setembre 2016 
 

Període d’execució obres - Obres iniciades durant l’any 2016, o iniciades en els 6 mesos 

següents a la notificació de la subvenció, i fins el 31 de desembre de 2018. 

 

Més informació a: http://goo.gl/vA02lc 

 

b) Aportació de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona. 

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha fet arribar una carta de petició a la presidenta de la 

Diputació de Barcelona i l’alcaldessa de Barcelona on es demana que una part de l’aportació 

econòmica ordinària anual de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona sigui 

destinada al manteniment dels equipaments culturals de la ciutat. La FAC ha sol·licitat que es 

destini un màxim de 150.000€ anuals, durant tres anys, per a cada ateneu que hagi elaborat un 

projecte de manteniment de l’entitat. 

 

S’explica que es preveu que sigui un procés lent i que dependrà de la voluntat política de 

l’actual equip de govern del consistori de la ciutat. La Diputació de Barcelona ha fet arribar a la 

FAC una carta on es mostra favorable a aquesta mesura. 

 

 

B. GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR, 

ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS. 

 

 Bases específiques: està previst que es publiquin a finals del mes de juliol 2016. 

 Convocatòria: es publicaria a principis del mes d’octubre 2016 i, per tant, la presentació de 
sol·licituds seria fins a mitjans del mes d’octubre 2016. 

 Resolució provisional: finals del mes de novembre 2016. 

 Resolució definitiva: mitjans del mes de desembre 2016. 
 

 

C. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

S’ha aprovat convocar un Pla Específic de Subvencions per a la rehabilitació d’equipaments que es 

publicarà durant el mes de setembre 2016. 

 

2. Dinamització de l’aplicació mòbil dels ateneus de Barcelona.  
Es recorda que la Federació d’Ateneus de Catalunya ha desenvolupat una aplicació per a dispositius 
mòbils. Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i es 
pot descarregar de forma gratuïta per a sistemes iOS i Android. L’objectiu d’aquesta aplicació és dotar 
d’una eina que faciliti que la ciutadania s’assabenti de totes les activitats que estan programant les 
entitats de la ciutat de Barcelona.  

http://goo.gl/vA02lc


    

    

Però actualment està infrautilitzada i, per aquest motiu, s’anima a les entitats que hi col·laborin omplint 
periòdicament l’agenda d’activitats del web de la FAC i publiquin la seva programació més destacada, a 
més d’ajudar a difondre l’aplicatiu per les xarxes socials i a les seves persones associades.  
Es comenta que està en fase d’estudi la execució d’algunes accions de promoció de la descàrrega i 
manteniment d’aquesta aplicació. Es demana també la seva col·laboració.  
 
 
3. Participació a les activitats de la Mostra de la Mercè’16.  
S’informa que la FAC té el compromís de participar en algunes de les accions de participació que siguin 
promocionades des de l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, dins el marc de les activitats de la 
Festa Major de la Mercè 2016, la FAC disposarà d’un espai a la Plaça de Catalunya en format de mural 
interactiu per explicar a la ciutadania quines són les entitats federades a Barcelona i les activitats que 
programen. Es demana també la seva col·laboració pel disseny de l’activitat i la seva difusió. Aquesta 
activitat tindrà lloc el dissabte 24 de setembre, de 10:00h a 14:00h. 
  
 
4. Torn obert de paraules. 
Pren la paraula Jofre Palau, president de l’Ateneu del Clot per explicar la situació de l’entitat que 
presideix respecte al local del carrer Muntanya, 16, lloc on desenvolupen les seves activitats 
actualment. Per voluntat del propietari del local, està previst que hagin de deixar-lo d’aquí uns anys i 
estan buscant una nova seu. Han fet gestions amb el Districte de Sant Martí perquè els hi facilitin una 
nova ubicació dins del barri però sembla que l’actual equip de govern no considera prioritària aquesta 
demanda. 
Per això, l’Ateneu del Clot vol fer força mitjançant la recollida de mostres de suport de les entitats 
federades de la ciutat, en format de manifest que, a través de la FAC, es farà arribar a les entitats 
perquè puguin adherir-se a la demanda d’aquest nou equipament.  
 
 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 20.50h del vespre. 
 
 
 
 
 

 
 
 


