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

Lloc: Orfeó Martinenc
Data: 5 de març de 2018
Horari: 19.00h
ENTITATS ASSISTENTS:
Ateneu Barcelonès
Ateneu del Clot
Casino l’Aliança del Poblenou
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Societat Coral L’Espiga de les Corts
Lluïsos d’Horta
Orfeó Martinenc
Societat Cultural i Esportiva La Lira
Foment Hortenc
Reial Cercle Artístic
Federació d’Ateneus de Catalunya

ORDRE DEL DIA

1. El Consell d’Associacions de Barcelona.
S’informa que la FAC està a la junta del CAB des del seus inicis, ara ja fa 10 anys, i que, després
de 6 anys (3 de president), l’actual representant ha decidit no continuar. Davant d’aquesta situació,
la junta de la FAC va acordar que fos el plenari de la delegació el que decidís què fer (continuar a la
junta o col·laborar puntualment en alguna comissió de treball).
Es valora molt positivament el fet d’haver estat en primera línia tots aquests anys i que això ha estat
fonamental perquè a la FAC li fos reconeguda la seva capacitat d’interlocució a nivell de ciutat. Per
aquest motiu, s’acorda obrir un període d’una setmana (fins dilluns 12 de març) perquè qualsevol
entitat proposi una persona que pugui incorporar-se a la junta del CAB i que també assisteixi als
plenaris de la delegació per a informar-ne.
2. Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per adequar els ateneus.
Es recorda que la FAC a aconseguit el compromís de l’ICUB perquè enguany es torni a convocar
(cap el mes de maig) una línia de subvencions per a ajudar a realitzar obres de les entitats amb
similars condicions a les anteriors convocatòries fetes des del 2012. L’ICUB no garanteix una
dotació econòmica similar a d’altres convocatòries i demana que les entitats presentin les
sol·licituds realistes que es puguin assumir.

3. Projecte “El mosaic ciutadà” de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
S’informa dels objectius del projecte (treballar en base a les relacions existents entre els diferents
agents i equipaments públics i privats d’un mateix barri per aconseguir una major cohesió
comunitària del territori) i que el projecte ha tingut una primera fase pilot al barri de Sant Andreu del
Palomar de setembre a desembre de 2017. Els resultats apuntats han estat satisfactoris, per la qual
cosa, el Departament d’Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona ha
animat a la FAC a presentar de nou aquest projecte a la convocatòria ordinària de subvencions per
desplegar-ho a altres barris de Barcelona. Algun dels assistents recela del benefici d’aquest
projecte pels ateneus i demana conèixer els resultats de la prova pilot.
4. Assemblea de socis de la FAC 2018.
Es recorda la importància d’assistir a l’AGO de la FAC del proper 17 de març a l’Ateneu de Sant
Just Desvern i de confirmar assistència al plenari i al dinar posterior, si escau.
5. Dia de l’Associacionisme cultural 2018.
S’informa que aquest dia institucional se celebra el 4 de juny i que és important programar-ne
activitats.
6. Convocatòria d’eleccions a la junta rectora de la delegació territorial.
Havent arribat al període de 2 anys que fixa la normativa interna de la delegació, cal renovar els
membres de la junta rectora. Per aquest motiu, s’obrirà durant el mes de juny un període per
presentar candidatures.
7. Torn obert de paraules.
S’explica la importància de que les entitats disposin de carnets per les seves persones associades i
que les entitats incorporin a l’agenda de la FAC tota la informació de les seves activitats per, entre
d’altres, dotar de contingut l’App dels Ateneus de Barcelona.
Es formula una pregunta relativa a l’estat actual del projecte del documental dels ateneus que la
FAC va impulsar. Aquest projecte està actualment aturat tot esperant una resposta de la implicació
dinal de TV3.
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 20.50h del vespre.

