ACTA DE LA REUNIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DELEGACIÓ
TERRITORIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Lloc: Ateneu Barcelonès
Data: 20 de juny de 2018
Horari: 19.00h
ENTITATS ASSISTENTS:
Ateneu Barcelonès
Ateneu del Clot
Casal Catòlic de Sants
Centre Cultural Els Catalanistes
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Centre Sant Pere Apòstol
Foment Hortenc
Lluïsos de Gràcia
Lluïsos d’Horta
Reial Cercle Artístic
Societat Coral L’Espiga de les Corts
Societat Cultural i Esportiva La Lira
Federació d’Ateneus de Catalunya

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta del plenari del 5 de març de 2018.
Queda aprobada l’acta després d’incorporar el Centre Sant Pere Apòstol i el Centre Cultural Els
Catalanistes a la llista d’entitats assistents a aquella reunió.
2. Cicle de cultura popular als ateneus de Barcelona. Suport de l’ICUB als ateneus de
Barcelona a espectacles i tallers.
Es recorda que entre els mesos de maig i juny de 2018 han tingut lloc un cicle de 9 concerts de
diferents àmbits de la cultura popular catalana: bandes, cobles, corals i esbarts per a entitats
adherides a la XTAC. Aquest cicle ha estat organitzat per l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, amb
la col·laboració de la Federació d’Ateneus i Adifolk.
S’informa que, pel període setembre-desembre 2018, el cicle continuarà amb 11 actuacions més,
amb la següent distribució: 3 actuacions de cobla, 3 actuacions de banda, 3 actuacions de corals i 2
actuacions d’esbarts. En aquest nou cicle hi podran participar també la resta d’entitats de la ciutat
de Barcelona.

Es recorden les condicions i compromisos que les entitats han d’assumir per poder programar
actuacions d’aquest cicle i se les anima a participar-hi. El termini per comunicar a la FAC el seu
interès finalitza el proper 29 de juny.
Algunes entitats demanen més informació sobre el sistema de venda d’entrades on-line i sobre els
resultats que han obtingut les entitats que han programat la primera fase d’actuacions. També es
considera important saber prèviament quins són els grups que es podran escollir de cadascun dels
àmbits.
Per altra banda, l’ICUB ha atorgat una subvenció a la FAC per poder programar durant el període
setembre-desembre un cicle de tallers de cultura popular oberts a tota la ciutadania dels següents
àmbits (tabalers i grallers, pessebrisme, imatgeria festiva, ball de bastons i falcons). Aquests tallers
es faran en col·laboració amb els grups de cultura popular ja existents als barris, així com amb les
federacions, coordinadores i associacions sectorials corresponents. La programació dels tallers
serà coordinada des de la FAC i no tindran cap despesa per a les entitats participants. El termini
per comunicar a la FAC el seu interès també finalitza el proper 29 de juny.
3. Informació dels projectes de la delegació (meta arxiu dels ateneus, subvencions d’obres,
Associa’t a la Festa).
S’informa que, finalment, han estat 9 les entitats de la delegació que han mostat el seu interès a
participar en le projecte Meta arxiu dels Ateneus que la FAC va posar el marxa el darrer trimestre
de 2017 amb la finalitat de crear un espai virtual que presenti el patrimoni documental singular que
custodien les entitats. En aquesta segona fase, l’arxivera responsable del projecte farà una revisió
i una selecció de la documentació que les entitats van comunicar.
També s’informa que l’ICUB té la intenció de convocar durant la tardor d’aquest any una nova
edició de la subvenció per obres d’adeqüació d’espais escènics de les entitats, que possiblement
cobrirà un període pluriennal. Des de la FAC s’informarà i assessorarà en detall quan surtin
publicades les bases corresponents.
En quan al projecte del cicle de programació als ateneus dels tallers de cultura popular, aquest
serà presentat el dia 22 de setembre, de 10 a 14 hores, a la carpa que la FAC tindrà a la mostra
Associa’t a la Festa durant les festes de la Mercè’18.
4. Torn obert de paraules.
Es recorda que l’any 2019, la junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya renovarà tots els seus
càrrecs i que en breu es convocarà el procés de renovació de la junta rectora de la delegació
territorial. És per això que s’anima a les entitats a presentar les seves candidatures a ambdós
processos.
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 20.15h del vespre

