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El 2013 la Federació d’Ateneus de Catalunya 
celebra el trentè aniversari de la seva 
fundació. En ocasió d’aquesta efemèride 
s’han realitzat i es realitzaran diferents 
activitats. Una d’elles és l’exposició 
«Catalunya, terra d’ateneus», que ja es 
va inaugurar el desembre de 2012 i que 
durant el 2013 i el 2014 recorrerà de forma 
itinerant el territori català. 

Amb motiu d’aquest aniversari també 
s’està preparant un llibre que sortirà 
publicat a finals d’any amb la intenció 
de recollir la història del moviment 
ateneístic català al llarg dels gairebé dos-
cents anys del seu naixement. El llibre 
s’ha encarregat a en mariano martínez, 
llicenciat en Humanitats, escriptor, editor 
i gerent de Rúbrica Editorial, i a en Pere 

baltà, periodista, escriptor i polític molt 
vinculat al moviment ateneístic.

L’objectiu del llibre és recollir la història 
i la trajectòria dels ateneus catalans des 
de diferents vessants —la històrica, la 
social, l’econòmica, la patrimonial o 
l’antropològica—, amb l’associacionisme 
cultural com a punt de partida. Un 
document actualitzat que recordi el 
paper que les associacions culturals i els 
ateneus han jugat a l’hora de definir el 
model actual de la societat civil catalana, 
però que també parli de l’actualitat i del 
futur del moviment.

Des de la FAC es creu que és necessari i 
imprescindible que el moviment compti 
amb un llibre d’aquestes característiques, 

que projecti els ateneus com a agents 
conservadors i difusors de la cultura 
tradicional i popular, com a cohesionadors 
i integradors socials, i com a escoles de 
democràcia, civisme, tolerància, respecte 
mutu  i treball conjunt i en xarxa.
 
reCerCA i inVestigACió
Per tal d’escriure aquest llibre, s’està 
realitzant un treball de recopilació 
d’informació i material sobre les entitats. 
Durant els propers mesos, en Mariano 
Martínez i en Pere Baltà es posaran 
en contacte amb els ateneus federats. 
Per aquest motiu, des de la Federació 
demanem la col·laboració de tots i totes 
per proporcionar-los la informació que 
creieu necessària per tal de poder agilitzar 
al màxim la redacció del llibre.

a història i la realitat dels ateneus s’explicarà en un llibre que està preparant la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, coincidint amb la celebració dels 30 anys de la seva fundació. l’objectiu és recollir i reivindicar la 
força i el pes que han tingut, dins de la societat catalana, les entitats i associacions culturals que, des de fa 
gairebé dos segles, vertebren i divulguen la cultura popular catalana.
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Un llibre sobre lA històriA
dels AteneUs
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Visites Al territori
er la Federació d’Ateneus, el contacte amb les 
entitats és una prioritat per conèixer de primera 
mà les necessitats i inquietuds de les entitats 
federades. D’altra banda, la Federació també 

visita el territori per donar-se a conèixer i seguir creant 
xarxa adherint noves entitats. 

Durant els mesos d’abril, maig i juny s’han visitat un total 
de 5 entitats federades i 10 entitats no federades.

Federades:
· Ateneu de sant Just desvern
 BAIx LLoBREgAT

· societat Cultural i recreativa de sant Jaume dels domenys 
 BAIx PENEDèS

· la Farinera Ateneu del Clot de barcelona 
  BARCELoNèS

· societat Unió gandesana 
 TERRA ALTA

· Ateneu de tarragona 
 TARRAgoNèS

No federades:
· Centre rubinenc d’Alternatives Culturals 
 VALLèS oCCIDENTAL

· Centre Parroquial de sant Pere de ribes 
 gARRAF

· Ateneu la Pigassa de la Pobla de segur 
  PALLARS JUSSà

·Casal Parroquial de llagostera 
  gIRoNèS

· Casino guixolenc de sant Feliu de guíxols 
 BAIx EMPoRDà

· Casal de la Pianola de Pinell de brai  
 TERRA ALTA

· Ateneu terrassenc de terrassa 
  VALLèS oCCIDENTAL

· Unió del Casal gelidenc de gelida 
 ALT PENEDèS

· Club escacs Ateneu Colon de barcelona 
  BARCELoNèS

· Foment Cultural i Artístic de sant Joan despí  
 BAIx LLoBREgAT

P
D

E

La Farinera Ateneu del Clot de Barcelona 

L

32

noVes entitAts
FederAdes

ues entitats s’han incorporat a la Federació 
d’Ateneus en els darrers mesos: el Centre 
Catòlic de mataró i els Amics d’el Prat de 
llobregat. En total la Federació suma de 158 
entitats federades.

el ClUb del direCtiU 
segUeix Creixent

n total 228 directius i directives ja formen part del 
Club del Directiu. Aquest club és exclusiu per a 
directius i directives d’entitats i treballadors amb 
responsabilitats directives i de coordinació de les 

entitats federades.

Formar part del club és gratuït i permet estar informat al 
moment de les novetats en subvencions i convocatòries a 
través d’SMS al mòbil. Inclou rebre de forma gratuïta la revista 
Ateneus a casa i l’InfoFAC en format digital, a més a més del 
butlletí electrònic InfoDirectius, que s’envia setmanalment.

Però el Club del Directiu és molt més que informació, també 
ofereix avantatges i descomptes en oci i cultura, assegurances 
a preus especials, la possibilitat d’aconseguir entrades i 
invitacions, a més de preus especials en Turisme Ateneístic. 
També rebreu la targeta de soci d’ArÇ Cooperativa de Consum 
responsable amb  què tindreu accés a altres descomptes i 
avantatges. La informació actualitzada la trobareu al web de 
la Federació.

ProJeCte soCiAl «tots hi 
tenim lloC!» segon trimestre

a Federació d’Ateneus enguany subvenciona 
una part de les beques que les entitats concediu 
als vostres socis per tal de permetre’ls accedir 
a les activitats. La resolució es fa de forma 

trimestral, de manera que podeu fer-nos arribar les places 
becades de forma progressiva. La sol·licitud per demanar les 
beques corresponents al segon trimestre —abril, maig i juny— 
s’acaba el 10 de juliol i s’ha de fer a través del nostre web, 
on hi trobareu un formulari que heu d’omplir i enviar per a 
cada una de les places becades. La FAC assumirà un 80 % de 
l’activitat i l’entitat haurà d’assumir la quota integrament. 

Recordeu que enguany també hi ha possibilitat de becar 
persones en risc d’exclusió amb interessos i inquietuds 
culturals. Us farem arribar més informació sobre aquesta opció. 
També podeu consultar el nostre web o posar-vos en contacte 
amb nosaltres a través dels canals habituals.

Col·laboren en el projecte Càritas, la Federació Catalana del 
Voluntariat Social (FCVS) i el Departament de Benestar Social 
i Família.

Societat Unió Gandesana 

Ateneu de Sant Just Desvern

Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume
dels Domenysmenys 
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Ateneu de Tarragona 



                                                                                                          

 

TURISME ATENEÍSTIC A ESPANYA 

ASTÚRIES I CANTÀBRIA:  
CULTURA I 
ASSOCIACIONISME 
Coneix el territori, fes turisme 
ateneístic.  
 
3 dies / 2 nits (4, 5 i 6 d’octubre de 2013) 
Descobreix quina història envolta els ateneus 
d’Astúries i Cantàbria.  
 
 

 

DATES i HORARIS 
Divendres 4: Sortida de l’Aeroport de Barcelona a les 
07:50h. Presentació a la Terminal 1 a les 06:15h. 
Diumenge 6: Sortida de l’Aeroport de Santander a les 
17:45h. Arribada a Barcelona a les 18:55h.   
 
PREU PER PERSONA (IVA inclòs): 
Preu general  
445€ en habitació doble / 515€ en habitació individual 
Socis d’entitats federades 
425€ en habitació doble / 485€ en habitació individual 
Membres del Club del Directiu 
375€ en habitació doble / 435€ en habitació individual 
 
El preu inclou: 
- Bitllet d’avió BCN – Gijón i Santander – BCN 
- Transport en autocar durant el recorregut 
- Allotjament 
- Àpats indicats com a inclosos al recorregut 
 
El preu no inclou: 
- Esmorzar, dinar i sopar del divendres 5 d’octubre 

 
ORGANITZA 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
  
VOLS PARTICIPAR-HI? 
Omple el formulari que trobaràs al web www.ateneus.cat 
o bé envia un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat  
 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 
Dilluns 2 de setembre de 2013 
 
MÉS INFORMACIÓ 
Podeu trucar al 932 688 130 
 
 

1r dia: BARCELONA - GIJÓN (divendres) 
Arribada a l’Aeroport d’Astúries a les 09:20h.  
Visita i recorregut per l’Ateneo Jovellanos de Gijón i 
rebuda per part de la seva junta directiva. Dinar lliure. 
Visita de l’Ateneo Obrero de Gijón i explicació de la 
seva història per part de la junta directiva. Sopar 
lliure. Nit a Gijón. 
 
2n dia: GIJÓN - LLANES - SANTANDER (dissabte) 
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a Llanes, visita del 
Casino i ruta per la ciutat. Dinar a Llanes. Trasllat a 
Santander, visita de l’Ateneo de Santander i sopar 
amb alguns dels seus socis. Nit a Santander. 
 

 
 
3r dia: SANTANDER -  TORRELAVEGA -  
BARCELONA (diumenge) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Torrelavega i visita 
del Círculo de Recreo de Torrelavega, amb 150 
anys d’història. Trasllat a les Dunas de Liencres i 
dinar.  
 
Trasllat a l’Aeroport de Santander per agafar el vol 
amb destinació a Barcelona. Arribada a Barcelona a 
les 18:55h. 

Itinerari: 
 

Amb la col·laboració de :  
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tUrisme AteneístiC: 
Astúries i CAntàbriA

a Federació d’Ateneus de Catalunya organitza 
una sortida de Turisme Ateneístic per conèixer els 
ateneus d’Astúries i Cantàbria. Serà els dies 4, 5 
i 6 d’octubre de 2013 i es visitarà gijón, Llanes, 

Santander i Torrelavega. En total 3 dies i 2 nits per conèixer la 
història que envolta els ateneus d’aquesta zona.
Trobareu els preus i més informació al web de la FAC.
Fins el dilluns 2 de setembre teniu temps per apuntar-vos.

núriA Font, 
ViCePresidentA de lA 
FAC, A l’AniVersAri de 
l’AteneU del Clot

Ateneu del Clot va celebrar el seu 35è aniversari 
amb un acte de portes obertes on es van donar a 
conèixer les activitats de l’entitat, es va realitzar 
l’entrega de premis del «Concurs Fotogràfic», una 

botifarrada popular i un concert musical.
La vicepresidenta de  la Federació, Núria Font, va assistir a 
l’acte i va voler felicitar a l’entitat per la important tasca de 
dinamització que ha dut a terme convertint-se «en un espai 
intergeneracional de referència ple de vida i activitats, al 
barri i a la ciutat». També va destacar el treball realitzat per 
crear espais de convivència, de cohesió social, per difondre la 
cultura i la llengua catalanes des del voluntariat. 

sAlVAdor CAsAls 
Assisteix A lA xxiV 
setmAnA CUltUrAl de 
l’AteneU de tArrAgonA

l president de la Federació d’Ateneus, Salvador 
Casals, va assistir divendres 24 de maig, al sopar 
de gala organitzat per l’Ateneu de Tarragona en 
motiu de la xxIV a Setmana Cultural organitzada 

per l’entitat.
Durant aquest sopar l’entitat va homenatjar a col·lectius i 
personalitats de la ciutat de Tarragona amb diferents distincions 
de reconeixement a la tasca feta a favor de la cultura.

lA ContrACtACió de 
l’eleCtriCitAt ConJUntA 
està en tràmit

l passat 22 de març es va tancar el termini per 
presentar-se al procés de negociació per a 
la contractació conjunta d’electricitat per a 
entitats. Durant aquests mesos l’empresa EFIENER 

ha començat les negociacions amb diferents companyies 
distribuïdores d’electricitat per tal d’aconseguir un preu més 
econòmic en l’electricitat que consumeixen les entitats.
Un total de 28 entitats van fer-nos arribar la seva petició i en 
total sumen 1.570.240 kw/h anuals.

L

E

Salvador Casals amb Jordi Freixa, president de l’Ateneu de 
Tarragona, Albert Vallvé, vicepresident de la Diputació de 
Tarragona i els assistents al sopar de gala.

L’

E

Acte de portes obertes a L’Ateneu del Clot



trobAdA 
d’entitAts 
2013

l dia 4 de maig va tenir 
lloc a l’Ateneu de Sant 
Just Desvern una trobada 
d’entitats amb el títol 

«Continuem construint el futur». Van 
participar a l’acte un total de 19 entitats 
i 39 persones.

«Construïm junts la FAC del futur»
La primera sessió participativa 
organitzada durant la trobada portava 
per nom «Construïm junts la FAC del 
futur» i tenia l’objectiu d’implicar les 
entitats federades en la formulació 
del Pla estratègic 2014-2020 de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, 
que actualment es troba en procés 
de definició. Els assistents van poder 
expressar les seves opinions i punts de 
vista sobre quina ha de ser l’estratègia 
a seguir per la FAC en els propers set 
anys per donar una resposta adequada 

a les necessitats i les oportunitats que 
puguin generar-se al seu entorn.

Es van constituir petits grups de 
treball i, mitjançant una dinàmica 
d’assignació de rols per a cadascun dels 
seus integrants, van poder analitzar les 
possibilitats i els punts forts interns de la 
FAC, però també tot allò que l’amenaça 
i debilita com a organització. 

També  es va fer una revisió dels objectius 
estratègics plantejats en el 5è Congrés 
d’Ateneus de Catalunya —com ara 
generar opinió, facilitar coneixement o 
promoure la participació de les entitats 
federades, entre d’altres—, i es van 
recollir diverses propostes d’iniciatives 
per tal d’assolir aquests objectius.

Les conclusions presentades 
posteriorment pels diferents grups 
destacaven la importància que la FAC 
assoleixi un rol d’institució referent de 
país, fomenti la modernització de la 
gestió i el treball en xarxa de les seves 
entitats federades i doni a conèixer a 
la ciutadania una imatge renovada del 
moviment ateneístic català i dels valors 
que li són propis.

A continuació es va fer la presentació 
de l’Anuari de la FAC 2012, un recull 
quantitatiu sobre els ateneus federats, 

que, per primera vegada, portava a 
terme la Federació i que vol convertir-se 
en un document que permeti valorar la 
incidència i l’impacte social i econòmic 
del moviment ateneístic vinculat a la 
Federació d’Ateneus. I en acabar es va 
projectar el documental editat per la 
Federació on es recullen els trenta anys 
d’història a través de les veus dels seus 
presidents.

La segona part de la Trobada d’Entitats 
va començar amb un marketplace, on 
diferents empreses en conveni amb la 
Federació i els proveïdors dels Serveis de 
la FAC van poder intercanviar informació 
amb les entitats assistents.

Seguidament, en Pep montes, 
periodista i gestor cultural molt 
vinculat al moviment ateneístic, va 
ser el protagonista de la segona part 
de la trobada. Amb la seva xerrada «5 
claus per a l’èxit del nostre projecte 
cultural» va posar sobre la taula els 
aspectes imprescindibles per millorar el 
funcionament d’una entitat cultural. 

Al web de la Federació podeu veure-hi 
el vídeo de la ponència. 

La trobada va finalitzar amb l’actuació 
teatral de Justeatre, que va oferir un 
espectacle de cloenda.

E

les 5 ClAUs de l’èxit
d’Un ProJeCte CUltUrAl:

Atenció als associats
no ens hem d’obsessionar amb el nombre d’associats que 
tenim i voler créixer a curt termini. s’ha de tenir paciència 
i perseverar, però sobretot informar permanentment als 
associats: explicar tot el que es fa, demanar constantment 
l’opinió, fer-los sentir importants i escoltats, que les seves 
propostes generen canvis. 

Comunicar:
«Si no comuniquem, no existim»
s’ha de comunicar molt, constantment, perquè comunicar 
és ser quotidianament visibles, més enllà dels associats. 
la comunicació cap a fora és vital, però comunicar implica 
dedicar-hi temps: és millor no tenir web que tenir-ne un 
que no estigui actualitzat. la comunicació, però, s’ha de 
fer amb rigor: periodicitat, constància i actualització.

Fer marca:
«Cada entitat és única»
L’entitat i l’ateneu han de ser identificables amb algun 
projecte o activitat propi que sigui únic, o que els 
distingeixi. quan es pensi en una entitat, s’ha de poder 
relacionar amb alguna cosa en concret. «la idea de marca 
ha de portar-nos a ser coneguts.» Això repercutirà en 
augmentar i mantenir els associats.

Aprofitar oportunitats
És necessari estar assabentats dels canvis i necessitats del 
nostre entorn. d’aquesta manera es podran detectar les 
mancances i decidir programar i realitzar una activitat o 
una altra. 

la professionalització: 
«Hem de ser el màxim de
 professionals possibles» 
«Definitivament és bo i necessari contractar personal», 
ja que un professional és clau per millorar la qualitat de 
la gestió d’una entitat. tot es pot fer sense una persona 
contractada i des del voluntariat, però «no ha de ser excusa 
per fer-ho menys professionalment».

6 7
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«5 ClAUs de l’èxit del nostre 
ProJeCte CUltUrAl»

PlA estrAtègiC de lA FAC 
2013-2020
Actualment la Federació d’Ateneus està elaborant un pla estratègic. 
Aquest procés està sent per a la FAC un moment de reflexió i balanç 
sobre la seva situació, organització i funcionament. S’està realitzant 
una valoració dels objectius i accions previstes, el funcionament 
intern, les relacions amb els associats, el treball en xarxa i la 
complicitat amb altres entitats, administracions i empreses, a més a 
més de la situació econòmica i financera de la FAC. 
Per aquest motiu s’estan recollint també les opinions de les parts 
implicades en la Federació: la Junta Directiva, els tècnics i les entitats.

3 ConsiderACions 
PrèVies:

Un projecte
concret i 
realista: 
ens permetrà 
reflexionar 
i presentar 
propostes 
concretes 
amb accions i 
activitats.

 
Credibilitat:
ens hem de 
creure el 
projecte.

Canvi i 
continuïtat:
els ateneus es 
caracteritzen 
per ser 
innovadors, per 
tant es necessari 
adaptar-se als 
nous temps 
per donar 
continuïtat 
a aquests 
projectes.

1.

2.

3.

4.

5.



«CAtAlUnyA, terrA 
d’AteneUs»

exposició «Catalunya, terra d’ateneus» continua 
la seva itinerància arreu del territori català. 
Després d’estar exposada a la Societat Unió 
gandesana, a la Terra Alta, des del 6 d’abril i 

fins el 25 de maig, actualment es troba a Caldes de Montbui, 
on dijous dia 20 de juny va tenir lloc la inauguració. 
L’exposició està ubicada al Museu Thermalia on es podrà 
visitar fins el dia 11 de setembre.

El poble de Caldes compta amb una tradició ateneística 
molt important. Actualment hi podem trobar tres ateneus 
actius, el Casino de Caldes creat l’any 1864, l’Ateneu 
Centre democràtic i Progressista creat l’any 1870 —tots dos 
membres de la FAC—, i l’Ateneu molí d’en ral, entitat jove, 
fundada l’any 1999.

Han fet possible aquesta exposició l’Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista i l’Ateneu Molí d’en Ral amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.

el CAsAl de VilAFrAnCA 
reCUll 700 qUilos 
d’Aliments

entitat vilafranquina va organitzar diumenge 
16 de juny un ball solidari per recollir aliments 
per a la campanya de la Fundació Bancs dels 
Aliments «La fam no fa vacances». Totes les 

persones que volien accedir al ball podien fer-ho abonant 
el preu o bé aportant aliments bàsics com pasta, arròs, 
llegums o llet. En total es van recollir 700 quilos d’aliments, 
que van ser lliurats al Rebost Solidari, una associació de 
Vilafranca del Penedès que col·labora amb el Banc dels 
Aliments des de l’àmbit local.

l’AteneU ArenyenC
iniCiA UnA noVA etAPA

Ateneu Arenyenc d’Arenys de Mar va celebrar 
eleccions, el passat dia 2 de juny, amb una 
participació del 33,7 %. Són les primeres 
eleccions que es convoquen després de la 

dimissió en bloc de l’anterior junta directiva, seguida d’una 
junta gestora que va dirigir l’entitat provisionalment. 
La nova junta està formada per Josep Manuel Nogueras, 
president; Josep Maria Bertran, vicepresident; Jordi 
Espriu, tresorer; Pere Planells, secretari; Quim Cucurull, 
bibliotecari; Ricard Alsina, Antoni Dalmau i Josep Miró, com 
a vocals. Aquesta nova junta té la voluntat d’obrir portes 
i reinterpretar conceptes amb una visió més actual, amb 
l’objectiu de «recuperar per a l’Ateneu l’espai que, per 
vocació i tradició, li correspon en l’àmbit de la cultura i de 

L’

el Codi ètiC de lA FAC 
a Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya va prendre la decisió de promoure 
la creació d’un instrument d’autoregulació 
del sector amb la finalitat de ser un element 
de valoració de referència per millorar el bon 

govern de les entitats federades que s’hi vulguin adherir. 
Per aquest motiu, la Comissió Jurídica de la FAC ha començat 
a treballar per definir un codi ètic propi, que reculli la 
singularitat del sector i faciliti a les entitats unes pautes 
de conducta que generin confiança a la ciutadania i posin 
de manifest el funcionament democràtic i transparent dels 
ateneus.

lA reVistA AteneUs 8, 
dediCAdA Al PAtrimoni

a FAC ha publicat el número 8 de la revista 
Ateneus. Aquesta vegada la publicació està 
dedicada al patrimoni tangible i intangible 
dels ateneus: des dels seus edificis fins als seus 
valors. També hi trobareu un reportatge especial 

dels 30 anys de la Federació, una entrevista amb Jaume 
Ciurana, regidor de cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i un 
reportatge sobre els ateneus a la Terra Alta, entre altres. Podeu 
consultar la revista en format digital o fer-vos subscriptors a 
través del correu electrònic ateneus@ateneus.cat

AgendA FAC 
a utilitzeu l’agenda de la Federació? Cada 
entitat té el seu accés i contrasenya per 
publicar esdeveniments i activitats! Si encara 
no hi teniu accés, demaneu-nos l’usuari a 
comunicacio@ateneus.cat

lA FAC PArtiCiPA en lA 
trobAdA d’Ateneistes 
d’AndAlUsiA

epresentants de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya van assistir al iV encuentro 
de Ateneístas de Andalucía, el passat 27 
d’abril a granada. La invitació a participar en 

aquesta trobada va sorgir de la visita de representants de 
la Federación de Ateneos de Andalucía, entitat agermanada 
amb la FAC, a Catalunya en motiu dels Premis Ateneus el 
desembre de 2012.
Entre les activitats programades dins de la trobada, es va 
organitzar una visita a l’Alhambra de nit i es van dur a 
terme una conferència i el lliurament dels títols Ateneísta 
de Honor als cantants Miguel Ríos i al desaparegut Enrique 
Morente

esPAi A: FinAlitzAdA
lA segonA temPorAdA

a tancat la segona temporada de l’Espai A. 
Enguany s’han seleccionat 5 bandes, 6 corals, 
6 grups de teatre i 4 esbarts, que han realitzat 
un total de 74 actuacions en 16 ateneus 

federats distribuïts pel territori català.
En aquesta segona temporada l’Espai A ha tingut un total 
de 5.529 espectadors amb una mitjana de 74 persones per 
actuació, 13 més que la temporada anterior, que va tenir un 
total de 3.417 espectadors.
En general, la valoració és positiva per als ateneus i les 
companyies, tant per l’augment de públic com pel nombre 
d’espectacles, que ha passat de 56 la primera temporada a 
74 espectadors.

L’

L’
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Exposició «Catalunya terra d’ateneus»
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LA FORMACIÓ ÉS CLAU

Màxim 2 places per entitat.
Són necessàries un mínim de 10 persones.
Les sessions combinen teoria i pràctica. 
Tot el contingut dels cursos a www.ateneus.cat

Dissabte 19 d’octubre de 2013

> CURS 1 / FORMACIÓ bàSICA COnTRA InCendIS
> CURS 2 / FORMACIÓ bàSICA de TèCnICS de TeATRe



ComenCeU el noU CUrs 
Amb Un dinAmitzAdor 
CUltUrAl!

es de l’any 2012 la Federació ha engegat el 
servei de Dinamització Cultural.
Aquest servei aporta un tècnic dinamitzador 
durant 5 mesos amb l’objectiu de realitzar 

una reflexió i un anàlisi sobre la situació de l’entitat per 
tal de detectar possibles problemàtiques de funcionament 
intern, consensuar objectius i definir un seguit de propostes 
i línies d’actuació recollides en un informe amb la finalitat 
d’aconseguir aquests objectius. 
El servei està subvencionat per la Federació d’Ateneus de 
Catalunya en un 75 % i té un cost de 115 € mensuals. És una 
inversió per a l’entitat, ja que us permetrà comptar amb un 
projecte per escrit per seguir millorant en la gestió diària 
de l’entitat.

ConVenis 2013:
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> ACústiC bArnA 
Empresa dedicada al lloguer i muntatge d’equips de so i llum.

descomptes del 20 % per a federats
Contacte: xavi gómez / 617412903
xavi@acusticbarna.cat

> tresC 
Tots els associats dels ateneus poden fer-se socis del Club de la Cultura amb 
descomptes: quota 43€(en lloc de 53€) / quota bàsica 26€ (en lloc de 34€). 
També ofereix la possibilitat de fer promoció de les activitats de les entitats a 
través del seu butlletí i el seu web. Més informació al web de la FAC.

Contacte: rubén garcia 
telèfon: 933 209 460
mail: rgarcia@tresc.cat

D

exPeriènCiA
de serVeis
el Centre de sAnt ViCenÇ
de sArrià
-estUdiAnts en PràCtiqUes-

Aprofitant el Servei de Recursos Humans 
ofert per la FAC, el Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià va signar un conveni de 
pràctiques amb l’Institut Salvador Seguí 
amb l’objectiu d’incorporar dos alum-
nes del cicle formatiu de grau supe-
rior d’Animació Sociocultural per fer les 
pràctiques. 

«L’experiència és molt profitosa, però 
som conscients que caldrà esperar un 
temps, potser anys per veure’n els re-
sultats. És un treball de formiga: anar 
fent petites coses, aprofitant iniciatives 
dels nostres associats i desenvolupant 
les idees que semblen més interessants. 
Una dels estudiants podia haver acabat 
al gener, però va decidir continuar fins 
el juny. Ara estan col·laborant amb el 
grup de teatre juvenil, que va començar 
el passat mes de març amb més de 12 
adolescents. Han dinamitzat la secció 
a través del Twitter i el Facebook i van 
engegar un fòrum de debat que té lloc 
després del documental del mes.
És una magnífica experiència i molt re-
comanable, que esperem poder repetir. 
Agraïm molt aquesta possibilitat que 
ens ha permès engegar noves activitats, 
millorar les que estem fent i disposar de 
dos voluntaris molt qualificats. La ges-
tió i l’enllaç que fa la Federació és vital 
per al nostre Centre, ja que ens permet 
disposar d’un servei que altrament seria 
impossible. »

CLUb
deL
dIReCTIU

Informació exclusiva
i avantantges
per a directius

Sabem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitat, per això el 
Club del Directiu et fa la vida més fàcil. Tots junts en xarxa serem més forts!

tota  la  informació  a : www.ateneus.cat

serVeis infoFAC 28 juny 2013 ConVenisinfoFAC 28 juny 2013

Animadora sociocultural a Sant Vicenç de Sarrià.



any 2003 s’obria al 
món virtual el lloc 
web xarxanet.org, un 
projecte impulsat pel 

Departament de Benestar i Família 
de la generalitat de Catalunya que 
té l’objectiu d’implicar diferents 
entitats representatives del territori 
en la redacció i publicació de 
continguts. Deu anys després les 
entitats continuen sent les veritables 
protagonistes d’aquest portal 
informatiu especialitzat en voluntariat 
i associacionisme.

xarxanet.org està estructurat en 
portals temàtics, i la Federació 
d’Ateneus de Catalunya és la 
responsable de publicar i gestiona el 

portal Comunitari, que aglutina les 
notícies relacionades amb l’ateneisme, 
associacions i entitats veïnals, 
d’educació en el lleure i socials.

La finalitat del portal és enfortir 
les entitats i millorar la tasca dels 
voluntaris i reforçar el sector associatiu 
català. Per aquests motius es difonen 
les activitats de tots els sectors 
associatius, es crea debat i opinió 
entorn del tercer sector, el voluntariat 
i l’associacionisme, s’assessora  les 
entitats per aconseguir millorar la seva 
gestió interna i el seu funcionament. 
A més, vol convertir-se en un punt de 
trobada entre associacions i voluntaris 
i crear xarxa i sinergies.
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xArxAnet.org 
el PortAl de 
l’AssoCiACionisme
i el VolUntAriAt

qUè Us oFereix xArxAnet.org?

inFormACió: notícies sobre 
el món del voluntariat i 
l’associacionisme.

AgendA: esdeveniments, actes, 
xerrades, activitats, relacionats 
amb el tercer sector i el 
voluntariat.

bUtlletins esPeCiAlitzAts: 
podeu subscriure-us de forma 
gratuïta als diferents butlletins 
dels portals (Comunitari, 
Cultural, Ambiental, Social, etc.).

bUtlletí de FinAnÇAment: 
aquesta newsletter és 
una novetat que informa, 
cada setmana, de totes les 
subvencions, convocatòries, 
premis i ajuts d’arreu de 
Catalunya.

ProPostes de VolUntAriAt i 
CerCAdors d’entitAts.

biblioteCA esPeCiAlitzAdA: 
documents i llibres digitalitzats.

AssessorAment i reCUrsos en 
diFerents àmbits (formació, 
econòmic, projectes, jurídic...)


