




La Federació d’Ateneus de Catalunya es va fundar el 1983 com a entitat 
de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions culturals. Trenta 
anys després, seguim treballant per oferir serveis als nostres federats, 
defensar els interessos i donar visibilitat al moviment, promocionar i 
potenciar la cultura catalana, fomentar el model d’associacionisme i 
esdevenir un interlocutor vàlid amb l’administració. Actualment som 
162 entitats federades, que sumen més de 92.000 associats a tot 
Catalunya.

Hem celebrat tres Congressos, vint-i-quatre edicions dels Premis Ate-
neus i hem posat en marxa nombrosos projectes. L’any 2012 es va 
inaugurar l’exposició itinerant “Catalunya, terra d’ateneus” per donar a 
conèixer el moviment ateneístic a la ciutadania. Per aquest 2014 està 
previst el desplegament del nou pla estratègic que ha de marcar els 
passos a seguir per la FAC fins a l’any 2020.

La Federació la formem un grup de persones que voluntàriament cons-
tituïm la Junta Directiva de la FAC i també un equip tècnic que dia a 
dia treballem per vetllar pels interessos dels nostres ateneus. Tots els 
membres d’aquesta Junta estem vinculats d’una manera o d’una altra 
en alguna entitat federada.

Amb tot plegat, creiem que qui millor que els propis ateneus perquè us 
expliquin les principals raons per adherir-vos a la Federació d’Ateneus 
de Catalunya. És per això que hem demanat a presidents i directius 
que us expliquin les seves raons per formar-ne part.

Raons 
Federar-te per
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Xavier Filella  - President del Centre de leCtura de reus



     Donen 
Visibilitat 

Entitats

#1
3

a les
 nostres

Creiem que la feina que fem dins de les nostres entitats a vegades és 
poc visible i és per això que des de la Federació d’Ateneus volen pro-
mocionar i millorar la visibilitat de la tasca que realitzen les nostres 
entitats. 

El treball conjunt amb altres organitzacions, no només amb les admi-
nistracions, crea un teixit compacte que permet unir esforços, optimi-
tzar recursos i aconseguir més força i visibilitat per al nostre col·lectiu. 
Això ho aconseguim a partir de diferents àmbits i projectes com ara 
formar part del Consell d’Associacions de Barcelona o amb l’Anuari 
on es mostra  un recull de dades amb l’objectiu de donar a conèixer la 
complexa realitat de les nostres associacions i ateneus i comptabilit-
zar-ne l’activitat, la incidència i els impactes socials i econòmics que 
en resulten.

Des de la Federació treballen en la visualització del moviment ateneís-
tic, amb l’edició d’un llibre, l’exposició itinerant “Terra d’Ateneus”, 
i el contacte amb els mitjans de comunicació. Tot amb l’objectiu de 
renovar la visió dels ateneus al segle XXI.



agustí arasa - President del Centre Obrer de la sènia



els
     Defensen 

nostres
Interessos

#2
Sota una mateixa denominació, «ateneu», la Federació ha aconseguit 
unir les voluntats d’entitats que amb més de vint denominacions simi-
lars defensem un mateix model de treball fonamentat en la defensa de 
la llengua, la cultura i la identitat del nostre país des de la vertebració 
de la societat civil. Aquesta fusió d’activitat, identitat i civisme és el 
que ha convertit els nostres ateneus catalans en un fenomen únic i 
vigent al llarg de gairebé dos segles.

Des de la FAC es vol donar èmfasi al Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya (PECCat), i de com aquest no ens va tenir en compte en el 
seu moment, amb la consegüent inversió en nous equipaments muni-
cipals en comptes de rehabilitar i ajudar els ja existents al territori. 

La Federació també vol remarcar la necessitat d’alleugerir els tràmits 
per la declaració de les entitats d’utilitat pública per tal de poder gau-
dir dels avantatges que proposa la reforma de la Llei de Mecenatge i 
de recuperar el Pla Ateneus per la rehabilitació d’espais.

D’altra banda també tenim el Manifest dels Ateneus on es posen els 
espais, infraestructures i coneixement de les entitats culturals, al ser-
vei de Catalunya. 
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Josep Gili - President del Centre MOral i Cultural 
         del POblenOu de barCelOna
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Ens
 mantenen

Informats
#3

La informació és clau i per aquest motiu la Federació d’Ateneus publica 
de forma periòdica informes i resums sobre diferents temes d’actualitat 
que poden ser d’interès per a nosaltres. Aquest és un dels valors afe-
gits de la Federació. Els principals mitjans per tenir-nos informats són 
l’InfoFAC, la revista Ateneus i el Club del Directiu.

L’InfoFAC és una publicació trimestral de caràcter intern que recull tots els 
esdeveniments i temes d’interès relacionats amb la Federació d’Ateneus 
de Catalunya i amb nosaltres, les entitats que en formem part.

La revista Ateneus és una capçalera especialitzada en el món ateneístic 
i l’associacionisme cultural català, que conté reportatges, entrevistes i 
articles en profunditat sobre el món que vincula les nostres entitats al 
món ateneístic. Està produïda per la Federació d’Ateneus de Catalunya 
i s’edita semestralment.

Formar part del Club del Directiu són tot avantatges. La Federació sap 
l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitat sense ànim de 
lucre. Per aquest motiu, ens volen ajudar a què la feina del dia a dia 
dels directius i directives de les nostres entitats federades sigui una 
mica més fàcil. I per això els avantatges que ens dóna formar part 
d’aquest club són els de rebre el butlletí electrònic que envien setma-
nalment, rebre SMS en cas de convocatòria de subvencions, rebre la 
revista Ateneus a casa i un seguit d’ofertes culturals.

Josep Gili - President del Centre MOral i Cultural 
         del POblenOu de barCelOna



Marta buch - Gerent dels lluïsOs de GràCia de barCelOna
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    Obtenim
Retorn
     

#4

Des de la Federació d’Ateneus intenten que la inversió que fem sent 
membres federats sigui retornada amb escreix. Els serveis i suports que 
obtenim reforcen i valoritzen el fet de ser socis i la quota no és vista 
com una despesa. És bo que haguem de pagar una quota, sinó serien 
100% dependents de l’Administració i això els debilitaria molt. Però a 
la vegada miren de donar el màxim de retorn possible a aquesta taxa. Ja 
sigui a través de negociacions indirectes, com poden ser la contractació 
elèctrica o les assegurances. O bé de forma directa com són els Premis 
Ateneus, l’Espai A, el programa Impulsa’t o l’Explica’ns, o les beques 
a associats que fa que puguem tenir un retorn econòmic directe per a 
l’activitat que fem. 

Només els serveis que es presten ara mateix amb els assessoraments, 
la contractació de l’electricitat conjunta, les assegurances, l’ajuda amb 
les subvencions, ja són raons de pes per federar-se. 

 de la

Quota



Patrícia linares - Presidenta de la sOCietat l’aMistat de Cadaqués
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en
Treballar    

#5

Un dels principals objectius de la Federació és fomentar el treball 
en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre les associacions culturals 
catalanes. Intenten consolidar processos entre ateneus que aporten 
un bagatge i una potencialitat que de manera individual no podríem 
tenir, i és per això que ens donen una representativitat i busquen un 
reconeixement per part de l’Administració. La Federació fa de pont 
entre nosaltres, els ateneus, i les administracions i programa activitats 
de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les 
associacions culturals d’arreu del país.

La força del treball en xarxa i la feina feta de representació davant els 
ateneus, està generant una inèrcia de futur positiva per tots nosaltres, 
per aconseguir aquest caire unificador i de futur que tots perseguim.

Xarxa

 

Ens ajuden
a



enric navàs - President de l’ateneu POPular de POnent de lleida
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#6
Actualment som més de 160 associacions culturals que formem part 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya, rebent el suport i assessora-
ment en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, 
de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions 
informàtiques.

A més a més de donar-nos suport en temes com la formació, 
l’assessorament i la gestió, defensen els nostres drets i promouen el 
model associatiu que proposem.

Hi ha una part de suport en la gestió que és molt útil i que pot ser molt 
interessant més enllà de la força que comporta el fet d’agrupar-se. I 
per això sempre estan al nostre costat per tot allò que necessitem. 
Estan oberts a acollir qualsevol proposta que els hi puguem proposar 
i si és possible, ens ajuden a poder-les tirar endavant.

També compten amb un equip tècnic de dinamitzadors culturals espe-
cialitzats en associacionisme i desenvolupament comunitari que, amb 
prèvia sol·licitud, durant 5 mesos, dedica 4 hores setmanals de treball 
a l’entitat per tal d’ajudar-la a programar activitats de forma eficient i 
millorar la seva gestió optimitzant recursos. 

Assessors

Estan al
Nostre Costat

amb els 



Miquel andreu - President de l’ateneu POPular GarriGuenC 
      de les bOrGes blanques
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Resoldre
#7

La Federació és un vehicle més que mai necessari per ajudar-nos a fer 
el procés de transició perquè ens puguem adaptar als nous temps. Es 
preocupen perquè seguim sent una part important de l’associacionisme 
i la cultura del segle XXI sense perdre el bagatge i l’experiència que 
els ateneus tenim al darrere.

És per això que durant el 2013 des de la Federació s’ha començat a 
treballar en el que serà el futur Pla Estratègic de la FAC que marcarà 
els objectius i directrius de la Federació fins al 2020. La Federació 
d’Ateneus és, per tant, hereva d’aquest llegat i de la capacitat dels 
seus membres per reinventar-se constantment i per adaptar les estruc-
tures i el funcionament a les demandes del seu entorn.

Futur

Els Preocupa 

el Nostre

Miquel andreu - President de l’ateneu POPular GarriGuenC 
      de les bOrGes blanques



Carme lloverol - Presidenta de la sOCietat el CasinO 
                       de sant andreu de la barCa 



17

Compartim    
#8

A la Federació podem comptar amb un espai on podem compartir les 
experiències que portem a terme dins de les nostres entitats, i aque-
lles experiències que hem tingut amb algun dels serveis que se’ns 
ofereix des de la FAC. 

Durant l’any 2012 es va engegar el projecte de Turisme Ateneístic 
amb l’objectiu d’intercanviar experiències amb ateneus d’altres punts 
de l’Estat. De moment s’ha visitat la Comunitat Valenciana, Andalusia 
i Madrid. Aquestes visites ens han servit per conèixer altres realitats 
associatives i augmentar la projecció exterior de les nostres entitats.

Experiències



Montserrat Fontbona - Presidenta del Centre MOral d’arenys de Munt



19

Formen
#9

A la Federació podem comptar amb un espai on podem compartir les 
experiències que portem a terme dins de les nostres entitats, i aque-
lles experiències que hem tingut amb algun dels serveis que se’ns 
ofereix des de la FAC. 

Durant l’any 2012 es va engegar el projecte de Turisme Ateneístic 
amb l’objectiu d’intercanviar experiències amb ateneus d’altres punts 
de l’Estat. De moment s’ha visitat la Comunitat Valenciana, Andalusia 
i Madrid. Aquestes visites ens han servit per conèixer altres realitats 
associatives i augmentar la projecció exterior de les nostres entitats.

Ens



elena Ferré - Presidenta de la sOCietat reCreativa el retirO de sitGes
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Tots som
Ateneus

Les entitats hem rebut denominacions molt variades en funció de les 
ideologies que els van impulsar en un inici: ateneus, casinos, orfeons, 
cercles, círcols, centres, casals, foment, patronat..., i nosaltres els 
hem agrupat sota un mateix nom, Ateneu.

Ens reconeixem com un col·lectiu d’entitats que des de fa més de 
150 anys ens apleguem en tot el territori català per crear, acollir o di-
fondre la cultura catalana, promocionar l’esbarjo recreatiu i educatiu, 
promoure la formació de la persona, i promoure l’activitat cultural, 
esportiva i de lleure, tot potenciant la relació entre les nostres entitats 
i l’entorn local en el qual cadascuna està inserida, per a donar-li valor 
i fomentar els espais de convivència i democràcia.

#10



Perquè sense 
vosaltres no 
hi som tots



Però Sobretot:

-  Perquè us oferim un suport continuat en la tasca diària  
 que feu a les vostres entitats.

-  Perquè tenim firmats convenis amb més de 40    
 empreses perquè us ofereixin serveis preferents,   
 descomptes i avantatges.

-  Perquè treballem pel reconeixement que es mereix tot  
 el moviment ateneístic. 

-  Perquè treballem per a poder estar al vostre costat i   
 poder-vos oferir  tot allò que necessiteu.

I per damunt de tot...

Perquè sense vosaltres no hi som tots.
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Qui som? 
De la unió dels ciutadans neixen les entitats, de la unió de les entitats 
neix la Federació. La voluntat de sumar esforços per ampliar objectius i 
reforçar les activitats de lleure i cultura fetes envers la ciutadania són la 
raó de ser de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) des de 1983.

Amb més de 160 entitats federades, la FAC ha evolucionat d’acord amb 
les exigències i les necessitats del teixit associatiu sociocultural català al 
segle XXI.

Posicionament
La Federació treballa pel reconeixement de les entitats i associacions 
socioculturals com a vertebradores de l’activitat i la cultura dins les seves 
respectives comunitats. 

Revista 
Ateneus Treball

en Xarxa

Promoció 
i Difusió

Treball 
Institucional  



Treball Institucional  
Per la seva trajectòria i per les més de 160 entitats que la integren, 
la Federació es presenta davant de l’administració com un interlocutor 
vàlid a l’hora de lluitar pels interessos i projectes de les associacions 
culturals catalanes.

Amb projectes ambiciosos com l’elaboració d’un acord de país amb la 
Generalitat per reconèixer i potenciar el nostre moviment, la Federació 
esdevé veu i referent de la cultura viva del país i de les persones que la 
fan possible. 

Treball en Xarxa
El treball en xarxa és fonamental per tal de millorar el projecte i enfortir 
la societat civil catalana. Per aquest motiu apostem per participar en 
projectes compartits com la XeCAT, Xarxanet, el Consell d’Associacions 
de Barcelona, l’Espai A i la cooperativa de crèdit Coop57.

Promoció i Difusió
Treballa dia a dia per donar visibilitat al moviment i a les activitats de 
cada una de les entitats federades a través de les noves tecnologies, la 
modernització constant del web 2.0, la presència a les principals xarxes 
socials i un contacte fluid amb els mitjans.

Revista Ateneus 
És una publicació semestral creada per la Federació amb l’objectiu 
d’esdevenir referent de reflexió i anàlisi del moviment ateneístic i el teixit 
associatiu.
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Dia a dia
La FAC ofereix un suport continuat en la tasca diària de les entitats 
federades amb prestacions i avantatges d’acord amb les necessitats 
actuals del teixit associatiu. 

Serveis
Els serveis es basen en una assessoria i guiatge gratuïts, amb opció a 
preus especials per una gestió integral.

Recursos humans: assessoria laboral, gestió del 
programa de treballs en benefici a la comunitat, 
voluntariats i convenis de pràctiques.

Assegurances: assessorament personalitzat sobre 
cobertures i pòlisses necessàries per a l’entitat. 

Comptable i fiscal: assessorament en temes 
comptables, fiscals i laborals que puguin sorgir dins 
de l’entitat. 

Jurídic: assessorament i suport en matèria jurídica. 
Gestió del reconeixement d’entitat d’utilitat pública a 
preus especials.



Subvencions: informació constant sobre noves 
convocatòries d’ajuts i subvencions.  Suport en la 
gestió de peticions.

Dinamitzadors culturals: suport especialitzat a 
les entitats mitjançant un equip de dinamitzadors 
culturals gestionat per la fac.

Lingüístic: consultes i correcció lingüística 
professional gratuïta de textos breus.

Comunicació: assessorament per millorar la 
comunicació interna i externa de la vostra entitat. 

Formació: gestió i programació de formacions 
específiques i personalitzades per a les entitats a 
preus especials.

Material: lloguer gratuït d’equip d’imatge i so, i servei 
d’impressió de carnets de socis a preus especials.

Eficiència energètica: assessorament per reduir 
despeses en el subministrament d’energia i millorar 
l’eficiència a través d’efiener.
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Convenis
La Federació té subscrits convenis de col·laboració amb més de 40 
empreses de tots els àmbits (assegurances, rehabilitació d’espais, 
informàtica, comunicació, transport, oci i activitats, etc.) perquè ofereixin 
serveis preferents, descomptes i avantatges a les entitats federades.

Aquesta informació es pot trobar al web de la FAC i en el Catàleg de Serveis, 
una eina eficaç per la gestió diària que s’actualitza periòdicament.

A+ Valor Afegit
La FAC informa constantment a les entitats i als seus directius: 
l’infoDirectius, butlletí digital setmanal; La FAC informa, butlletí general; 
el web www.ateneus.cat, actualitzat a diari; i l’InfoFAC, trimestral. 

Periòdicament s’organitzen Jornades Informatives i s’editen resums i 
informes sobre temes jurídics, laborals, fiscals, etc. 

L’any 2012 es va crear el Club del Directiu, exclusiu per a directius i 
treballadors amb responsabilitat directives i de coordinació de les entitats 
federades que ofereix informació, avantatges i descomptes.

Participa!
Formar part de la Federació vol dir participar en projectes innovadors i 
ambiciosos que poden potenciar les activitats de les entitats i ofereixen 
incentius als associats.



Premis Ateneus
Des de l’any 1989 es convoquen ininterrompuda-
ment aquests guardons per premiar les iniciatives 
i l’esforç de les entitats socioculturals catalanes. 
Una de les categories és el Premi «Jove, propo-
sa!», una iniciativa que des de 2007 premia les 
millors iniciatives de joves per dur-les a terme en 
entitats federades. 

Espai A
Dins la majoria de les entitats federades trobem 
projectes de dansa, teatre, coral i cobla de gran 
qualitat, ambiciosos i atractius pel gran públic. 
Per això,  la Federació d’Ateneus ha coordinat des 
de fa 2 anys, conjuntament amb el Departament 
de Cultura, l’Espai A, la xarxa d’arts escèniques 
amateurs de catalunya que utilitza els ateneus 
com escenari. www.espaia.cat

Amics dels Ateneus
Hem creat el concepte d’Amics dels Ateneus per 
donar a conèixer i fer arribar a tots els públics la 
realitat del món associatiu i ateneístic. A través 
del web www.amicsateneus.cat es pot trobar 
informació general sobre els ateneus i realitzar 
activitats de lleure de Turisme Ateneístic.
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Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
Tel. 932 688 130
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
    Federació d’Ateneus
    AteneusCat





Trucan’s
932 688 130

www.ateneus.cat

+ info: ateneus@ateneus.cat

+info de com federar-se:


