


Qui Som?
La Federació d’Ateneus de Catalunya es va fundar el 1983 com 
a entitat de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions 
culturals. Més de trenta anys després, mantenim el diàleg contant, 
oferim serveis de proximitat i defensem els interessos de les nostres 
entitats associades.

Donem visibilitat al moviment,  promocionem i potenciem la cultura 
catalana, fomentem el model d’associacionisme i esdevenim un 
interlocutor vàlid amb l’administració.

Avui som més de 170 entitats federades, que sumem més de 
85.000 persones associades a tota Catalunya.

La Federació la formem un grup de persones que voluntàriament 
constituïm 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, enfortim el teixit associatiu sociocultural català a 
través de projectes que impulsen, cohesionen i visibilitzen l’activitat 
del moviment. Hem desplegat delegacions territorials arreu del país, 
creem xarxes d’intercanvi de coneixements, realitzem formació 
específi ca, recollim i difonem la veu del sector, assessorem i donem 
serveis en aspectes jurídics, fi scals, arquitectònics, i un llarg 
etcètera que respon a les necessitats de la raó essencial de la nostra 
existència: fomentar les relacions comunitàries entre les persones.

Com Treballem?
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. 

Treball en xarx a
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 el Consell de l’Associacionisme Cultural, 
el Consell d’Associacions de Barcelona, Xarxanet.org, l’Espai A i la 
cooperativa de crèdit Coop57.

Per mantenir un contacte real, constant i proper amb tot el territori, 
oferir serveis als federats i defensar els seus interessos des de la 
proximitat, la Federació d’Ateneus ha desplegat les Delegacions 
Territorials: Delegació Territorial de les Terres de Ponent, Delegació 
Territorial de les Comarques Gironines i Delegació Territorial de la 
Ciutat de Barcelona.

90.000 activitats anuals
100.000 m2 d’equipaments
1.600.000 assistents a activitats
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Treball institucional 
Per la seva trajectòria i per les més de 170 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. 

Promoció i difu sió
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, la presència a les principals 
xarxes socials i un contacte fl uid amb els mitjans. 

Comunicació interna Comunicació ex terna Entorm 2.0

InfoDirectius 
(butlletí setmanal)

InfoFAC 
(butlletí trimestral)

Memòria anual 

Revista Ateneus 
(semestral)

La FAC Informa 
(trimestral)

Anuari 

Xarxanet.org

Programa «Un quart d’ateneu» 
a Ràdio Estel

Programa «Comunitària»  
a Ràdio Ateneu del Clot

www.ateneus.cat

www.amigosateneos.com

www.espaia.cat

www.xtac.cat
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Recursos  humans Assessoria laboral, gestió del programa de treballs en 
benefi ci a la comunitat i convenis de pràctiques.

Assegurances Serveis integrals d’assegurances per a persones sòcies 
d’ateneus amb valors i preus cooperatius.

Comptable i fi scal Assessorament en temes comptables i fi scals que puguin 
sorgir dins de l’entitat. 

Jurídic Assessorament i suport en matèria jurídica. Contractes, 
Llei de protecció de dades i estatuts de les entitats.

Subvencions Informació constant sobre noves convocatòries d’ajuts i 
subvencions. Gestió integral de sol·licituds.

Dinami� adors
 culturals

Anàlisi i elaboració de plans estratègics per a entitats de la 
mà de dinamitzadors professionals.

Lingüístic Consultes i correcció lingüística professional gratuïta de 
textos breus.

Comunicació Assessorament per millorar la comunicació interna i externa 
de la vostra entitat. Creació de web/butlletins per a entitats.

Formació Gestió i programació de formacions específi ques i 
personalitzades per a les entitats a preus especials.

Material Cessió de projector i equip de so. Servei d’impressió de 
carnets de socis a preus especials.

Efi ciència 
energètica

Assessorament per reduir despeses en el subministrament 
d’energia: estalvi en gas i electricitat.

Arquitectura i 
enginyeria

Assessorament gratuït i gestió a preus especials d’arquitectura 
i enginyeria pel compliment de la normativa d’espais.

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



A+ Valor Afegit
 Avantatges i descomptes per als membres del Club del Directiu

 Convenis amb més de 40 empreses de serveis

 Sessions de formació (jurídica, laboral, fiscal, comunicativa, etc)

 Taules rodones d’intercanvi d’experiències entre el sector

 Implantem projectes d’integració social («Explica’ns»).

 Assegurança pels directius d’entitats

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, la Federació d’Ateneus convoca 
aquests guardons per premiar les iniciatives i l’esforç 
de les entitats socioculturals catalanes. 

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 coordina, 
conjuntament amb el Departament de Cultura, 
l’Espai A, una xarxa d’espectacles amateurs que 
utilitza els ateneus com escenari. www.espaia.cat

Amigos de los Ateneos
Espai virtual de coneixement i debat sobre els 
ateneus de parla hispana: www.amigosateneos.com

Programa Impulsa’t
La FAC ofereix anualment el programa «Impulsa’t», 
amb la finalitat d’ajudar a finançar activitats que fan 
els ateneus: actuacions en viu, tallers, exposicions i 
xerrades. 

Programa de beques <<Tots hi tenim lloc!>>
Programa de cohesió social i lleure que ofereix activitats 
socioculturals dels ateneus a persones que es troben 
en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-les i 
integrar-les a la societat.

Exposició dels Ateneus
Les entitats federades poden acollir l’exposició itinerant 
«Ateneus. Cultura i llibertat». La mostra recull les 
formes associatives catalanes, els seus antecedents i el 
seu desenvolupament en el teixit sociocultural del país 
des del segle XIX fins a l’actualitat. 

Llibre dels Ateneus
«Ateneus. Cultura i llibertat. Associacionisme a la
Catalunya contemporània» és l’obra que recull 
l’aportació dels ateneus a la formació i culturització de 
les classes subalternes. 

XTAC
La Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya, amb 
9.300 butaques, ofereix formació als programadors, 
avantatges i descomptes econòmics en la programació 
d’espectacles i una plataforma de venda d’entrades.

Beca de recerca històrica <<Terra d’Ateneus>>
Impulsada anualment per la FAC i l’IRMU, incentiva els 
treballs centrats en l’estudi de la repercussió social de 
l’associacionisme ateneístic. La beca està dotada amb 
3.000€ i la publicació del treball.
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#1 Donem visibilitat als ateneus 

#2 Defensem els interessos comuns del moviment 

#3 Us mantenim informats 
#4 Us oferim retorn de la quota 
#5 Treballem en xarxa
#6 Estem al costat de les juntes amb els nostres assessors
#7 Ens preocupa resoldre el futur dels ateneus 

#8 Compartim experiències 

#9 Us facilitem formació
#10 Tots som ateneus

10 Raons
per federar-te


