Com afecta la Reforma Fiscal
a les entitats no lucratives?

El 27 de novembre de 2014 s’aprovava l’anomenada reforma fiscal que inclou: La Llei 26/2014, de l’IRPF, la Llei
27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, de l’IVA. A partir de l’1 de gener de 2015 totes les entitats,
sense excepció, hauran de presentar l’impost de societats.

Què implica haver de
presentar l’impost?
Comporta que les entitats hauran de
portar la comptabilitat en la modalitat
de doble partida i de forma que quedin
identificats els ingressos i les despeses
exemptes i no exemptes. Caldrà
disposar d’un programa informàtic
adaptat al Pla de comptabilitat de les
entitats no lucratives.
Implicarà una despesa
econòmica?
No necessàriament. Totes aquelles
entitats que no facin activitat
econòmica i que no tinguin ingressos
de rendes no exemptes -com ara els
interessos bancaris- no hauran de
pagar res en concepte d’impost de
societats. En cas d’existir beneficis
d’activitats econòmiques, el tipus
impositiu a aplicar serà d’un 25%.
Ara bé, les entitats probablement
hauran de dedicar uns recursos
econòmics per adaptar la comptabilitat
i confeccionar l’impost de societats.

en portada
REFORMA FISCAL
passem comptes
visites al territori

Quan s’ha de presentar l’impost?
La llei afecta els exercicis econòmics
iniciats durant el 2015. La presentació
de l’impost s’ha de fer dins dels 25
dies naturals següents als sis mesos
posteriors a la finalització de l’exercici
econòmic de l’entitat.
Si l’exercici econòmic va de gener a
desembre, la comptabilitat de doble
partida s’haurà de portar des de
gener de 2015 i hauran de presentar
l’impost entre l´1 i el 25 de juliol de
2016. Si l’exercici econòmic és de
setembre a agost, hauran de portar la
comptabilitat de doble partida des de
setembre de 2015. Un exercici iniciat al
setembre de 2014 no es veuria afectat.
La llei afecta les entitats
declarades d’utilitat pública?
Les entitats acollides a la Llei 49/2002
no es veuen afectades per la reforma
fiscal, perquè ja estaven obligades a
presentar l’impost i seguiran tributant
al 10% per les rendes no exemptes
com fins ara. La resta d’entitats
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declarades d’utilitat publica sí que
es veuran afectades: a partir de 2015
estaran obligades a presentar l’impost
de societats.
FORMACIÓ OBLIGACIONS FISCALS 2015
La Federació organitza una formació
per explicar i resoldre dubtes sobre la
Reforma Fiscal.
BARCELONA: 10 de gener
Lloc: Centre Moral i Cultural de
Poblenou
Hora: de 10 a 14 h
Tàrrega: 17 de gener
Lloc: Biblioteca Central Comarcal
Hora: d’11 a 13 h
Reus: 24 de gener
Lloc: La Germandat de St. Isidre i
Sta. Llúcia
HORA: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions:
www.ateneus.cat /
ateneus@ateneus.cat
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visites al territori

E

ntre els mesos de setembre i desembre s’han realitzat
diferents visites al territori per tal de conèixer de primera
mà la realitat de les entitats federades i acostar-se també
a les entitats no federades.
Federades:
· La Passió
Esparreguera (Baix Llobregat)

No federades:
· Centre Catòlic de Sants
Barcelona (Barcelonès)
· La Lira Societat Cultural i Esportiva
Barcelona (Barcelonès)
· Foment Cardoní
Cardona (Bages)
· Ateneu de Manlleu
Manlleu (Osona)

· Orfeó Lleidatà
Lleida (El Segrià)

· Centre Cultural i d’Esbarjo
Sant Pol de Mar (Maresme)

· Ateneu Popular Garriguenc
Les Borges Blanques (La Garriga)

· Societat la Flor de la Palma
Teià (Maresme)

· Ateneu Golmesenc
	Golmés (Pla d’Urgell)
· Ateneu Popular
La Fuliola (Urgell)
· Ateneu Popular Plana d’Urgell
Mollerussa (Pla d’Urgell)
· Ateneu Popular de Ponent
LLeida (El Segrià)
· Foment Cultural i Artístic
Molins de Rei (Baix Llobregat)
· Joventut Catòlica
Molins de Rei (Baix Llobregat)

Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui

· Casino de Caldes de Montbui
Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
· La Catequística
Figueres (Alt Empordà)
· Casino Menestral Figuerenc
Figueres (Alt Empordà)
· Societat Coral Erato
Figueres (Alt Empordà)
· Primer Casino de Blanes
Blanes (La Selva)
· Lluïsos de Gràcia
Barcelona (Barcelonès)

La Passió d’Esparreguera

· Ateneu Cultural i Recreatiu
Santa Margarida de Montbui (Anoia)
· Centre Cultural i Artístic
Castellbisbal (Vallès Occidental)
· La Concòrdia
Cabrils (Maresme)
· Centre Cultural Els Catalanistes
Barcelona (Barcelonès)
· Ateneu Hortenc
Barcelona (Barcelonès)

Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei

NOVES ENTITATS FEDERADES

A

24 de desembre la Federació suma 164 entitats
federades. Les noves incorporacions són:

· Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca
Sentmenat (Vallès Occidental)
· Sociedad Coral Recreativa El Ciervo
Sabadell (Vallès Occidental)
· Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny
Balsareny (Bages)

Club del Directiu

D

Des del mes d’abril hem sumat 40 nous membres del
Club del Directiu. En total 348 persones gaudeixen
d’informació directa d’interès per a les entitats i es
beneficien dels avantatges de ser-ne membres.

TROBADES TERRITORIALS

L

a Federació ha organitzat periòdicament trobades al
territori amb l’objectiu de presentar els nous projectes
i serveis, i apropar-se a les entitats per conèixer de
primera mà la seva realitat. Des del mes de setembre se
n’han celebrat quatre: a Reus, a la Germandat de Sant Isidre
i Santa Llúcia; a Golmés, a l’Ateneu Golmesenc; a Figueres, a
la Catequística; i a Lleida, a l’Orfeó Lleidatà.

Junta directiva reunida a l’Ateneu Golmesenc

FORMACIÓ 2014
«Com preparar una subvenció»
El 25 d’octubre va tenir lloc una formació en subvencions
a l’Ateneu Cultural Catalònia de L’Hospitalet de Llobregat.
L’objectiu de la jornada, dirigida per Alfons Tiñena, era
aprendre a presentar subvencions de forma atractiva
mitjançant una correcta formulació, un adequat
finançament, una impecable execució i una estricta
avaluació. Van participar-hi 11 persones, representant a 6
entitats.
«Tècnics de teatre: Llums i acció»
El 15 de novembre al Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
va tenir lloc una formació en tècnics de teatre impartida
per l’empresa Acústic Barna amb la qual la Federació hi
té un conveni de col·laboració. Van assistir-hi 13 persones
representants de 6 entitats. Durant la sessió es va parlar
de com funcionen les instal·lacions elèctriques; els tipus de
focus i els diferents elements d’il·luminació, a més a més
del funcionament de les taules de llums.

Assemblea de la Federació
d’Ateneus 2015 i eleccions
a la Junta

D

issabte 7 de març a la seu del Casal la Principal de
Vilafranca del Penedès celebrarem l’Assemblea
Ordinària de Socis de la Federació d’Ateneus coincidint
amb que la ciutat ha estat declarada Capital de la Cultura
Catalana 2015. Enguany es celebraran eleccions a la Junta
Directiva, la convocatòria s’obrirà a principis d’any però
podeu anar preparant les vostres candidatures.
La gestió de la Federació ha de ser una tasca compartida
entre tots els que en formem part i la renovació i ampliació
d’aquest òrgan directiu és tant una necessitat com una
oportunitat de participar-hi activament.

FORMA’T

Els Carlins de Manresa
premiats pel projecte de
dinamització

Trobada de programadors
de l’Espai A, a la Fira de
Manresa

L

E

a tretzena edició del Premi Simeó Selga ha estat pel
projecte de «Dinamització Cultural i Revitalització
del Barri Antic de Manresa» presentat per la Fundació
Privada Cultura i Teatre i el Casal Familiar Recreatiu que
gestionen la sala Els Carlins de Manresa. Aquest premi
ajuda econòmicament un projecte d’interès social, i en
aquest sentit el projecte premiat vol engegar un procés per
fomentar l’entorn cultural i associatiu del barri amb especial
èmfasi en el teatre.

ls programadors d’ateneus que la temporada 2014 van
participar a l’Espai A van poder-se reunir, en el marc de
la Fira Mediterrània de Manresa, amb el Director General
de Cultura Popular, Lluís Puig, i el director de la Fira, David
Ibàñez. L’objectiu de la trobada era treballar temes com
són la programació, la utilització dels espais escènics i la
formació en la creació de nous públics i la programació en
xarxa. També es va aprofitar per fer una ruta per alguns dels
espectacles recomanats.

«Entitats s’escriu amb A»

R

àdio Ateneu del Clot ens ha cedit un espai mensual
per dur a terme un programa sobre associacionisme
i ateneus. Podeu escoltar-nos el primer divendres de
cada mes a través del web (ateneudelclot.com/radio/) o
descarregar-vos el podcast del programa.

Fòrum Ateneus 2014

R

epresentants de la Federació d’Ateneus i d’algunes
entitats membres, van assistir com a ponents al
primer Fòrum Ateneus 2014 que va tenir lloc a Còrdova.
Organitzat per la Federación de Ateneos de Andalucía i per la
FAC va servir per intercanviar experiències sobre participació
i direcció activa dels ateneus.

La Federació forma part
de diferents consells

E

n els darrers mesos la Federació d’Ateneus ha estat
escollida per formar part de diferents Consells entre els
quals es troben el Consell Social de l’Ateneu Barcelonès,
el Consell de l’Associacionisme Cultural i el Consell Social
de Cultura, relacionats directament amb el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el Consell de
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, com a
representant de l’àmbit cultural. Aquest darrer depèn del
Departament de Benestar Social i Família i la Federació
va ser escollida juntament amb la Fundació la Roda, per
representar l’àmbit cultural.

Premi Arlequí pel Grup de
Teatre del Centre Moral
d’Arenys de Munt

E

l premi Arlequí és un guardó que entrega la Federació de
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya a entitats, grups
i persones que ajudin a difondre, defensar i fomentar el
teatre amateur. Enguany el guardó en la categoria Especial
ha estat pel grup de Teatre del Centre Moral d’Arenys de
Munt per l’obra teatral Petjada en motiu de la celebració del
«Centrenari» de l’entitat.

E

l Catàleg Impulsa’t és una eina que té com a objectiu facilitar-vos actuacions en viu, conferències, xerrades i
exposicions, entre altres per programar i oferir als vostres socis. De manera trimestral destacarem dins de l’InfoFAC
algunes de les activitats que també podeu consultar al web a l’apartat Catàleg Impulsa’t.

ACTUACIÓ EN VIU

Tu i jo Clown Cia: Veus
Veus és un espectacle clown per a tots els públics que explica la
història de la Mô a través del joc i de l’humor. Fa molt de temps que
la Mô escolta veus que són dins del seu cap i a vegades l’ajuden, a
vegades l’espanten, però sempre l’acompanyen. La Mô carrega una
enorme maleta plena d’objectes valuosos per inesperats… Què en
farà?
Preu: 300¤
Contacte: Elisenda Rué elisenda_rue@hotmail.com - 639 358 334

ACTUACIÓ EN VIU

Oscar Intente: Hem escollit
L’actor Òscar Intente fa un homenatge als principals poetes que han
contribuït a preservar i reivindicar la llengua i la cultura catalanes.
A través del muntatge Hem escollit, fa un repàs per les creacions de
Jacint Verdaguer, Pere Quart, Salvador Espriu, Josep Maria de Segarra,
Joan Salvat-Papasseit i Miquel Martí i Pol per representar les diferents
etapes que ha travessat Catalunya.
Preu: 350¤
Contacte: Òscar Intente - 675 669 065 - ointente@ilimit.cat

ACTUACIÓ EN VIU

Jove Ballet Solsoní: «Pinzellades»
«Pinzellades» és un recorregut per la història de la dansa que aproparà
l’espectador a un repertori eclèctic de músiques i coreografies
diverses. L’espectacle mostrarà peces d’estil neoclàssic, coreografies
clàssiques de Marius Petipa i El Trencanous de Txaikovski fins a
propostes contemporànies a ritme de C2C i Transiberian Orchestra.
Contacte: Montse 654 208 930 ǀ joveballetsolsoni@gmail.com
Cost: Desplaçament

DOCUMENTAL

«Desmuntant Leonardo»
Pilar Montoliu i Institut Nova Història presenten un documental
d’investigació històrica que aprofundeix en la figura del geni del
Renaixement, Leonardo da Vinci. En aquest documental s’explica la
nova historia d’aquest geni desmuntant-ne l’oficial, per desvelar:
qui era, en realitat, Leonardo?
Preu: 150¤ + IVA (sense conferenciant). 250€+IVA en concepte de drets
d’exhibició i per l’assistència de Jordi Bilbeny com a conferenciant,
per parlar del documental i aportar informació ampliada de les seves
investigacions sobre Leonardo da Vinci.
Contacte: Xavier Granada - xaviergranada@me.com

XERRADA

L’assertivitat: un recurs a l’abast per la
nostra estabilitat
Xerrada a càrrec del psicòleg Francesc J. Fossas on explica com
aprendre les habilitats de l’assertivitat, la capacitat d’expressar els
nostres pensaments, opinions i sentiments de manera eficaç, amb
confiança, serenor, fermesa, d’autoafirmar els propis drets, sense
deixar-se manipular i sense manipular als altres.
Preu: Activitat gratuïta
Contacte: Francesc J. Fossas - fjfllb@gmail.com - 681 228 052

PRESENTACIÓ

Presentació i lectura teatralitzada de la
novel·la «L’esclau de la sal»
La novel·la de Manel Bonany narra la història darrere d’una llegenda,
la d’un home i un drac. Una gesta prodigiosa protagonitzada per un
jove esclau a la Tàrraco romana del segle IV dC. La productora Ada
Media ha dut a terme la creació del teaser audiovisual de la novel·la
on hi participen Pep Anton Muñoz, Miquel Sitjar i Ramon Godino,
entre altres.
Preu: Activitat gratuïta
Contacte: Federació d’Ateneus ateneus@ateneus.cat I 932688130

SORTIDES

Sortides Guiades
Us animem a visitar la seu d’un dels parlaments més antics del món,
el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions. Reserveu
el dia i l’hora que més us convinguin i un guia especialista us
acompanyarà pels espais més emblemàtics del Palau, us descobrirà la
història de l’edifici i us explicarà les funcions del Parlament i la tasca
dels 135 diputats que representen el poble de Catalunya.
Preu: Activitat gratuïta, cal cita prèvia. Durada 45 minuts.
Contacte i reserves a través del web del Parlament www.parlament.cat

SERVEI DE MATERIAL:
CARNETS PER ENTITATS

E

steu pensant en renovar o en fer carnets de socis per
l’entitat? Ara que comença l’any, si esteu pensant en
renovar o fer carnets de socis per a l’entitat recordeu que
des de la FAC us oferim preus especials a través del serveis
de material. Hem signat un nou conveni amb l’empresa
Tecnocard i podem oferir preus encara més econòmics.
Els carnets es poden personalitzar amb el disseny que ens
indiqueu, són de plàstic dur, i poden tenir banda magnètica
o codi de barres, s’imprimeix a quatre tintes, per davant i
per darrera i hi ha la possibilitat de fer reimpressions.
Després des de la Federació us imprimim les dades de cada
soci i us els fem arribar a l’entitat.

SERVEI D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA:
CONTRACTACIÓ LLUM
I GAS

V

oleu reduir el cost de la factura de la llum i del
gas? Dins del Servei d’Eficiència Energètica us oferim
la possibilitat d’acollir-vos a les condicions de tarifa
recollides en l’acord marc signat entre la FAC i Gas Natural
Fenosa. Per fer-ho cal demanar a la FAC a través del correu
electrònic ateneus@ateneus.cat que EFIENER, l’empresa
encarregada de gestionar el servei us faci un càlcul
personalitzat de l’estalvi que us representen les noves
tarifes de Gas Natural. Si no ho heu fet abans, cal enviar les
tres darreres factures d’electricitat i de gas de què disposeu.
Si la nova proposta us resulta interessant podeu demanar a
través de la FAC que Gas Nataural us prepari el nou contracte
amb la vostra entitat.
Preu: Les entitats que es vulguin acollir a aquest acord
hauran d’abonar la quantitat de 75,00¤€(import anual).
Si només demaneu el càlcul personalitzat i finalment no
canvieu de companyia el cost serà de 30,00¤ (import anual).

SERVEI DE MATERIAL:

SERVEI COMPTABLE
I FISCAL

T

eniu dubtes sobre fiscalitat i comptabilitat? Podeu
contactar amb els nostres assessors experts en
gestió de la comptabilitat d’entitats i associacions.
Ofert a través de l’empresa Gestió Fass consisteix en un
assessorament especialitzat en temes comptables, fiscals i
laborals de les entitats sense ànim de lucre. Dóna resposta
a temes com l’interès de l’exempció d’IVA; les obligacions
fiscals i comptables; l’Impost de Societats; la remuneració
dels monitors i els voluntaris; o el cost de la contractació de
personal, entre altres. També ofereix preus especials per la
gestió de la comptabilitat, les nòmines, etc.
Per demanar una consulta presencial o fer un assessorament
presencial: ateneus@ateneus.cat

subministres

Roser Nadal i Carles Vives
Si esteu pensant en encarregar un guardó commemoratiu, un record
o una peça d’artesania única, la Roser Nadal i en Carles Vives són
artesans especialitzats en peces commemoratives i guardons.
Precisament ells són els creadors de l’emblemàtic premi Ateneus.
Descompte del 10% per a federats
Contacte: Roser Nadal / Carles Vives
Telèfon: 938 400 039 / 620 990 789 / 699 977 759
Mail: rnadalvinyeta@gmail.com

subministres

Consdecor
Impressió, arts gràfiques, reprografia, papereria i molt més. Des de fa
molt temps treballem amb aquesta empresa que ofereix a més a més
un 10% de descompte per entitats federades.
Descomptes del 10% per a federats
Contacte: Joan Vallcorba
Telèfon: 934 155 585 / 659 918 052
Mail: joan@consdecor.com
Web: www.consdecor.com

25 anys de Premis Ateneus

E

l dilluns 15 de desembre el Born Centre Cultural va
acollir més de 280 persones durant l’acte d’entrega
de la vint-i-cinquena edició dels Premis Ateneus. En
començar l’esdeveniment, que va estar presentat per en
Jaume Bernadet de Comediants, es va llegir el manifest dels
Premis Ateneus que començava amb les següents paraules:
«Tots els que avui estem aquí reunits volem manifestar
que en un moment o un altre, fins i tot de forma crònica,
hem estat tocats per l’ateneïsme». Un manifest que volia
destacar la necessitat de seguir impulsant aquests guardons
que donen visibilitat i posen en valor la tasca feta per les
entitats.
Premi de Votació Popular

Per primera vegada, en col·laboració amb el Diari Ara, s’ha
fet entrega del Premi de Votació Popular. El guanyador,
gràcies als vots aconseguits a través d’una pàgina web
habilitada expressament per a l’ocasió, ha estat la Fundació
Ateneu de Sant Roc pel projecte XXXII Fira d’artesania i
mostra d’entitats i serveis. El premi per aquesta nova
categoria inclou, una subscripció durant un any al Diari Ara
i una col·lecció de llibres sobre narrativa catalana del s.XX o
poetes catalans del s.XX.

Premiats 2015 amb les autoritats assistents. Autor: Toni Galitó.

Reconeixement a la Integració Social
Per segon any consecutiu en col·laboració amb la
Federació Catalana de Voluntariat Social, s’ha fet entrega
del Reconeixement a la Integració Social al projecte «La
diversitat social al Centre» que lluita per la normalització
social de les persones en risc d’exclusió del barri de Sarrià.
Aquest projecte el duen a terme conjuntament El Centre
Cultural de Sant Vicenç de Sarrià i el Centre Assís.
L’objectiu d’aquest reconeixement a la integració social és
donar valor públicament a les bones pràctiques que porten
a terme conjuntament els ateneus i les entitats socials de
Catalunya. I tal i com va expressar la Consellera de Benestar
Social i Família, Neus Munté, ha de servir per “posar de
manifest la tasca voluntària de les entitats feta des de la
democràcia, el civisme i la solidaritat”.
Reivindicació dels ateneus
En acabar l’acte de lliurament, el Conseller Ferran Mascarell
va dirigir unes paraules als assistents per recordar que «és
impossible parlar de la història cultural de Catalunya, sense
fer menció als ateneus» així com del seu progrés social i
econòmic. Va afegir que «els ateneus són estructures de
societat imprescindibles».

Guanyadors
de les categories
dels Premis
Ateneus 2014
Aniversaris
de les entitats
25 ANYS: Ateneu de Tarragona (1989).
100 ANYS: Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal (1914),
Societat Cultural i Recreativa L’Aliança de Cubelles (1914),
Societat Sant Telm de Corbera de Llobregat (1914).
125 ANYS: El Centre de Llorenç del Penedès (1889), La Lira
Vendrellenca del Vendrell, (1889).
150 ANYS: Casino de Caldes de Montbui (1864) i l’Ateneu
Hortenc, (1864).

Premi Jove, proposa! 2014
1r. Agrupament Escolta Ermessenda de Carcassona, el nou
agrupament del Casc Antic, del Centre Sant Pere Apòstol de
Barcelona.
2n. Grup de Teatre Musical de Joves, de Lluïsos d’Horta de
Barcelona.
3r. Xarxa bàsquet – Xarxa jove, del Casal Societat La
Principal de Vilafranca del Penedès.
Premi als Mitjans de Comunicació
1r. El fil imaginari, del Casal Societat La Principal de
Vilafranca del Penedès.
2n. Ateneu 2.0, de l’Ateneu Popular de la Fuliola.
3r. Sistema de comunicació integral, dels Lluïsos d’Horta de
Barcelona.
Premi a la Creativitat Artística
1r. Escacs vivents, Centre Moral d’Arenys de Munt.
2n. El portador de lletres, de l’Ateneu Golmesenc.
3r. 1a Mostra de Grups Juvenils Amateurs de teatre de
Catalunya, de l’Agrupació Congrés.
Premi a la Capacitat d’Innovació
1r. Jove emprèn/Espai Jove de Treball, Ass. Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià.
2n. Consell Participatiu de L’Espai Orfeó, Orfeó Lleidatà.
3r. Nova Imatge pels 90 anys de l’Ateneu, de l’Ateneu de
Sant Celoni.
Premi al Foment de la Participació
1r. Cartografies sensibles, Plataforma d’Educació Social:
Salesians Sant Jordi.
2n. XXXII Fira d’Artesania i Mostra d’entitats i serveis,
Fundació Ateneu Sant Roc.
3r. Diumenges en Família, La Farinera, Ateneu del Clot.
Premi de Votació Popular
Fundació Ateneu de Sant Roc pel projecte XXXII Fira
d’artesania i mostra d’entitats i serveis.
Reconeixement a la Integració Sociocultural
«La diversitat social al Centre» de El Centre Cultural de Sant
Vicenç de Sarrià i el Centre Assís.

Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la
Generalitat. Autor: Toni Galitó.
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en quant a dansa.
Fira Mediterrània 2014
La 4a temporada de l’Espai A compta, a més, amb un
total de 18 ateneus, 3 més que en l’edició anterior, on
La Direcció General de Cultura Popular ha convidat als
tindran lloc les diferents actuacions entre els mesos
programadors d’ateneus participants a la tercera temporada
de febrer i abril de 2015 i es preveu que en total es
de l’Espai A, a gaudir de la Fira Mediterrània 2014. A més
facin una seixantena de funcions.
a més de poder veure els espectacles programats, els
participants podran trobar-se amb el Director General de
Més informació al web: www.espaia.cat
Cultura Popular, Lluís Puig, i el director de la Fira, David
Ibàñez. L’objectiu és treballar temes sobre la programació,
la utilització dels espais escènics i la formació en la creació
de nous públics i la programació en xarxa.
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