
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. 

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 

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

Entre 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)

· orfeó lleidatà
 LLEIdA (El Segrià)

· ateneu Popular Garriguenc
 LES BORgES BLANqUES (La garriga)

· 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)

· 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)

· 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)

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)

· Centre Cultural i d’esbarjo 
 SANT POL dE MAR (Maresme)

· societat la flor de la Palma
 TEIà (Maresme)

Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui 

La Passió d’Esparreguera 

Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei 



noves entitats fedeRades

A24 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

ddes 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

La 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

dissabte 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 

La 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.

«entitats s’esCRiu amb a» 

Ràdio 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  

Representants 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

En 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.

tRobada de PRoGRamadoRs 
de l’esPai a, a la fiRa de 
manResa 

Els 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. 

PRemi aRleQuí Pel GRuP de 
teatRe del CentRe moRal 
d’aRenys de munt  

El 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. 



El 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.

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

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

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
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«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). 250ǀ+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

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 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 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¤ǀ(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
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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

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



El 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.

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».

25 anys de PRemis ateneus

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



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).

GuanyadoRs
de les CateGoRies 
dels PRemis 
ateneus 2014

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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La convocatòria per participar a la quarta temporada 
de l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs de 
Catalunya, estarà oberta fins al 20 d’octubre. Està 

previst que la nova temporada comenci al febrer i s’acabi 
a l’abril de 2015. L’objectiu de l’Espai A és crear una 
programació estable de teatre, cant, dansa i música dins 
dels espais dels ateneus. També busca acostar aquestes 
disciplines de qualitat a nous públics i obrir nous canals 
per a les produccions amateurs.

Les bases i el formulari per participar-hi es poden 
descarregar al web www.espaia.cat.

Una vegada tancada la convocatòria, es procedirà a escollir 
els grups i els espais on es durà a terme aquesta cinquena 
temporada. Està previst que el 10 de gener ja estigui tancada 
i establerta la programació definitiva als teatres de manera 
que el 7 de febrer s’inauguri la temporada.

Qui fa possible l’Espai A? 

L’Espai A és una unió d’esforços de diversos agents culturals 
del país, amb el suport de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament 
de Cultura de la Generalitat, coordinat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i amb la col·laboració de Moviment 
Coral Català, Federació de Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya, Federació Catalana de Societats Musicals, 
Agrupament d’Esbarts Dansaires i l’Ens de Comunicació 
Associativa.

Fira Mediterrània 2014

La Direcció General de Cultura Popular ha convidat als 
programadors d’ateneus participants a la tercera temporada 
de l’Espai A, a gaudir de la Fira Mediterrània 2014. A més 
a més de poder veure els espectacles programats, els 
participants podran trobar-se amb el Director General de 
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.

CONVOCATÒRIA 2014

PROJECTES

infoFAC 32 setembre 
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QUARTA
TEMPORADA

XARXA D’ARTS ESCÈNIQUES AMATEURS DE CATALUNYA 

La quarta temporada de l’Espai A es presentarà el 
dia 22 de gener a l’Antiga Fàbrica damm. Un total 
de 18 espectacles de les disciplines de cant, dansa, 

teatre i música han estat escollits per formar part de 
la Xarxa d’arts escèniques amateurs de Catalunya.  La 
selecció ha estat efectuada per una comissió artística 
formada pel director artístic de Fira Mediterrània, 
david Ibañez, un programador de la xarxa i un expert 
per a cada disciplina, que han valorat la qualitat i 
l’atractiu de les propostes de les companyies no 
professionals.
 
Les propostes escollides són: Nit de gospel (Cor Carlit 
gospel - Les Franqueses del Vallès), Avui és un bon 
dia (Singfònics grup Vocal – Terrassa), Com tornar a 
Broadway (Orfeó Badaloní – Badalona) i Músiques 
europea i llatinoamericana 2 ribes d’un oceà (Cor 
Voxalba – Barcelona), en quant a cant. Som i Serem 
(Esbart dansaire de Rubí), Emocions en dansa (Esbart 
Maragall – Barcelona), La Maresma (Esbart Ciutat 
Comtal), quan el mal ve d’Almansa (Esbart dansaire 
de Mollet) i quadrigènia (grup Mediterrània - Sant 

Cugat), en quant a dansa. Figuretes de Vidre - 
Tennesse Williams (Tequatre – girona), La visita 
de la vella dama - Friedrich dürrenmatt (quatre 
per quatre – granollers), R.I.P. - Josep Mèlich (La 
K-Mama – Calafell),  25 de gener - Eloi Falguera (Punt 
i Seguit Teatre – Terrassa) i Ara o Mai (El Musical) - 
Albert doz  (Companyia T-Atrevits - Parets del Vallès), 
per teatre. I A ritme de boleros i tangos (Banda 
del Prat de Llobregat), Vaixells de Paper (Rondalla 
Puiggraciós), La Banda de Música a Broadway (Banda 
de música Agrupació Musical Senienca) i Toquem el 
dos “Músiques per a la independència” (Sonagralla) 
en quant a dansa. 

La 4a temporada de l’Espai A compta, a més, amb un 
total de 18 ateneus, 3 més que en l’edició anterior, on 
tindran lloc les diferents actuacions entre els mesos 
de febrer i abril de 2015 i es preveu que en total es 
facin una seixantena de funcions.

Més informació al web: www.espaia.cat


