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LA FAC ESCULL NOVA JUNTA
DIRECTIVA PELS PROPERS 4 ANYS
Salvador Casals repeteix a la presidència
de la Federació fins el 2019

L’Assemblea General Ordinària va nomenar els membres de la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de
Catalunya en l’Assemblea General Ordinària celebrada el 7 de març al Casal – Societat La Principal de Vilafranca
del Penedès. La Junta Directiva és l’òrgan que executa les decisions preses per l’Assemblea General i regeix,
administra i representa l’entitat. Salvador Casals ha estat reescollit com a president i Carlos Pablos, del Centre
Moral Instructiu de Gràcia de Barcelona s’incorpora com a nou membre.
Salvador Casals,
president
scasals@ateneus.cat
Del Casal - Societat La Principal
de Vilafranca del Penedès.
És gerent de La Principal
de Vilafranca des de fa 10
anys i actualment presideix
la Federació d’Ateneus de
Catalunya.
Serafín Castaño,
vocal
scastano@ateneus.cat
De la Societat Cultural Sant
Jaume, Premià de Dalt.
Actualment és vocal de la
Societat Cultural Sant Jaume
així com també ho és de
la Federació d’Ateneus de
Cataunya.

en portada
nova junta
passem comptes
visites al territori
noves entitats federades

Núria Font,
vicepresidenta
nfont@ateneus.cat
Dels Lluïsos d’Horta, Barcelona.
Amb una vida associativa molt
activa i vinculada al barri,
presideix actualment els Lluïsos
d’Horta.

Miquel Alsina,
vocal
malsina@ateneus.cat
Del Casino Unió Comercial,
Vilafranca del Penedès.
Implicat en nombroses
associacions de Vilafranca,
actualment és gerent del Casino
Unió Comercial.

SERVEI DE DINAMITZACIÓ

catàleg impulsa’t
ACTUACIONS EN VIU

assemblea general 2015

De l’Ateneu de Cultura Popular,
Hospitalet de Llobregat.
Entusiasta del món associatiu,
és vocal de l’Ateneu de Cultura
Popular, soci d’aquesta entitat
des de l’any 1984 i membre de
la seva junta directiva en tres
ocasions.

LA FAC ALS CONSELLS
CULTURALS

memòria 2014

CONFERÈNCIES
EXPOSICIONS
DOCUMENTAL

Ricard Julià,
tresorer
rjulia@ateneus.cat
Del Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià, Barcelona. És tresorer
del Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià i té el mateix càrrec
a la Federació d’Ateneus de
Catalunya.

Fèlix Puig,
vocal
fpuig@ateneus.cat

serveis
CATÀLEG DE SERVEIS 2015

ENTITATS D’ANIVERSARI

millores per teixit
ateneístic als programes
electorals

Del Círcol de Badalona.
Vinculada al Círcol de Badalona,
ja havia format part de la Junta
de la Federació fa uns anys.

entitats / breus
MECENATGE PER L’ATENEU
DE MANLLEU

descentralitzem
la nostra tasca
anuari 2014

Anna Pruneda,
secretària
apruneda@ateneus.cat

SERVEI COMPTABLE I FISCAL

Carlos Pablos,
vocal
cpablos@ateneus.cat
Del Centre Moral Instructiu de
Gràcia de Barcelona.
Sempre disposat a treballar amb
voluntat de servei als demés.

BECA «TERRA D’ATENEUS 2015
PREMIS CIVISME 2015
DIA DE L’ASSOCIACIONISME
CULTURAL
SUBVENCIÓ IMPULSA’T

convenis
NARGY
BANC SANTANDER
GAS NATURAL FENOSA
breus
l’Espai A clou la 4a
temporada
ACTIVITATS AL TEU ABAST

especial
LLIBRE «ATENEUS: CULTURA I
LLIBERTAT»
projectes
La FAC s’obre:
delegacions territorials
XTAC
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visites al territori

DESCENTRALITZEM
LA NOSTRA TASCA

E

ntre els mesos de gener i març 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.

C

ada trimestre, els membres de la Junta Directiva de la
FAC es reuneixen en una entitat diferent de les federades
arreu del territori per acostar la Federació i conèixer els
espais. La junta es va reunió de forma extraordinària el 31
de gener al Centre Cultural de Sant Vicenç (Sarrià, Barcelona).

Federades:
· Societat Cultural i Recreativa El Casal
BELLVEI (Baix Penedès)

MEMÒRIA 2014

· Casal Torrellenc
TORRELLES DE FOIX (Alt Penedès)
· Centre Sant Pere Apòstol
BARCELONA (Barcelonès)

Casal Torrellenc

· Centre Catòlic de Sants
BARCELONA (Barcelonès)
· Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu
MANLLEU (Osona)

ANUARI 2014

L’

any 2014 en xifres: 164 entitats federades, 6.000
activitats, 1.200.000 assistents, 86.000 socis, 95%
de voluntariat, 80% de presència a les xarxes socials.
Aquest és un balanç numèric de l’Anuari 2014 que s’ha
realitzat amb una mostra de diferents ateneus repartits
pel territori català, amb les dades dels quals s’ha fet una
projecció sobre els ateneus que a final de l’any 2014 estaven
adherits a la FAC.

E

l 2014 la FAC va rebre la Creu de Sant Jordi atorgada per la
Generalitat, any en el que es va celebrar els 25ens Premis
Ateneus. Aleshores donàvem servei a 164 entitats i més
de 95.000 persones associades de 29 de les 41 comarques
de Catalunya i de 108 municipis d’arreu del país. Podeu
consultar al web la Memòria 2014.

No federades:
· Centre Cultural i Recreatiu de La Bleda
SANT MARTÍ SARROCA (Alt Penedès)

MILLORES PEL TEIXIT
ATENEÍSTIC ALS PROGRAMES
ELECTORALS

NOVES ENTITATS FEDERADES

A

31 de març la Federació suma 169 entitats federades.
Les noves incorporacions són:

Centre Catòlic de Sants

E

• Centre Cultural i d’Esbarjo
SANT POL DE MAR (Maresme)
• Centre Catòlic de Sants
BARCELONA (Barcelonès)
• Casal Popular de Vilassar de Dalt
VILASSAR DE DALT (Maresme)
• La Lliga Comercial Industrial i Agrícola
CAPELLADES (Anoia)
• Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu
MANLLEU (Osona)

Salvador Casals recull la Creu de Sant Jordi 2014

La Lliga Comercial Industrial i Agrícola de Capellades

Societat Cultura i Recreativa El Casal de Bellvei
(Baix Penedès)

Casal Popular de Vilassar de Dalt

l moviment ateneístic és un bon exemple de la capacitat
d’un poble per a organitzar-se i esdevenir difusors de la
cultura, l’esport, el lleure i vehicles d’interrelació social.
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya hem fet arribar
als grups polítics un document de mesures per a que les
incorporin en els seus programes de govern amb la finalitat
de millorar el reconeixement de la tasca que duen a terme els
ateneus, el finançament de la seva activitat i la qualitat dels
equipaments. Podeu consultar-lo íntegre al web.
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ASSEMBLEA GENERAL 2015
Full de ruta fins el 2019: enfortiment del model
ateneístic i millora de les capacitats d’interacció amb
les entitats associades

Coincidint amb la designació de Vilafranca del Penedès
com a Capital de la Cultura Catalana 2015, l’Assemblea
General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya
es va celebrar el dissabte, 7 de març, al Casal – Societat La
Principal. A la convocatòria van assistir 40 entitats, (el 24%
de les federades) i una seixantena de persones.
A l’assemblea es va portar a aprovació la gestió duta a terme
per la junta directiva durant el 2014, l’estat de comptes,
modificacions dels Estatuts i el pressupost de l’entitat per
aquest 2015 (370.000¤). També es van designar els nous
membres de la junta directiva.
Fent balanç, el president de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Salvador Casals, va destacar la projecció de
l’Entitat al Principat, amb 164 entitats federades fins el 2014,
l’àmplia representativitat i defensa dels interessos assolits;
les iniciatives generades en xarxa com els projectes Espai A o
Impulsa’t i la creació d’un ampli catàleg de serveis. Casals,
a més, va posar de relleu l’obtenció de reconeixement
nacional amb l’atorgament de la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i el Premi Francesc Candel, per la
tasca desenvolupada durant els 30 anys d’existència de la
Federació.

«Els ateneus: motor de
cohesió social i progrés
cultural»

MECENATGE PER A L’ATENEU
DE MANLLEU

LA FAC ALS CONSELLS
CULTURALS

L’

L

Associació Cultural Pro-Ateneu de Manlleu,
recentment incorporada a la Federació d’Ateneus de
Catalunya, impulsa la campanya La cultura és tu i tu i
tu, que convida a participar econòmicament en el projecte
d’adequació d’un local per a l’Ateneu de Manlleu. La fita és
arribar, com a mínim, als 100 socis necessaris per fer viable
la creació de l’espai al centre del municipi en els propers
tres mesos. Si estàs interessat en conèixer l’Ateneu del
Manlleu, col·laborar o fer-te soci, pots escriure un correu a
info@ateneumanlleu.org.

L’Assemblea va marcar el full de ruta pels propers 4 anys
centrat en dos eixos: l’enfortiment del model ateneístic
i la millora de les capacitats d’interacció amb les entitats
associades. Entre els objectius a assolir destaquen l’impuls de
la Federació en visibilitat, representativitat, serveis, treball en
xarxa i planificació de futur. Cal treballar per configurar una
Federació més cohesionada, forta i que vetlli per no deixar
ningú enrere. El president va destacar que “si als propers
anys Catalunya assoleix una nova dimensió nacional, els
ateneus hem de ser un dels seu principals motors de cohesió
social i progrés cultural”.

ANIVERSARIS DESTACATS
D’ENTITATS

a Federació forma part d’aquests dos nous consells
recentment constituïts:

- El Consell Social de la Cultura de Catalunya és un nou
òrgan consultiu, de participació social i assessorament
del Govern en matèria de cultura i societat. El Consell,
adscrit al Departament de Cultura, compta amb
una cinquantena de membres del món econòmic,
empresarial i associatiu, entre els que hi ha la Federació
d’Ateneus de Catalunya. El Consell s’encarregarà de fer
seguiment de l’evolució econòmica i social del sector
cultural; la relació entre la producció i el consum cultural;
la connexió entre la cultura i el desenvolupament i les
condicions de treball dels professionals de les arts, el
patrimoni i les indústries culturals i creatives.
- El Consell de l’Associacionisme Cultural, el màxim
òrgan consultiu del Departament de Cultura pel que
fa a la cultura popular, dinamització sociocultural
i associacionisme cultural. El nou Consell elaborarà
estudis, informes i dictàmens sobre els seus àmbits,
dins la seva tasca de prestar assessorament tècnic al
Departament pel que fa al foment i la protecció de la
cultura popular i tradicional i de l’associacionisme
cultural.

150 anys - Centre Democràtic i progressista de Caldes de
Montbui
125 anys - Casal Popular de Vilassar de Dalt
100 anys - Centre Obrer de la Sènia
100 anys - Societat la Torre de les Gunyoles

Assemblea General Ordinària 2015 al Casal – Societat La Principal de Vilafranca del Penedès

Centre Democràtic i progressista de Caldes de Montbui

Consell Social de la Cultura de Catalunya

34 març

1714 – 2014: L’EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA
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.

CONFERÈNCIA

E

34 març

Coincidint amb la celebració del Tricentenari dels fets de 1714 que es va commemorar durant l’any passat,
oferim una sèrie de conferències encaminades a explicar els fets i la història d’aquests 300 anys des del
punt de vista de l’organització de la societat civil i el naixement dels ateneus fa més de 200 anys.
Preu conferència: 75¤ + desplaçament
Preu ruta: 75¤ (IVA inclòs) La ruta inclou la visita al Born Centre Cultural* + Ruta Ateneus Ciutat Vella** (durada
aproximada de 3 hores), màxim 25 persones.
*La visita al Born no inclou la visita guiada al jaciment ni a l’exposició. Es fa una visita des del balcó.
** La visita a l’interior de l’Ateneu Barcelonès també és a part (40¤/15 persones) inclou visita guiada amb un
historiador + audiovisual.
Contacte: Federació d’Ateneus de Catalunya | ateneus@ateneus.cat | 932 688 130

TEATRES EN RISC
EXPOSICIÓ

Dirigit per Xicu Masó i interpretat per Josep Julien, aquest espectacle
es va estrenar en la secció oficial del Festival Grec 2014. Conor
McPherson ens commou ara amb una road movie interior en la qual
els conceptes del bé i el mal són expulsats sense miraments de la
carretera. El protagonista del Bon lladre cerca la redempció en una,
a moments trágica i a moments còmica, però sempre entendridora
fugida cap endavant.

L’Observatori d’Espais Escènics Ha realitzat una exposició que recull
part de la seva tasca realitzada des de l’any 1997 quan es van fundar.
L’exposició vol mostrar la feina feta per l’Observatori relacionada
amb l’estudi del lloc del teatre a Catalunya representat a través d’una
col·lecció de mapes teatrals.
Preu: Gratuïta (hi ha la possibilitat que des de l’Observatori us facin
un plafó específic del vostre teatre amb un cost de 75¤ ).
Contacte: Ivan Alcáza | docus24@gmail.com

EL GLOBUS VERMELL

20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR

L’actriu, mim i artista Elisenda Rué ens portarà a l’univers del globus
vermell en un espectacle infantil de gran dolçor dirigit a tota la
família.

El 10 de març es van complir 20 anys que Ovidi Montllor se’n va
anar de vacances. Persona de coherència ètica immensa, ha deixat
una petjada molt potent als àmbits culturals (poesia, teatre, cançó,
cinematografia) dels Paisos Catalans i als àmbits del compromís cívic,
social i polític progressista.

Preu: 300¤
Contacte: Elisenda Rué | elisenda_rue@hotmail.com | 639 358 334

BARRABASSADES DE LA COMPANYIA
DE TITELLES MICRO TROUPE
En Pere Botera ordena a en Barrabí, un jove dimoni, que comenci a
espavilar-se i a comportar-se com un veritable diable. Per això haurà
de pujar cap a la superfície de la Terra i començar a fer barrabassades.
Preu: 500¤ (Micro Troupe portarà l’equip de so i llums)
Contacte: Joan Gispert i Elena Mesa | microtroupe@gmail.com
606 551 107 i 617 717 451

EXPOSICIÓ

Preu: 1500¤
Contacte: Álvaro Ybot | produccionbcn@iriaproducciones.com | 620 587 172

Preu: Només despeses del transport
Contacte: Sussagna Artigas i Urbano | s.artigas@ateneusantfeliuenc.org
| 628 456 565

EL DOCUMENTAL DEL MES
DOCUMENTALS

ACTUACIÓ EN VIU

ACTUACIÓ EN VIU

ACTUACIÓ EN VIU

EL BON LLADRE

Vols oferir una programació dels millors documentals del món
al teu ateneu durant tot l’any? Es tracta de documentals premiats
i seleccionats en els millors festivals de tot el món que d’altra
manera seria impossible veure a casa nostra. Històries emocionants i
testimonis únics que ens ajuden a obrir una mica la finestra a través
de la qual veiem el món.
Preu: 1.800¤+ 21% d’IVA l’any
Contacte: Laia Aubia | laubia@eldocumentaldelmes.com | 934 524 618
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s hem fet arribar el nou Catàleg de Serveis 2015 amb
totes les novetats sobre els serveis, els avantatges i els
convenis amb empreses que té signats la Federació.

L’objectiu d’aquest catàleg és ser una eina útil per ajudar a les
entitats a adaptar-se a les necessitats i exigències canviants
del seu dia a dia. S’hi poden trobar serveis gratuïts oferts per
la Federació i preus especials per contractar empreses amb
les quals hem signat convenis. I, enguany, a més, tenim
assessorament personalitzat en matèria fiscal, jurídica,
lingüística, comunicativa, d’assegurances, subvencions,
dinamització cultural, eficiència energètica i arquitectura
i enginyeria. Aquests serveis també ofereixen gestions
específiques a preus especials. Podeu descarregar el Catàleg
de Serveis 2015 en format PDF al web: www.ateneus.cat

T

eniu dubtes sobre fiscalitat i
comptabilitat? Podeu contactar amb
els nostres assessors experts en gestió
de comptabilitat d’entitats i associacions. Ofert a través
de l’empresa Gestió Fass consisteix en un assessorament
especialitzat en l’atenció a entitats sense ànim de lucre.
Dóna resposta a 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 contaractació
de personal, entre altres. També ofereix preus especials per
la gestió de la comptabilitat, les nòmines, etc. Per demanar
consulta presencial: ateneus@ateneus.cat
Experiència: Societat Cultural La Unió
(Cornellà de Llobregat)
En els 160 anys de vida, que té Societat Coral La Unió
de Cornellà, sempre hem intentat portar els temes
comptables el millor possible. Ja fa molt temps que
ens porta gran part de la paperassa un gestor, però
hi havia certes qüestions que no les tenia gaire clares.
Hem de dir que aquesta persona té una dilatada
trajectòria com a gestor de moltes empreses però
no com a gestor d’ entitats culturals sense ànim de
lucre. Per aquest motiu varem decidir aprofitar el
servei comptable i fiscal que la Federació d’Ateneus
de Catalunya posa a disposició dels seus associats.
La reunió amb l’ assessor va ser molt interessant i
resolutiva. A totes les qüestions plantejades varem
tenir una resposta satisfactòria. Les seves explicacions
ens van fer adonar dels aspectes que havien de
millorar. Vam sortir de la trobada amb una visió més
clarificadora de com portar millor la nostra entitat.
Junta de la Societat Cultural La Unió

D

es de la Federació estem convençuts de la valuosa tasca
que duen a terme els ateneus per dinamitzar la societat.
En aquest sentit, tenim un servei de dinamització
cultural per facilitar, a totes les entitats federades que ho
sol·licitin, el suport d’un dinamitzador cultural, especialitzat
en associacionisme i desenvolupament comunitari. A més, des
del 2014 comptem amb el Servei d’estratègia i innovació, amb
l’objectiu de crear, desenvolupar i aplicar un pla estratègic
per a l’entitat. I com a novetat, aquest 2015 oferim també un
servei global de consultoria per les entitats. Trobareu tota
la informació al web.
Experiència: Societat Diadema Corberenca
En el període març-maig del 2013, la Societat
Coral Diadema Corberenca, va fer ús del servei
de Dinamització Cultural que ofereix la Federació
d’Ateneus de Catalunya (FAC). Amb la direcció del
tècnic Sr. Joan Caralt, es va fer un estudi-auditoria,
que ens va permetre constatar les mancances actuals
dels serveis que oferim, sobretot al segment jove
de la nostra societat. Aquest estudi va fer present
la necesitat d’actuacions puntuals i específiques,
per tal de continuar potenciant les activitats de
la nostra Entitat i fer posible l’actualització a les
necesitats actuals. Per part del técnic es va redactar
un projecte de dinamització que, tenint en compte les
necesitats socials i d’entorn, amb les posibilitats que
podem treballar, ens poguem resituar com a Entitat,
capdevantera, sociocultural de Corbera.Un problema
que ens preocupa es, com integrar el jovent en les
nostres activitats, ja que voldriem tenir un relleu
generacional que notem a faltar i que tot just ara
que l’Entitat cumplirà els 100 anys, hem de potenciar
al màxim.
J.Jordi Aregall Comas / President de la Societat Diadema

NARGY
Empresa líder en el sector de serveis especialitzada en controladors
d’accessos, amb més de 10 anys d’experiència en la cobertura
d’esdeveniments de petit i gran format.
Descompte del 5% per a federats
Contacte: Alfonso Lombardia / Igor Ceballos
Telèfon: 676 458 748 / 610 800 045
Mail: nargy.es

BANC SANTANDER
RECURSOS ECONÒMICS

SERVEI COMPTABLE
I FISCAL

SERVEI DE
DINAMITZACIÓ
CULTURAL novetat 2015!

Amb l’objectiu d’aconseguir preus i ofertes més competitives en els
productes i els serveis que ofereix el Banc Santander, la Federació ha
signat un conveni amb aquesta entitat bancària. Entre els avantatges
trobareu exempcions de comissions i despeses de manteniment en
comptes corrents, transferències nacionals, ingrés de xecs; servei
gratuït de banc electrònic i finançament en condicions preferents,
entre d’altres. El Banc Santander promou anualment la convocatòria
de Projectes Socials amb una dotació econòmica a repartir entre els
projectes presentats i seleccionats pels seus empleats . Així mateix , li
ofereix la possibilitat de participar en el seu programa de voluntariat
on milers de treballadors col·laboren en projectes solidaris.
Contacte: Federació d’Ateneus de Catalunya
Telèfon: 932 688 130
Mail:ateneus@ateneus.cat
Web: www.ateneus.cat

GAS NATURAL FENOSA
subministraments

U

RECURSOS HUMANS

NOU CATÀLEG DE SERVEIS 2015

La Federació ha signat un acord amb Gas Natural Fenosa, per tal
d’obtenir una tarifa elèctrica i de gas més convenient per les entitats
federades. L’empresa elaborarà un estudi de les possibilitats d’estudi
de la vostra entitat i us proporcionarà una comparativa amb l’actual
tarifa.
Contacte: Federació d’Ateneus de Catalunya
Telèfon: 932 688 130
Mail:ateneus@ateneus.cat
Web: www.ateneus.cat
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L’Espai A clou la quarta
temporada

Dia Associacionisme
Cultural

A

L

quest 2015, 16 entitats federades han allotjat activitats
de la quarta edició de l’Espai A, que en total ha
programat una seixantena de funcions arreu de
Catalunya de febrer a abril. Podeu trobar tota la informació
al web: www.espaia.cat

a vostra entitat pot afegir-se a la celebració del Dia de
l’Associacionisme Cultural programant actes del 4 al 7 de
juny. El Departament de Cultura convida a les entitats
culturals a fer quatre dies de jornades de portes obertes als
seus equipaments. La voluntat és mostrar a la ciutadania,
i fer-la partícip, de la important tasca de difusió cultural
que tenen les entitats del país. Les entitats que es vulguin
afegir a la iniciativa, han d’omplir el formulari electrònic
que trobaran al web de la FAC per tal de recollir totes les
activitats programades per aquells dies. El Departament
s’encarregarà de difondre-les al portal de l’Agenda Cultural
de la Generalitat.

II Beca de recerca històrica Subvenció Impulsa’t
na quarentena d’entitats han sol·licitat, fins al moment,
«Terra d’ateneus»

T

res projectes opten a la segona beca d’estudis «Terra
d’ateneus» convocada per la FAC i l’Institut Ramon
Muntaner. El premi, dotat amb 3.000 euros, s’atorgarà
a un projecte centrat en l’estudi de la repercussió social de
l’associacionisme cultural ateneístic i es donarà a conèixer
a través del web de la Federació.

LA CONTRIBUCIÓ DELS ATENEUS
A L’ASSOCIACIONISME CATALÀ:
«ATENEUS: CULTURA I LLIBERTAT. ASSOCIACIONISME
A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA»

L

a Federació d’Ateneus de Catalunya ha editat el llibre
«Ateneus: Cultura i llibertat. Associacionisme a la
Catalunya contemporània.» Els historiadors Ramon
Arnabat i Xavier Ferré, són els coautors de la publicació,
que fa un recorregut pel moviment associatiu al Principat
de Catalunya des de l’Edat mitjana fins a l’actualitat, tot
destacant la seva aportació a la formació intel·lectual de les
classes subalternes.

L’associacionisme forma part de l’ADN català
A més de remarcar la centralitat dels ateneus en la tasca
culturitzadora i polititzadora de les classes populars, l’obra
incideix en la tipologia d’aquestes entitats associatives, les
quals, des de vessants ideològics diversos, acompleixen
un objectiu cohesionador dels sectors socials que s’hi
identifiquen.
L’afany actualitzador d’aquesta recerca explica la introducció
de models sociabilistes que a hores d’ara malden per
projectar socialment noves necessitats i concepcions.
El llibre ha estat editat per la Federació d’Ateneus de
Catalunya amb la col·laboració del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

U

la subvenció Impusa’t aquest 2015. Per tercer any, des
de la Federació d’Ateneus sol·licitarem una subvenció
a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya pel programa Impulsa’t, amb la finalitat
d’ajudar-vos a finançar diferents tipus d’activitats que feu
des dels ateneus: actuacions en viu, tallers, exposicions
i xerrades. Recordeu que en el moment de justificar la
subvenció, haureu de presentar-nos una memòria de les
activitats (segons un model que us facilitarem des de la FAC)
i les factures i comprovants de pagament digitalitzats dels
costos associats a les activitats aprovades.

La presentació oficial del llibre es va fer el 26 de març a
l’Ateneu Barcelonès, on els autors van desgranar el procés
de redacció del text, amb la col·laboració de centenars
d’entitats, i van recórrer la trajectòria d’ateneus i casals al
llarg de la història.

D’esquerra a dreta: Salvador Casals, president de la FAC;
Jordi Casassas, president de l’Ateneu Barcelonès; Ramon
Arnabat i Xavier Ferré, autors del llibre)

Oberta convocatòria
Premis Civisme 2015

E

l Departament de Benestar Social i Família, mitjançant
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, convoca
un any més els Premis de Civisme que, a través de tres
modalitats, tenen l’objectiu comú de promoure actuacions
cíviques, i també potenciar els valors com la llibertat, la
justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere
o el desenvolupament sostenible. Participa a premiscivisme.
bsf@gencat.cat abans del 26 de maig.

Vols que la teva entitat faci difusió, sigui punt de venda o aculli la presentació del llibre? Tens 3 vies:
Punts de venda

distRibució en llibReRies

Presentació del llibre

La teva entitat pot esdevenir
un punt de venda del llibre.
T’enviem exemplars i la teva
entitat es beneficia del 30% del
preu de venda.

Contacta amb les llibreries del
teu municipi per recomanar
la venda del llibre. T’enviem
exemplars per a la seva venda
als establiments.

Inclou al programa d’actes de
la teva entitat la presentació
del llibre. Els assistents poden
adquirir l’obra i la teva entitat
es benecia del 30% del preu de
venda.

Per a obtenir més informació, posa’t en contacte amb la Federació d’Ateneus de Catalunya: ateneus@ateneus.cat 93 268 81 30

34 març

La Federació d’Ateneus
de Catalunya s’obre:
DELEGACIONS TERRITORIALS

L

any 1983 es fundà la Federació d’Ateneus de Catalunya
com a entitat de segon nivell aglutinadora d’ateneus
i associacions culturals. Trenta-dos anys després, el
moviment ateneístic és un clar exemple de la vocació
catalana de vertebrar un teixit cultural fort al país i, per
aquest objectiu, la FAC segueix treballant per oferir serveis
a les seves entitats federats, defensant els seus interessos,
donant visibilitat al moviment ateneístic, promocionant
i potenciant la cultura catalana, fomentant el model
d’associacionisme i esdevenint un interlocutor prioritari
amb l’administració.
L’estratègia que es marca la FAC pels propers quatre anys és
la d’esdevenir més cohesionada i forta. I per aquest motiu,
la Federació vol potenciar una nova visió territorial amb la
creació de delegacions a les comarques de Girona, Lleida,
Barcelona, Tarragona i la Catalunya Central per mantenir així
un contacte constant amb tot el territori i descentralitzar
els serveis per acostar-se a les necessitats de les entitats
associades.
En el marc de l’assemblea ordinària 2015, el president de
la Federació d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, va
manifestar que la nostra voluntat és bastir el desplegament
de la territorialitat, volem tenir delegacions a les quatre
províncies, per descentralitzar els serveis i acostar-nos a
les necessitats dels nostres associats.

Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya

A

mb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres
que tenen les entitats federades, la Federació
d’Ateneus de Catalunya ha creat la Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya (XTAC). Aquest projecte vol impulsar
la dinamització dels espais teatrals oferint formació als
programadors, avantatges i descomptes econòmics en la
programació de representacions, una plataforma de venda
d’entrades i un catàleg per consultar diferents espectacles,
així com un intercanvi permanent entre els teatres que en
formin part.
La iniciativa s’engega aquest 2015 amb l’organització d’una
jornada formativa per als programadors teatrals el proper
divendres, 1 de maig, a Pineda de Mar, en el marc de la
Mostra de Teatre Amateur de Catalunya i coincidint amb la
cloenda de la quarta temporada de l’Espai A.
Les entitats federades interessades poden inscriure’s,
gratuïtament, a través del web de la FAC i gaudiran
d’entrades gratuïtes als espectacles així com preus especials
en l’hotel d’acollida de les jornades.

> Trobada de programadors de teatres
d’ateneus de Catalunya i cloenda espai A
XIII Mostra Nacional de Teatre amateur
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