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PREMIS ATENEUS 2016
Fins el 10 de novembre, les entitats federades podeu presentar projectes online
La Federació d’Ateneus de Catalunya
(FAC) convoca la vint-i-setena edició
dels Premis Ateneus amb l’objectiu
de reconèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç de les
entitats culturals, les persones, les
empreses i els mitjans de comunicació
del país per promoure la cultura i
l’associacionisme cultural.
En total es presenten 6 categories:
Premi als Mitjans de Comunicació;
Premi a la Creativitat Artística;
Premi a la Capacitat d’Innovació;
Premi Jove, Proposa! (exclusives per
a projectes d’entitats membres de la
FAC); i Premi al Foment de la participació (oberta a associacions culturals
del país).

Cada categoria disposa d’un primer
premi de 1.500 € i el guardó simbòlic;
un segon premi de 900 € i el diploma
acreditatiu; i un tercer premi que
atorga el diploma acreditatiu.

NOVETATS 2016
Per facilitar els tràmits, les candidatures es poden presentar exclusivament omplint el un formulari online
que trobareu a www.ateneus.cat.
La data límit és el 10 de novembre de
2016. També hi trobareu les bases
generals i especifíques.
D’altra banda, la Federació d’Ateneus
reformula aquest 2016 la col·laboració
amb la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) durant les tres
edicions anteriors del certamen.

El reconeixement del treball entre
entitats federades a la FAC i entitats del
sector del voluntariat social català
s’eleva a la categoria de Premi a la
Integració Social. En total, passen a
ser sis les categories reconegudes a
l’esdeveniment impulsat el 1989.
A la propera edició també es renova
l’acord de col·laboració amb el Diari
ARA, el qual farà possible el Premi de
la Votació Popular obert a tothom a
través d’un web habilitat per a l’ocasió,
del 15 de novembre al 4 de desembre
de 2016.
L’acte de lliurament dels Premis Ateneus
2016 es realitzarà a mitjans del mes de
desembre en un emplaçament emblemàtic de la ciutat de Barcelona, que l’organització confirmarà properament.

38 octubre 2106

38 octubre 2106

passem comptes

entitats

visites a entitats

E

ntre els mesos d’abril i setembre de 2016 s’han realitzat
diferents visites al territori per tal de conèixer de primera
mà la realitat de les entitats federades i acostar-nos
també a les entitats no federades:
Federades:
· Associació Cultural Recreativa Unió Calafina
CALAF (Anoia)
· Ateneu Arenyenc
ARENYS DE MAR (Maresme)
· Ateneu Familiar
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)
· Ateneu Santcugatenc
SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental)
· Casal Català
HOSTALETS DE PIEROLA (Anoia)
· Casal Catòlic de Sant Andreu
BARCELONA (Barcelonès)
· Casal Cultural i Recreatiu
CASTELLBISBAL (Vallès Occidental)
· Centre Catòlic
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)
· Centre Agrícola
SANT PAU D’ORDAL (Alt Penedès)
· Ateneu Cultural i Recreatiu
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI (Anoia)
· Centre Cultural Els Catalanistes
BARCELONA (Barcelonès)
· Centre l'Amistat Societat Mutual
PREMIÀ DE MAR (Maresme)
· Centre l’Avenir Fanalenc
PLATJA D’ARO (Baix Empordà)
· Centre Obrer
LA SÈNIA (Montsià)
· *Centre Sant Pere Apòstol
BARCELONA (Barcelonès)
· Centre Social Ribetà (Els Xulius)
SANT PERE DE RIBES (Garraf)
· La Concòrdia
CABRILS (Barcelonès)

· *Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca
SENTMENAT (Vallès Occidental)
· Societat Cultural i Recreativa La Bisbalenca
LA BISBAL DEL PENEDÈS (Baix Penedès)
· Societat Cultural i Recreativa
CUBELLES (Garraf)
· Societat Cultural La Vicentina
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)

No federada:
· Ateneu Nacionalista de Vilada
VILADA (Berguedà)
(*) Entitats que han acollit una reunió extraordinària de la
Junta Directiva de la FAC.

El Casal de l’Espluga de
Francolí i l’Orfeó Reusenc,
noves entitats federades

· Lluïsos d’Horta
BARCELONA (Barcelonès)
· Patronat de la Catequística
FIGUERES (Alt Empordà)

L

a Societat Coral La Glòria Sentmenatenca (‘el Coro’) ha
estat declarada «Bé Cultural d’Interès Local» (BCIL) per
l’Ajuntament de Sentmenat. Aquesta és una categoria de
protecció del patrimoni català que l’inclou en el catàleg de
BCILs de la Generalitat de Catalunya i, a partir d’ara, permet
l’entitat a accedir als ajuts de les administracions per a la
conservació i manteniment de l’edifici.

INAUGURACIÓ AL CENTRE SANT
PERE APÒSTOL

D

esprés dels treballs de rehabilitació del teatre i
l’auditori, el Centre Sant Pere Apòstol (1892, Barcelona)
ha inaugurat aquest mes de setembre els nous espais.
L’entitat celebrarà el seu 125è aniversari l’any 2017.

El ‘Coro’, que compta amb 800 socis i és la seu d’un ampli
ventall d’activitats del lleure, la cultura i l’esport, ha rebut
amb especial satisfacció la declaració ja que suposa un nou
impuls a la tasca de «La Patilla», el grup de socis voluntaris
que des de fa 9 anys van iniciar la rehabilitació integral de
l’efici tot amb recursos mínims, però amb molta il·lusió. La
declaració de BCIL es produeix el mateix any que l’entitat ha
rebut un dels Premis Ateneus 2015: el Premi modalitat de
Votació Popular, també en reconeixement a la feina feta per
l’equip de «La Patilla».

A

quest 2016, el Casal de l’Espluga de Francolí (1966) ha
celebrat el seu 50è aniversari amb un intens programa
d’activitats. En el marc de la commemoració, el Casal
es va associar a la Federació d’Ateneus el mes de juny,
amb uns 900 socis. Entre les activitats que acull l’entitat,
n’hi ha d’esportives (hoquei, patinatge, ioga, zumba,
pilates…) i d’artístiques (cant coral, teatre, dansa,concerts,
patchwork…). Maria Dolors Civit n’és la presidenta.
El mes de maig es va federar l’Orfeó Reusenc (1918), que
amb 335 socis, és una de les entitats culturals més longeves
de la capital del Baix Camp. Actualment acull la massa coral,
l’Esbart Dansaire, el Cos de Bastoners i la Secció de Teatre.
També fan activitats per a infants i joves com classes de gralla
i timbal. Ester Cos presideix l’entitat.
Casal de l’Espluga de Francolí
Plaça Montserrat Canals, 1
43440 L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
977870359
info@casaldelespluga.cat

· L'Alzinar Societat Recreativa i Cultural
MASQUEFA (Barcelonès)
· L'Avenç Centre Cultural
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

EL CORO DE SENTMENAT
ÉS PATRIMONI CULTURAL
PROTEGIT

Orfeó Reusenc
c/ Sant Llorenç, 14
43201 Reus (Baix Camp)
977310956
orfeoreusenc@orfeoreusenc

«La Patilla» ha treballat en les obres d’El Coro

Nou teatre del Centre Sant Pere Apòstol

L’ATENEU
és casa teva!

Inscriu-te a les activitats
Nou Curs 2016-2017

www.ateneus.cat
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Projectes
DINAMITZA LA TEVA ENTITAT

L

a FAC disposa d’un fons econòmic, atorgat per les
quatre diputacions, per oferir a les entitats federades
la possibilitat de tenir durant uns mesos una persona
tècnica dinamitzadora que us ajudi a millorar la gestió i
el funcionament quotidià de l’entitat.
Creiem que és una molt bona oportunitat per a la teva entitat,
ja que el cost per a vosaltres és força reduït (subvencionat
en part per les diputacions) i podreu disposar d’aquest
tècnic/a per fer una anàlisi de l’entitat i el seu entorn per tal
de facilitar la millora en molts aspectes estratègics: posar al
dia la gestió interna, la programació d’activitats, el foment
de la participació dels associats, la relació amb el barri o
ciutat i el treball en xarxa.
En definitiva, elaborareu conjuntament un full de ruta
pel futur més immeditat del vostre ateneu. Si hi esteu
interessats, poseu-vos en contacte amb la Federació
d’Ateneus el més aviat possible. Els recursos dels que
disposem són limitats.

NO DEIXIS ESCAPAR LES
BEQUES SOCIALS

EL DOCUMENTAL DELS ATENEUS: JUGA AL CERCATENEUS
1, 2, 3, ACCIÓ!
a Federació d’Ateneus de Catalunya presenta el joc

H

U

eu detectat davallada de persones a les activitats que
feu a la vostra entitat? Sabeu d’algú que li agradaria
fer-ne alguna però no ho pot assumir econòmicament?
Ara podeu oferir les activitats socioculturals de l’ateneu
a persones que es troben en una situació econòmica
difícil i per aquells socis que no poden assumir la quota de
soci ni la quota d’activitat. La vostra entitat pot participar
a les beques «Tots hi tenim lloc»: 1) Oferint places perquè
una persona en risc d’exclusió social pugui realitzar alguna
activitat a l’ateneu. L’entitat ha d’assumir el cost de la
quota de soci de la persona beneficiària de la plaça; 2) Fent
arribar a la FAC les places que actualment ja es bequen des
de l’ateneu. El termini per enviar les places becades el 3r
trimestre d’enguany finalitza el 12 de desembre de 2016.

n dels projectes en curs dela FAC és la producció d’un
documental del món dels ateneus. Actualment, ens
trobem en la fase de preproducció de l'audiovisual
i demanem a les entitats federades la vostra ajuda en
l’elaboració dels continguts.
Per tal de recollir de forma participativa el màxim
d’aportacions de representitivitat de les entitats, sol·licitem
la vostra col·laboració i que ens feu arribar una proposta
consensuada de persones rellevants (reconegudes, o
no, públicament) de les vostres entitats. Les persones
candidates han de tenir rellevància dins del moviment
ateneístic i/o per la seva projecció social o professional.
Del llistat resultant, en sorgiria la possibilitat de comptar
amb testimonis per a ser entrevistats al documental. Per
tant, demanem que les persones proposades comptin amb
el seu consentiment previ a ser enregistrades. Valorarem
positivament candidatures que tinguin en compte la
diversitat de perfils i edats.
Al llistat de persones que ens feu arribar hi ha de constar
nom i cognoms i motius pels que considereu que són
persones destacades que poden aportar una visió d’interès
general o anècdotes peculiars del món associatiu. També un
telèfon de contacte de totes les persones proposades. Ens
podeu fer arribar les vostres propostes a través d’un correu
a l’adreça: comunicacio@ateneus.cat.

Imatge documental Ateneus

L

CERCATENEUS! Es tracta d’una ruta per a persones
aficionades a la geocerca de tresors amagats al món
real. És un joc adreçat a tots els públics i s’hi pot jugar
durant tot l’any. Només necessites un dispositiu mòbil
amb sistema GPS de geolocalització.
Et proposem descobrir els geoamagatalls amb més
història associativa de la ciutat de Barcelona. Si
completes la ruta Cercateneus i poses tots els segells al
passaport, aconseguiràs de franc el llibre «Ateneus.
Cultura i llibertat» (2015), per a que coneguis la història del
moviment ateneístic a Catalunya més a fons. Trobaràs les
intruccions del joc al web www.ateneus.cat
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serveis i convenis
Per accedir a qualsevol servei i/o conveni, contacta a: ateneus@ateneus.cat o 932688130.

SERVEI D’ESTUDIANTS
EN PRÀCTIQUES

L

a FAC col·labora amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per a la formació pràctica
a les entitats federades d’estudiants de formació
professional, artística i de règim especial.

Forum Ateneos 2016

E

l proper 12 de novembre, Mairena de Aljarafe (Sevilla)
acollirà el Fórum Ateneos 2016, una cita impulsada
per la Federación de Ateneos de Andalucía i la
Federació d’Ateneus de Catalunya i oberta a qualsevol
persona interessada en el moviment ateneístic. La jornada
programarà ponències de responsables d’ateneus de les
dues regions, tallers i taules rodones sobre el sector.

Beca «Terra d’Ateneus
2016»
SERVEI
DE MATERIAL

L

es entitats podeu sol·licitar de forma gratuïta material
per a la realització d’esdeveniments.

Es disposa de projector, pantalla, equip de so amb
micròfons, una pissarra de trípode i urnes transparents per
fer votacions i consultes.

A

bans de finalitzar l’any i per tercera edició, l’Institut
Ramon Muntaner i la Federació d’Ateneus de Catalunya
convocaran la Beca de recerca històrica «Terra
d’Ateneus» amb l’objectiu d’incentivar els treballs centrats
en l’estudi de la repercussió social de l’associacionisme
ateneístic. La proposta haurà d’incloure l’estudi de com
a mínim dos ateneus de l’àmbit geogràfic estudiat i la
incidència de l’activitat d’aquests ateneus en el context
cultural. Poden optar-hi investigadors/es dels centres
d’estudis locals i comarcals, de forma individual o col·lectiva.
La beca està dotada amb 3.000€ i la publicació del treball.
Les bases i la sol·licitud es publicaran pròximament al web
www.ateneus.cat

CULTURAL 2016
Manifest per a què les
obres de Sixena no surtin
del país

L

a FAC s’ha adherit al manifest promogut per la
Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, junt a una
quinzena d’entitats més, en defensa de la unitat de les
col·leccions del MNAC i el Museu de Lleida. La reivindicació
ha sorgit arran de la situació de vulnerabilitat en la que es
troben algunes de les obres d’art procedents del monestir
de Santa Maria de Sixena conservades al MNAC i al Museu de
Lleida. El document demana a la Generalitat de Catalunya
que vetlli pels béns patrimonials propis i en garanteixi en
gaudi a les generacions futures.

Sol·liciteu el certificat
de penals

R

ecordeu que és obligatori que les entitats sense ànim
de lucre tinguin els certificats d’antecedents penals
negatius de tots els treballadors i voluntaris que estan
en contacte amb menors, el qual garanteix no haver estat
condemnats per delictes de naturalesa sexual. Aquest
certificat el pot sol·licitar la pròpia persona interessada
presencialment o telemàticament (www.ateneus.cat).

DESCOMPTES

MATERIAL

CARNETS PER A SOCIS
Personalitzem els vostres carnets de socis amb el disseny que ens feu
arribar a preus especials. Impressió de targetes de plàstic a doble cara i 4
tintes. Impressió mínima de 300 carnets.

Protecció a la infància i a l’adolescència

Servei ofert per l’empresa Tecnocard.

DESCOMPTE EN CONCERTS DE MÚSICA CLÀSSICA
Gràcies a un acord especial amb BCN Clàssics per al nou cicle de concerts
(d’octubre a maig 2016/2017) al Palau de la Música Catalana, les persones
sòcies d’entitats federades a la FAC gaudiran d’un descompte preferent del
25% en la compra d’un abonament. L’abonament consta de 6 concerts,
entre els quals hi ha un recital de Daniel Barenboim i 5 concerts simfònics
amb solistes i directors com Sir Neville Marriner, Gianandrea Noseda o
Augustin Hadelich, entre d’altres.

DIA DE L’ASSOCIACIONISME

MNAC, juny 2016
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UN ANY DE LA XTAC

El proper 8 d’octubre de 2016 se celebrarà una trobada
de programadors de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya (XTAC) als Carlins de Manresa.

xarxa de teatres
d’ateneus
de catalunya

L

’entitat Els Carlins (Manresa) serà
l’escenari per citar, el 8 d’octubre,
a les persones encarregades de
programar espectacles als teatres integrats a la Xarxa de Teatres d’Ateneus
de Catalunya (XTAC). L’objectiu és
incentivar la valoració del primer any
de funcionament del projecte i, alhora,
marcar el full de ruta per a nous projectes de col·laboració entre els 28 teatres
membre de la XTAC.

Edició i redacció:
Disseny i maquetació:
Fotografies:
Impressió:
Publicitat:

Federació d’Ateneus de Catalunya
www.nuriapares.com
FAC i entitats
Consdecor, S.A.
ateneus@ateneus.cat

L’octubre de l’any 2015 es va formalitzar
oficialment la XTAC, Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya, un projecte
impulsat per la Federació d’Ateneus
per tal de donar eines i servei per als
responsables de programació i gestió
dels teatres dels ateneus.
Gairebé una trentena de teatres, d’ateneus federats, que han volgut treballar
colze a colze amb d’altres entitats per
tal de poder millorar la seva gestió
ja sigui rebent formació, compartint
proveïdors o contractant artistes a més
baix cost.
Pot formar part de la XTAC qualsevol
ateneu associat a la Federació d’Ateneus, amb teatre o sala d’exhibició i
que tingui la voluntat de consolidar una
programació cultural regular, i el més

important, que vulgui treballar amb
xarxa amb d’altres entitats. El Consell
de la XTAC es reuneix semestralment per
debatre i informar-se de diversos temes
en l’àmbit de les arts escèniques i des
de la Federació s’ha posat, a l’abast dels
ateneus, una persona coordinadora del
projecte que permetrà l’assessorament
logístic i artístic als programadors.
En aquesta nova temporada que
comença es proposa realitzar una
coproducció de l’espectacle «L’Auca del
Senyor Esteve» de Santiago Rusiñol per
commemorar el centenari de la seva
estrena a Barcelona. I com a novetat,
a més, després de l’impuls dut a terme
per Íngrid Marín, la coordinació de la
XTAC anirà a càrrec de Lali Barenys a
partir de la temporada 2016/2017.

