
PREMIS ATENEUS 2015: RECONEIXEM 
L’ESFORÇ DE LES ENTITATS
El proper 16 de desembre de 2015, la Federació d’Ateneus de Catalunya celebrarà la 26ena edició dels Premis 
Ateneus. Enguany, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona acollirà el certamen que cada any 
reconeix la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions per promoure la 
cultura i l’associacionisme cultural.
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Un any més, la Federació d’Ateneus de 
Catalunya convoca els Premis Ateneus, 
certamen que reconeix la tasca 
quotidiana de les entitats, federades 
o no, en diversos àmbits d’incidència 
cultural i social. Els guardons s’adrecen 
a totes les entitats sense ànim de lucre 
que presentin propostes de projectes 
de qualitat en alguna de les categories 
proposades fins al 15 de novembre 
de 2015 seguint les intruccions que 
trobareu al web www.ateneus.cat/
premis.

Hi ha tres categories exclusives per 
entitats membres de la Federació 
d’Ateneus: Mitjans de Comunicació, 
Creativitat Artística i Capacitat 
d’Innovació; i una quarta oberta al 
món associatiu que valora el Foment 
de la Participació. Les categories 
consten d’ un primer premi de 1.500 € i el 

guardó representatiu, un segon premi 
de 900 € i el diploma acreditatiu, i un 
tercer premi sense dotació econòmica 
amb diploma acreditatiu. En cinquè 
lloc, el Premi Jove, Proposa! té com a 
objectiu ajudar a fer possible projectes 
de grups de joves d’entre 16 i 30 anys 
en ateneus membres de la Federació. 
Aquesta categoria també consta de tres 
premis. 

D’altra banda, durant l’esdeveniment 
es lliurarà un Reconeixement a la 
Integració Social que, per tercer 
any consecutiu, posa de relleu una 
iniciativa que enllaça ateneus i entitats 
socials. A més, des de l’anterior edició, 
el certamen  atorga el Premi de la 
Votació Popular amb col·laboració del 
Diari Ara, que permet votar qualsevol 
de les propostes presentades als 
guardons per via telemàtica.

- Mitjans de Comunicació

- Creativitat Artística

- Capacitat d’Innovació    

- Foment de la Participació  

- Jove, Proposa! 

- Reconeixement a la Integració Social

- Votació Popular 
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VISITES AL TERRITORI

Entre els mesos d’abril i juliol 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:
·  Olesa Ateneu 
 OLESA DE MOntSERRAt (Baix Llobregat)

·  Centre Sant Pere Apòstol 
 BARCELOnA (Barcelonès)

·  L’Alzinar  
 MASqUEFA (Anoia)

no federades:
·  Unió Aldeana  
 ALDEA (Baix Ebre)

·  Casino Recreatiu i Instructiu 
 AMPOStA (Montsià)

·  Lira Roquetense   
 ROqUEtES (Baix Ebre)

·  Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs  
 VAnDELLòS (Baix Camp)

 · Ateneu de Duesaigües 
 tARRAgOnA (tarragonès)

 · Cercle de Catòlics  
 BAnyOLES (garrotxa) 

OLESA ATENEU, 
NOVA ENTITAT FEDERADA 

El mes de juliol,  Olesa Ateneu es va federar a la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. L’entitat es va començar a gestar 
el 2014 i aquest 2015 s’ha constituït com a tal a Olesa 

de Montserrat (Baix Llobregat). Es va presentar oficialment 
el passat 13 de juny de 2015 a la Casa de Cultura de la vila. 
L’Ateneu neix amb la voluntat d’esdevenir una eina social 
per a l’extensió i conreu de la cultura en tots els seus 
aspectes, i que faci servei a altres entitats i persones que, 
dins de l’àmbit de la cultura, vulguin promoure idees i 
creacions, compartir i rebre coneixement, debatre i generar 
noves idees, intercanviar opinions, etc.

En una vila tan rica en propostes, art i cultura, Olesa Ateneu 
vol aportar la transversalitat i el lloc d’intercanvi per a totes les 
persones (actives o passives) que entenguin que la cultura, les 
humanitats, l’art, la ciència, són garantia de llibertat i progrés. 
Durant els propers mesos Olesa Ateneu farà les activitats en 
diferents locals del municipi, mentre promou l’adquisició 
d’una seu per al ple desenvolupament de l’entitat.

DESCENTRALITZEM LES 
REUNIONS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Cada trimestre, els membres de la Junta Directiva de la 
FAC es reuneixen en una entitat federada diferent arreu 
del territori per acostar la Federació i conèixer els espais. 

La junta es va reunir el 18 d’abril a l’Ateneu Cultural Josep 
taverna d’Alforja i el 18 de juliol, a l’Ateneu Igualadí, de 
forma extraordinària.

TROBADA DE PROGRAMADORS 
A PINEDADE MAR 

LA CITA VA COINCIDIR AMB LA MOSTRA DE 
TEATRE AMATEUR I VA SERVIR PER TANCAR LA 
DARRERA TEMPORADA DE L’ESPAI A

Amb la voluntat de reflexionar i posar a debat 
les oportunitats i dinàmiques que ofereixen els 
equipaments culturals amb els que compten les entitats 

culturals, la Federació d’Ateneus de Catalunya va convocar als 
ateneus el passat 1 de maig a la trobada de Programadors que 
es va celebrar a Pineda de Mar (Maresme), en el marc de la 
Mostra de teatre Amateur que va acollir el municipi durant el 
pont. La XIV edició d’aquest certamen ha aplegat cinquanta 
companyies amateurs que han ofert espectacles interpretats 
a diversos espais de la localitat.

Joan Morros, programador al teatre Kursaal de Manresa, va 
ser un dels ponents de la trobada de Programadors, que va 
aportar una aproximació a la captació de nous públics i la 
dinamització dels espais escènics dels ateneus. Morros va 
insistir en regenerar l’oferta i el públic, fent especial incís en 
la participació protagonista del col·lectiu jove en la presa de 
decisions vinculades a la programació. també va intervenir 
el president de la FAC, Salvador Casals, qui va comentar 
aspectes de la contractació d’espectacles. Va destacar que 
és important teixir xarxes de relació entre les entitats, per 
compartir espectacles i experiències.

Més de 25 persones van assistir a la jornada realitzada al 
Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, en representació 
d’una quinzena d’entitats federades. L’Orfeó Badaloní i l’Oca 
Underground van actuar a la seu de l’entitat amfitriona al 
concert “Com tornar a Broadway”. Els assistents podien 
quedar-se a dormir al municipi els tres dies per gaudir dels 
espectacles programats a la mostra.

La trobada va servir, a més, per cloure la quarta temporada de 
l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs de Catalunya. 
16 entitats federades han allotjat activitats de l’edició 2015, 
que en total ha programat una seixantena de funcions arreu 
de Catalunya de febrer a abril.

La Mostra està organitzada per l’Ajuntament de Pineda de 
Mar, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar i la 
Federació de grups Amateurs de teatre de Catalunya, amb la 
col·laboració del Departament de Cultura de la generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Centre Sant Pere Apòstol

Olesa Ateneu

L’Alzinar de Masquefa
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CENS D’ENTITATS DE FOMENT 
DE LA LLENGUA CATALANA

Durant el 2015, han estat 4 les entitats membres de la 
FAC les que s’han sumat al Cens d’entitats de foment de 
la llengua catalana. Amb aquestes noves adhesions ja 

sumem 20 ateneus federats. La Federació d’Ateneus també 
n’és membre. Formen part d’aquest Cens les entitats que 
ho hagin demanat i que en els seus estatuts especifiquin 
que realitzen activitats de promoció de la llengua catalana. 
Pel fet de formar part del Cens els socis i les persones que 
realitzin alguna donació a les entitats adherides poden 
beneficiar-se de desgravacions fiscals. Les entitats que en 
formen part cada any han de renovar l’adhesió mitjançant 
una memòria on es justifiquen les activitats de promoció de 
la llengua dutes a terme.

DIA DE L’ASSOCIACIONISME 
CULTURAL

E l Casino Prado Suburense, l’Ateneu Barcelonès, l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera, l’Alzinar Societat Recreativa 
i Cultural de Masquefa i l’Associació Ateneu Centre 

Democràtic i Progressista han rebut el diploma com a entitats 
declarades d’interès cultural de la mà de la generalitat de 
Catalunya durant la celebració del Dia de l’Associacionisme 
Cultural Català. Aquesta distinció s’ha lliurat enguany a 16 
entitats culturals més en un acte oficial celebrat al teatre de 
Sarrià de Barcelona el passat 4 de juny. L’acte va comptar 
amb l’assistència de 60 entitats culturals de Catalunya i més 
de 200 persones.

A la cita també es van presentar les conclusions de les 
Jornades sobre cultura popular i associacionisme en relació 
amb l’organització i legislació d’espectacles i el nou marc 
fiscal per a les entitats culturals. Aquest 2015, més de 130 
activitats organitzades per un centenar d’entitats culturals 
de tot el territori van commemorar fins diumenge, 7 de juny, 
el Dia de l’Associacionisme Cultural. En total, 52 municipis 
catalans s’han inscrit enguany en la iniciativa impulsada pel 
Departament de Cultura de fer jornada de portes obertes per 
apropar els equipaments als ciutadans i ciutadanes.

PRESENTACIONS DEL LLIBRE 
DELS ATENEUS

El passat mes d’abril, es va publicar el llibre “Ateneus: 
Cultura i Llibertat. Associacionisme a la Catalunya 
contemporània”, editat per la Federació d’Ateneus de 

Catalunya. Una obra que, a més de remarcar la centralitat 
dels ateneus en la tasca culturitzadora i polititzadora de les 
classes populars, 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.

Des d’aleshores, quatre entitats federades (Ateneu Popular 
de Ponent, Centre Democràtic i Progressista de Caldes de 
Montbui, Centre de Lectura de Reus i Societat La Principal 
de Vilafranca) han acollit presentacions del llibre a les 
seves seus, amb la presència d’algun dels seus autors, els 
historiadors Ramon Arnabat i Xavier Ferré.

Si la vostra entitat vol acollir la presentació del llibre, podeu 
posar-vos en contacte amb la FAC a:ateneus@ateneus.cat. 
El llibre té un preu de venda de 25 € i es pot adquirir en 
nou punts de venda repartits entre Barcelona, Vilafranca del 
Penedès, Reus i Arenys de Mar. Podeu consultar-los al web 
www.ateneus.cat.

EN CONSTRUCCIÓ...

OBRES A L’ATENEU
DE GUISSONA

Enguany s’han iniciat les obres de la quarta fase de 
l’Ateneu de guissona (Lleida). Amb aquesta fase 
s’intentarà consolidar l’edifici des de l’exterior per aïllar-

lo de les inclemències exteriors (finestres i portes exteriors), 
per a evitar el deteriorament dels elements construïts fins 
a la data i avançar en l’execució dels elements constructius 
més pesants (parets, soleres, etc.) i amb l’ignifugació de 
l’estructura. Assolir aquests treballs permetrà en un futur 
poder plantejar-se fases finalistes com el bar, la sala 
multifuncions, la sala rosa, vestidors i camerinos, sala 
principal i vestíbul, instal·lacions, revestiments i acabats de 
façana. El pressupost per portar a terme aquesta fase és de 
250.000 €.

RECTA FINAL DELS NOUS 
LLUÏSOS DE GRÀCIA

E ls treballs del projecte de reforma de l’edifici de Lluïsos 
de gràcia (Barcelona) afronten la fase final del calendari, 
amb la previsió d’inaugurar la seu social remodelada 

durant el proper mes d’octubre. Les obres han servit per 
adaptar el local a la normativa vigent, ampliar i adequar 
espais en accessibilitat, seguretat i funcionalitat, i millorar 
la sostenibilitat i autosuficiència de l’equipament. El nou 
teatre tindrà capacitat per unes 200 persones, comptarà 
amb instal·lacions professionals de llum i so, i amb un 
espai totalment adaptat a la diversitat de propostes que ha 
d’acollir, gràcies a les grades retràctils. El projecte, iniciat el 
2014, ha suposat un dels reptes més importants de la història 
de l’entitat i ha estat possible gràcies a l’1,2M€ de la subvenció 
de l’ICUB, un préstec hipotecari, aportacions individuals dels 
socis i amics de la casa i dels patrocinis .

EMPENYENT EL FUTUR TEATRE 
DE LA UNIÓ SANTCUGATENCA 

El mes de juliol es va presentar l’avantprojecte de 
rehabilitació de la seu de La Unió Santcugatenca 
elaborat pel despatx d’arquitectes barceloní Dilmé 

Fabré torras i Associats. Les obres, que podrien començar 
l’estiu de l’any que ve, tindran un pressupost aproximat de 
3 milions d’euros i duraran 2 anys. 

La proposta, batejada amb el nom ‘La Unió fa la força’, ha 
concebut el nou edifici integrant funcions i serveis en què 
s’estableix una relació visual i vital entre l’espai públic i el 
seu interior, amplificant el caràcter cultural i cívic d’aquesta 
institució centenària. Es tracta d’un edifici de gairebé 3.000 
metres quadrats repartits en planta soterrani, planta baixa, 
planta primera i planta segona –una més de les que té 
actualment l’equipament–.El nou teatre tindrà l’escenari i 
la platea al mateix nivell, les butaques seran retràctils i la 
capacitat de la sala serà de 400 espectadors asseguts i 900 de 
peu. El pati s’erigeix com el nucli central de l’equipament, 
la Sala Anselm Clavé podrà dividir-se en dos i els espais per 
a les activitats de les seccions guanyen terreny. A més, el 
futur equipament incorporarà mesures per a la recuperació 
de l’aigua, l’estalvi energètic i les energies renovables.

Avantprojecte per al nou edifici de Lluïsos de GràciaAvantprojecte del vestíbul de Lluïsos de Gràcia
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Dia de l’Associacionisme Cultural Català 2015 Presentació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat” a la Societat 
La Principal de Vilafranca del Penedès (9 de juny)

Avantprojecte del futur teatre de La Unió Santcugatenca
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NEUS CATALÀ: SEGUIM APRENENT DE TU!
Coincidint amb el centenari del naixement de neus Català, última 
supervivent d’un camp de concentració nazi i Medalla d’Or de la 
generalitat de Catalunya, la periodista Rosa Vendrell ens proposa la 
xerrada “neus Català, seguim aprenent de tu!”.Inclou xerrada sobre 
Català i altres dones que han trencat el silenci, fotografies, exposició 
de llibres, lectures, vídeos, ambientació musical i més sorpreses…!!

Preu: 200 ¤ (conferencia + exposició fotogràfica), desplaçament a part
Contacte: Rosa Vendrell Miret | 650 473 639 | rovenmi@gmail.com 

JORDI PISA
El gòtic és el barri amb més història i personalitat de la ciutat de 
Barcelona. Si bé el seu aspecte actual és el fruït d’una recreació del 
seu patrimoni arquitectònic i urbanístic portada a terme als anys 
centrals del segle XX per la burgesia local, quan es començava a donar 
forma a la marca Barcelona amb l’objectiu de modernitzar la ciutat i 
d’atreure turistes. Amb aquesta xerrada coneixerem una mica de la 
història i del procés de medievalització que va portar al barri de la 
catedral o convertir-se en el barri gòtic i veurem com ha evolucionat 
l’aspecte dels seus espais i edificis al llarg del temps.
 
Preu: 50¤€ + desplaçament Durada: 1 hora i 30 minuts Material necessari: ordinador, pantalla i canó de llum
Contacte:  Jordi Pisa | 655 230140 | estilicon@hotmail.com  

APORTACIONS CATALANES
La Fundació Occitano-Catalana presenta el llibre de “Aportacions 
Catalanes Universals”. El propòsit bàsic d’aquesta obra és fer 
coneixedors els ciutadans de Catalunya, i d’arreu del món, de les 
aportacions al progrés general de la humanitat dutes a terme pel 
poble de Catalunya en el decurs de la història en tots els camps 
d’activitat que n’han ultrapassat les fronteres. Inclou un breu 
resum de la història del nostre país, les 223 aportacions explicades 
i il·lustrades i comentaris finals a càrrec de personatges catalans 
actuals de tots els àmbits.

Contacte: Emma tarragó | 93 412 10 14 | admin@fundoc.net

LA BARCELONA LLEGENDÀRIA: Segueix les rutes que Joan Amades explicà a Ràdio Asssociació, en els anys 30.
LA BARCELONA AMERICANA: Antonio Machín, mariners negats al port, nobels de Literatura, Bufalo Bill i els 
indis a la Diagonal…, i un munt d’anècdotes i històries que ens mostren la relació entre Barcelona i Amèrica.
BARCENEGRA; LA BARCELONA DEL CRIM: Una passejada nocturna pels escenaris més escabrosos de Barcelona, 
des de l’Edat Mitjana fins al segle XX.
LA BARCELONA DEL 1714: com vivien els barcelonins i les barcelonines abans i mentre les tropes de Felip V els 
bombardejava? Saraus, desafiaments, jocs i vicis…

horari i lloc de Trobada: Matins de diumenge (possibilitat d’adapatar-se a les necessitats d’algun grup).
El recorregut comença a la Plaça Catalunya de Barcelona. té una durada aproximada de tres hores.
Preus: 5 ¤ (menors de 12 anys i persones a l’atur, gratuït). Tots els participants rebran com a obsequi un dossier 
amb les explicacions que s’hauran fet al llarg del recorregut.
Contacte: Joan Serra Arman | 685 466 133 | joanserraarman@hotmail.com

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 destaquem dins de l’InfoFAC 
algunes de les activitats que també podeu consultar al web a l’apartat Catàleg Impulsa’t.

LA BELLA DORMENT
Una princesa és maleïda per una bruixa: si es punxa amb un fus, 
morirà. Una fada intenta treure-li poder a l’encanteri i li diu que en 
punxar-se, caurà adormida durant cent anys, fins que un petó del 
Príncep Blau la despertarà. Una versió original i divertida d’una Bella 
Dorment que desperta en l’actualitat i no troba res del que deia el 
conte. Això si, el petó del príncep l’aconseguirà desprès de vèncer 
diversos obstacles. És un espectacle multidisciplinar en el qual es fan 
servir les tècniques de clown, cant, acordió diatònic i ombres. teatre 
familiar per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Preu: 150 ¤ + despeses desplaçament Durada: 50 min
Contacte: info@trapezicinema.com

KIM KARNI
Encara que multi-instrumentista, les seves actuacions en solitari són 
a base de teclat i cant. Combina versions de cançons d’estils musicals 
molt diversos com el blues, jazz, funk, rock, balades i composicions 
pròpies, d’arranjaments amb força personalitat, on es plasmen totes 
les seves influències i el gust per la improvisació i experimentació 
musical.

Preu:  180¤
Contacte: gloria Cantó | 644 344 579 | gloria.canto@hotmail.es

ARA éS L’hORA
Aquesta iniciativa vol incidir en la reforma dels horaris de manera 
que s’assoleixi l’adaptació a uns temps més racionals en el marc de 
l’impuls de la Catalunya que ve. Una iniciativa que es basa en els 
valors del benestar, la calma, la coherència, el diàleg, la felicitat, la 
flexibilitat, la igualtat, la lentitud, la memòria, el pacte, el progrés, la 
responsabilitat, la serenitat, la sobrietat.

Ens proposen fomentar el diàleg, la conversa i la reflexió amb l’objectiu 
de generar un consens ampli social i polític que permeti presentar 
estratègies concretes de transformació reals al Parlament de Catalunya, 
a la generalitat de Catalunya, així com als governs de ciutats i pobles. 
Compta amb una borsa de 15 conferenciants.

Preu:  Activitat gratuïta
Contacte: núria galán | 600 922 674  | administracio@reformahoraria.cat
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SERVEI JURÍDIC 

El Servei Jurídic ofereix assessorament i gestió en matèria 
jurídica a les entitats federades per facilitar el compliment 
de la normativa legal vigent en qüestions com l’adaptació 
d’estatuts, la llei orgànica de protecció de dades (LOPD) 
o els requisits d’organització d’espectacles. S’ofereix de 
forma gratuïta assessorament presencial, telefònic o per 
Internet. I s’editen periòdicament informes jurídics, guies per 
comprendre de forma ràpida aquells punts de la legislació 
que afecten directament les entitats. El Servei Jurídic també 
inclou ofertes per abordar temes complexos com l’adaptació 
d’estatuts o la normativa de la LOPD. Recentment també es 
duen a terme gestions com:

- Revisió dels estatuts
- Adaptació d’estatuts a la llei 4/2008
- Contracte d’arrendament i/o explotació de bar
- Presentació de documentació al departament de   
 justícia
- Redacció de convocatòries i certificats d’assemblees  
 o juntes directives
- Models administratius
- tramitació del reconeixement d’utilitat pública:   
 anàlisi i gestió
- Anàlisi i elaboració d’un pla de viabilitat de l’entitat
- Per l’assessorament presencial demanar cita prèvia   
 a ateneus@ateneus.cat o al telèfon 932688130 

SERVEI DE RECURSOS 
hUMANS  

Assessoria en matèria laboral, gestió d’entrada al programa 
de treballs en Benefici a la Comunitat, voluntariats i convenis 
de pràctiques amb estudiants. El Servei de Recursos Humans 
també és el responsable de redactar els informes explicatius 
d’interès per a les entitats federades.

– Assessoria laboral: assessorament presencial en   
 matèria laboral.
– Pràctiques per a estudiants: col·laboració amb   
 el departament d’ensenyament per a la formació   
 pràctica a les entitats federades d’estudiants de   
 formació professional, artística i de règim especial.
– Treballs en benefici de la comunitat (tbc):   
 possibilitat d’incorporar persones, provinents   
 del departament de justícia, que tenencauses   
 penals pendents i que han de complir treballs   
 en benefici de la comunitat (tbc) per un període   
 de temps concret. S’accedeix al servei a través de la  
 federació.

Per accedir al servei envieu un correu a ateneus@ateneus.
cat o truqueu al 932 688 130

SERVEI ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA 

El Servei d’Arquitectura i Enginyeria ofereix assessorament 
gratuït i gestió a preus especials en temes d’arquitectura i 
enginyeria a les entitats federades per facilitar el compliment 
i l’adequació a les normatives i la remodelació d’espais entre 
altres.

- Assessorament personalitzat: presencial, telefònic o  
 per Internet.
- Informes tècnics d’Ateneus (ItA): informe de l’estat   
 general de l’entitat.
- Aixecament i digitalització de plànols d’estat actual  
 de l’entitat.
- Projectes de millora d’imatge corporativa d’espais.
- Projectes de legalització: millora i adaptació dels   
 espais  a la normativa vigent.
- Llicències d’activitats: tramitació de la legalització de  
 l’activitat.
- Pla de manteniment: bon estat de conservació dels  
 elements constructius.
- Auditoria de manteniment: avaluació de l’estat de   
 manteniment.
- Servei de supervisió i control periòdic del    
 manteniment.
- Redacció de plecs de condicions per a la licitació   
 d’obres i serveis i redacció dels contractes d’execució i  
 serveis.

Aquest servei està ofert per grup Idea. Per demanar-lo us heu 
de posar en contacte directament amb la Federació d’Ateneus 
a través del correu electrònic ateneus@ateneus.cat.

      EXPERIÈNCIA: Ateneu de Sant Just Desvern

“A l’Ateneu de Sant Just hem acollit dues persones 
que han implementat hores de treballs en benefici de 
la comunitat a l’entitat. El passat 2014, una persona 
del sector de la metal·lúrgia ens va desenvolupar 
feines de consergeria i tasques de manteniment de 
l’espai. El present 2015, una altra persona ens ha 
ajudat amb tasques de secretaria, en tant que era 
universitària. En tots dos casos estem satisfets de 
l’experiència. Ens han agilitzat treballs endarrerits i 
ens ha desencallat feina com ensobrar, penjar cartells 
o arranjar material de l’Ateneu, cadascun d’ells en 
funció de les seves capacitats i disponibilitat. Pel que 
fa a la valoració per part de les persones acollides 
del programa, sabem que han estat a gust i que el 
seu pas per l’entitat els ha permès conèixer el món 
de l’associacionisme des de l’interior. Fins i tot, una 
d’elles ha descobert un interès personal en la vessant 
social. La nostra opinió, per tant, és positiva, i així 
ho hem expressat al Departament de Justícia. Estem 
disposats a repetir l’experiència en un futur. Molt 
recomanable”.  ALbErT MACIà FOnTAnILLAS, SECrETArI
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ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Serveis integrals d’assegurances és una cooperativa especialitzada 
en la gestió d’assegurances ètiques per a associacions i a entitats 
de l’Economia social i solidària, a través dels serveis de consultoria 
i corredoria. Dóna servei a més de 1.300 cooperatives, associacions, 
entitats i empreses, i té més de 45.000 persones assegurades.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Javier gómez
Telèfon: 938 601 922 / 695 911 457
Mail: assegurances@ateneus.cat / jgomez@arccoop.coop
Web: www.arccoop.coop/fac

COOP 57
És una cooperativa de serveis que destina recursos propis a donar 
préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, 
el cooperativisme, l’associacionisme, la solidaritat i la sostenibilitat 
sobre la base de principis ètics i solidaris.

Contacte: Ramon Pascual / 932682949
Mail: coop57@coop57.coop
Web: www.coop57.coop

STRONG
Ofereix projectes de rehabilitació i solucions tècniques a nivell escènic, 
tant en maquinaria com d’il·luminació, vestuari i audiovisuals.

Preus especials per a entitats federades
Contacte: Esteve guillot / 629 373 345
eguillot@strong.es / www.strong.es
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ESPAI A: 5A TEMPORADA  

Una quinzena d’entitats federades tenen previst 
participar a la cinquena edició de l’Espai A, que 
oferirà un extens i variat programa de funcions arreu 

de Catalunya a partir del febrer de 2016. Podeu trobar tota 
la informació per apuntar-vos al circuit d’arts escèniques 
amateurs al web www.espaia.cat.

SUBVENCIÓ IMPULSA’T 2015 

La Federació d’Ateneus ha assignat gairebé 20.000 € en ajudes 
per finançar diferents tipus d’activitats (actuacions en 
viu, tallers, exposicions i xerrades) a les 40 entitats (un 

24% de les entitats federades) que van sol·licitar acollir-se 
al programa Impulsa’t 2015. Així, unes 22.000 persones 
associades es veuran beneficiades d’aquest programa (un 
25% del total de persones associades als ateneus federats). 
El recull de sol·licituds va ser presentat per la FAC a la 
convocatòria de subvencions 2015 de la Direcció general 
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del 
Departament de Cultura de la generalitat de Catalunya.

LLEI VOLUNTARIAT I 
ASSOCIACIONISME

Des de la FAC celebrem l’aprovació, el passat 23 de juliol, 
de la  Llei del Voluntariat i foment de l’associacionisme 
al Parlament de Catalunya, ja que inclou els principals 

elements del model de voluntariat associatiu, facilita 
l’activitat associativa i la protegeix davant de diferents 
normatives. En bona part ha estat possible gràcies a la 
coordinació i treball de la Xarxa d’Associacionisme de 
Catalunya (XAC). Aquesta integra de manera transversal les 
principals federacions d’associacions del país,  entre elles la 
Federació d’Ateneus de Catalunya.

CATALAN WEEKEND

Coincidint amb la Diada nacional de Catalunya, del 10 al 
12 de setembre els catalans obrim les portes de casa al 
món per explicar-los el nostre país. La FAC s’ha sumat 

a la iniciativa “Catalan Weekend” impulsada per òmnium 
Cultural. Si tens amics, coneguts, companys de feina…, a 
Europa o a la resta del món, o simplement un llit de més a 
casa, pots ser un bon amfitrió! La Diada és el millor moment 
d’explicar la Independència. Convidem el món a viure com 
fem història! Si vols participar-hi, dóna un cop d’ull al 
portal www.catalanweekend.cat.

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 federades, 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.

Amb aquesta voluntat, i per acord de la Junta Directiva de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya:

1. A iniciativa pròpia o recollint la demanda de les seves 
entitats federades, es poden constituir les Delegacions 
territorials que siguin convenients, dins de l’àmbit territorial 
de la FAC.

2. Aquestes Delegacions territorials no tindran personalitat 
jurídica pròpia.

3. Cada Delegació territorial haurà d’anomenar una persona 
representant perquè sigui membre de la Comissió Assessora 
territorial de la FAC.

4.La duració d’una Delegació territorial serà indefinida i per 
a la seva dissolució serà necessari l’acord de l’Assemblea 
general de la FAC.

La FAC ha iniciat el seu desplegament territorial de les terres 
de Ponent i, el mes de juny del present 2015 ha constituït 
la Delegació territorial de Lleida en una reunió a l’Ateneu 
de Ponent.

Per aquest motiu, es convoca a les entitats de la demarcació 
de Lleida el dissabte 3 d’octubre de 2015, a les 12:00h a 
la seu de la delegació (Ateneu Popular de Ponent – Carrer 
de Pau Claris, 10 de Lleida) per escollir a les entitats que 
constituiran la Junta Rectora de la Delegació i la persona que 
representarà la delegació a la Comissió territorial de la FAC, 
segons el procediment indicat a l’article 5 del Reglament de 
desplegament territorial de la FAC (consulta l’acta).

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 30 
de setembre de 2015.

FInS AL 30 DE SEtEMBRE, 
LES EntItAtS DE LA DEMARCACIó
DE LLEIDA PODEn PRESEntAR 
CAnDIDAtURES PER FORMAR 
PARt DE LA JUntA RECtORA DE LA 
DELEgACIó DE LLEIDA

LA FAC S’ACOSTA AL TERRITORI 
AMB LES DELEGACIONS 
TERRITORIALS
LA FAC hA INICIAT EL SEU DESPLEGAMENT TERRITORIAL
A LES TERRES DE PONENT

reunió entitats de la Demarcació de Lleida 
a l’Ateneu de Ponent (17 de juny)
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UNA VINTENA D’ENTITATS 
AMB EQUIPAMENTS TEATRALS 
DOTATS DE 8.000 LOCALITATS

AAmb 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.

Les entitats federades que els interessi poden inscriure’s 
omplint el formulari que pot descarregar-se al portal 
www.ateneus.cat.

QUÈ TROBAREU A LA XTAC?
•  CaTàleg aMb espeCTaCles aMb preu de CosT Més   
 baix per als aTeneus, i àMplia varieTaT de Tipologia  
 D’ESPECtACLES: FAMILIAR, MúSICA, DAnSA, CAnt, tEAtRE,  
 EtCètERA, tAn PROFESSIOnAL COM AMAtEUR.

• poden parTiCipar ToTs els aTeneus que disposin de TeaTre  
 O BÉ qUE gEStIOnIn LA PROgRAMACIó D’UnA SALA.

• AvAntAtges generAls:
• sisTeMa de gesTió de venda d’enTrades online.

• preu Més reduïT en el CosT dels dreTs d’auTor   
 gEStIOnAtS PER LA SgAE.

• adquisiCió de MaTerial TèCniC i equipaMenT per a la sala.

• ForMaCió espeCíFiCa per als aTeneus sobre prograMaCió  
 I DInAMItzACIó CULtURAL.

• aCrediTaCions per a l’assisTènCia a Fires i FesTivals.

• assessoraMenT en la prograMaCió.

LA XTAC ES PRESENTARÀ 
OFICIALMENT A L’OCTUBRE 

Una vintena d’entitats amb espais teatrals (unes 8.000 
localitats en total) s’han adherit fins ara a la XtAC, 
xarxa que es presentarà oficialment el proper 18 

d’octubre de 2015, a l’Auditori Plana de l’Om de Manresa. En 
el marc de la Fira Mediterrània, es constituirà el Consell de 
la XtAC, i es vol aprofitar l’avinentesa perquè cada ateneu 
pugui presentar el seu teatre i l’activitat que realitza. 

també es convidarà a en Joan Morros, membre fundador 
de l’Associació Cultural el galliner, entitat encarregada de 
la programació del teatre Kursaal de Manresa, per tal de 
compartir experiències i  tractar diversos temes d’interès 
sobre les programacions de les entitats.

Se celebrarà un dinar amb tots els membres de la XtAC al 
Restaurant Els Carlins de Manresa (inclòs en el preu).

Els programadors podran gaudir d’invitacions per als 
espectacles de la Fira Mediterrània durant els dies 15, 16, 17 i 
18 d’octubre. Per tal de formalitzar la inscripció, és necessari 
posar-se en contacte amb la Federació d’Ateneus a través 
del correu: xtac@ateneus.cat i us donarem instruccions de 
com realitzar-la de forma gratuïta.

Per reservar plaça en aquesta presentació, cal fer l’ingrés 
de 20 ¤ per persona assistent al compte:iban Federació 
d’Ateneus de Catalunya: ES59 2100 0835 1202 0036 4124I 
enviar el justificant de pagament a xtac@ateneus.cat 
amb el concepte “Presentació XtAC”.

NEIX LA XARXA DE TEATRES 
D’ATENEUS DE CATALUNYA 
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