
AssembleA GenerAl de socis 2017
la societat coral diadema corberenca acollirà la trobada d’entitats 
federades el 4 de març.
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Amb motiu del centenari de la Socie-
tat Coral Diadema Corberenca, l’enti-
tat de Corbera de Llobregat (Baix 
Llobregat) serà la seu de l’Assemblea 
General de Socis de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya el proper 
dissabte, 4 de març de 2017. Les 170 
entitats associades estan convocades 
a la jornada on es presentarà la 
Memòria 2016, l’estat de les delega-
cions territorials, el projecte i pressu-
post per al 2017 i es portarà a aprova-
ció l’estat de comptes del 2016.

Per accedir a l’Assemblea és impres-
cindible presentar un document 
acreditatiu que certifiqui els i les 
representants de l’entitat, la qual ha 
d’estar al corrent del pagament de la 
quota.

L’acta de la darrera Assemblea i tota 
la documentació vinculada a la d’en-
guny, estarà disponible a la seu de la 
Federació d’Ateneus, a partir del 27 de 
febrer, per a totes les associacions 
federades que vulguin consultar-la.

Cal confirmar l’assistència de les enti-
tats al 932688130 o bé enviant un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat 
abans del 28 de febrer. Cal indicar 
les places per a reservar dinar i la 
voluntat de fer la visita cultural per a 
acompanyants.

Assemblea de Socis. La Passió d’Esparreguera, març 2016



visites A entitAts

Entre els mesos d’octubre del 2016 al gener del 2017 s’han 
realitzat 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:
·  Ateneu del clot 
 BArCELonA (Barcelonès)

·  la barretina vermella  
 MALGrAt DE MAr (Maresme)

·  Associació benèfica instructiva Abi 
 MontCADA i rEixAC (Vallès occidental)

·  casal vila-rodona 
 ViLA-roDonA (Alt Camp)

·  Ateneu de manlleu  
 MAnLLEu (osona)

·  casino llagosterenc 
 LLAGoStErA (Gironès)

·  centre cultural catalanistes 
 BArCELonA (Barcelonès)

·  centre cultural i recreatiu la Parra  
 AVinyonEt DEL PEnEDèS (Alt Penedès)

·  Ateneu de tàrrega 
 tàrrEGA (urgell)

·  Associació cultural i recreativa Unió calafina 
 CALAF (Anoia)

·  sociedad coral recreativa el ciervo 
 SABADELL (Vallès occidental)

·  l'Avenç centre cultural 
 ESPLuGuES DE LLoBrEGAt (Baix Llobregat)

·  societat Unió Gandesana 
 GAnDESA (xxx)

·  Ateneu igualadí de la classe obrera 
 iGuALADA (Anoia)

·  Ateneu de sant celoni
 SAnt CELoni (Vallès oriental)

·  centre instructiu i recreatiu de balsareny 
 BALSArEny (Bages)

·  cercle bredenc  
 BrEDA (La Selva)

·  Guiametans per l’Ateneu 
 ELS GuiAMEtS (Priorat)

·  Foment cultural i Artístic sant Joan despí 
 SAnt JoAn DESPí (Baix Llobregat)

·  centre cultural i recreatiu la bleda 
 LA BLEDA (Alt Penedès)

·  casino l’Aliança del Poblenou 
 BArCELonA (Barcelonès)

·  catòlics de sant Andreu 
 BArCELonA (Barcelonès)

·  societat coral erato   
 FiGuErES (Alt Empordà)

 no federada:
·  espluga viva
 ESPLuGuES DE LLoBrEGAt (Baix Llobregat)

·  casal cultural de mollet 
 MoLLEt (Vallès oriental)

·  el casal de la Granada 
 LA GrAnADA (Alt Penedès)

l’esPlUGA vivA, novA 
entitAt FederAdA

L’Espluga Viva d’Esplugues de Llobregat és una associació 
cultural, esportiva, juvenil i educativa, fundada el 1974. 
la formen l'Agrupament Escolta espluga Viva, el Centre 

Excursionista d'Esplugues i el Grup de tradicions i Costums.

espluga viva
c/ Sant Francesc xavier, 7-9
(Jardins Pons i termes)
08950 Esplugues de Llobregat
934 733 909
secretaria@esplugaviva.cat
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PAssem comPtes

Casal Cultural de Mollet del Vallès 



l’AssociAcionisme cUltUrAl 
És GUArdonAt Als Premis 
AteneUs 2016

Les Drassanes reials de Barcelona van acollir, el 14 de 
desembre, el lliurament dels Premis Ateneus 2016. En la 
seva 27ena edició, el certamen impulsat per la Federació 

d’Ateneus de Catalunya ha donat visibilitat al moviment 
associatiu cultural català en una nit de gala. Els guardons 
reconeixen la tasca duta a terme per les entitats i associacions 
de Catalunya al llarg de l’any en set categories diferents.

Amb 52 candidatures presentades en l’edició present, les 
iniciatives guanyadores del primer premi han estat: el Grup 
de teatre dsArt, de lluïsos d’Horta de barcelona, amb el 
Premi a la integració Social (conjunt amb la Federació Catalana 
de Voluntariat Social); Fronteres invisibles, del Foment 
martinenc de barcelona, amb el Premi “Jove, proposa!”; 
dimarts de diàlegs “tertúlia del segle XXi”, de l’Ateneu 
igualadí de la classe obrera, amb el Premi als Mitjans de 
Comunicació; trama, de l’esbart egarenc  del centre cultural 

el social de terrassa, amb el Premi a la Creativitat Artística; 
deixa’ns una cadira – confortable, de l’Associació cultural 
esplai de L’Ametlla de merola, amb el Premi a la Capacitat 
d’innovació; i el Festival música viva del casal Popular de 
vilassar de dalt, amb el Premi al Foment de la Participació.

En col·laboració amb el Diari Ara, s’ha entregat el Premi de 
la Votació Popular. L’espectacle audiovisual «Happy!!!» del 
cor vivace del cercle catòlic de Gràcia (barcelona) ha estat 
el projecte més votat a la pàgina web habilitada pel diari. 
L’entitat rebrà una subscripció durant un any al rotatiu i una 
col·lecció de pintures de ramon Casas.

Durant l’acte, amb unes 200 persones assistents, també s’han 
reconegut amb diplomes els aniversaris destacats d’algunes 
entitats federades: Centre Cultural Els Catalanistes i Lluïsos 
d’Horta (Barcelona, 150 anys); La Concòrdia de Cabrils i Centre 
instructiu i recreatiu de Balsareny (125 anys); Centre Cultural 
i recreatiu La Parra d’Avinyonet del Penedès, Patronat de La 
Passió d’Esparreguera i Societat Cultural Hortonenca de Sant 
Llorenç d’Hortons (75 anys); Casal de Vila-rodona (50 anys); 
Ateneu Josep taverna d’Alforja i Ateneu de la Vall de Llémena 
de Cartellà (25 anys).
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entitAts

Premis Ateneus 2016. Drassanes Reials, Barcelona



FÓrUm Ateneos 2016

una setantena de membres de trenta entitats 
ateneístiques es van trobar el 12 de novembre a 
l’Ateneo de Mairena de Aljarafe (Sevilla) al ii Fórum de 

Ateneos. La cita, organitzada per la Federación de Ateneos 
de Andalucía i la Federació d’Ateneus de Catalunya, ha 
servit per intercanviar fortaleses, debilitats i reptes del 
sector ateneístic en una jornada de treball, amb ponències 
i tallers formatius.

Els ateneus són escoles de democràcia, cultura i llibertat; 
espais de cooperació intergeneracional i àgores de 
pensament crític front a l’individualisme creixent, han 
coincidit els i les participants al debat sobre la situació actual 
del moviment. En canvi, el relleu generacional, la fragilitat 
econòmica i l’obertura del sector al seu entorn són alguns 
dels aspectes que l’ateneisme detecta com a debilitats. Els 
reptes passen per treballar en xarxa per tal de transcendir 
el localisme, integrar una gestió professionalitzada, avançar 
cap a la feminització i assolir l’autosuficiència econòmica.

Els tallers formatius han abordat estratègies de gestió de 
recursos i projectes dels ateneus, d’una banda, i eines 
comunicatives per a les entitats, de l’altra. Amb la voluntat 
d’afavorir l’activitat de les entitats culturals sense ànim de 
lucre, ambdues federacions han elaborat el manifest “Otra 
fiscalidad para la cultura”. 

becA terrA d’AteneUs

Atenció a investigadors i investigadores de centres 
d’estudis locals i comarcals: ja està oberta la 
convocatòria de la « iV Beca de recerca Històrica terra 

d’Ateneus»! impulsada per l’institut ramon Muntaner 
i la Federació d’Ateneus de Catalunya, la beca premia 
anualment un projecte centrat en l’estudi de la repercussió 
social de l’associacionisme cultural ateneístic en algun 
indret de l’àmbit català i des del punt de vista històric. 
L’ajut està dotat amb 3.000 euros i la publicació del treball. 
Les bases es poden consultar a www.ateneus.cat i el termini 
de presentació de projectes finalitza el 24 de març del 2017.

La «iii Beca terra d’Ateneus» es va concedir, el 2016, al 
treball “La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme 
cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979”, presentat 
per Guillem Puig Vallverdú. 

La «i Beca terra d’Ateneus» (2014) la va guanyar «El Cercle 
Literari i els inicis de l’associacionisme recreatiu, cultural 
i polític a la ciutat de Vic (1848-1902)», de l’historiador 
vigatà David Cao. i la «ii Beca terra d’Ateneus» (2015) va ser 
concedida a Jordi Albaladejo per l’estudi  “L’Associacionisme 
educatiu i cultural a Badalona (1879-1936). L’Ateneu obrer i 
el Círcol Catòlic”. El treball de Cao ha estat publicat com 
el primer llibre de la col·lecció “terra d’Ateneus” (Editorial 
Afers, 2015) i el d’Albaladejo, serà el segon volum, que es 
presentarà el 6 d’abril al Museu de Badalona.
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ProJectes

El II Fórum Ateneos es va celebrar a l’Ateneo de Mairena, Sevilla).
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docUmentAl dels AteneUs

Durant el 2017, la Federació d’Ateneus de Catalunya 
produirà el documental «Ateneus: llavor de llibertat». 
Encarregat a la productora audiovisual catalana 

nosotros, el llargmetratge narrarà en una hora l’aportació 
dels ateneus, casals i casinos com a l’associacionisme 
cultural propi de Catalunya. un llegat identitari que ha 
contribuït a la socialització i culturització de diversitat de 
generacions i estrats socials del país durant dos segles. 
també posarà de relleu la vigència i efervescència de 
l’ateneisme en ple segle xxi. Per tal de fer-lo realitat, la 
FAC activarà una plataforma virtual de mecenatge oberta a 
tota la ciutadania que vulgui col•laborar econòmicament 
amb aportacions que seran gratificades amb recompenses 
com aparèixer als títols de crèdit o entrades per assistir a 
l’estrena. És per això que avancem que aviat farem difusió 
del llançament de la campanya per a mecenes. El projecte 
comptarà amb el suport de televisió de Catalunya i es preveu 
que s’estreni abans de finalitzar aquest any.

PresentAcions llibre
dels AteneUs

Vuit entitats federades han acollit la presentació del 
llibre «Ateneus: cultura i llibertat. Associacionisme a 
la catalunya contemporània».  L’obra dels historiadors 

ramón Arnabat i xavier Ferré, editada el 2015 per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, incideix en la centralitat dels 
ateneus, casals, casinos, i altres denominacions similars en 
la tasca culturitzadora i polititzadora de les classes populars. 
- Els espais que han presentat el llibre són:
- Ateneu Popular de Ponent (Lleida)
- Centre Democràtic i Progressista (Caldes de Montbui)
- Centre de Lectura de reus
- Societat La Principal (Vilafranca del Penedès)
- Ateneu Arenyenc (Arenys de Mar)
- Societat nova de Banyeres del Penedès
- temple romà de Vic
- Centre Cultural – Llibreria Blanquerna (Madrid)

Les entitats que vulguin acollir la presentació es poden 
posar en contacte amb la FAC a: ateneus@ateneus.cat.

L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE 
de Santiago Rusiñol
adaptació de Santi Sans
amb la cia. Quatre per Quatre

pRODUCCió 2017/18 DE LA XTAC
Les entitats interessades en programar 
l’obra poden enviar un correu a: 
ateneus@ateneus.cat



servei comPtAble
i FiscAl

oferim assessorament especialitzat en temes comptables, 
fiscals i laborals per a entitats federades. Aquest servei 
pretén donar resposta a qüestions habituals com l’interès 
de l’exempció d’iVA; les obligacions fiscals i comptables 
de les entitats; l’impost de Societats; la remuneració dels 
monitors i els voluntaris; o el cost de la contractació de 
personal, entre altres. també s’oferim preus especials per 
la gestió de la comptabilitat, les nòmines, etc.

servei de 
sUbvencions 

Facilitem el dia a dia de les entitats federades amb 
assessorament per presentar, gestionar i tramitar les 
subvencions i ajuts. també oferim gestió integral de la 
sol·licitud de l’ajut. El cost d’aquest servei s’aplica en 
funció dels tràmits.
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GrÀFiQUes i imPremtA
Has d’imprimir els butlletins de la teva entitat? Busques una impremta 
de confiança per enviar els teus cartells en digital i rebre’ls en paper a 
l’ateneu? Consdecor és una empresa especialista en arts gràfiques i 
papereria que ofereix descomptes del 10% als federats.

Per accedir a qualsevol servei i/o conveni, contacta a: ateneus@ateneus.cat o 932688130.

reHAbilitAciÓ d’esPAis
necessites assessorament per al projecte de remodelació d’algun espai de 
la teva entitat? Et cal adaptar el teu local a la normativa vigent? El Grup 
idea és una empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, 
especialitzada en arquitectura corporativa, i que dóna serveis de suport 
i assessorament per a la realització de tot tipus d’obres, legalitzacions i 
actuacions de millora i/o d’adaptació a normatives, amb la realització dels 
projectes, tramitació i seguiment de llicències, i coordinació i control de la 
seva execució.
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beQUes sociAls 2016  

Durant el 2016, el projecte trimestral de beques socials 
“tots hi tenim lloc”,  ha atorgat un import de més 
de 9.000 euros a una dotzena d’entitats federades. En 

total, s’han beneficiat unes 150 persones en risc d’exclusió 
social que han pogut realitzar les activitats que han desitjat 
al seu ateneu.

cAsA nostrA, cAsA vostrA

La Federació d’Ateneus de Catalunya s’ha adherit a la 
campanya comunicativa “Casa nostra, casa vostra” 
impulsada per posar a primera línia del debat públic i 

institucional la resolució del conflicte que viuen les persones 
que fugen de les guerres, la fam, la persecució política, 
per motius d’orientació sexual o per les seves creences. 
La campanya està coordinada de forma horitzontal per 
un gran grup de persones que es dediquen al món de la 
comunicació, amb la col·laboració i el suport d’entitats, 
empreses i agents del sector cultural de Catalunya.

lA XtAc Al bArnAsAnts 2017 

E   l Festival de Cantautors BArnASAntS compta enguany 
amb la xarxa de teatres d’Ateneus de Catalunya (xtAC) de 
nova aliada. El certamen –del 27 de gener al 14 d’abril-, 

ha programat el seu concert inaugural de veus femenines 
‘Les Kol·lontai’ a quatre espais de la xtAC: el Casino de Calaf, 
l’orfeó Lleidatà, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià 
de Dalt i l’Ateneu torrellenc.

cens d’entitAts Foment
de lA llenGUA cAtAlAnA  

Durant l’any 2016, 21 ateneus federats han format part 
del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, 
inclosa la FAC. A partir de l’1 de gener i fins al 30 

d’abril de 2017, les entitats que vulgueu continuar formant 
part del Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana 
heu de presentar la sol·licitud de renovació i la memòria 
d’activitats de foment de la llengua catalana dutes a terme 
durant l’any 2016.

El procediment de renovació al Cens d’entitats es pot 
tramitar per via telemàtica. Les sol·licituds s’hauran de 
presentar per mitjà del formulari normalitzat que es pot 
descarregar des de l’Apartat tràmits del web de la Generalitat 
de Catalunya. un cop feta tota la tramitació correctament, 
heu de rebre el document “Avís de rebuda”.també es pot 
tramitar presencialment. En aquest cas, s’haurà d’imprimir 
la sol·licitud i presentar-la al registre.

breUs
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deleGAcions territoriAls

les deleGAcions territoriAls Al diA

El 16 de desembre de 2016, 
catorze entitats federades de 
les comarques de l’Alt Camp, 
Baix Camp, Baix Penedès, 
Conca de Barberà i el tarra-
gonès es van reunir al Casal 
de Vila-rodona (Alt Camp) 
amb la finalitat de constituir 
la nova Delegació territorial 
de tarragona.

Les entitats convocades 
van decidir que el Casal de 
Vila-rodona serà la seu de 
la delegació territorial i van 
aprovar el reglament de 
funcionament. En la pròxima 
reunió s’escollirà la candida-
tura de la Junta rectora i la 
persona delegada territorial. 
D’aquesta manera, la Fede-
ració d’Ateneus de Catalunya 
ha desplegat 4 delegacions 
territorials durant el 2016. La 
voluntat és teixir proximitat 
i complicitats territorials i 
enfortir la xarxa d’ateneus 
del país.

Des de la Delegació territo-
rial de les terres de Ponent 
tenim encara molta feina per 
expandir les entitats federa-
des i, sobretot, crear xarxa 
entre les entitats existents.

Actualment hem fet diverses 
juntes territorials i una junta 
general d'entitats on hem 
posat en comú diferents 
projectes i neguits que tenim 
les entitats al nostre territori.

La complexitat territorial, 
per grandària de territori, fa 
que la nostra feina sigui més 
feixuga que a altres delega-
cions, però al mateix temps 
crea una xarxa de cohesió 
territorial que enriqueix la 
FAC de terres de Ponent. 
robert Bonet, delegat terri-
torial.

Donada la diversitat d’ate-
neus i associacions culturals 
adherides a la FAC, la Delega-
ció territorial de les Comar-
ques de Girona treballa en un 
inventari de característiques 
i necessitats dels associats, 
per tal de presentar dife-
rents propostes d’activitats 
itinerants d’interès comú. 
Així mateix, vol informar 
dels serveis i avantatges per 
tal d’ajudar-les en la seva 
gestió diària. Amat Carreras, 
delegat territorial.

informem que la Delegació 
territorial de Barcelona, 
des de la seva constitució, 
s'ha posat en contacte amb 
diversos ateneus federats per 
copsar les seves mancances 
i intentar solucionar-les, a 
través de la FAC. Els proble-
mes més comuns són: 
l’obtenció de la llicència 
d'activitats, la tramitació de 
subvencions i la incorporació 
i participació de gent jove als 
ateneus. totes les entitats 
que ens han rebut han estat 
molt agraïdes per la nostra 
visita. Carme Adzarias, dele-
gada territorial.
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