
LES ENTITATS PODEN PRESENTAR 
CANDIDATURES ALS PREMIS ATENEUS 
2017 FINS AL 12 DE NOVEMBRE
L’emblemàtic edifici de La Pedrera de Barcelona acollirà la gala de 
l’ateneisme el 12 de desembre
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La 28ena edició dels Premis Ateneus 
ja està convocada amb l’objectiu de 
reconèixer, un any més, 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. Fins al 12 
de novembre de 2017, les candidatures 
es poden presentar exclusivament 
omplint el formulari que trobareu al 
web de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya: www.ateneus.cat.
Es convoquen 7 categories diferents: 
Premi Comunicació Associativa; Premi 
a la Creativitat Artística; Premi a la 
Capacitat d’Innovació; Premi Foment 
de la Participació; Premi Jove, Propo-
sa! ; Premi al Treball en Xarxa i Premi 
de la Votació Popular. Cada categoria 

disposa d’un primer premi de 1.500€  i 
el guardó; un segon premi de 900€ 
amb diploma, i un tercer premi de 
300€ amb diploma.
Totes les candidatures presentades a 
les diferents categories participaran 
automàticament al Premi de la Vota-
ció Popular, categoria coorganitzada 
amb el Diari ARA, que possibilita la 
votació oberta dels projectes a través 
del portal que s’habilitarà propera-
ment per a l’ocasió . Les votacions es 
podran realitzar del 20 de novembre a 
l’11 de desembre de 2017.
El veredicte del jurat es farà públic el 
dia del lliurament dels Premis 
Ateneus, el 12 de desembre a l’Audi-
tori de La Pedrera (Passeig de Gràcia, 
92 Barcelona). L’acte també es conce-
diran diplomes d’aniversaris desta-

cats a les entitats federades següents: 
Societat Coral Diadema Corberenca, 
Foment Hortenc i Ateneu Bisbalenc 
(100 anys); Ateneu Unió de Santa 
Coloma de Cervelló i Centre Sant Pere 
Apòstol (125 anys).
Novetats 2017: redefinim categories 
i augmentem la dotació econòmica
Enguany, la FAC ha modificat la 
nomenclatura d’algunes categories. El 
Premi als Mitjans de Comunicació 
passa a denominar-se “Premi a la 
Comunicació Associativa” i el Premi a 
la Integració Social es converteix en el 
“Premi al Treball en Xarxa”. A més, en 
aquesta edició, el tercer premi de 
cada categoria atorgarà una dotació 
econòmica de 300€ a les candidatures 
guanyadores.

Foto de família de les entitats reconegudes als PremisAteneus 2016. Drassanes Reials de Barcelona. @Toni Galitó



VISITES A ENTITATS

Entre els mesos de maig i agost 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 Barcelonès
 BARCELonA (Barcelonès)

·  Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa  
 LLoREnÇ DEL PEnEDÈS (BAIX PEnEDÈS)

·  Societat Recreativa i Cultural l'Alzinar
 MASQUEFA (AnoIA)

·  Foment Hortenc de Barcelona 
 BARCELonA (BARCELonÈS)

·  Ateneu Unió  
 SAnTA CoLoMA DE CERVELLÓ (BAIX LLoBREGAT)

·  Ateneu de Sant Just Desvern 
 SAnT JUST DESVERn (BAIX LLoBREGAT)

·  Orfeó Popular Olotí
 oLoT (LA GARRoTXA)

·  Ateneu Catalònia 
 L’HoSPITALET DE LLoBREGAT (BAIX LLoBREGAT)

·  Casino Llagosterenc
 LLAGoSTERA (GIRonÈS)

·  Casal Camprodoní
 CAMPRoDon (RIPoLLÈS

·  Societat El Foment
 PIERA (AnoIA)

·  Societat Recreativa i Cultural l’Aliança
 CUBELLES (GARRAF)

·  L’Espluga Viva
 ESPLUGUES DE LLoBREGAT (BAIX LLoBREGAT)

 no federada:
·  Centre Cultural Els Propis

 BARCELonA (BARCELonÈS)

·  Casino Olotí
 oLoT (LA GARRoTXA)

·  Unió Recreativa Maialenca
 MAIALS (SEGRIà)

·  Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana
 CERVERA (LA SEGARRA)

 noVES EnTITATS FEDERADES:
·  Centre Cultural i Recreatiu de Ca l'Avi

 SUBIRATS (ALT PEnEDÈS)

·  Casino Olotí
 oLoT (LA GARRoTXA)

·  Centre Cultural Els Propis
 BARCELonA (BARCELonÈS)

·  Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana
 CERVERA (LA SEGARRA)

PASSEM COMPTES PASSEM COMPTES

Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana de 
Cervera (La Segarra).

 Casino Olotí (Olot, La Garrotxa).

 Centre Cultural Els Propis (Barcelona, Barcelonès).

XARXES D’ESDEVENIMENTS 
CULTURALS

Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, va participar el 16 de maig a la jornada 
formativa “Xarxa d’esdeveniments culturals” 

organitzada per la Fira Mediterrània de Manresa i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
La jornada anava adreçada a professionals del món de 
la cultura com tècnics municipals i gestors culturals per 
donar a conèixer models i estratègies de treball en xarxa i 
analitzar-ne el funcionament amb l’objectiu de potenciar 
les xarxes existents i oferir recursos per a l’impuls del 
treball col•laboratiu en la planificació, gestió, comunicació 
i visibilització de projectes culturals. Casals va participar, en 
nom de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), a 
una taula de debat junt a Lluís Gendrau, de Circuit Folc, oriol 
Martí de la Plataforma d’Arts de Carrer i Jordi Planagumà, de 
la Xarxa Cases de la Música Popular. 

SUBVENCIONS IMPULSA’T 2017

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha concedit 21.000 
del programa de subvencions “Impulsa’t”. L’ajuda 
permetrà, a 70 entitats federades, programar actuacions 

en viu, tallers, exposicions i xerrades de forma continuada 
durant tot l’any. Aquest programa ha estat possible gràcies 
a una subvenció de la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

ELS ATENEUS 
AMB L’1 D’OCTUBRE

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya defensem 
que la celebració del Referèndum oficial i vinculant 
sobre la independència de Catalunya, el proper 1 

d’octubre del 2017, és legal i legítima, en tant que el principi 
democràtic s’estableix com a estructurador del sistema 
polític i jurídic d’un país. Les urnes són les eines fonamentals 
d’un procediment democràtic, el del dret a decidir, que ha 
canalitzat el dret a evolucionar de les societats. Com gran 
part de la ciutadania catalana, els ateneus reclamem el 
reconeixement de Catalunya com a nació al món i com a 
espai democràtic de decisió, al marge de la relació que 
decideixi tenir amb Espanya. 

El moviment ateneista aposta per normalitzar aquest 
procediment democràtic i tots els que puguin esdevenir en 
el nostre dia a dia, desacomplexadament, com a mecanisme 
habitual i vinculant en la presa de decisions sobre qüestions 
que afecten als barris, municipis i al país. Consulta el 
manifest complet a www.ateneus.cat.

BEQUES “TOTS HI TENIM 
LLOC”

La FAC ha destinat 1.450€€al 2n trimestre del programa 
social “Tots hi tenim lloc”. Així, 7 entitats federades 
s’han beneficiat d’aquest ajut que permet becar places 

a activitats que es realitzen als ateneus per combatre el risc 
d’exclusió social. En total, d’abril a juny, 27 persones (14 
dones i 13 homes) d’entre 6 i 57 anys han estat becades. A 
més, enguany la FAC ha invertit 1.000€ en beques de casals 
d’estiu de les que han gaudit 4 entitats. En total, 10 infants 
d’entre 5 i 15 anys s’han beneficiat de les beques. La beca 
permetia pagar els primers 30€ de cada setmana de casal. 
Aquest avantatge ha suposat un estalvi d’entre el 50 i el 
60% de despesa a les famílies que s’hi han acollit. Fins l’11 
de desembre es poden enviar places becades pel 3r trimestre 
(setembre-desembre).

Taula de debat de les Xarxes d’esdeveniments culturals. 
Filmoteca de Catalunya
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Beques “tots hi tenim lloc”



El Catàleg d’activitats és una eina que facilita esdeveniments per programar a les entitats federades: actuacions en viu, 
xerrades, exposicions, visites guiades, projeccions de cinema, i d’altres. Pots consultar-lo al web www.ateneus.cat. 
Entre les novetats destaquem:

CATÀLEG D’ACTIVITATS 

ACTUACIONS EN VIU

«CANçó I SARSUELA CATALANA»
La Fàbrica de Lied presenta un recital de soprano/tenor i piano/arpa de cançó 
en català, cançó popular i sarsuela. Una part de les peces interpretades 
sorgeix de la nostra tradició musical més directa, amb composicions originals i 
arranjaments de cançons populars de la mà de mestres com Morera, Granados, 
Toldrà o Albèniz. El repertori queda completat amb fragments de sarsueles en 
català com Cançó d’amor i de guerra o La Legió d’Honor, ambdues del mestre 
valencià Rafael Martínez Valls.

Preu: descompte entre el 5 i el 10% segons el número de recitals contractats / 
Contacte: Jordi Mas: 645649926 / Carles Badal: 622505607

EXPOSICIONS

«TEMÀTIQUES ITINERANTS DEL MUSEU 
ETNOLòGIC DE BARCELONA»
Basades en l’estudi i la recerca del patrimoni etnogràfic dels Països Catalans 
i d’arreu, el Museu Etnològic de Barcelona ha produït exposicions temàtiques 
itinerants vinculades amb l’actualitat de les entitats de la cultura popular i 
dels pobles. La música, els balls tradicionals, la pirotècnica i, en definitiva, la 
festa i la manera com celebrem la vida centren bona part de les mostres.

Preu: gratuïta / Contacte:  932563484 o museuetnologic@bcn.cat

EXPOSICIONS

«ATENEUS: CULTURA I LLIBERTAT»
La mostra, realitzada per la FAC, recull les formes associatives catalanes, els 
seus antecedents i el seu desenvolupament en el teixit sociocultural del país 
des del segle XIX fins a l’actualitat. Consta d’onze lones que plasmen l’evolució 
històrica d’entitats gremials, escoles de formació, societats musicals, orfeons, 
casals, etcètera. Destaca la tasca realitzada pels ateneus en l’alfabetització 
i culturització de les classes treballadores i menestrals, en la formació de 
ciutadans i en la difusió popular del catalanisme.

Preu: gratuïta / Contacte: 932688130 o ateneus@ateneus.cat

SERVEIS

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

«L’EXPERIÈNCIA»
"Hem estat treballant en la nova web de l’entitat 
amb els alumnes de la UOC d’octubre a juny i el 
resultat final ha estat fructífer. L'Edilia, encarregada 
de comunicar-se amb nosaltres, era molt atenta i 
va entendre de seguida què necessitàvem. El disseny 
final era tal qual l'esperàvem, així com l'estructura 
definitiva i la funcionalitat. Es va adaptar 
completament a les nostres necessitats, donant lloc 
a una web dinàmica, moderna, interactiva i visual. 
L’únic aspecte negatiu és que, un cop s’ha acabat el 
treball, cal comptar amb una persona familiaritzada 
amb la informàtica per gestionar el contingut 
internament."
Irene Caamaño
La Cate, Figueres
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ARQUITECTURA I ENGINyERIA 

Assessorament gratuït personalitzat 
(presencial, telefònic o per Internet) i 
gestió a preus especials en arquitectura 
i enginyeria per facilitar el compliment 
i l’adequació a les normatives i la 
remodelació d’espais d’entitats 
federades. Aquest servei s’ofereix 
a través del GRUP IDEA, empresa de 
serveis professionals d’arquitectura 
i enginyeria, especialitzada en 
arquitectura corporativa, i que dona 
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. 

A més, també s’ofereix el servei d’ 
Informes Tècnics d'Ateneus (ITA), que 
permet conèixer l'estat de l’entitat en 
matèria d’accessibilitat, contra incendis, 
instal•lacions elèctriques i climatització 
per saber si compleix amb la normativa 
vigent, i quines intervencions  serien 
necessàries fer donar-ne compliment i, 
en tot cas, per arribar a disposar de la 
preceptiva llicència municipal d’activitat. 
Un tècnic faria una visita de revisió i 
lliuraria un informe de la inspecció amb 
recomanacions i pla d'actuació proposat. 
Els honoraris són: entitats fins a 750 m2: 
175€; entitats de més de 750 m2: 275€, 
més el quilometratge (0,75€ / km) i les 
dietes (30€ ).

ASSEGURANCES
ofereix solucions als dubtes sobre 
assegurances contractades o ampliació de 
cobertures.

COMPTABLE I FISCAL
Assessorament especialitzat en aspectes 
comptables, fiscals i laborals d’entitats 
entitats sense finalitat lucrativa.

COMUNICACIó

orientació i millora de la comunicació 
interna i externa de les entitats; 
subscripcions a premsa (Diari Ara i El 
Punt Avui) per a entitats i particulars a 
preus especials i creació gratuïta de portal 
web de l’entitat, butlletins informatius 
o exposicions a través de l’alumnat 
en pràctiques de Comunicació de la 
Universitat oberta de Catalunya (UoC). 

VOLS REFORMAR

LA TEVA 
ENTITAT?

XERRADES

«LLUITAR CONTRA L’HOMOFòBIA AL VATICÀ»
Krzysztof Charamsa és el sacerdot expulsat del Vaticà el 2015 en declarar públicament 
la seva homosexualitat. Des d'aleshores, el clergue viu a Catalunya, on treballa com 
a escriptor i conferenciant. Ha publicat el llibre “La primera pedra” (2017) on explica 
la seva experiència en un ambient homofòbic, i on dedica un capítol al procés 
d’autodeterminació de Catalunya com a font d’inspiració i coratge.

Preu: 300€ + desplaçament / Contacte: Eduard Planas eplanas@kcharamsa.com



SERVEIS
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DINAMITzACIó CULTURAL
Assessorament i gestió en matèria 
jurídica a les entitats per facilitar el 
compliment de la normativa legal vigent: 
adaptació d’estatuts, protecció de dades 
o organització d’espectacles.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Per tal de que les entitats redueixin 
despeses en la contractació del 
subministrament d’energia, renovem 
el servei que s’ofereix amb la 
col•laboració de l’empresa d’enginyeria 
i arquitectura especialitzada GRUP 
IDEA. oferim un assessorament 
personalitzat que pot ser presencial, 
telèfonic o per Internet. Per un mínim 
import, entrareu en el procés de 
negociació conjunta d’un acord marc 
amb tarifes més avantatjoses per a 
les entitats associades a la FAC, que 
permetin generar un estalvi econòmic.
Les entitats que vulgueu adherir-
vos a aquesta proposta, cal que ens 
feu arribar: les 4 darreres factures 
d’electricitat abonades el darrer any 
i el contracte en vigor amb l’empresa 
subministradora. Aquest servei té 
un mínim cost per a les entitats 
participants de 75€ anuals. Es facilitarà 
un document que analitza el consum 
energètic del local i en proposa 
possibles millores per a fer-lo més 
eficient.

SERVEI JURÍDIC
Assessorament i gestió en matèria 
jurídica a les entitats per facilitar el 
compliment de la normativa legal vigent: 
adaptació d’estatuts, protecció de dades o 
organització d’espectacles.

MATERIAL
Confecció de carnets personalitzats de 
socis; material d’oficina; cessió gratuïta de 
material divers per a les activitats; llibres 
en préstec de la biblioteca de la FAC i 
obsequis corporatius.

RECURSOS ARTÍSTIC
ofereix opcions per programar activitats a 
les entitats federades.

RECURSOS ECONòMICS
“Tots hi tenim lloc!” és un programa de 
cohesió social destinat a facilitar l’accés 
de col•lectius en risc d’exclusió social a les 
entitats.

RECURSOS FINANCERS
A través d’entitats financeres o banca 
ètica, el servei permet trobar solucions de 
finançament per a l’activitat diària de les 
entitats.

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. 

RECURSOS TÈCNICS
ofereix material tècnic de sonorització,  
serveis tècnics, audiovisuals, assistència 
tècnica i lloguer de material de so, 
il•luminació i vídeo.

SUBMINISTRAMENTS
Electricitat, gas o telefonia són 
subministraments bàsics que les entitats 
poden gestionar a preus assequibles.

SERVEIS

BEQUES SOCIALS
TOTS HI TENIM LLOC!

Termini per enviar les places becades
el 3r trimestre (setembre – desembre): 11 de desembre de 2017.

+ info: www.ateneus.cat /ateneus@ateneus.cat / 93 2688130

Els ateneus podeu facilitar activitats a persones 
en risc d’exclusió social:

FORMACIó
Programació de sessions formatives 
específiques i personalitzades a les 
entitats federades.

GASTRONòMIC
Podreu trobar la selecció de vins i caves 
de Covides a preus especials per a 
l’entitat i pels socis de la vostra entitat. 
La comanda a de ser d'un  mínim de 
8 caixes per entitat. Les caixes són 
de 6 ampolles, no es poden comprar 
ampolles per separat. A l'hora de fer 
la comanda heu de mencionar que 
formeu part d'alguna de les entitats 
adherides a la Federació d'Ateneus 
de Catalunya per gaudir de l'oferta. 
Covides Vinyes – Cellers és un grup de 
viticultors del Penedès que elaboren 
productes de proximitat i amb 
personalitat. ofereixen una gamma 
extensa de vins i caves adaptats tant 
per a les ocasions especials com per al 
consum diari.

GESTIó D’EQUIPAMENTS
Facilita el dia a dia de les entitats: 
impremta, descomptes en oci, gestió 
d’esdeveniments, venda d’entrades 
d’espectacles, enviaments, material contra 
incendis, etc.

SUBVENCIONS
Informa permanentment sobre les noves 
convocatòries d’ajuts econòmics als que 
poden optar les entitats; assessorament 
i/o gestió integral en la presentació de 
sol•licituds d’ajuts.

PER UNES 

ENTITATS
MÉS
SOSTENIBLES!

CELEBRA
OCASIONS
ESPECIALS
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ENTITATS ENTITATS

DIA DE L’ASSOCIACIONISME 
CULTURAL 2017

L’orfeó Martinenc (Barcelona) va acollir, l’1 de juny, l’acte 
oficial del Dia de l’Associacionisme Cultural Català (DASC). 
Xavier Filella, expresident del Centre de Lectura de Reus, 

va impartir la conferència “La cultura que ha generat el 
Centre de Lectura de Reus”. Un total de 92 equipaments 
i/o entitats –entre elles ateneus federats- van programar 
109 activitats programades en 53 municipis catalans amb 
la voluntat de mostrar a la ciutadania la tasca diària, les 
instal•lacions i l’oferta associativa del país.

CENS DE LA LLENGUA 
CATALANA

Aquest 2017 sumem 24 ateneus membres de la FAC al 
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. 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.

LA LITERATURA COM A FONT 
DE PENSAMENT CRÍTIC ALS 
ATENEUS 

L’Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) va acollir, el 10 
de juny, una taula rodona entre membres d’ateneus 
federats al voltant de les aportacions que aquestes 

entitats han propiciat en el terreny literari català: 
biblioteques, presentacions de llibres, tallers i concursos 
d’escriptura, grups de lectura, lectures dramatitzades, etc. 
El denominador comú va ser la voluntat de generar debat i 
alimentar una societat crítica per a la transformació del seu 
entorn. Els continguts de la taula es van publicar a l’apartat 
Interessos Comuns de la revista “Ateneus 17”, que es pot 
consultar al web www.ateneus.cat.

IV PREMI TEATRE DE SARRIÀ

L’Associació Cultural Sant Vicenç de Sarrià i l’Ajuntament 
de Barcelona van lliurar el IV Premi Teatre de Sarrià a 6 
espectacles el mes de juliol. L’objectiu és contribuir a 

fomentar l’activitat teatral pel seu valor com a activitat de 
descoberta, de comunicació i d’associació entre diferents 
persones, que els permet realitzar un projecte en comú en 
el seu temps lliure. També es vol potenciar aquest espai 
de creació artística, així com les immenses possibilitats 
que el teatre ofereix pel desenvolupament de la cultura, 
l’apropament a realitats a voltes desconegudes o a 
problemàtiques reals de la nostra societat.

OLESAATENEU AMB LA 
MEMòRIA HISTòRICA

La Festa dels Miquelets escenifica anualment els fets 
ocorreguts a la vila d’olesa de Montserrat durant la 
Guerra de Successió (1705-1714), en la que aquestes 

unitats d’èlit van lluitar defensant la causa austriacista de 
Carles III. En l’edició celebrada el primer cap de semana de 
setembre, olesaAteneu ha creat uns plafons que recreen 
aquesta part de la historia i que els visitants s’han trobat a 
diversos carrers de la localitat.

150 ANyS D’EL CENTRE 
DEMOCRÀTIC DE CALDES

La geògrafa i historiadora Amàlia Bosch ha publicat 
el llibre “El Centre Democràtic i Progressista. Ateneu 
de llibertat, cultura i país” (2017, Rúbrica editorial). 

L’associació política i cultural neix a Caldes de Montbui, a la 
segona meitat del segle XIX, amb la finalitat de difondre les 
idees republicanes. Els embats militars i polítics del segle 
XIX i principis del XX, la patacada del gener de 1939 i la 
recuperació de la democràcia el 1976, estan presents a la 
història del Centre, que des de 1979 s’ha convertit en una 
de les entitats més dinàmiques del municipi. Bosch ja va 
publicar el 2016 una obra sobre el moviment ateneístic, “Els 
ateneus de Catalunya (1854 – 1990)”.

EL CERCLE CATALÀ DE MADRID 
ES SOLIDARITzA AMB LES 
VÍCTIMES DELS ATEMPTATS DE 
BARCELONA I CAMBRILS

Membres dels Cercle Català de Madrid, encapçalats pel 
president de l’entitat, Albert Masquef, i representants 
dels Castellers de Madrid  van expressar la seva 

solidaritat amb els familiars i amics, així com el rebuig als 
atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils del passat 17 
d’agost. Van ser presents als 5 minuts de silenci convocats a 
la Puerta del Sol l’endemà dels atemptats i van fer crida per 
a que la ciutadania deixés les seves mostres de condol a la 
porta de la Librería Blanquerna de Madrid.

Celebració del DASC 2017. Orfeó Martinenc. @Toni Galitó

Taula rodona celebrada a L’Espluga Viva @Marta Rius

Acte de reconeixement a les entitats que treballen 
pel català @Gencat.cat

Plafó de la Festa dels Miquelets @Olesa Ateneu

Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid i Ferran 
Mascarell, delegat del Govern a la ciutat davant de la Librería 
Blanquerna.



41 setembre 2017

PROJECTES I ACTIVITATS 

BECA TERRA D’ATENEUS 2017 

Un estudi sobre l’associacionisme al Montsià ha estat 
premiat amb la IV Beca de Recerca Històrica Terra 
d’Ateneus 2017, concedida per l’Institut Ramon 

Muntaner i la Federació d’Ateneus de Catalunya. Victòria 
Almuni i Eva Garcia són coautores de la proposta de treball 
becat amb 3.000 euros i la publicació de l’obra. La col•lecció 
«Terra d’Ateneus», de l’Editorial Afers, té dos volums 
publicats:  “El Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme 
recreatiu, cultural i polític a la ciutat de Vic (1848-1902)”, 
de l’historiador David Cao (I Beca Terra d’Ateneus, 2014); i 
“L’Associacionisme educatiu i cultural a Badalona (1879-
1936). L’Ateneu obrer i el Círcol Catòlic”, de Jordi Albaladejo 
(II Beca Terra d’Ateneus , 2015). El tercer volum serà el treball 
guanyador de la III Beca Terra d’Ateneus (2016), de Guillem 
Puig: “La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme 
cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979”.

DOCUMENTAL «ATENEUS: 
LLAVOR DE LLIBERTAT»

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha recollit 3.000 
euros per produir el documental «Ateneus: llavor 
de llibertat» gràcies a les aportacions efectuades 

per entitats i particulars a la plataforma de mecenatge 
habilitada per fer realitat la iniciativa. 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. La campanya 
de mecenatge estarà activa fins a final d’any al portal www.
ateneus.cat/documental/. Està 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. 

L'ATENEU ÉS CASA TEVA: 
LITERATURA

Els ateneus han estat espais de difusió literaria des de 
mitjan de segle XIX. Són seus de bibblioteques, fons 
documentals,  aules de formació d’escriptura i han 

originat clubs de lectura. La repercussió literaria dels ateneus 
és un estudi en el que la Federació d’Ateneus de Catalunya 
s’està centrant per tal de donar llum a una exposició amb 
plafons que itinerarà per les entitats federades. Jordi 
Albaladejo és el comissari de l’exposició que es presentarà 
abans que finalitzi l’any. 

REVISTA ATENEUS SOBRE 
EL MEDI AMBIENT

El proper número de la revista “Ateneus”, editada per la 
FAC, versarà al voltant de les entitats i la sostenibilitat 
del medi ambient. La publicació semestral se centrarà 

en els projectes i/o activitats que els ateneus i casals del 
país duen a terme per a la dignificació i preservació de 
l’entorn: campanyes verdes i/o de reciclatge de residus, 
cicles de cinema temàtics, excursionisme o altres activitats de 
foment del coneixement de la natura i el territori, etc. Pel que 
demanem a les entitats adherides interessades a aparèixer a 
la publicació del mes de desembre a fer-nos arribar les seves 
propostes al correu comunicacio@ateneus.cat.
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CAP AL III FòRUM ATENEUS

La Federació d'Ateneus de Catalunya vol treballar sobre 
l'acord arribat pels representants del Consell i del 
Parlament Europeu sobre la creació d'un Any Europeu 

del Patrimoni Cultural el 2018. I és per això que enguany 
impulsa una Trobada d'Experts en Ateneisme amb la 
voluntat de generar les reflexions i els treballs previs que 
han de conduir a la celebració, l’any vinent a Catalunya, del 
III Fòrum Ateneus, el qual vol esdevenir un gran aparador 
del moviment ateneístic internacional. L’eix central 
serà la conservació i promoció del patrimoni material i 
immaterial cultural ateneístic, posant de relleu l'important 
paper identitari i econòmic que exerceix, i la seva recerca 
i la innovació amb la finalitat d’apropar-ho a tots els 
públics des d’una visió global per cridar l'atenció sobre les 
oportunitats que ofereix el patrimoni cultural, i sobre els 
reptes als quals s'enfronta.

TURISME ATENEÍSTIC A 
GALÍCIA

Una quinzena de membres d’ateneus federats 
participaran a la propera sortida de “Turisme 
ateneístic a Galícia”. La proposta ofereix la possibilitat 

de visitar terres gallegues per conèixer d’algunes de les 
seves poblacions més emblemàtiques i amb més tradició 
associativa. Visitaran els ateneus de Santiago de Compostela, 
ourense i Ferrol. La sortida està prevista els dies 12, 13 i 14 
d’octubre de 2017 i les places estan tancades. La iniciativa 
s’inclou dins de les propostes que, des del projecte 
Amigos de los Ateneos, ofereix la FAC per tal de conèixer 
el territori des de la vessant associativa d’intercanvi mutu 
d’experiències. Anteriorment, la Federació ha organitzat 
sortides al País Valencià, Andalusia, Astúries i Cantàbria.

V CONSELL DE 
PROGRAMADORS XTAC A LA 
FIRA MEDITERRÀNIA 

Aquest 2017, la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya 
ha teixit aliances amb la Fira Mediterrània que celebrarà 
la seva 20ena edició del 5 al 8 d’octubre a Manresa. 

Fruit de la bona entesa, es traduirà en la presència de la 
XTAC en un estand de la Llotja de professionals i permetrà 
als programadors de la xarxa inscriure’s gratuïtament per 
poder assistir-hi. A més, la Fira cedirà un espai a la XTAC per 
a que celebri el V Consell de Programadors. D’altra banda, el 
8 d’octubre a les set de la tarda, s’hi podrà veure “L’Auca del 
Senyor Esteve”, la primera producció teatral de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i la companyia Quatre per Quatre.

PUIG I CADAFALCH 
PER A LA XTAC 

La XTAC ha iniciat el curs 2017-18 amb una nova co-
producció, juant a Teatre obligatori, centrada en la 
figura de l’arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch.  

L’espectacle teatral titulat, “Puig i Cadafalch. Un croquis”, 
dirigit per Marc Rosich, s’estrenarà el proper 30 de setembre, 
a les 18.30h, a Lluïsos de Gràcia (Barcelona). Emmarcada en 
l'Any Puig i Cadafalch, l’obra està protagonitzada per l’actor 
Sergi Mateu, que en forma de monòleg dramàtic, construeix 
fragments de les memòries de l’arquitecte i una selecció dels 
seus discursos més famosos. És la nova proposta d’aquest 
curs per a ser programada als teatres d’ateneus de la XTAC. 
L’obra es va preestrenar el 30 d’agost al Centre Catòlic de 
Sants (Barcelona).

Els dies 12, 13 i 14 d’octubre es farà la sortida de Turisme ate-
neístic a Galícia.

“L’Auca del Senyor Esteve”, Quatre per Quatre @Jordi Molina.

El foment de la literatura als ateneus en una exposició.

Documental «Ateneus: llavor de llibertat». Documental «Ateneus: llavor de llibertat».

“Puig i Cadafalch, un croquis” @Xavier Garcia
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DELEGACIONS TERRITORIALS

LES DELEGACIONS 
TERRITORIALS AL DIA

Delegació Territorial de les Terres de Ponent

Des de la FAC es vol donar un impuls qualitatiu important 
a la delegació i, per aquest motiu, actualment es troba en 
marxa la recepció de candidatures del procés de selecció 
per tal de cobrir una plaça de tècnic/a de la delegació 
territorial. Entre les seves funcions hi destaca el suport 
a l'organització i activitats de la delegació, així com la 
dinamització de les seves entitats membres. Es preveu 
tancar el procés a finals del mes de setembre.

Delegació Territorial de les Comarques de Girona

La Delegació de les comarques de Girona compta amb una 
tècnica des del maig que treballa a la seu de la delegació 
territorial, al Casino Llagosterenc. Des de llavors, ha visitat 
2 entitats no federades i 2 federades. Al 27 de maig es 
va celebrar el plenari anual de la delegació on es va 
fer entrega de les plaques identificatives de les entitats 
federades de la delegació i es va decidir que s’impulsaria 
una activitat itinerant per totes les entitats de la 
delegació. L’última reunió de Junta rectora es va celebrar 
el 15 de juliol a La Cate de Figueres i es va decidir que en 
representació de la DT, s’assistirà a l’acte de presentació 
de l’informe Panoràmic (el dia 14 de setembre a Girona).

Delegació Territorial de la Ciutat de Barcelona

El proper divendres 29 de setembre, a les 18:30h, tindrà 
lloc l'acte de lliurament de les plaques identificatives de 
les entitats federades. Aquest acte se celebrarà a la seu 
del Centre Sant Pere Apòstol que enguany celebra el seu 
125è aniversari. Durant l'acte, es presentarà el projecte de 
la FAC "El metaarxiu dels ateneus" i hi haurà una xerrada 
a càrrec de Susanna Muriel, arxivera.

Delegació Territorial de les Comarques Tarragonines

El proper divendres 22 de setembre per la tarda tindrà 
lloc l'acte de lliurament de les plaques identificatives de 
les entitats federades de la delegació. L'acte se celebrarà 
a la seu del Centre d'Amics de Reus i servirà també per 
inaugurar la remodelació de la seva nova sala d'actes. 
L'acte comptarà amb l'assistència del senyor Carles 
Pellicer, alcalde de Reus.

 ATENEUS: LLAVOR 
DE PERSONES
ATENEUS: LLAVOR 
DE CULTURA
ATENEUS: LLAVOR 
DE PENSAMENT 

Ajuda'ns a fer realitat el 
documental de la història

dels ateneus catalans!
www.ateneus.cat/documental

“ATENEUS: LLAVOR
DE LLIBERTAT”

Federació d’Ateneus
de Catalunya

Sigues 
mecenes 
cultural!

41 setembre 2017


