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en aquest 2013 que ja s’acaba s’han dut a terme activitats commemoratives coincidint amb els trenta anys de la FAC i s’han 
engegat projectes especials com ara la itinerància de l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus» o l’inici de la redacció del llibre 
de la història del moviment ateneístic. Tots aquests projectes  quedaran recollits en la memòria anual que us presentarem 
a l’Assemblea General del proper mes de febrer. Ara només ens queda agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres per 
permetre’ns créixer com a Federació, no només en nombre d’entitats, sinó en projectes i activitats.

en PorTADA

2013: TrenTA Anys De FeDerACió 
D’ATeneus De CATAlunyA
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a voluntat altruista de 
les persones és un dels 
principals trets diferencials 
dels ateneus catalans que, 
a través del temps, han 
transmès una manera 

de fer i un ADN que s’ha consolidat 
socialment després de gairebé 200 any 
d’història i de vides entrellaçades entre 
les parets, els escenaris, les sales o les 
biblioteques de les nostres entitats. 
La forma de treballar que va impulsar 
els ateneus al segle XIX, barrejant 
voluntarisme, cooperativisme i activisme 
social, segueix ara més vigent que mai. 
La societat demana a crits fórmules 
de col·laboració que es tradueixen  
en projectes d’economia social, en 
centenars d’idees dutes a terme gràcies 
al micromecenatge, en cooperatives 
socials i culturals o en associacions 
que treballen per tirar endavant petits 

projectes en pro de la comunitat. Des 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
creada ara fa 30 anys amb aquesta 
voluntat de col·laboració, seguim 
treballant amb aquest objectiu. Vam 
néixer per defensar el nostre col·lectiu, 
per proveir-nos de coneixement mutu 
i per treballar plegats fossin quins 
fossin els nostres noms, ubicacions o 
dimensions. I és aquest treball conjunt 
el que ens impulsa a continuar dia a 
dia. [...] És que tenim molt clar d’on 
venim, tenim molt clar quin camí hem 
recorregut i quin camí hem de recórrer. 
El que encara no sabem és quin punt 
i final té aquest viatge. Però tenim clar 
que si el podem construir entre tots 
de ben segur serà el millor dels punts 
d’arribada possibles pel nostre país.» 

[Fragment del discurs del president de la FAC, 

salvador Casals, als Premis Ateneus 2013]
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VisiTes Al TerriTori
urant els mesos d’octubre, novembre i desembre 
la Federació d’Ateneus ha fet les següent visites al 
territori per conèixer de primera mà la realitat de les 
entitats federades i no federades:

Federades:

societat Cultural l’oliva de badalona
Centre Cultural els Catòlics d’olot
Societat Cultural i Recreativa L’Aliança de Cubelles
Casal Catòlic de sant Andreu de barcelona
Centre Cultural els Catalanistes de barcelona
Casino de Caldes de montbui
Casal Cultural Codinenc de sant Feliu de Codines
Casal Cultural i recreatiu de Castellbisbal (2)
Ateneu de guissona
Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts
Patronat Cultura i recreatiu Cornellà de llobregat
Ateneu Arenyenc d’Arenys de mar
lluïsos d’horta de barcelona
Centre moral i instructiu de gràcia de barcelona
la unió social de Flix
societat unió gandesana 
Ateneu Adrianenc de sant Adrià del besós 
Associació Cultural i esportiva jonquerenca
Casino menestral Figuerenc 
societat Coral erato de Figueres
Patronat de la Catequística de Figueres 
societat Cultural sant Telm de Corbera de llobregat
Centre de lectura de reus
Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona
els xulius, Centre social ribetà de sant Pere de ribes 

No federades:

Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol de Vilafranca
del Penedès
joventut seràfica d’Arenys de mar
societat Casal Camprodoní de Camprodon
societat recreativa de riudecanyes 
societat Coral obrera «la glòria sentmenatenca»
de sentmenat 
orfeó reusenc de reus
el Círcol de reus
la unió Coral de sant Feliu de llobregat
Casal d’Alella 
Centre Catòlic de blanes
la Concòrdia de la Vajol
Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de La Muga
Associació Cultural esplai de l’Ametlla de merola 
AAVV de l’Ametlla de merola

D
T

El Casino de Caldes de Montbui
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noVes enTiTATs
FeDerADes

anquem l’any 2013 amb 162 entitat federades, 
les darreres incorporacions són: 

- Associació Cultural i Esplai de l’Ametlla de Merola
- Ateneu Terrassenc de Terrassa
- Casal Camprodoní de Camprodon

Club Del DireCTiu 
dia 31 de desembre, el Club del Directiu compta 
amb 249 persones inscrites.

Recordeu que formar part del club és gratuït 
i permet estar informat al moment de les novetats en 
subvencions i convocatòries a través d’SMS al mòbil. Inclou 
rebre de forma gratuïta la revista Ateneus a casa i l’InfoFAC en 
format digital, a més a més del butlletí electrònic InfoDirectius, 
que s’envia setmanalment. Però el Club del Directiu és molt 
més que informació, també ofereix avantatges i descomptes 
en oci i cultura, assegurances a preus especials, la possibilitat 
d’aconseguir entrades i invitacions, a més de preus especials 
en Turisme Ateneístic. També rebreu la targeta de soci d’ARÇ 
Cooperativa de Consum Responsable amb què tindreu accés a 
altres descomptes i avantatges.

La informació actualitzada la trobareu al web de la Federació.

ProgrAmA De beques 
«ToTs hi Tenim lloC!» 
2014

l programa de Beques del projecte «Tots hi tenim 
lloc!» continua durant el 2014. Les resolucions 
continuaran sent trimestrals i estan previstes per 
les següents dates:

1r TrimesTre: gener – febrer – març.
Termini fins dijous 10 d’abril de 2014

2n TrimesTre: abril – maig – juny.
Termini fins dijous 10 de juliol de 2014

3r TrimesTre: setembre – octubre – novembre – desembre. 
Termini fins el dijous 11 de desembre de 2014

Com podeu participar al Programa de beques?

La sol·licitud per demanar les beques s’ha de fer a través del 
nostre web, on hi trobareu un formulari que heu d’omplir i 
enviar per a cada una de les places becades. La FAC assumirà 
un 80% del cost de l’activitat i l’entitat haurà d’assumir la 
quota íntegrament. 

Recordeu que també hi ha possibilitat de becar persones en 
risc d’exclusió amb interessos i inquietuds culturals. Per fer-
ho heu de descarregar-vos la fitxa directament del nostre 
web i fer-nos-la arribar a través dels canals habituals.

Façana de l’Ateneu d’Arenys de Mar

Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts

Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal
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Els Xulius, Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes 
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DinAmiTzACió CulTurAl
is entitats federades han començat o començaran 
amb el Servei de Dinamització Cultural.

què és el servei de Dinamització Cultural? 
El servei de Dinamització Cultural ofereix un dinamitzador 4 
hores a la setmana durant 5 mesos. 

Els objectius del servei són bàsicament donar suport a 
l’entitat i realitzar una anàlisi de l’entorn i detectar noves 
oportunitats, donar suport a les juntes directives per generar 
noves oportunitats i promoure la participació, facilitar espais 
de trobada per fomentar la relació entre els diferents agents 
de l’entorn, aportar eines que facilitin la gestió eficient de les 
activitats i facilitar que nous col·lectius, com són els joves, els 
infants, els nouvinguts, s’apropin i participin en les activitats. 
Si esteu interessats podeu apuntar-vos fins al mes de gener. El 
servei està becat i l’entitat només ha d’assumir el 25% del seu 
cost: 115 euros mensuals (impostos no inclosos).

esPAi A:
noVA TemPorADA 2014

ot preparat per la tercera temporada de la 
Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs, Espai A, que 
començarà la programació de teatre, cant, dansa 
i música durant el mes de febrer de 2014. Fins 

al març està previst que es puguin veure més de cinquanta 
representacions en 16 teatres d’ateneus i entitats socioculturals 
catalanes que seran els encarregats d’escollir els espectacles 
més idonis al seu públic i espai.

L’objectiu de l’Espai A és el de crear una programació estable 
d’arts escèniques amateurs arreu de Catalunya i acostar al 
públic en general produccions de qualitat i augmentar l’ús 
dels espais escènics dels ateneus. La FAC és l’encarregada 
de coordinar aquesta xarxa amb el suport de la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
amb la col·laboració de Moviment Coral Català, Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, Federació Catalana de 
Societats Musicals i Agrupament d’Esbarts Dansaires.

«CATAlunyA, TerrA 
D’ATeneus»

urant l’últim trimestre de l’any, l’exposició 
«Catalunya, terra d’ateneus» ha estat a Vilafranca 
del Penedès i Figueres. En total cinc entitats 
federades, dues de Vilafranca del Penedès – 

Casino Unió Comercial i el Casal Societat La Principal – i dues 
de Figueres – el Casino Menestral Figuerenc i la Societat Coral 
Erato – han fet possible que la mostra arribés a la capital 
penedesenca i a la capital de l’Alt Empordà.

El primer any d’itinerància de l’exposició ha finalitzat a Figueres 
on es podrà veure fins el dia 26 de gener. Però durant el 2014 
la itinerància continua, podeu sol·licitar acollir l’exposició a 
través del correu electrònic ateneus@ateneus.cat o trucant a 
la Federació al 932688130.

S

T L’

el CAsino De sAnT AnDreu 
De lA bArCA VisiTA 
el mnAC

ntre les ofertes culturals que oferim al web de 
la Federació hi ha la possibilitat de realitzar una 
visita individual o en grup al Museu Nacional 
d’Art Contemporani (MNAC) que està situat a 

Montjuïc. El passat mes de setembre la Societat El Casino de 
Sant Andreu de la Barca van decidir celebrar el desè aniversari 
de la secció de viatges de l’entitat fent aquesta visita on van 
participar-hi un total de cinquanta-quatre persones. La 
valoració va ser molt positiva, van realitzar una visita guiada 
pel Modernisme i després d’una estona de temps lliure per 
poder visitar una altra part del museu van dinar al restaurant 
El Cafè del Palau. «recomanem tant la visita com el dinar i 
animen a altres entitats que ho facin».

el llibre Dels 20 Anys 
De l’ATeneu PoPulAr 
gArriguenC

Ateneu Popular Garriguenc de les Borges 
Blanques ha celebrat durant el 2013 els vint anys 
de la seva fundació. Per tal de commemorar 
l’efemèride estan preparant un llibre que 
sortirà editat el febrer de 2014. Salvador Casals, 

president de la FAC hi ha col·laborat redactant un pròleg.

enTiTATsinfoFAC 30 desembre 
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Exposició «Catalunya terra d’ateneus».
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Premi «jove, proposa!» 
2013
1r. «guió en blanc. grup jove de Teatre», 
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
de Barcelona

2n. «nano Teatre, espectacles lowcost», 
Lluïsos de Gràcia de Barcelona

Premi als mitjans 
de Comunicació
1r.«@teneu hub», de l’Ateneu Barcelonès

2n.«la Fulla 2.0», Ateneu Popular de la Fuliola

3r.«Tast de lectures» de l’Ateneu Democràtic i 
Progressista de Caldes de Montbui

Premi a la Creativitat
Artística
1r. «entre bambolines», del Casal  Societat La 
Principal de Vilafranca del Penedès

2n. «sarrià Canta», Associació Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona

3r. «underclot», Ateneu del Clot de Barcelona

guAnyADors De les CATegories 
Dels Premis ATeneus 2013

Premis 
ATeneus 
2013

es de fa 24 anys i de forma 
ininterrompuda la Fede-
ració d’Ateneus de Cata-
lunya convoca els Premis 

Ateneus per reconèixer l’esforç i la tasca 
que duen a terme els ateneus i entitats 
socioculturals sense ànims de lucre. 

En motiu del trentè aniversari de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya l’acte 
de lliurament dels Premis Ateneus es va 
celebrar al Parlament de Catalunya on 
van assistir-hi tres-centes persones. 
Aquest acte se celebra ininterrompuda-

ment des de l’any 1989 amb l’objectiu 
de reconèixer l’esforç que les entitats 
culturals sense ànim de lucre fan dia 
a dia per obrir les seves portes i seguir 
oferint activitats als seus socis.

La gala va començar amb el lliurament 
dels diplomes a les entitats que enguany 
compleixen aniversaris destacats: 
Adifolk de Barcelona (1988), l’Ateneu 
Familiar de Sant Boi de Llobregat (1913), 
el Centre Moral d’Arenys de Munt (1913) 
i l’Ateneu Igualadí (1863). Seguidament 
el president de la Federació d’Ateneus, 
Salvador Casal, va voler dirigir unes 
paraules a l’auditori on va destacar 
la feina feta per ateneus i entitats 
des del «voluntarisme, el cooperati-
vismes i l’activisme social». Casals va 
afegir ara és més que mai necessari i 
imprescindible el «treball en xarxa amb 
altres entitats amb les que compartim 

filosofia, per enriquir-nos mútuament 
i avançar socialment».

Els Premis Ateneus 2013 van constar de 
5 categories diferents: el premi «Jove, 
proposa!» destinat a valorar les idees 
de grups de joves; la menció oberta al 
món associatiu que valora els projectes 
que fomentin la participació a través 
d’activitats festives puntuals d’arrel 
majoritàriament catalana. I les tres 
mencions reservades exclusivament 
a entitats membres de la Federació 
d’Ateneus han estat el Premi als 
mitjans de Comunicació, el Premi a 
la Creativitat Artística i el Premi a la 
Capacitat d’innovació.
La presidenta del Parlament, Núria 
de Gispert, va acabar l’acte fent una 
felicitació a les entitats per la seva 
«resistència, compromís i capacitat de 
cohesió social». 

D

reConeixemenT esPeCiAl 
A lA inTegrACió soCiAl
Enguany, per primera vegada s’ha fet un reconeixement públic a 
les bones pràctiques que porten a terme els ateneus i les entitats 
socials a Catalunya per la integració social de persones amb diversitat 
funcional, física o intel·lectual de persones en risc d’exclusió, 
afectades per problemàtiques socials, o bé del treball dels voluntaris 
que les acompanyen.

El reconeixement es va lliurar  al projecte «Enllaç» que apropa la 
música a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental. 
Aquest projecte el duen a terme conjuntament l’Orfeó Lleidatà amb el 
Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles, la Federació ALLEM 
de Lleida, la Fundació ASPROS de Lleida, l’Associació Salut Mental 
Ponent de Lleida, el Shalom Taller de Lleida. 

La FAC i la Federació Catalana del Voluntariat social han estat  les 
encarregades de seleccionar les propostes i lliurar el reconeixement 
que no té dotació econòmica.

Premi a la Capacitat 
d’innovació
1r. «Aplicació mòbil l’Alzinar», SCR L’Alzinar de 
Masquefa

2n. «sales, Calders, Tísner. 100 anys i escaig», 
Centre Moral i Cultural del Poblenou de Barcelona

3r. «els xulius, fem-li pessigolles», Els Xulius 
Centre Social Ribetà de Sant Pere de Ribes

Premi al Foment
de la Participació 
1r. «Commemoració mil·lenari torres de Fals», 
ACR de Fals

2n. «Cursa d’orientació Popular» de Lluïsos de 
Gràcia de Barcelona

3r. «Programació de tallers i espectacles», RAI 
- Recursos d’Animació Intercultural de Barcelona

reconeixement a la
integració sociocultural
Projecte «Enllaç»: impulsat per Orfeó Lleidatà 
amb el Centre Assistencial Sant Joan de Déu 
d’Almacelles, la Federació ALLEM de Lleida, la 
Fundació ASPROS de Lleida, l’Associació Salut 
Mental Ponent de Lleida, el Shalom Taller de 
Lleida.

Representants de les entitats que han 
celebrat l’aniversari el 2013.

Guanyadors 2013. Autor: Toni Galitó.



1714 - 2014 – els 
ATeneus ens sumem Al 
TriCenTenAri

oincidint amb la celebració del Tricentenari 
dels fets de 1714 que es commemora l’any 
2014, la FAC ha organitzat unes conferències 
encaminades a explicar els fets i la història 

d’aquests 300 anys des del punt de vista de l’organització 
de la societat civil.

Un dels sis historiadors que hi participen es desplaçarà 
fins a l’entitat que ho demani i oferirà la xerrada que es 
podrà complementar amb una visita guiada a Barcelona per 
conèixer els espais que van quedar marcats per la lluita del 
1714: el nou Centre Cultural del Born i alguns ateneus de la 
ciutat de Barcelona. Aquesta sortida es planificarà en una 
data diferent a la de la conferència.

Podeu trobar tota la informació, preus i com contractar al 
web de la federació o descarregant el díptic informatiu.

AssembleA generAl 
orDinàriA De lA 
FeDerACió D’ATeneus

stà previst que l’AGO del 2014 tingui lloc 
al Casino de Caldes de Montbui durant un 
dissabte del mes de febrer. En breu us farem 
arribar la convocatòria oficial a través dels 
canals habituals.

lA FeDerACió D’ATeneus 
reP el Premi Arlequí 
2012

edició 2012 dels premis Arlequí, celebrada 
dilluns 11 de novembre de 2013 a la seu de 
l’SGAE a Barcelona, va reconèixer entre altres, a 
la Federació d’Ateneus de Catalunya per haver 

generat “nous canals per a l’explotació de les produccions 
amateurs” amb la iniciativa espai A, una programació 
estable d’espectacles escènics no professionals arreu de 
Catalunya, utilitzant els espais escènics dels ateneus.

Curs De ConTrolADors 
D’ACCés

n total 15 persones de 12 entitats diferents han 
dut a terme el curs per a Controladors d’Accés 
que ha organitzat la Federació d’Ateneus. Els 
exàmens per obtenir el títol es duran a terme 

al gener. Recordeu que, segons la llei d’espectacles 111/2009, 
és obligatori per les entitats que organitzin espectacles i 
activitats recreatives tenir personal de control d’accés 
titulat.

C L’
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el llibre Dels ATeneus
n els propers mesos us farem saber les dates de 
presentació del llibre dels ateneus que des de 
fa mesos estem preparant. L’edició del llibre es 
va plantejar durant el 2013 coincidint amb la 

commemoració del trentè aniversari de la Federació i vol ser 
un document de referència per tot el moviment ateneístic 
català.

reVisTA ATeneus: els 30 
Anys De lA FeDerACió 
D’ATeneus De CATAlunyA

l número 9 de la revista Ateneus ha sortit 
publicat al mes de desembre. Coincidint amb 
els Premis Ateneus es van repartir alguns 
exemplars però cada entitat la rebrà per correu 
postal així com els membres del Club del Directiu 

i els subscriptors. La temàtica d’aquest número gira entorn 
a la Federació i el seu trentè aniversari amb entrevistes amb 
presidents, polítics, entitats i representants de la societat 
civil catalana. També la podreu trobar penjada en PDF al 
web de la FAC.

E
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 1714-2014 
L’evoLució de La societat 

civiL cataLana
LA FORMACIÓ ÉS CLAU

> CUrS per A L’obtenCió deL CArnet

 profeSSionAL per A COntROlAdORs d’ACCés 

E

E

ClUB
dEl
dIRECtIU

Informació exclusiva
i avantantges
per a directius

Sabem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitat, per això el 
Club del Directiu et fa la vida més fàcil. Tots junts en xarxa serem més forts!

tota  la  informació  a : www.ateneus.cat

E
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serVeis FAC: 
servei d’Assegurances: Solució de dubtes 
sobre assegurances contractades o ampliació de 
cobertures. Ofert per Arç Cooperativa.

servei de Comunicació: Assessorament 
personalitzat per millorar la comunicació 
interna i externa de cada entitat a través de 
l’orientació per crear un pla estratègic de 
comunicació, ajuda a l’hora de seleccionar 
personal de comunicació o analitzar accions ja 
realitzades.

servei de Dinamització: Suport especialitzat a 
les entitats federades, mitjançant un equip de 
dinamitzadors culturals coordinat per l’equip 
tècnic de la FAC, per tal d’afavorir la programació 
eficient d’activitats innovadores a partir dels 
recursos disponibles de l’entitat.

servei Comptable i Fiscal: Assessorament 
especialitzat en temes comptables, fiscals i 
laborals que puguin sorgir dins de l’entitat. Els 
nostres assessors treballen amb entitats sense 
finalitat lucrativa, fet que els fa ser especialistes 
en el tercer sector. Ofert per Gestió FASS.

servei de Formació: Us oferim la possibilitat 
de programar formacions específiques i 
personalitzades per a la vostra entitat. 
Podeu fer-nos arribar les vostres peticions 
i us prepararem la jornada a mida a un preu 
especial.

servei de material: Lloguer de material 
(projector, pantalla i equip de so) i carnets 
de socis (personalitzem els vostres carnets de 
socis amb el disseny que ens feu arribar a preus 
especials).

servei jurídic: 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.

servei de subvencions: Des de la Federació 
mantenim una comunicació constant amb 
les entitats sobre les noves convocatòries de 
subvencions i ajuts a les quals es pot optar.

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.

Servei d’Eficiència Energètica: S’ofereix amb 
la col·laboració de l’enginyeria especialitzada 
EFIENER. L’objectiu és fer possible que les entitats 
redueixin despeses en els subministraments 
d’energia.

ConVenis 2014:
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Estem treballant en el nou catàleg de serveis i convenis de la Federació pel 2014. Una eina que vol ser 
útil i ajudar-vos en la gestió diària de les vostres entitats. En aquest hi trobareu explicats els serveis 
que oferim des de la Federació, els convenis que s’han signat amb empreses, i els avantatges dels què, 
com a entitats federades, podeu gaudir.

El rebreu a l’entitat al febrer i el prodreu trobar penjat al web de la Federació en format PDF.

serVeis infoFAC 30 desembre ConVenisinfoFAC 30 desembre 
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CATÀLeG De SeRveIS 2014

Ara més fàcil

CATÀLeG De SeRveIS 2014

Ara més fàcil

CATÀLeG De SeRveIS 2014

Ara més fàcil
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ProjeCTe «exPliCA’ns»

ConClusions:

lluïsos de gràcia: 
«El projecte ha estat molt interessant, malgrat la manca de 
participants d’origen català. Tots els membres eren alumnes de classes 
de català del Consorci de Normalització Lingüística de Gràcia.  Ha 
estat per ells molt útil conèixer alumnes d’altres classes ja que s’han 
barrejat 3 cursos, sortir de l’aula i canviar la manera d’impartir classe 
de català.  Alhora, les classes s’han dirigit molt a compartir vivències 
de proximitat (Gràcia i Barcelona) i comparar-les amb experiències 
d’arreu del món. La presència de la dinamitzadora, filòloga de 
formació, ha facilitat molt que les sessions adquirissin un caire més 
enllà de la trobada social informal i han pogut treballar a fons 
vocabulari i expressions».

lluïsos d’horta: 
«Fem una valoració positiva del projecte, perquè ha permès donar 
una empenta a les persones en el seu aprenentatge de la llengua 
catalana alhora que se’ls ha obert les portes de formar part dels Lluïsos 
d’Horta en la seva totalitat, i creant vincles entre totes les persones 
participants. Permetent enfortir els llaços socials de les persones així 
com els de l’entitat. No descartem la possibilitat de repetir el projecte 
en pròximes ocasions. Tot i que, en haver acomplert els objectius 
d’aquesta vegada, caldria ser més ambiciosos i fer tot un treball previ 
diferent de recerca de persones nouvingudes al barri amb les que 
hi hagi un xoc cultural més fort, així com un arrelament més dèbil. 
D’aquesta manera es podria anar avançant cap a una integració i una 
cohesió social més forta en l’entorn més proper de l’entitat. Així com 
continuar fomentant la llengua catalana. També seria convenient fer 
una feina de captació de més socis i sòcies participants en el projecte».

un inTerCAnVi CulTurAl i lingÜísTiC Per ComPArTir 
CuriosiTATs i ViVÈnCies De ToT el món!

el funcionament del programa 
«explica’ns» s’ha basat en 
trobades sobre temàtiques 
quotidianes de persones de 
cultures diverses amb l’objectiu 
de promoure el coneixement 
i l’ús del català i la integració 
social. el projecte s’ha dut a 
terme paral·lelament a lluïsos 
de gràcia i a lluïsos d’horta 
de barcelona on cada ateneu 
ha organitzat 3 trobades amb 
la participació de persones 
originaries de diferents cultures, 
inclosa la cultura catalana, 
representades per unitats 
familiars, colles d’amics o veïns. 

l’objectiu de les trobades 
han estat la promoció de 
l’intercanvi cultural amb 
l’ús del català com a llengua 
vehicular i el tractament de 
temàtiques quotidianes per 
promoure l’intercanvi entre 
cultures diverses. les sessions 
s’han desenvolupat amb la 
participació de dinamitzadors 
membres de cada ateneu 
participant i una presentació 
dels assistents mitjançant una 
dinàmica grupal breu.


