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ha passat un quart de segle des que la federació d’Ateneus convoqués per primera vegada els premis al reconeixement 
de les entitats socioculturals catalanes. en aquests anys les categories han anat canviant i s’han adaptat a la realitat dels 
ateneus per tal de reconèixer la seva tasca, el seu esforç però també la seva capacitat d’innovació i la seva creativitat.

en PortAdA

Premis Ateneus:
25 Anys reConeixent 
l’esforç de les entitAts

2 5

6

11

En aquesta vint-i-cinquena edició 
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. La categoria per a joves, 
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 i també consta de tres 
premis.

Les candidatures es poden presentar 
fins al 10 de novembre de 2014 
seguint les instruccions que trobareu 
al web de la Federació:
www.ateneus.cat/premis

VotACió PoPulAr
La novetat d’aquesta edició és la 
incorporació del Premi de Votació 
Popular que compta amb la 
col·laboració del Diari Ara. A través 
d’una web específica, que estarà 
activa a partir del dia 12 de novembre, 
es podrà votar a qualsevol de les 
propostes presentades en qualsevol 
de les categories. Aquest premi 
compta amb el suport del Diari Ara qui 
s’encarregarà del web de votacions 
i farà entrega del premi d’aquesta 
categoria: una col·lecció completa 
de poesia catalana del segle XX i una  
subscripció anual en aquest diari.

reConeixement soCiAl
Per segon any consecutiu, i amb el 
suport de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, es farà entrega 
del Reconeixement a la Integració 
Social a una iniciativa que posi en 
contacte ateneus i entitats socials 
de tota Catalunya en l’àmbit de 
la integració social de persones 
amb diversitat funcional, física o 
intel·lectual, de persones amb risc 
d’exclusió, de persones afectades 
per problemàtiques socials i el 
treball dels voluntaris que les 
acompanyen.
Podeu presentar les vostres 
propostes en cas de conèixer alguna 
iniciativa que compleixi aquestes 
característiques.

infofAC32setembre 2014

8

9
12

10



Visites Al territori

Entre els mesos d’abril i agost 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:
· Casino de Vic
 VIC (OSONA)

· Ateneu ordalenc
 ORDAL (ALT PENEDèS)

· Centre Agrícola 
 SANT PAU D’ORDAL (ALT PENEDèS)

· Ateneu Agrícola 
 LAVERN (ALT PENEDèS) 

· Centre Cultural l’oliva
 BADALONA (BARCELONèS) 

· Ateneu de tarragona
 TARRAgONA (TARRAgONèS)

· Ateneu igualadí de la Classe obrera 
 IgUALADA (ANOIA)

· germandat de sant isidre i santa llúcia
 REUS (TARRAgONèS)

· Amics de reus
 REUS (TARRAgONèS)

· la Cumprativa
 LLORENç DEL PENEDèS (BAIX PENEDèS)

· la munienca
 CASTELLVí DE LA MARCA (BAIX PENEDèS)

· societat Cultural hortonenca 
 SANT LLORENç D’HORTONS (BAIX PENEDèS)

· Associació Cultural i recreativa la fals
 FALS (ANOIA)

· Ateneu terrassenc
 TERRASSA (VALLèS OCCIDENTAL)

· la lira Vendrellenca
 EL VENDRELL (BAIX PENEDèS)

· Casino del masnou
 EL MASNOU (MARESME)

· el retiro
 SITgES (EL gARRAF)

· l’Aliança 
 CUBELLES (EL gARRAF)

No federades:
· Centre Comarcal lleidatà 
 BARCELONA (BARCELONèS)

· el Centre 
 PLA DEL PENEDèS (ALT PENEDèS)

· Ateneu de bedorc
 BEDORC (PIERA) (ANOIA)

· societat la lliga
 CAPELLADES (ANOIA)

· societat Coral recreativa “el Ciervo”
 SABADELL (VALLèS OCCIDENTAL)

· el Casal de llavaneres
 SANT ANDREU DE LLAVANERES (MARESME)

Centre Amics de Reus

noVes entitAts federAdes

A1 de setembre la Federació suma 163 entitats federades. 
Les noves incorporacions són:

· banyeres del Penedès
 BANYERES DEL PENEDèS (BAIX PENEDèS)

· Primer Casino de blanes
 BLANES (LA SELVA)

· orfeó badaloní
 BADALONA (BARCELONèS)

· Casal de llavaneres
 SANT ANDREU DE LLAVANERES (MARESME)

· Centre Agrícola i social
 EL PLA DEL PENEDèS (ALT PENEDèS)

Club del direCtiu 

Des del mes d’abril hem sumat 19 nous membres del 
Club del Directiu. En total 308 persones gaudeixen 
d’informació directa d’interès per a les entitats i es 

beneficien dels avantatges de ser-ne membres.

lA juntA direCtiVA es 
reuneix Al territori

La Junta de la Federació ja ha establert que periòdicament 
celebrarà una reunió extraordinària en un dels ateneus 
federats. Des del mes d’abril se n’han celebrat dues, 

una a la Societat Cultural l’Oliva de Badalona i l’altra al 
Casino del Masnou.

Ateneu Ordalenc

PAssem ComPtes PAssem ComPtesPAssem ComPtes
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Orfeó Badaloní

Primer Casino de Blanes 

Societat Cultural Hortonenca



jornAdA de formACió sobre 
«fisCAlitAt AssoCiAtiVA» 

El passat 24 de maig va tenir lloc al Reial Cercle Artístic de 
Barcelona una jornada de formació organitzada per la 
FAC sobre fiscalitat associativa. 12 entitats i un total de 

14 persones van participar en aquesta jornada on es va parlar 
de les novetats 2014 en qüestions com l’IVA o la SEPA, les 
obligacions amb el registre; les obligacions documentals, les 
obligacions comptables, les obligacions fiscals, els beneficis 
fiscals de la llei de mecenatge o la problemàtica actual dels 
clubs esportius entre altres.

Aquesta formació va ser impartida per l’assessor en àmbit 
comptable, fiscal i laboral, Roger Santiago.

2015: CAnVi de juntA 
direCtiVA de lA fAC 

Durant el primer semestre de l’any 2015 es celebraran 
eleccions a la Junta Directiva de la Federació. La 
convocatòria s’obrirà a principis d’any però podeu anar 

preparant les vostres candidatures. La gestió de la Federació 
ha de ser una tasca compartida entre tots els que en formem 
part i la renovació i ampliació d’aquest òrgan directiu és 
tant una necessitat com una oportunitat de participar-hi 
activament.

«CAtAlunyA, terrA 
d’Ateneus»

Després de dos anys d’itinerància, l’exposició sobre 
el passat, el present i el futur de l’ateneïsme català 
arriba a Montcada i Reixac el dia 7 d’octubre. Aquesta 

serà la darrera vegada que es podrà veure la mostra que 
estarà exposada fins diumenge 2 de novembre a l’Auditori 
Municipal de Montcada i Reixac.

els Ateneus i el 
triCentenAri

Diferents entitats federades han acollit la conferència 
organitzada per la FAC sobre els fets de 1714. Des del 
mes de març sis entitats l’han contractat: l’Ateneu 

de Cultura Popular de l’Hospitalet, el Círcol de Badalona, 
l’Ateneu de La Fuliola, el Centre Democràtic i Progressista de 
Caldes de Montbui i l’Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa 
Margarida de Montbui.  

Trobareu més informació sobre aquesta activitat al web de la 
Federació a l’apartat «Catàleg Impulsa’t».

esborrAts Pel feixisme A 
sAnt jAume de ses oliVeres

El projecte, inclòs en el Catàleg Impulsa’t, vol recuperar 
la memòria cinematogràfica de la guerra Civil que 
la dictadura va intentar amagar i destruir. Els autors 

s’ofereixen a les entitats a explicar el projecte. L’Associació 
de Veïns de Sant Jaume de Ses Oliveres van acollir la xerrada 
i van trobar-lo especialment interessant,  «i no tan sols això 
sinó que tots vàrem entendre que era necessari recuperar 
les imatges d’aquest recent conflicte» i volen encoratjar-los 
perquè aquest projecte documental sigui una realitat.

33 entitAts es benefiCien
del ProgrAmA “imPulsA’t”

La subvenció que vam sol·licitar al Departament de Cultura 
pel programa IMPULSA’T, amb la finalitat d’ajudar-vos 
a finançar diferents tipus d’activitats ja està resolta. 

Finalment beneficiarà a 33 entitats i es repartiran un total 
de 30.000 euros.

 

PAssem ComPtes
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Conferència 1714 amb Ramon Arnabat.
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Espectacle de petit format amb diferents estils musicals (fado, cançó 
d’autor, blues, bolero) que representa l’univers de cinc veus de 
dona que conflueixen en una sola veu. Així, les cançons conviden a 
endinsar-se en les emocions que sorgeixen de les vivències personals 
i de com s’entenen i s’exterioritzen des de la naturalesa femenina. 
Van actuar a l’Espai A la temporada 2012-2013

Preu: 500¤ 
Contacte: Roser  669 28 59 29 / 636 42 75 24

duo strAdiVAri: 
«PAgAnini i el romAntiCisme»
Un concert de música clàssica d’alta qualitat amb el Duo Steadivari on 
presenten un intens viatge musical pel Romanticisme. Recomanats 
per la gran pianista Alicia de Larrocha, el Duo Stradivari ha actuat en 
importants gires per Europa, Japó i Sudamèrica, i entre d’altres a la 
Sala de la Filarmònica de Berlín, Musikhalle de Hamburg i Festival 
Pau Casals.

Preu: 190 ¤ (per les entitats que disposin de piano) 290¤ (si s’ha de 
portar el piano) Contacte: xavier sánchez 635 114 438 

«els diners o lA VidA!»
Bandolers, contrabandistes, bruixes, llops, fantasmes, històries de la 
serra del Montnegre, totes recollides per Daniel Rangil al seu llibre 
Històries i llegendes de l’any vuit.  Juntament amb el músic Marc 
Egea, posen damunt l’escenari moltes d’aquestes històries, amb la 
intenció d’explicar-les a l’espectador d’una manera divertida, amb 
el toc d’humor i d’ironia que moltes d’elles tenen en sí mateixes.

Preu: A taquillatge
Contacte: Carme Durich, cdurich@gmail.com € 607 360 337

lA guerrA de suCCessió
Als PAïsos CAtAlAns
Una conferència sobre com els territoris de parla catalana van viure 
la guerra de Successió en una seqüència cronològica des de 1700 fins 
a 1715. A càrrec d’Adrià Cases Ibáñez, doctor en Història Moderna, 
especialitzat en la guerra de Successió a Catalunya. La conferència es 
pot adaptar a l’àmbit territorial que la sol·liciti.

Preu: 275 ¤
Contacte: ateneus@ateneus.cat
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CAtàleg imPulsA’t

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

 si teniu activitats que poden ser d’interès per altres ateneus, feu-nos-les arribar a través del correu electrònic 
o omplint el formulari que trobareu al web.

CAràCters de txèkhoV
Caràcters Teatre presenta l’obra  «El bon doctor» de Neil Simon on 
s’adapten alguns dels contes de Txèkhov, dramaturg rus, que barreja 
ficció amb pinzellades autobiogràfiques per enllaçar les escenes, 
i amb una clara importància a la música, creada expressament per 
l’espectacle.

Preu: 400 ¤ 
Contacte: Maria Roca - Caràcters Teatre – 679542781

dAràniA
Daniel Sesé, compositor i guitarrista del grup Túrnez & Sesé, presenta 
el seu nou projecte Darània, una formació de cançó d’autor en català, 
integrada per la cantant Ivet Remacha, la baixista Alba Arisa (la Tribu 
de Santi Arisa), el clarinetista Albert Abad i Daniel Sesé, autor de les 
cançons que conformen el repertori de Darània.

Preu: A taquillatge + despeses desplaçament
Contacte: Marlén Pérez - marlenpeperez@gmail.com - 673.258.087

túrnez i sesé
Cançó d’autor i poesia musicada. Formació especialitzada en posar 
música a l’obra dels grans poetes de la llengua catalana. Amb motiu 
de la celebració de «L’Any Desideri Lombarte» que commemora el 25è 
aniversari de la mort del poeta de la Franja, Túrnez i Sesé han creat 
un nou espectacle on la paraula i les cançons del seu primer disc 
«Quedarà la paraula» prenen un nou caire amb nous arranjaments 
fusionats amb poemes recitats.. 

Preu: A taquillatge + despeses desplaçament 
Contacte: Marlén Pérez - marlenpeperez@gmail.com - 673 258 087
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> NOU CONVENI: emPresA de ControlAdors d’ACCés 
Nargy Servicios Auxiliares SL és una empresa líder en el sector de serveis especialitzada en controladors 
d’accessos, amb més de 10 anys d’experiència en la cobertura d’esdeveniments de petit i gran format.

descompte del 5% per a federats.
Contacte: Alfonso Lombardia / Igor Ceballos
676 458 748 / 610 800 045
alombardia@nargy.es / iceballos@nargy.es
www.nargy.es

> diAri ArA: subsCriPCió grAtuïtA
El Diari Ara ofereix a tots els socis dels ateneus federats a la FAC una subscripció digital gratuïta durant 2 
mesos. Per accedir-hi heu de visitar l’enllaç que trobareu al web de la Federació i activar la subscripció..

descompte: 2 mesos d’accés gratuït
Contacte: www.ateneus.cat/diari-ara/

serVei CAlderes de 
biomAssA (efiCiènCiA 
energètiCA) NOU!

A través de l’empresa d’eficiència energètica Efiener, 
la FAC ofereix a les entitats federades un nou servei 
d’instal·lació de calderes de biomassa: una alternativa 

energètica econòmica. 
El servei té dues fases, durant la primera, que és gratuïta, 
es realitza un estudi previ de viabilitat econòmica que 
estableix si la instal·lació és o no factible tècnicament i 
econòmica, i el període de retorn de la inversió. En cas de 
portar a terme la instal·lació començaria la segona fase, de 
pagament, on la mateixa empresa pot dur a terme des del 
projecte d’enginyeria fins a l’execució dels treballs.

Recordeu que dins del servei d’Eficiència Energètica també 
s’ofereix la contractació conjunta de l’electricitat i en breu es 
començarà a treballar en la contractació conjunta del gas. 

Trobareu tota la informació ampliada al web.

serVei d’estrAtègiA i 
innoVACió (dinAmitzACió 
CulturAl) NOU!

Dins del Servei de Dinamització Cultural la Federació 
ofereix la possibilitat d’elaborar un pla estratègic i 
innovador que ajudi a fomentar la innovació, la 

cultura i la transformació social des de la convivència, el 
respecte i la participació.

Consta d’una fase d’anàlisi, durant la qual s’elabora un 
document d’anàlisi de les fortaleses i les debilitats de 
l’entitat, les oportunitats i les amenaces; una segona 
fase de desenvolupament, amb la concreció de les línies 
estratègiques; i una darrera fase de síntesi per aprovar 
el Pla Estratègic definitiu amb la concreció de les accions 
detallades a desenvolupar en els propers anys.

Trobareu més informació sobre el servei al web.

experiència: Casino masnou

«La Federació d’Ateneus ens van proposar de 
participar en el servei d’assessorament energètic 
per a aconseguir una contractació energètica el 
més optimitzada possible. Ens van fer un estudi 
extens dels nostres consums, i contractes i ens van 
fer la proposta de canviar de companyia perquè 
d’aquesta manera podíem obtenir uns preus més 
bons, i així ho vam fer, a la vegada que vam 
disminuir la potència que teníem contractada. Això 
ens ha suposat un estalvi important en la nostra 
despesa d’electricitat.

En tot moment hem estat molt ben assessorats per 
qualsevol dubte o consulta a través de la Federació 
o del mateix Enric Montseny responsable de 
l’empresa EFIENER. Ho considerem una bona feina i 
un bon servei».  mArtA bAChs boix

experiència: Casal familiar recreatiu de manresa

«La primera reacció dels meus companys quan vam 
plantejar el projecte de treballar en un Pla Estratègic 
va ser d’una certa perplexitat, però tot seguit es va 
obrir camí la idea que era una bona oportunitat per 
saber com encarar els reptes de futur de la nostra 
entitat.

Després de dos mesos de feina i un grapat de 
reunions, el primer balanç que en fem és molt 
positiu. Durant aquest temps ens hem reunit amb 
molts dels actors de la nostra organització, i hem 
copsat evidències que teníem davant dels nostres 
ulls. El fet d’aturar unes setmanes la voràgine 
d’activitats i revisar quines coses són importants, 
com les podem fer millor i quines són les actituds 
o accions que hem de deixar de banda, ens ha 
enfortit com a grup. 

Malgrat que pugui semblar un exercici teòric, el Pla 
Estratègic és eminentment pràctic, i el resultat és 
una llista de tasques que ara haurem de prioritzar 
i portar a terme. És una empresa difícil, però ara 
comptem amb una il·lusió renovada, i moltes més 
mans per a realitzar-la. 

En tot aquest procés ha estat bàsica la participació 
d’un tècnic extern, com l’Alfons Tiñena de la 
Federació d’Ateneus, per tal que hi aporti el mètode 
i una visió nova i no contaminada, és també un 
incansable perseguidor que assegura l’èxit de 
l’empresa». joseP m. soler



Agermanament entre ateneus catalans i 
andalusos

«tots hi tenim lloC!»: 
CAnVi de dAtes

El termini per presentar les beques del tercer trimestre 
del projecte social «Tots hi tenim lloc!»: acaba el 3 
d’octubre. Recordeu que ens heu de fer arribar a través 

del formulari que trobareu a la pàgina web www.ateneus.
cat/projecte-social/ la informació referent a les persones 
becades en aquest període de temps.

La FAC ajuda a pagar fins al 80% de la quota d’activitat 
i l’entitat assumeix la quota de soci de manera que les 
persones amb dificultats econòmiques poden continuar 
gaudint de les activitats i formant part de les seccions de 
l’ateneu.

els Ateneus Al diAri ArA

Durant gairebé dos mesos, el Diari Ara ha publicat cada 
dia una ressenya sobre ateneus i entitats catalanes. 
En total 49 especials dins de l’apartat Els Ateneus de 

Catalunya, creat dins de l’Ara Estiu. Els podeu trobar tots a 
l’apartat de Premsa de la Federació.

AnuAri 2013

Ja podeu consultar l’anuari de l’any que dóna a conèixer 
el pes en xifres dels ateneus catalans federats. Per a la 
seva realització s’ha estudiat una mostra de diferents 

ateneus repartits pel territori català, amb les dades dels 
quals s’ha fet una projecció sobre els 162 ateneus que a 
final de l’any 2013 estaven adherits a la FAC.

dret A deCidir

La FAC forma part de la recentment constituïda taula de 
Barcelona pel dret a decidir juntament amb el Consell 
d’Associacions de Barcelona, l’Ateneu Barcelonès, 

l’Ajuntament i altres entitats i col·lectius de la ciutat.

CiCle doCumentAl sobre 
Ateneus

Teniu alguna filmació o algun reportatge documental 
del vostre ateneu? Us agradaria formar part d’un cicle 
documental d’ateneus? Des de la Federació d’Ateneus 

de Catalunya volem fer un cicle amb els documentals o 
pel·lícules on hi surti la vostra entitat. Si us ve de gust 
mostrar el vostre ateneu ens podeu fer arribar un parell de 
còpies en format DVD.

breus
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fÒrum Ateneus 2014 A CÒrdoVA: 
jornAdA de formACió i interCAnVi
entre direCtius d’Ateneus

El 18 d’octubre a la ciutat de Còrdova hi tindrà lloc el 
primer Fòrum Ateneus organitzat conjuntament per 
la Federación de Ateneos de Andalucía i la Federació 

d’Ateneus de Catalunya. En aquesta trobada, que té com 
a objectiu explicar la gestió i organització del model 
ateneístic català, hi participaran alguns ateneus federats 
que exposaran les seves experiències. 

L’acte central serà una jornada de formació amb l’objectiu 
de divulgar el model ateneístic català. També hi ha 
programat un col·loqui sobre «El finançament dels ateneus: 
subvencions públiques i privades, recursos propis, etc.», 
una xerrada sobre «La direcció estratègica als ateneus», 
i un debat sobre «La participació activa dels ateneus a la 
societat. El seu futur, la  comunicació i la implicació de la 
joventut».

El president de la FAC, Salvador Casals, juntament amb 
el president de la Federación de Ateneos de Andalucía, 
Antonio Manuel, protagonitzaran la xerrada «El paper de 
la Federació i la seva relació amb els ateneus. Serveis i 
objectius».

A

El 22 d’octubre de 2012 les dues federacions 
d’ateneus catalans i andalusos van signar un conveni 
d’agermanament establint la necessitat «d’aprofitar 
les sinergies que generen els ateneus de diferents 
territoris, amb l’objectiu de lluitar per un dels 
elements vertebradors de la ciutadania andalusa i 
catalana, l’associacionisme, així com per treballar 
conjuntament i en la mesura que sigui possible per 
tal que aquesta realitat perduri al llarg dels anys».

Taula pel dreta a decidir
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esPAi A: quArtA temPorAdA 
xArxA d’Arts esCèniques AmAteurs de CAtAlunyA 

La convocatòria per participar a la quarta temporada 
de l’Espai A, la Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs de 
Catalunya, estarà oberta fins al 20 d’octubre. Està 

previst que la nova temporada comenci al febrer i s’acabi 
a l’abril de 2015. L’objectiu de l’Espai A és crear una 
programació estable de teatre, cant, dansa i música dins 
dels espais dels ateneus. També busca acostar aquestes 
disciplines de qualitat a nous públics i obrir nous canals 
per a les produccions amateurs.

Les bases i el formulari per participar-hi es poden 
descarregar al web www.espaia.cat.

Una vegada tancada la convocatòria, es procedirà a escollir 
els grups i els espais on es durà a terme aquesta cinquena 
temporada. Està previst que el 10 de gener ja estigui tancada 
i establerta la programació definitiva als teatres de manera 
que el 7 de febrer s’inauguri la temporada.

qui fa possible l’espai A? 

L’Espai A és una unió d’esforços de diversos agents culturals 
del país, amb el suport de la Direcció general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament 
de Cultura de la generalitat, coordinat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i amb la col·laboració de Moviment 
Coral Català, Federació de grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya, Federació Catalana de Societats Musicals, 
Agrupament d’Esbarts Dansaires i l’Ens de Comunicació 
Associativa.

fira mediterrània 2014

La Direcció general de Cultura Popular ha convidat als 
programadors d’ateneus participants a la tercera temporada 
de l’Espai A, a gaudir de la Fira Mediterrània 2014. A més 
a més de poder veure els espectacles programats, els 
participants podran trobar-se amb el Director general de 
Cultura Popular, Lluís Puig, i el director de la Fira, David 
Ibàñez. L’objectiu és treballar temes sobre la programació, 
la utilització dels espais escènics i la formació en la creació 
de nous públics i la programació en xarxa.

CONVOCATÒRIA 2014

ProjeCtes

infofAC 32 setembre 
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