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PASSEM COMPTES

La Federació d’Ateneus de Catalunya va celebrar el passat 
dissabte 19 de maig la seva 1a Trobada Nacional a Figueres. 
Aquesta trobada s’emmarcava en la iniciativa de celebrar 
una jornada de confluència amb les entitats que defugís el 
rigor d’una assemblea formal, com és l’Assemblea General 
Ordinària celebrada enguany el 17 de març a Sant Just Desvern. 
Així, el Patronat de la Catequística (La Cate) i el Casino 
Menestral Figuerenc, ambdós de la capital del l’Alt 
Empordà, han estat les entitats amfitriones d’aquesta 1a 
Trobada que ha aplegat 27 entitats federades, i més de 
120 persones. En coordinació amb la Delegació de les 
Comarques Gironines, s’ha organitzat una jornada amb 
la intenció que sigui un esdeveniment fix al calendari 
ateneístic anual i que pugui celebrar-se cada any en una 
localitat diferent del país.
L’esmorzar i la recollida d’acreditacions del matí es va fer 
a la seu de La Cate, que va comptar també amb la visita de 
l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip. En aquesta mateixa 
seu, al teatre, es va fer l’acte protocol•lari de benvinguda 
a tothom, on a més de la intervenció de Lluís Illa, com a 
president de La Cate, el president de la Delegació de les 

EL MOVIMENT ATENEÍSTIC EXHIBEIX 
MÚSCUL EN LA 1a TROBADA NACIONAL 
D’ATENEUS A FIGUERES 
El Patronat de la Catequística i el Casino Menestral Figuerenc han fet 
d’amfitrions de vint-i-set entitats i més de cent vint persones, que n’han 
visitat les instal·lacions i han pogut intercanviar experiències en una jornada 
lúdica que es repetirà l’any vinent.
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Comarques Gironines, Amat Carreras, el president de la FAC, 
Salvador Casals, i l’alcaldessa Marta Felip van dedicar unes 
paraules a tots els assistents desplaçats expressament a 
Figueres per aquest acte.
El president de la Federació d’Ateneus va destacar també el 
valor que representa l’assistència de gairebé una trentena 
de les 179 entitats que componen la federació, ja que en 
realitat estan representant un moviment ateneístic que 
està compost per gairebé 90.000 socis, una xifra notable.
Els parlaments també van comptar amb la interacció 
per sorpresa de l’Honorable Senyor conseller de Cultura 
a l’exili, Lluís Puig, que a través d’un vídeo missatge 
reproduït al teatre va posar en valor el paper dels ateneus 
per a la cultura del país. Aquesta part de la trobada va 
acabar amb una foto de família dels més de 120 assistents 
a la terrassa de La Cate. Posteriorment, els assistents es van 
dividir en grups i van visitar les obres del Casino Menestral 
Figuerenc, La Cate, i el casc antic de Figueres. La Federació 
va mantenir també una carpa a la rambla de la capital de 
l’Alt Empordà. La jornada va acabar amb un dinar popular 
i una Quina a Vilatenim.

Els assistents a la 1a Trobada Nacional d’Ateneus vistos des de La Cate @ Oriol Jordan
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VISITES A ENTITATS

Entre els mesos de gener i març del 2018 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:

 • Societat Unió Gandesana
  GANDESA (Terra Alta)

 •  Societat Cultural i Recreativa la Unió de Mas 
Rampinyo

  MONTCADA I REIXAC (Vallès Occidental)

 • Foment Cultural i Artístic
  MOLINS DE REI (Baix Llobregat)

 • Societat Cultural Sant Jaume
  PREMIÀ DE DALT (El Maresme)

 • Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia
  SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)

 • Casino La Constància 
  SANT FELIU DE GUÍXOLS (Baix Empordà)

 • Societat Recreativa la Verbena
  SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages)

 • Unió Recreativa Maialenca
  MAIALS (Segrià)

 • Societat La Fraternitat
  SANT LLORENÇ DE LA MUGA (Alt Empordà)

 • La Cumprativa
  LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

 • Aliança del Poblenou 
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Associació Cultural Recreativa Unió Calafina
  CALAF (Anoia)

 • Centre de Lectura de Reus
  REUS (Baix Camp)

 • La Catequística 
  FIGUERES (Alt Empordà)

 • Casino Menestral Figuerenc
  FIGUERES (Alt Empordà)

 • Ateneu Barcelonès 
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Centre Sant Pere Apòstol
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Ateneu Torrellenc
  TORRELLES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

 • Centre Catòlic de Sants
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Ateneu de Sant Just Desvern
  SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat)

 • Ateneu Sant Feliuenc
  SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

 • Casal Cultural de Mollet del Vallès
  MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental)

  
NO FEDERADES:

 • Casino de Tortellà 
  TORTELLÀ (Garrotxa)

NOVES ENTITATS FEDERADES:

 •  Amics de Vilaller Associació Cultural i 
Gastronòmica

  VILALLER (Alta Ribagorça)

 • Societat La Fraternitat
  SANT LLORENÇ DE LA MUGA (Alt Empordà)

 • Ateneu Térmens
  TÉRMENS (Noguera)

L’Ateneu de Térmens @ Ateneu de Térmens
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LA FAC, PRESENT A 
WASHINGTON

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha estat present 
a l’Smithsonian Folklife Festival de Washington, el 
festival de patrimoni cultural popular més important del 

món. Enguany, Catalunya i Armènia han estat les cultures 
nacionals convidades. El festival s’ha celebrat durant els 
primers dies de juliol, i des de la FAC s’ha dinamitzat l’Espai 
Ateneu a través de la periodista Imma Pulido. Els visitants 
han pogut contemplar una petita mostra de les tradicions 
més rellevants de la nostra cultura: des d’una simulació 
d’una Festa Major, amb gegants, correfocs, diables..., fins 
a diades castelleres, i tot un seguit de xerrades i taules 
rodones al voltant de la cultura i les tradicions catalanes, 
que han fet present durant aquests dies la cultura catalana 
al món.

JORNADA DE FORMACIÓ 
SOBRE PATRIMONI A 
L’ATENEU TORRELLENC

El president de la FAC, Salvador Casals, va conduir el 
mes de juny una jornada formativa i de debat tècnic i 
d’idees a l’Ateneu Torrellenc, a Torrelles de Llobregat, 

amb la participació d’una vintena d’entitats. La jornada va 
començar amb una exposició de l’empresa d’arquitectura 
i disseny «Grup Idea» que va fer diverses referències 
sobre què hem de tenir en compte a l’hora de tramitar 
una llicència d’activitat, en tres passes: l’informe tècnic 
previ, l’elaboració del projecte de llicència d’activitat i, 
finalment, el projecte de llicència d’obres amb totes les 
tramitacions vinculades. Posteriorment, i després d’una 
visita guiada a l’ateneu, les entitats van debatre sobre 
les seves experiències a l’hora d’afrontar un procés de 
rehabilitació estructural a les seves seus. 

L’ESPECTACLE DE PUIG I 
CADAFALCH BAT EL RÈCORD 
DE REPRESENTACIONS A LA 
XTAC

Després de recórrer la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya, l’obra «Puig i Cadafalch, un Croquis», 
interpretada per Sergi Mateu, i «L’Auca del Senyor 

Esteve» de Santiago Rusiñol han acabat el circuit després 
d’un any en escena. L’obra interpretada per Sergi Mateu 
era una aposta arriscada de la XTAC, amb un format diferent 
a l’habitual: un monòleg sobre un arquitecte i polític 
força més actual del que es creia quan es va començar a 
plantejar el projecte. El resultat ha sorprès tothom: l’obra 
ha batut el rècord de representacions a la xarxa XTAC, amb 
29 interpretacions (quatre el 2017), i un total de 1.956 
espectadors. Pel que fa l’Auca, el nombre d’assistents 
total s’ha apropat (1.709 espectadors) concentrant-se, 
però, en menys representacions (un total de 16). La XTAC ja 
treballa en noves produccions de cara 
a la temporada vinent.

EL PROJECTE JOVE FINALITZA 
LA DARRERA FASE AMB ÈXIT

Durant els darrers 12 mesos, el Projecte Jove de la 
Federació d’Ateneus s’ha desenvolupat seguint 
les tres fases que s’havien marcat inicialment. 

Avaluats els objectius, joves de diverses entitats s’han vist 
beneficiats per aquest programa que ha comptat amb el 
finançament de l’Obra Social La Caixa i la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Les Anxovetes a l’espai Ateneus de l’Smithsonian a 
Washington. © Imma Pulido

Sergi Mateu, com a Puig i Cadafalch  
@ Montse Busquets
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NOVA ENTITAT A LA NOGUERA

El passat mes de juny es va incorporar a la Delegació 
de les Terres de Ponent l’Ateneu de Térmens (La 
Noguera). Així doncs, a partir d’ara passem a ser un 

total de 16 entitats a la nostra delegació. Es tracta d’una 
entitat que va néixer l’any 2001 i que realitza diverses 
activitats dirigides principalment a la gent del poble, 
com per exemple sortides culturals o activitats lúdiques 
en festivitats assenyalades. Entre elles destaca la Coral 
de Térmens dirigida pel Màxim Solanes, i que realitza 
concerts regularment arreu del territori. A més, també cal 
fer esment de la revista Saó, una publicació que veu la 
llum trimestralment i conté seccions variades que van des 
de fets relacionats amb el dia a dia de la localitat, fins a 
articles sobre temes d’actualitat, passant per un costumari 
on queda constància escrita d’una sèrie d’històries 
tradicionals vinculades a la gent del poble. Durant la 
primera quinzena de setembre tenen previst fer la primera 
fira de xapes de cava de Térmens. 

PLENARI DE LA DELEGACIÓ A 
LA POBLA DE SEGUR

El proper setembre tindrà lloc a l’Associació de Cultura 
Comú de Particulars (La Pobla de Segur) el plenari 
2018 de les entitats de la nostra delegació. És una 

cita important per a nosaltres, ja que a més d’un espai 
de trobada on poder parlar de forma distesa, també ens 
servirà per fer efectiva la renovació de càrrecs de la Junta 
Rectora i presentar una nova activitat en xarxa prevista per 
a la primavera de 2019. Ens desplaçarem des de la capital 
del Segrià fins a arribar al cor del Pallars Jussà. En acabar 
el plenari es farà un dinar per celebrar la trobada. 

EL CERCLE DE BELLES ARTS 
DE LLEIDA TANCA EL CURS 
AMB UNA EXPOSICIÓ  
DELS SEUS ALUMNES

Durant aquests dies i com a cloenda del present curs, 
el Cercle de Belles Arts de Lleida exposa un recull dels 
treballs que els seus alumnes han realitzat durant 

aquest any. Tot i que es va inaugurar a principis de juny, 
l’exposició es podrà visitar durant tot el mes de juliol. La 
valoració que en fan els seus impulsors està sent molt 
positiva, i es mostren il·lusionats i molt satisfets de la 
feina feta.
El Cercle de Belles Arts de Lleida va néixer l’any 1947 amb la 
intenció de ser el catalitzador de la reactivació artística en 
la Lleida de postguerra. Actualment, i sota la presidència 
de Jaume Vilella i Motlló, el Cercle de Belles Arts intenta 
ressituar-se dins el panorama cultural lleidatà, tot 
recuperant una part del protagonisme perdut.

La gent de l’Ateneu de Térmens.© Ateneu de Térmens

L’exposició al Cercle de Belles Arts.  
© Cercle de Belles Arts

VALL D’ARAN
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RENOVACIÓ A LA DELEGACIÓ 
DE GIRONA

La Federació d’Ateneus de Catalunya agraeix 
especialment la tasca endegada a la Delegació de les 
Comarques Gironines per la Joana Periañez, la tècnica 

que ha gestionat aquesta plaça i ens deixa per poder 
encarar nous reptes professionals. En el seu lloc, a partir 
d’ara hi trobareu la Jordina Granados, que a partir d’ara 
agafa el relleu a la delegació, i a la que desitgem molta 
sort!

LA DELEGACIÓ VISITA 
ENTITATS NO FEDERADES

En el marc de les visites periòdiques a entitats, des de 
la Delegació de les Comarques Gironines s’ha fet una 
visita al Casino de Tortellà (Tortellà, Alta Garrotxa), una 

entitat no federada. També s’ha establert contacte amb 
el Casino Castellerenc (Castell-Platja d’Aro, Baix Empordà).
En aquestes visites a entitats, presentem tots els serveis 
que dona la federació i que es poden trobar al document 
«Federa’t!» al web de la FAC.

TROBADA NACIONAL 
D’ATENEUS

La Delegació de les Comarques Gironines va coordinar, 
juntament amb el Casino Menestral Figuerenc i La Cate 
(ambdós de Figueres), la 1a Trobada Nacional d’Ateneus 

de la qual parlem més a bastament en aquest número de 
l’InfoFAC. Des de la Federació d’Ateneus es va donar tot el 
suport necessari a la logística de la trobada. La trobada va 
generar diversos inputs a la premsa, com també la visita 
d’autoritats com ara l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip. 
La cita va donar l’oportunitat als assistents de conèixer 
les interioritats de La Cate, i les obres que s’estan duent a 
terme al Casino Menestral. La voluntat és que la trobada es 
faci cada any en una delegació diferent.

RIPOLLÈS

GARROTXA

LA CERDANYA

ALT EMPORDÀ

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

GIRONÈS

L’ESTANY

SOLSONÈS

El Casino de Tortellà, una de les entitats visitades. 
© Tortellà

Imatge de la carpa de la FAC a la Trobada  
Nacional. © Oriol Jordan
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CICLE DE CULTURA POPULAR 
ALS ATENEUS

Catalunya, i la seva capital, són riques en cultura 
popular i, des de fa molts anys mantenen unes 
tradicions ben arrelades que passen de generació en 

generació. El món ateneístic reflecteix aquesta vitalitat 
cultural de la societat civil i té la voluntat de divulgar 
els diferents àmbits de la cultura popular catalana amb 
aquest cicle. Així, la cultura popular continua estant ben 
present als ateneus de la ciutat de Barcelona gràcies a 
una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona (ICUB) i la coordinació tècnica de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i l’Associació per a la Difusió del 
Folklore (Adifolk) que han creat un cicle d’actuacions sota 
el títol Cultura Popular als Ateneus, amb actuacions de 
grups de diferents àmbits de la cultura popular: bandes, 
cobles, corals i esbarts. Entre els mesos de maig i juny, 
han tingut lloc concerts de bandes i actuacions de corals i 
esbarts en quatre ateneus històrics de la ciutat: els Lluïsos 
d’Horta, el Casal Catòlic de Sants, el Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià i El Centre Moral i Instructiu de Gràcia. El 
cicle continuarà passat l’estiu amb la programació d’onze 
actuacions en nous escenaris d’ateneus de la ciutat.
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META ARXIU DELS ATENEUS

Les entitats de la Delegació Territorial de la Ciutat de 
Barcelona tenen l’oportunitat de participar en un 
projecte pluriennal (2017-2019) anomenat Meta Arxiu 

dels Ateneus, el qual té com a objectiu la creació d’un 
arxiu virtual amb la recollida sistemàtica i el tractament 
especialitzat de les dades de les col•leccions fotogràfiques, 
documentals i patrimonials de les entitats. El coneixement 
dels seus recursos, infraestructures, equipaments, i 
sobretot la identificació dels materials que guarden ens 
permetran conèixer quin és el patrimoni documental 
que conserven, així com aquelles peces singulars que 
custodien aquests centres i que puguin formar part del 
projecte. En una primera fase, s’ha realitzat una enquesta 
a totes les entitats per tal de disposar d’un estat de la 
qüestió específic sobre el patrimoni i tipologia documental 
que custodien i poder realitzar una selecció del material 
susceptible de formar part del projecte de Meta Arxiu 
dels Ateneus. Finalment, nou entitats de la Delegació 
seran les que, mitjançant l’assessorament d’un equip 
tècnic especialitzat, nodriran de contingut el futur web 
del projecte. Aquest projecte té el suport de l’Institut de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB).

ASSOCIA’T A LA FESTA

Enguany, les entitats de la Delegació Territorial de la 
Ciutat de Barcelona tornaran a tenir una presència 
activa a la mostra Associa’t a la festa. Aquesta mostra 

és un projecte coproduït per les entitats que hi participen 
amb les seves activitats i l’Ajuntament de Barcelona, i 
esdevé un punt de trobada entre l’associacionisme i la 
ciutadania durant les festes de La Mercè, comptant amb 
una programació singular i cent per cent coproduïda 
juntament amb les associacions participants. La mostra 
s’adreça al gran i divers teixit associatiu de la ciutat: 
des de les pròpies associacions i fundacions als espais 
comunitaris, les plataformes ciutadanes i els moviments 
socials que fan de Barcelona una ciutat més cívica. Els 
objectius del projecte són donar visibilitat i posar en valor 
la importància i la riquesa d’aquest ecosistema social. 
Enfortir i empoderar aquestes organitzacions i esdevenir 
un espai de trobada, relació i articulació de les entitats 
de la ciutat. La tarda del 24 de setembre, les entitats de la 
Delegació ocuparan un espai des d’on tindran l’oportunitat 
de mostrar a la ciutadania els tallers de cultura popular 
que s’hi programen.

NOU BARRIS

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU
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VISITES A ENTITATS DE LA 
DELEGACIÓ I MILLORA DEL 
CONTACTE ENTRE ELLES

Entre els mesos d’abril i juny, el tècnic de la delegació 
ha visitat la majoria de les entitats que en formen part. 
D’aquestes visites el més important que s’ha extret ha 

estat el fet de teixir sinergies entre la FAC i les entitats que 
es troben a la Delegació, a més de tenir una impressió més 
acurada sobre els ateneus i la seva realitat. El contacte 
entre la FAC i els ateneus que en formen part ha estat i 
és avui en dia una de les prioritats que la Delegació s’ha 
marcat en els seus darrers plenaris, i justament les visites 
i les entrevistes amb les persones que formen part de les 
juntes és una bona manera de treballar en aquest camí.
A partir d’aquí, s’ha constatat la gran heterogeneïtat 
d’espais i entitats que hi ha al territori de la Delegació, 
sobretot per la convivència de contextos urbans i rurals i 
de la diversificació d’activitats que té cada ateneu. 
Al marge de les visites, un dels objectius marcats en la 
darrera plenària del 2017 va ser la millora de la comunicació 
entre els ateneus de la Delegació. A partir d’aquí, s’ha 
creat una llista de distribució de correu electrònic de la 
qual en formen part tots els ateneus del territori perquè 
es faci difusió de les seves activitats.

ASSISTÈNCIA A LA I TROBADA 
NACIONAL D’ATENEUS DE 
FIGUERES I ORGANITZACIÓ 
DEL TRANSPORT 

Un dels punts més importants per la FAC en els darrers 
mesos ha estat l’organització de la I Trobada Nacional 
d’Ateneus, celebrada a Figueres el passat 19 de maig 

de 2018. En aquest sentit, La Delegació va fer especial 
esment de la celebració d’aquest acte a les entitats del 
territori i es va coordinar un servei de bus que traslladés 
els socis inscrits dels ateneus fins a Figueres. Malgrat les 
dificultats d’assistir per part dels associats, les persones 
que en gaudiren van valorar aquell acte d’una manera 
molt positiva i que va ajudar a consolidar la posició 
referencial de la FAC en el panorama ateneístic català. 

MONTSIÀ

BAIX EBRE

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRE

BAIX 
CAMP

ALT CAMP BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

CONCA
DE BARBARÀ

TERRA ALTA

CELEBRACIÓ DE LA  
II TROBADA PLENÀRIA 
DE LA DELEGACIÓ DE LES 
COMARQUES TARRAGONINES

El passat diumenge 10 de juny els ateneus que 
conformen de la Delegació van celebrar una reunió 
plenària a la Societat Unió Gandesana de Gandesa. La 

reunió va començar a les 11 del matí i entre els diversos 
temes que es van parlar en destaca el balanç de la feina 
feta per la Junta Rectora de la Delegació, una valoració 
de la passada Assemblea General Ordinària de Sant Just 
Desvern, la voluntat d’enfortir els vincles entre els ateneus 
de la zona i abordar de manera conjunta algunes qüestions 
que els afecten de tipus tècnic i logístic.
A diferència de la reunió celebrada el novembre de l’any 
anterior, en aquesta ocasió es va pensar que la majoria 
dels actes que es fessin fossin de tipus lúdic, per tal de 
millorar els vincles entre els representants de les diverses 
associacions, crear noves sinergies personals i enfortir la 
presència de la Delegació a tot el territori. 
Els membres van visitar l’edifici modernista de la 
Cooperativa Agrícola de Gandesa i van gaudir d’un tast de 
vins de la zona. Després, es desplaçaren al poble de Pinell 
de Brai on també visitaren l’edifici modernista de la seva 
Cooperativa, coneguda com a Catedral del vi, i gaudiren 
d’un dinar a la mateixa Cooperativa, tot cloent allí els 
actes. 

Imatge de la II Trobada Plenària de la Delegació. 
© DT de les Comarques Tarragonines
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CATÀLEG D’ACTIVITATS

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. Actualment ofereix una vintena de 
propostes programables. Pots consultar-lo al web www.ateneus.cat. Entre les novetats destaquem: 

ACTUACIONS EN VIU 

«L’HOME RODA» DEL PROFESSOR KAROLI

Malabars i equilibris, versió de sala i de carrer. Un personatge incombustible, El 
Professor Karoli, combinant enginy amb la presentació d’artilugis amb rodes, 
monocicles alts amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 cms, Karoli demostrarà la 
seva passió per les rodes fent el mes difícil, com no, sobre rodes! Un espectacle 
visual apte per a tots públics.

Preu: tarifa especial (contactar amb xtac@ateneus.cat) /  
Contacte: 647 903 385 / info@karoli.com

ALTRES 

CINEMA A LA FRESCA

El Circuit Urgellenc ofereix des de fa 23 anys seguits el cinema a les places i els 
carrers de les nostres viles. Els formats de projecció per a aquesta activitat són 
en DVD o Blueray, amb videoprojector DLP de 5.000 lúmens o en cinema digital. 
Consulta el nostre web per veure totes les característiques tècniques, i munta una 
jornada de cinema al teu ateneu!
 
Preu: segons característiques (consulta la web) /  
Contacte: 973610519 / 699480255 / pere@circusa.com, ramon@circusa.com

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

FLAMENCO. ARQUEOLOGÍA DE LO JONDO

Els dies 8, 9, 10 i 11 de novembre l’autor del llibre «Flamenco. Arqueología de 
lo jondo’, Antonio Manuel, serà a Catalunya a disposició de les entitats per 
presentar el seu llibre, on es desmunten els mites i els estereotips més aferrats 
sobre el flamenc. És una molt bona oportunitat per organitzar un dinar, un cafè, 
un sopar o simplement una tertúlia amb ell!
 
Preu: gratuït / Contacte: 932 688 130 / ateneus@ateneus.cat
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SERVEIS

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha reordenat i ofereix nous serveis a les entitats federades.  
Per accedir a qualsevol servei, contacta a: ateneus@ateneus.cat o 932 688 130.

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.

COMUNICACIÓ
Orientació i millora de la comunicació 
interna i externa de les entitats; 
subscripcions a preus especials a premsa 
(El Punt Avui, El Temps i La Directa) 
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). 

CONVIDA ALS TEUS SOCIS A
SUBSCRIURE’S  
A ALGUNA 
D’AQUESTES  
PUBLICACIONS!

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.

SORTEGEM DOS ORDINADORS
La FAC ha renovat maquinari de l’oficina, i regalarà 
dues de les torres que s’han fet servir fins ara a 
les entitats que ho sol·licitin. Són bastant senzilles, 
però poden servir per totes aquelles entitats que 
no disposin d’ordinador. Les especificacions són les 
següents: DELL i3-2120 (3.30GHz), 4GB RAM, 450GB 
i l’altre de 220GB de disc dur, unitat de CD i SO 
Windows 7 Pro. 
Entitats interessades, envieu un correu a  
ateneus@ateneus.cat   Teniu fins al 9 de setembre

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

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.
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«L’EXPERIÈNCIA»

«Des de la nostra entitat en fem una valoració 
bona. Les reunions de coordinació que vam poder 
fer amb aquesta persona van ser molt positives, 
i l’informe final també. Ens va aportar idees 
concretes, i algunes sí que ja les hem pogut anar 
aplicant, mentre d’altres demanen una mica més 
de temps per naturalesa. En conclusió, nosaltres 
n’hem extret una experiència molt positiva».

Jordi d’Arquer
President del Casal Cultural i  

Recreatiu de Castellbisbal

SERVEIS

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

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 ARTÍSTICS
Ofereix opcions per programar activitats 
a les entitats federades.

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.

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.

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

DINAMITZACIÓ CULTURAL
Facilita el suport d’una persona 
dinamitzadora cultural, especialitzada 
en associacionisme i desenvolupament 
comunitari. Aquesta professional 
analitza l’entorn de l’entitat i aporta 
eines que facilitin la gestió eficient de 
les activitats que s’hi duen a terme. 
D’altra banda, la FAC també facilita 
el Servei d’Estratègia i innovació, 
servei global de consultoria que 
inclou l’elaboració d’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 a les entitats federades.
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«L’EXPERIÈNCIA»

«Durant els darrers anys nosaltres hem fet 
ús del programa de Treballs en Benefici de la 
Comunitat (TBC) i la veritat és que l’experiència 
que n’hem anat traient és satisfactòria. De fet, al 
final tot depèn una mica dels perfils que anem 
rebent, en el nostre cas hem tingut la sort que 
les persones que hem tingut venien de diversos 
àmbits professionals, i això ens ha servit per 
poder treballar diverses coses de diferents àrees 
de l’entitat. Depenent dels perfils que rebem, 
nosaltres ja sabem què els podem assignar i què 
no, i si bé és cert que en algun moment puntual 
n’hàgim tingut algun un pèl més problemàtic, no 
ha estat la tònica general».

Josep Maria Rovira
Coordinador del Centre Cultural  

i Recreatiu de Pineda de Mar

 GASTRONÒMIC
Podreu trobar una selecció de vins i 
caves de Covides a preus especials per 
a l’entitat i pels socis per a comandes 
d’un mínim de 8 caixes. Covides Vinyes 
– Cellers és un grup de viticultors del 
Penedès que elaboren productes de 
proximitat i amb personalitat. 

SERVEIS

BEQUES SOCIALS 
TOTS HI TENIM LLOC!
Els ateneus podeu facilitar activitats a persones  
en risc d’exclusió social:

Termini per enviar les places becades: 

 • 1er trimestre (gener – març): 23 d’abril de 2018 

 • 2n trimestre (abril – juny): 9 de juliol de 2018 

 • 3r trimestre (setembre – desembre): 10 de desembre de 2018

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

RECURSOS ECONÒMICS
Anualment, la Federació d’Ateneus 
ofereix el programa de cohesió social i 
lleure “Tots hi tenim lloc!», que facilita 
el finançament d’activitats socioculturals 
dels ateneus a persones que es troben 
en risc d’exclusió social amb l’objectiu 
d’acostar-los i integrar-los a la 
societat. Les entitats federades poden 
participar-hi de dues maneres: 1) oferint 
places per a què una persona en risc 
d’exclusió social pugui realitzar alguna 
activitat a l’ateneu, el qual ha d’assumir 
el cost de la quota de soci de la persona 
beneficiària de la plaça; o 2) fent arribar 
a la FAC les places que actualment ja 
es bequen des de l’ateneu. Trobareu el 
formulari a: www.ateneus.cat/beques-
socials/. Els terminis per enviar les places 
becades el 2018 ja hi són publicats per 
als tres trimestres.

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

FINALITZAT

FINALITZAT
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DIA DE LA MÚSICA 

Com ja va fer el Dia del Teatre, el president de la FAC, 
Salvador Casals, va assistir a la celebració del Dia de 
la Música, a l’Ateneu Santfeliuenc, un acte organitzat 

conjuntament també amb l’Acadèmia de la Música. 
Després de la lectura es va procedir a la lectura del 
manifest i les actuacions, que va aixecar molta expectació 
amb l’actuació de la Coral Infantil Tic Tac de l’Ateneu 
Santfeliuenc, i l’A Grup Vocal.

DIVERSOS ATENEUS  
HAN ESTAT DISTINGITS AMB 
LA CREU DE SANT JORDI 2018

El Govern de la Generalitat ja ha fet pública la llista de 
personalitats i entitats a les quals distingeix amb la 
Creu de Sant Jordi. D’entre les entitats guardonades, 

en destaquen diversos ateneus que formen part de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya: l’Ateneu de Sant Just 
Desvern, el Casal Societat La Principal de Vilafranca del 
Penedès, l’Orfeó Reusenc de Reus, la Societat Cultural 
i Recreativa «la Cumprativa’ de Llorenç del Penedès, El 
Centre també de Llorenç del Penedès, i també l’Orfeó 
Sarrianenc del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià. 
La cerimònia d’entrega de les creus s’ha dut a terme el 
dilluns 23 de juliol, al Palau de la Música. 
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ENTITATS

CLAM PER LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ A LA 
CELEBRACIÓ DEL DIA DE 
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL 
A L’ATENEU BARCELONÈS

El 4 de juny es va celebrar el Dia de l’Associacionisme 
Català, el #DASC18. La Federació d’Ateneus de Catalunya 
va organitzar una taula rodona sobre associacionisme 

cultural i llibertat d’expressió a l’Ateneu Barcelonès que 
va comptar amb la participació del president de la FAC, 
Salvador Casals, que va moderar el debat, i Toni Albà, 
Pablo Hasél i Mulay Embarek Sidi-Larosi. Hasél va destacar 
que «l’autocensura és la pitjor censura de totes, perquè 
no podem quantificar quanta gent s’està censurant a les 
xarxes socials, o bé a les seves cançons». A banda d’aquest 
acte, el Centre Sant Pere Apòstol va ser la seu triada per 
la Generalitat per reconèixer a cinc entitats de la FAC, 
entre altres entitats, que enguany compleixen aniversaris 
destacats: L’Ateneu Agrícola de Lavern, l’Ateneu de Sant 
Just Desvern, la Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa, 
la Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena i l’Orfeó 
Reusenc.

Toni Albà al #DASC18. © Oriol Jordan

FORMACIÓ  
JURÍDIC, ASSEGURANCES i GESTORIA
Participa en microreunions amb els nostres assessors 
experts, per resoldre els dubtes de la teva entitat 

JURÍDIC:  Protecció de dades
ASSEGURANCES:  Responsabilitat civil per l’organització d’actes (llei 

d’espectacles), Llei del voluntariat i Activitats de lleure
GESTORIA:  Per determinar

Data i hora:  dissabte 29 de setembre de 2018, de 10h a 14h 
Lloc: Casino del Masnou
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ATENEUS CENTENARIS

El 1918 acabava la Gran Guerra, mentre a Catalunya 
començaven a florir noves entitats que van perdurar 
en el temps fins als nostres dies. Enguany celebrem 

els cent anys de cinc ateneus: l’Ateneu Agrícola de Lavern, 
l’Ateneu de Sant Just Desvern -on vam celebrar l’AGO el 
mes de març-, la Societat Cultural i Recreativa La Verbena, 
l’Orfeó Reusenc i la Societat Cultural i Recreativa La 
Cumprativa. Des de la Federació d’Ateneus volem felicitar 
aquestes entitats per la seva trajectòria i el servei que avui 
fan a la cultura, com també volem compartir l’alegria dels 
primers vint-i-cinc anys de l’Ateneu Garriguenc i el Centre 
Cultural i d’Esbarjo d’Ivars d’Urgell.
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ENTITATS

PUBLICAT EL CENS D’ENTITATS 
DE FOMENT DE LA LLENGUA 
CATALANA 2018

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana 
agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, 
organitzacions sindicals i empresarials, col•legis 

professionals i altres corporacions de dret públic que duen 
a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins 
del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua 
catalana la realització d’activitats que promouen actituds 
positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne 
el coneixement o l’ús entre la població en general o en 
col•lectius concrets. A banda de la pròpia FAC, fins ara hi 
havia inscrits aquests vint-i-un ateneus: l’Ateneu de Sant 
Just Desvern, el Centre Democràtic i Progressista, el Casal 
Societat La Principal, el Centre de Sarrià, el Centre Moral de 
Gràcia, el Círcol Catòlic de Badalona, l’Ateneu Golmesenc, 
el Foment Martinenc, La Massa de Vilassar de Dalt, els 
Lluïsos de Gràcia, Adifolk, l’Ateneu Barcelonès, l’Ateneu 
de Cultura Popular de l’Hospitalet, l’Ateneu Popular de 
Ponent, l’Ateneu Santcugatenc, l’Ateneu Santfeliuenc, 
el Centre de Lectura de Reus, el Centre Moral i Cultural de 
Poblenou, els Xulius, els Lluïsos d’Horta i l’Orfeó Reusenc. 
A aquests ateneus, a la convocatòria d’enguany s’hi ha 
inscrit també una sèrie d’ateneus que no formaven part del 
cens: el Centre Moral d’Arenys de Munt, l’Unió Calafina, la 
Glòria Sentmenatenca, l’Ateneu Igualadí, el Cercle Català de 
Madrid i La Cate de Figueres.

Imatge de l’Orfeó Reusenc. © Orfeó Reusenc

https://connectat.voluntariat.gencat.cat/registrarse
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XARXANET COMPLEIX 15 
ANYS, I RENOVA EL WEB

Un dels projectes en els quals col•labora la FAC, és el 
portal de notícies del tercer sector, Xarxanet. Es tracta 
d’un mitjà impulsat per la Generalitat. Aquest mes de 

juliol, Xarxanet ha fet 15 anys, i ha aprofitat per renovar 
el seu web. Des de la FAC portem la part de continguts 
culturals, que anem renovant periòdicament. Us convidem 
a fer-hi una visita i a compartir els nostres continguts!

«OCTUBRE» LA NOVA 
PRODUCCIÓ PER A LA XTAC

Després de l’èxit, sobretot, de les obres de teatre «Puig 
i Cadafalch, un croquis» i «l’Auca del Senyor Esteve», 
la FAC treballa en un nou espectacle, en aquest cas 

musical, que es dirà «Octubre» i s’estrenarà el 30 de 
setembre.
 El protagonisme en la interpretació del repertori de 
cançons més importants de la nostra tradició musical més 
nostrada és per l’A Grup Vocal, una formació composta per 
12 cantants i dirigits per Marc Sambola. Aquesta formació 
s’ha erigit com un dels grups vocals amb més versatilitat 
sobre l’escenari, amb una gran intuïció musical, potència 
vocal i coreografies plenes d’energia. A Grup Vocal arrisca 
i treballa amb passió i rigor per oferir un gran espectacle, 
amb humilitat i molt esforç. Aquest és el secret del seu 
èxit que els ha permès tenir protagonisme a diversos 
programes de televisió de gran format.
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PROJECTES I ACTIVITATS

TURISME ATENEÍSTIC, 
PROPERA DESTINACIÓ: 
ALACANT!

Com cada any, des de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya proposem als socis dels ateneus una sortida 
a Alacant el 20 i el 21 d’octubre de 2018 per conèixer 

algunes de les seves poblacions més emblemàtiques i amb 
més tradició associativa. Visitarem els ateneus d’Alacant, 
Monòver, Elda, Torrevella i Oriola, i les instal•lacions de 
dues fàbriques torroneres. Els preus inclouran l’avió, 
l’allotjament, el desplaçament, les visites i els àpats, 
excepte els sopars. La sortida s’inclou dins de les propostes 
de Turisme Ateneístic que des del projecte «Amigos de 
los Ateneos» us oferim per tal de conèixer el territori 
d’una manera diferent. En edicions d’anys anteriors, la 
Federació ja ha anat organitzant sortides al País Valencià, 
Andalusia, Astúries, Cantàbria i Galícia. Com que les places 
són limitades, poseu-vos en contacte amb la Federació 
d’Ateneus de Catalunya per a més informació, o estigueu 
pendents dels butlletins electrònics o la web i les xarxes 
socials de la FAC. 

Nova imatge corporativa de Xarxanet. © Xarxanet

Casino de Monóvar @ Casino de Monóvar
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LA PROPERA FORMACIÓ 
SERÀ AL SETEMBRE I 
INDIVIDUALITZADA 

La Federació d’Ateneus ha preparat la propera jornada 
de formació el 29 de setembre al Casino del Masnou. 
En aquesta ocasió, la formació girarà a l’entorn jurídic, 

d’assegurances i de gestoria. Després d’una presentació 
inicial, els assistents tindran la possibilitat de mantenir 
petites reunions individualitzades amb els nostres 
consultors, per poder resoldre dubtes.

LES BEQUES PER AL CASAL 
D’ESTIU SE SALDEN AMB UN 
INCREMENT DE PETICIONS 
RESPECTE EL 2017

Un cop finalitzat el termini i resoltes les sol•licituds de 
beques per al Casal d’Estiu, un total de 18 persones 
de 7 entitats diferents han sol•licitats aquest ajut. 

Això suposa un increment respecte a la mateixa sol•licitud 
l’any 2017. En aquella ocasió la FAC va gestionar les 
sol•licituds de 10 persones de 4 entitats diferents. Enguany 
hem rebut les peticions de l’Orfeó Lleidatà, els Lluïsos de 
Gràcia, els Lluïsos d’Horta, el Casal Societat La Principal de 
Vilafranca del Penedès, l’Ateneu Santcugatenc, els Xulius 
i l’Unió Calafina. Les tres darreres entitats és la primera 
vegada que sol•liciten la beca. L’increment de peticions 
també s’ha notat a les beques del primer trimestre i a les 
beques del segon trimestre.
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PROJECTES I ACTIVIATS

CONVOCADA LA V BECA  
 DE RECERCA HISTÒRICA  
«TERRA D’ATENEUS»

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Federació 
d’Ateneus de Catalunya (FAC) convoquen la cinquena 
edició de la beca de recerca històrica «Terra d’Ateneus». 

Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la publicació del 
treball per l’Editorial Afers, es va crear el 2014 per incentivar 
l’elaboració de projectes centrats 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. La convocatòria és oberta a totes les persones 
investigadores de centres d’estudis locals i comarcals i el 
termini de presentació de les sol•licituds és el divendres 19 
d’octubre de 2018. Pel que fa a la realització del treball, el 
termini serà entre novembre de 2018 i novembre de 2019. 
Per a més informació cal contactar amb l’IRMU o la FAC.

DOCUMENTAL «ATENEUS: 
LLAVOR DE LLIBERTAT»

La Federació d’Ateneus de Catalunya ja ha començat la 
producció del 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 a l’associacionisme cultural 
propi de Catalunya. Un llegat identitari que ha contribuït a 
la socialització i la 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. Fins ara, la productora ja ha realitzat visites a 
diversos ateneus, i durant les properes setmanes anirem 
tenint més novetats.

Imatge promocional del documental

L’anterior formació, a Torrelles de Llobregat.  
© Toni Galitó



Les entitats aspirants hauran d’omplir un formulari a 
través del web ateneus.cat/premis abans del termini 
màxim de l’11 de novembre de 2018 a les 24 hores. El 
veredicte del jurat es coneixerà durant la cerimònia 
d’entrega dels premis el 12 de desembre a Barcelona.
 La Federació d’Ateneus de Catalunya ha obert la 
convocatòria dels 29ens Premis Ateneus, que inclou 
les bases de les sis categories a les quals podran optar 
els projectes de les entitats: el premi a la comunicació 
associativa, la creativitat artística, la capacitat 
d’innovació, el foment de la participació, el «Jove, 
Proposa!’ i el premi al treball en xarxa. 
 El termini de presentació de candidatures 
finalitzarà el diumenge 11 de novembre de 2018, a 
les 24 hores. Només s’acceptaran les candidatures 
trameses via web que hagin estat presentades dins 
d’aquest període i que s’ajustin als requeriments 
previstos al formulari de presentació disponible al 
web ateneus.cat/premis. Només es podrà presentar 
una candidatura per categoria. Respecte a les 
imatges extra que es requereixen al formulari, caldrà 
adjuntar-les per separat en un correu electrònic a  
premis@ateneus.cat.
 El veredicte el decidiran els membres d’un jurat 
triat per la Federació d’Ateneus, el Departament de 
Treball, i el Departament de Cultura. Les distincions 
seran per als tres primers classificats de cada categoria 
i els criteris de valoració giraran a l’entorn de la 
implicació de cada projecte de col•lectius i persones, 
l’interès cultural, el grau de difusió, l’impacte social, 
la promoció de la llengua catalana i l’arrelament al 
territori.
 La gala se celebrarà el dimecres 12 de desembre 
de 2018 a Barcelona, on es coneixeran els guardonats, 
segons el veredicte final del jurat. El lloc i el programa 
de la cerimònia s’anunciaran amb suficient antelació 
al web de la FAC.
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RECONEIXEM
EL TEU  

ESFORÇ,
PRESENTA-T’HI!

Termini de  
presentació de 
candidatures

11 de novembre  
2018

PREMIS
ATENEUS
2018

29a
edició

Comunicació Associativa
Creativitat Artística
Capacitat d’Innovació
Foment de la Participació
Jove, Proposa!
Treball en Xarxa

LA FEDERACIÓ D’ATENEUS OBRE 
LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 
ATENEUS 2018


