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PASSEM COMPTES

El passat cap de setmana del 24 i 25 de novembre, el col·lectiu 
Ateneístic «Ateneus per la Democràcia» va organitzar, amb el 
suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya, una sortida 
a Brussel·les per homenatjar per sorpresa el conseller de 
cultura a l’exili, Lluís Puig a l’església Sant Jean Baptiste au 
Béguinage, una activitat on també hi va col·laborar el Casal 
Català de Brussel·les.
En la comitiva, formada també pel president de la Federació, 
Salvador Casals, hi van viatjar els components del conjunt A 
Grup Vocal, que enguany estan fent la gira per la Xarxa de 
Teatres d’Ateneus de Catalunya amb la producció de la FAC 
‘OCTUBRE. Cançons per la llibertat’, que van homenatjar amb 
un concert al conseller Puig a l’església. 
La interpretació de cançons tan emotives com l’Emigrant 
d’Emili Vendrell, el Què volen aquesta gent, de Maria del 
Mar Bonet, o el Catalunya Comtat Gran (la versió antiga 
d’Els Segadors), van fer saltar les llàgrimes d’emoció als 
assistents del concert, al conseller Puig i als propis integrants 
del conjunt, que van haver de gestionar les emocions entre 
cançó i cançó. 

LA FAC EMOCIONA A BÈLGICA  
AMB UN HOMENATGE SORPRESA  
AL CONSELLER PUIG 
Els representants de les onze entitats desplaçades a Brussel·les, van tenir 
l’oportunitat també de ser rebudes pel president de la Generalitat a l’exili,  
Carles Puigdemont, a la Casa de la República de Waterloo.
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En acabar el concert, el president de la FAC, Salvador Casals, 
va explicar que aquesta actuació inspirada en els fets de l’1 
d’octubre «vol ser un crit a la llibertat». Segons Casals, volien 
ensenyar l’espectacle a Puig perquè els ateneus tenen una 
«relació molt especial i estreta” amb el conseller. 
Al seu torn, el conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, va 
explicar que escoltar aquestes peces té «una doble càrrega 
emotiva des de l’exili» per a ell, tant pel seu contingut 
com pel retrobament amb els ateneus. Puig va aprofitar 
per recordar la feina que es fa des de l’exili, i va convidar 
a tothom a sumar-se a les iniciatives del Consell per la 
República en una entrevista exclusiva que es publicarà a la 
propera Revista Ateneus.
Al capvespre, l’expedició ateneística i A Grup Vocal, van tenir 
l’oportunitat de ser rebuts pel president de la Generalitat a 
l’exili, Carles Puigdemont, i el conseller Puig, a la Casa de la 
República a Waterloo. Les emocions es van tornar a fer visibles 
amb la interpretació de dues peces per part del grup que 
dirigeix Marc Sambola i que van deixar palès que, malgrat 
totes les adversitats, «els catalans ja estem guanyant», com 
va afirmar el president Puigdemont.

    La Fac emociona amb un homenatge sorpresa al Conseller Puig a Bèlgica, amb un concert de la gira ‘Octubre’ d’A Grup Vocal
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VISITES I ASSISTÈNCIES A ENTITATS

Entre els mesos de juliol i novembre 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:

 •  Ateneu Popular Josep Taverna
  ALFORJA (Baix Camp)

 • Agrupació Congrés
  BARCELONA (Barcelonès)

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

 • Casino Olotí 
  OLOT (La Garrotxa)

 • Societat l’Amistat
  CADAQUÉS (Alt Empordà)

 • Casal Camprodoní
  CAMPRODON (Ripollès)

 • Casino Llagosterenc
  LLAGOSTERA (Gironès)

 • Ateneu Popular de Ponent 
  LLEIDA (Segrià)

 • Els Propis
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Reial Cercle Artístic
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Casino de Calaf
  CALAF (Anoia)

 • Associació de Cultura Comú Particulars
  LA POBLA DE SEGUR (Pallars Jussà)

 • Casino del Masnou
  EL MASNOU (Maresme)

 • Societat Coral l’Espiga de les Corts
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Centre d’Amics de Reus
  REUS Baix Camp

 • Ateneu Barcelonès
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Casal de l’Espluga
  ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Conca de Barberà)

 • Casa del Poble
  BLANES (La Selva)

 • Centre l’Avenir Fanalenc
  PLATJA D’ARO (Baix Empordà)

 • Primer Casino de Blanes
  BLANES (La Selva)

 • Centre Moral
  ARENYS DE MUNT (Maresme)

 • Associació Cultura i Gastronòmica Amics de Vilaller
  VILALLER (Alta Ribagorça)

 • Ateneu de la Vall de Llémena
  CARTELLÀ (Gironès)

 • Associació Cultural Ateneu Golmesenc
  GOLMÉS (Pla d’Urgell)

 • Cercle de Belles Arts
  LLEIDA (Segrià)

 • Cercle Bredenc
  BREDA (La Selva)

 • Ateneu de Tàrrega
  TÀRREGA (Urgell)

 • Ateneu Terrassenc
  TERRASSA (Vallès Occidental)

 • Casal Català
  HOSTALETS DE PIEROLA (Anoia)

 • Ateneu Adrianenc
  SANT ADRIÀ DEL BESÓS (Barcelonès)

 • Societat El Casino
  SANT ANDREU DE LA BARCA (Baix Llobregat)

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

 • Casino del Centre
  L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès)

 • Círcol Catòlic
  BADALONA (Barcelonès)

 • Centre Sant Pere Apòstol
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Ateneu Hortenc
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Lluïsos de Gràcia 
  BARCELONA (Barcelonès)

 • Centre Catòlic
  SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)

 • Societat Cultural i Recreativa L’Aliança
  CUBELLES (Garraf)

 • Casino Unió Comercial
  VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

 • Orfeó Badaloní 
  BADALONA (Barcelonès)

NO FEDERADES:

 • Societat Unió d’Argentera 
  ARGENTERA (Baix Camp)
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LA FAC ENTRE LES 214 
ENTITATS DEL CENS 
RECONEGUDES  
ALS PREMIS FABRA

El passat 23 d’octubre, la consellera de Cultura, Laura 
Borràs, va fer entrega de l’edició d’enguany dels VII 
Premis Fabra i del V Premi Robèrt Lafont. A banda de 

les persones que van ser guardonades, en ple Any Fabra 
-per cert-, la conselleria va voler fer una menció especial 
a les 214 entitats que formen part del Cens d’Entitats per 
al Foment de la Llengua Catalana. Entre aquestes, hi ha la 
Federació d’Ateneus de Catalunya.
La commemoració dels 150 anys del naixement del 
genial lingüista Pompeu Fabra, va ser l’eix vertebral de 
la cerimònia al Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta va 
comptar amb una referència explícita a la llengua occitana, 
oficialitzada a Catalunya des de l’any 2006: «l’occità és 
l’altra llengua pròpia de Catalunya, i per tant, patrimoni de 
tots els catalans». Els altres distingits aquest any han estat 
l’Associació d’Editors en llengua Catalana, els professors 
Mila Segarra i Neira i Jordi Mir i Parache, König, l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en Català, el presentador i 
cantant Halldór Már, i el voluntari Ramon Rom Sagristà. En 
aquest context, s’entrega també el V Premi Robèrt Lafont 
al professor emèrit de filologia romànica de la Universitat 
de Viena Georg Kremnitz.

EN MARXA EL MOSAIC 
CIUTADÀ

La Federació d’Ateneus ja ha posat en marxa una nova 
edició del projecte Mosaic Ciutadà, una iniciativa que 
pretén explorar i detectar les relacions i necessitats 

existents entre les diferents entitats, equipaments i 
ciutadania del barri que permetran impulsar iniciatives 
que facilitin la coneixença mútua, sinergies i espais 
de coordinació comuns, per aconseguir més cohesió i 
cooperació real dins un mateix territori.
Enguany, la intervenció de la FAC se centra en tres barris 
de la ciutat de Barcelona: Horta, Sant Andreu del Palomar 
i Les Corts, gràcies al treball d’un tècnic que exerceix el 
paper de dinamitzador i que està duent a terme la tasca 
de fer entrevistes personalitzades i grupals amb els 
diferents agents comunitaris d’aquests territoris, amb 
l’afany d’assolir el repte de generar aquestes sinergies.

QUÈ ÉS EL PROJECTE JOVE?

Entre els mesos de novembre i abril, des de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, es torna a impulsar el Projecte 
Jove juntament amb 3 entitats que van presentar-se 

com a candidates per implementar-lo. Aquest projecte 
pretén fomentar la implicació i participació de les persones 
joves en la vida i activitats de les entitats federades d’arreu 
del territori.
El projecte es durà a terme aquesta vegada amb l’Orfeó 
Badaloní, el Centre Moral d’Arenys de Munt i el Casino Unió 
Comercial de Vilafranca del Penedès. Aquestes tres entitats 
rebran a dos persones dinamitzadores que elaboraran un 
estudi i un pla conjunt amb l’objectiu que un grup de joves 
decideixin quina activitat voldrien introduir a l’entitat del 
seu poble o ciutat, la duguin a terme, i d’aquesta manera 
s’impliquin en la participació i moviment de les entitats.

LA XTAC CELEBRA EL  
VII CONSELL DE LA XARXA DE 
TEATRES DE CATALUNYA

El Centre Moral d’Arenys de Munt va acollir el passat 
dissabte 27 d’octubre el VII Consell de la Xarxa de 
Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), amb la 

presència tant del president de la FAC, Salvador Casals, 
com del gerent, Jordi Casassas, i la coordinadora de la 
XTAC, Lali Barenys.
Com a cada consell, la XTAC va passar comptes amb les 
entitats adherides i va fer un repàs de les actualitzacions 
que componen la Nova Normativa de la xarxa. 
Barenys va explicar les noves eines que també s’han posat 
a disposició de les entitats i varen repassar aspectes de 
programació coordinada. Finalment, es va explicar com 
està la xarxa a nivell de produccions, ara que aquest 
trimestre s’ha estrenat l’espectacle «OCTUBRE. Cançons per 
la llibertat».

El Consell es va celebrar al Centre Moral d’Arenys de 
Munt
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RENOVACIÓ DE LA JUNTA 
RECTORA DE LA DELEGACIÓ

La Delegació Territorial de les Terres de Ponent ha agafat 
el Tren dels Llacs per emprendre un viatge cap al Comú 
de Particulars de la Pobla de Segur per renovar la Junta 

Rectora de la delegació. 
En concret, la junta s’ha renovat amb les següents entitats 
que, a partir d’ara, seran les que estaran al capdavant 
de la delegació que té l’encàrrec principal de preparar 
la Trobada Nacional d’Ateneus 2019: l’Ateneu Popular de 
Ponent (Miquel-Àngel Soriano), Ateneu Golmesenc (Robert 
Bonet), Ateneu Garriguenc (Enric Canyero) i Societat Ateneu 
de Tàrrega (Josep Castellà). La trobada ha servit també per 
donar la benvinguda a dues noves entitats: l’Ateneu de 
Térmens, i Amics de Vilaller. 

EL COMÚ DE PARTICULARS 
DE LA POBLA DE SEGUR 
EXPLORA EL SEU PATRIMONI

L’Associació de Cultura del Comú de Particulars de la 
Pobla de Segur continua amb el seu cicle de xerrades 
i sortides guiades sobre la història i patrimoni dels 

Pallars. Aquest cicle coordinat pel Dr. Pau Castell Granados, 
es va iniciar el mes d’agost passat i ofereix una activitat 
mensual fins al mes de juliol de 2019, tot i que en un 
principi no té data de caducitat. La pretensió és que hi 
hagi una continuïtat en el temps i anar incorporant nous 
estudis i descobriments al cicle.
El principal objectiu és oferir a la ciutadania una 
explicació de determinats fets històrics que van passar a 
les terres dels Pallars, així com donar visibilitat a històries 
particulars de diferents personatges relacionades amb la 
zona, tot visitant els llocs on van esdevenir els fets.

EL CERCLE DE BELLES ARTS 
DE LLEIDA, AMB L’ANY 
GUINOVART

El Cercle de Belles Arts de Lleida s’ha afegit a les 
activitats de l’Any Guinovart, que des del desembre 
de l’any passat commemora per tot Catalunya el desè 

aniversari de la mort de l’artista vinculat a Agramunt. 
Aquesta mostra exhibeix unes 30 obres, amb dos dibuixos 
de joventut inèdits, i permet descobrir la vessant 
calidoscòpica d’aquest artista: gravat, litografia, pintura, 
dibuix i escultura lligats al món del mar i de la terra que 
permeten al visitant descobrir la figura de Josep Guinovart. 
L’exposició inaugurada el passat mes d’octubre es podrà 
veure fins al 22 de desembre. En el marc d’aquesta 
exposició, el proper dilluns 19 de novembre, el Cercle de 
Belles Arts organitzarà una taula rodona on es parlarà de 
l’artista i la seva obra.

L’exhibició al Cercle de Belles Arts

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL

Els assistents a una de les xerrades del cicle
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EL PRIMER CASINO DE 
BLANES OBRE LA PRIMERA 
SALA D’ESTUDIS DEL BARRI

La gent del Primer Casino de Blanes està a punt per 
obrir la primera sala d’estudi del barri. Aquesta sala 
estarà oberta pels estudiants del poble de Blanes 

que necessitin un espai on estudiar amb connexió wifi i 
tranquil·litat, al centre del poble. Aquesta iniciativa neix 
com una alternativa a la biblioteca municipal i per oferir 
un espai diferent a més del que està destinat als socis. 
L’objectiu és donar cabuda a tots els veïns i veïnes del 
barri perquè hi puguin desenvolupar reunions, però per 
altra banda també té la intenció d’acollir conferències 
on a la llarga s’hi puguin realitzar cicles de cinefòrum. La 
sala d’estudi, situada en ple passeig marítim, és una gran 
proposta cultural per tal d’enriquir l’entorn on es troba 
ubicat el Primer Casino de Blanes. 

EL PATRONAT DE LA 
CATEQUÍSTICA DE FIGUERES 
COL·LABORA AMB KSAMEU

En l’acte de presentació de la nova temporada, va 
ser notícia que La Cate i el projecte sòcio-educatiu 
Ksameu, col·laborarien en conjunt. La Fundació Escola 

Sant Vicenç de Paül és qui inicia el projecte que va dirigit 
a adolescents i joves de l’Empordà amb risc d’exclusió 
social. Per fer possible el projecte sòcio-educatiu, La Cate 
li ofereix facilitats, com espais i material perquè la cultura 
pugui arribar a tothom. 
Aquesta iniciativa treballa en l’àmbit de l’educació, la 
formació, la inserció laboral, el lleure i l’àmbit social. És 
una acció que vol millorar la cohesió social a la ciutat de 
Figures, i fomentar actuacions innovadores, que permetin, 
d’una banda, aconseguir els principis bàsics de llibertat i 
de responsabilitat i, de l’altra, desenvolupar el talent, la 
creativitat i l’autonomia.

EL NOU CASINO LA 
CONSTÀNCIA MUSEITZARÀ  
LA BIBLIOTECA DEL 1879

El Nou Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols, 
ens mostra un dels seus secrets més ben guardats, 
la biblioteca que data del 1879, una de les més 

antigues que tenim, i que va néixer per complementar 
les mancances de l’ensenyament públic i privat. El Casino 
oferia un lloc de reunió pels treballadors de les fabriques 
de taps on podien adquirir coneixements i informació amb 
la lectura; també va permetre que joves i adults poguessin 
aprendre a llegir i escriure.
Ara, la Junta del Casino ha mostrat la seva voluntat de 
museïtzar i conservar aquesta biblioteca, avui ja en desús, 
i que passa per ser una de les més grans de la població. No 
hem d’oblidar el seu gran valor històric pel qual va suposar 
tenir un espai d’aquestes característiques a la seva època, 
que encara avui manté aquell esperit entre aquelles quatre 
parets. Actualment s’hi fan visites esporàdiques incloses 
en el cicle de visites pels espais històrics de la vila. Sense 
dubte, la notícia de museïtzar-la ha estat una bona nova 
pels qui encara la recorden i pels qui tenen curiositat per 
descobrir-la. 

RIPOLLÈS

GARROTXA

LA CERDANYA

ALT EMPORDÀ

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

GIRONÈS

L’ESTANY

Detall d’un dels racons de l’espai històric de la bi-
blioteca
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EL PRESIDENT MAS VISITA  
EL FOMENT HORTENC 

El Molt Honorable President de la Generalitat, Artur 
Mas, va visitar el passat divendres 9 de novembre el 
teatre del Foment Hortenc, en motiu de la celebració 

d’un Sopar Groc, organitzat conjuntament amb Lluïsos 
d’Horta i entitats com Òmnium i l’ANC. El sopar va vendre 
els 250 tiquets que havia posat a disposició, amb una 
aportació de 30 €, per escoltar el president, però també 
l’exvicepresidenta Joana Ortega, el diputat republicà 
Gerard Gómez del Moral i les dones dels Jordis: Txell Bonet 
i Susanna Barreda.
Durant l’acte van haver-hi diverses sorpreses. D’una 
banda, els missatges en vídeo del conseller de Cultura 
legítim, Lluís Puig, i l’exdiputat de la CUP, David Fernández, 
que van posar èmfasi l’un en el nounat Consell de la 
República, i l’altre en la unitat estratègica. L’altra sorpresa 
va ser l’aparició i les intervencions de tres diputats, dos 
danesos i un de les Illes Fèroe, pertanyent al mateix estat. 
La presència d’aquests diputats va ser possible gràcies a 
la periodista danesa resident a Catalunya, Helle Kettner, 
després d’una visita a la presó de Lledoners.
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LA JUNTA RECTORA  
ES RENOVA

La Delegació Territorial de Barcelona ha renovat la 
Junta Rectora. Durant el procés es van presentar cinc 
candidatures que són les que finalment han resultat 

escollides: en representació de l’Ateneu Barcelonès, la 
Carme Adzerias, pel Centre Moral i Cultural del Poblenou, 
la Gemma Novo, pels Lluïsos de Gràcia, l’Oriol Hosta, pel 
Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, en Manel March, 
i pels Lluïsos d’Horta, en Miquel Àngel Aguilar. Durant els 
dies vinents la nova junta es reunirà per assignar els rols 
que s’escaiguin a les entitats representades.

BALL DE BASTONS,  
O PESSEBRES?

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha programat per 
aquesta tardor una sèrie de sessions de tallers a diverses 
entitats federades de la ciutat de Barcelona, que han 

suscitat un notable interès des del primer moment i que, 
de moment, estan tenint força èxit. L’objectiu és introduir 
la ciutadania a dues propostes de cultura popular. Es 
tracta del ball de bastons i dels tallers de pessebrisme. Dos 
tallers gratuïts i oberts a tothom sense necessitat d’estar 
associat.
Les entitats que acullen aquests tallers són Lluïsos d’Horta, 
la Societat Cultural i Esportiva La Lira, el Centre Cultural 
Els Propis i l’Ateneu del Clot. Els tallers són possibles 
també gràcies a la col·laboració de dues entitats com són 
l’Associació de Pessebristes de Barcelona i la Coordinadora 
de Ball de Bastons de Catalunya. Els tallers també tenen el 
suport de l’ICUB.

NOU BARRIS

El president Mas deixa  
un missatge en una  
de les roses grogues  
solidàries

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

Un dels moments dels tallers a la seu dels Lluïsos 
d’Horta
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JORNADA DE FORMACIÓ 
DEDICADA A LA NOVA LLEI 
DE PROTECCIÓ DE DADES I EL 
NOU SERVEI DE SUBVENCIONS 

La Delegació Territorial de les Comarques Tarragonines 
va celebrar una jornada de formació el matí del passat 
dissabte 6 d’octubre, a partir de les 10h, al Centre 

d’Amics de Reus. La jornada, sorgida de l’acord entre 
les entitats que formen part de la Delegació a la passada 
reunió plenària de Gandesa d’enguany, va comptar amb 
dues xerrades informatives, l’una sobre la nova Llei 
de Protecció de Dades, i l’altra, sobre el nou servei de 
subvencions.
L’advocada de la FAC, Patrícia Julià, va ser l’encarregada 
d’introduir els conceptes de la nova Llei de Protecció de 
Dades a les entitats assistents i, posteriorment, el tècnic 
de la Delegació Territorial de les Comarques Tarragonines, 
Francesc Fortuño, va fer el mateix amb el servei de 
subvencions descentralitzat. Precisament, aquesta era la 
voluntat de la jornada formativa, plantejar aquestes dues 
grans qüestions d’interès pels ateneus federats.
La participació de les entitats adherides a la delegació va 
ser força alta i va servir també per resoldre tots els dubtes 
i les consultes relacionades amb aquestes temàtiques. La 
DT va agrair, en acabar l’acte, l’assistència de totes elles.

LES COMARQUES 
TARRAGONINES SERAN  
BEN PRESENTS ALS  
29ens PREMIS ATENEUS

A partir dels darrers acords presos en la reunió de 
tècnics de la FAC del passat mes de setembre, el 
tècnic ha millorat la comunicació d’informacions 

importants pels ateneus de la Delegació a partir de fer 
una difusió més acurada de cadascuna. 
Al marge d’això, un dels punts més importants durant 
aquests mesos ha estat la promoció i el foment de la 
participació per part de les entitats de la Delegació a la 
29ena edició dels Premis Ateneus. Així doncs, el tècnic 
ha buscat la participació dels ateneus de la zona i els 
ha aconsellat a l’hora de presentar la seva sol·licitud 
a les diverses modalitats, tot fent una atenció més 
personalitzada d’aquestes en funció de la programació 
que cada ateneu té. 

MONTSIÀ

BAIX EBRE

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRE

BAIX 
CAMP

ALT CAMP BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

CONCA
DE BARBARÀ

TERRA ALTA

LA DELEGACIÓ ENFORTEIX  
ELS LLAÇOS ENTRE ENTITATS 
DEL TERRITORI

De la mateixa forma que en l’anterior període, el tècnic 
de la Delegació ha continuat les visites a les entitats 
que conformen la Delegació. 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. Al marge de millorar la comunicació, 
també s’ha informat del nou servei de subvencions que el 
tècnic desenvolupa des d’enguany. 
Alguna de les visites realitzades s’ha fet en un ateneu no 
federat, com la del passat 2 de novembre a la Societat Unió 
l’Argentera per tal de presentar el projecte de la FAC. La 
visita a associacions no federades és un dels punts més 
interessants per tal de millorar el teixit de la Federació i 
augmentar-ne la seva presència al territori. 

L’advocada de la FAC, Patrícia Julià durant la 
formació
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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: 

XERRADA 

CICLE DE XERRADES SOBRE ELS DRETS HUMANS 
A CÀRREC DE JOAN TAMAYO SALA

Disposeu de 5 propostes diferents. Tot i que també es poden fer les xerrades a 
mida.
 EL DRET A LA CIUTAT
 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ
 SENSIBILITZACIÓ SOCIAL EN DRETS HUMANS FONAMENTALS
 ELS DRETS SOCIALS. QUE SON?
 DRETS HUMANS I POESIA

Preu: 50 €  
Contacte: Joan Tamayo 629843674 / joantamayo@gmail.com

ACTIVITATS INFANTILS

«BARRABASSADES»  
DE LA COMPANYIA DE TITELLES MICRO TROUPEA

En Pere Botera ordena a en Barrabí, un jove dimoni, que comenci a espavilar-se 
i a comportar-se com un veritable diable. Per això haurà de pujar cap a la 
superfície de la Terra i començar a fer barrabassades. 
 
+info: https://www.youtube.com/watch?v=tTNDW8H-_KU
Preu: 500€ (Micro Troupe portarà l’equip de so i llums)
Contacte:  Joan Gispert i Elena Mesa / 606 551 107 i 617 717 451 / 

microtroupe@gmail.com

ITINERARIS LITERARIS

«DONES DE BARCELONA» ACOMPANYATS PER LA SEVA 
L’AUTORA, ELISENDA ALBERTÍ

Albertí Editor ofereix la possibilitat de conèixer la ciutat de Barcelona des de 
la perspectiva femenina amb diversos itineraris, a través d’històries i llegendes 
protagonitzades per dones barcelonines, des del segle iv fins al xix.
 
Places limitades: 20 persones màxim per grup. 
Preu grup: 130 € (sense IVA)
Contacte: 932 071 887 de dilluns a divendres, de 10 a 18h
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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.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquest servei s’ofereix amb la col·laboració 
de l’empresa d’arquitectura i enginyeria GRUP 
IDEA i té com a principal objectiu fer possible 
que les entitats redueixin despeses en els 
subministraments d’energia. 
Els serveis d’Eficiència Energètica que us ofereix 
la FAC a partir d’ara són: 

GRATUÏTS:
•   Assessorament presencial, telefònic o per 

Internet, en matèria d’adquisicions de materials 
o equips consumidors d’energia i en gestió 
energètica de les instal·lacions de les entitats.

DE PAGAMENT:
•   Gestió de la contractació del subministrament 

d’electricitat en la que, 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.

•   Auditories i certificats energètics per a 
l’obtenció d’un document que analitza el 
consum energètic d’un immoble i en proposa 
possibles millores per fer-lo més eficient.

•   Introducció de criteris d’Eficiència Energètica 
en la rehabilitació d’entitats amb l’objectiu 
d’aconseguir reduir la despesa en energia un 
cop executat el projecte de rehabilitació.

Les entitats que vulgueu adherir-vos a aquesta 
proposta, cal que ens feu arribar:
•   Les 10 o 12 darreres factures d’electricitat 

abonades el darrer any.
•   El contracte en vigor amb l’empresa 

subministradora.

Aquest servei té un mínim cost per a les entitats 
participants de 75,00 € anuals.

Informació i contacte: ateneus@ateneus.cat / 93 
268 81 30

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.

JOC DE MEMÒRIA DELS ATENEUS

La Federació d’Ateneus de Catalunya posa a 
disposició de tots els seus associats el Joc de 
Memòria amb temàtica ateneística.

QUÈ ÉS?
Joc de memòria visual que consisteix a fer 
totes les parelles de cartes que són iguales 
amb el mínim d’intents possibles. El joc 
consta de 50 peces de 16 x16 cm amb dibuixos 
que representen les diferents activitats que 
podem trobar dins d’un ateneu. Des d’una 
Coral, passant pel Teatre, Activitats Esportives, 
Activitats de Lleure, etc.

QUÈ POTS FER?
Fas una jornada de portes obertes a la teva 
entitat? Organitzes alguna activitat de la Festa 
Major? 
Demana’ns el Joc de Memòria dels Ateneus 
pels dies que necessitis!

Et podem:
  1) Deixar en cessió el Joc de Memòria. Gratuït

  2)  Adaptar alguna de les fitxes a les activitats 
que feu a l’entitat. (aquestes fitxes 
quedaran per a l’entitat). amb cost

  3)  Posar el logo de l’entitat o alguna 
fotografia a les fitxes. amb cost

  4)  Demanar el joc de Memòria dels Ateneus 
en format butxaca per als vostres 
associats. amb cost

COM DEMANAR EL JOC?
ateneus@ateneus.cat  o  Tel. 932 688 130
Per més informació: www.ateneus.cat
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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. 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.

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). 

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.
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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: 
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. 
Recordeu que el termini per sol·licitar les 
beques d’aquest 3r trimestre acaba el 10 
de desembre i que aquest trimestre té 
4 mesos (setembre a desembre). Podeu 
sol·licitar-ho des del formulari que 
trobareu a ateneus.cat.

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

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.

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



12

SANT VICENÇ DE SARRIÀ 
IMPULSA EL CONCURS 
JOVEMPRÈN

El Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ha impulsat 
durant aquest darrer trimestre el concurs Jovemprèn, 
una iniciativa que té per objectiu donar vida a les 

idees dels joves i fomentar els valors de l’emprenedoria 
als que, d’entre aquests, necessitin espais per promoure i 
donar llum verda als seus projectes.
A més, ara es vol estendre el Jovemprèn als joves que 
pertanyen a les entitats i grups juvenils d’arreu de 
Catalunya, implicant-los i motivant-los en la creació de 
projectes de caràcter social, comunitari, col·laboratiu i 
ambiental per presentar al concurs.
El concurs consta de dues fases. Durant la primera fase els 
grups tenen a la seva disposició assessorament i les eines 
per estudiar la viabilitat de la seva proposta. La segona 
fase consta d’un seguiment i 
assessorament per dur a terme 
l’elaboració dels projectes 
guanyadors. L’entitat ha 
plantejat dos premis, de 
1.000€ i de 500 €. En els 
dos casos, els dos projectes 
rebran acompanyament 
metodològic, tallers 
formatius, i accés a la 
incubadora del centre.
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ENTITATS

LA CATE DE FIGUERES 
ESTRENA NOVA APP

Un any després de la presentació de la nova imatge i 
la nova web, La Cate de Figueres torna a presentar 
nova temporada i aquesta vegada ho fa amb una 

nova aposta tecnològica: l’aplicació mòbil de La Cate, 
un nou suport digital on l’usuari podrà consultar la 
programació cultural i les notícies relacionades amb 
l’entitat figuerenca.
La presentació de la nova temporada i de l’aplicació per 
dispositius mòbils, va tenir lloc a la mateixa entitat el 
divendres 14 de setembre, a les 20h.
Per acabar d’amenitzar la jornada d’estrena de la 
nova temporada, l’acte va comptar amb diversos 
tasts culturals, com l’actuació de la soprano lírica 
Clara Valero, la participació de la companyia de dansa 
figuerenca Agitart o el petit recital de poesia de la mà 

Ramon Bartrina. Finalment, la 
presentació va acabar al bar 
de La Cate amb un piscolabis i 
música en directe per a tots els 
assistents.
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EL CASINO DEL CENTRE I 
L’ATENEU ORDALENC FAN 
ANYS

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya celebrem 
l’aniversari de dues entitats històriques: el Casino del 
Centre de l’Hospitalet que ha arribat als 145 anys ple 

d’energia, i l’Ateneu Ordalenc, que enguany celebra els 90.
Des d’aquell 1873 en el qual un grup de pagesos i industrials 
de l’Hospitalet fundaven una entitat amb l’ànim cultural 
i d’esbarjo, el Casino del Centre és tota una institució a 
la població, i des de la FAC volem fer un reconeixement 
d’aquest mèrit. L’entitat va celebrar l’efemèride el passat 
29 de setembre amb una jornada plena d’activitats. Des 
de l’Stromboli Jazz Band fins al Magic Raphael, passant 
per espectacles teatrals que van recordar-nos que l’entitat 
segueix ben viva i afronta amb energia el repte del segle i 
mig d’existència a l’Hospitalet. 
Pel que fa al 90è aniversari de l’Ateneu Ordalenc, l’entitat 
va celebrar el dissabte 20 d’octubre una jornada amb 
inflables per a infants i joves a la Pista Poliesportiva, un 
tast d’espectacles a la Sala d’actes, i un concert-vermut 
l’endemà amb un homenatge a tots els presidents de la 
història de l’Ateneu.
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ENTITATS

ANTONIO MANUEL TORNA 
PER PRESENTAR EL SEU NOU 
LLIBRE

L’escriptor i professor andalús, Antonio Manuel 
Rodríguez, ha tornat a Catalunya convidat per la FAC per 
presentar el seu nou llibre «Flamenco. Arqueología de 

lo Jondo», els dies 8, 9 i 10 de novembre. Els ateneus que 
van organitzar una presentació varen ser el Centre Cultural 
Els Propis, l’Orfeó Badaloní i l’Ateneu Terrassenc. El també 
músic i activista andalús va muntar unes presentacions 
que van esdevenir un veritable espectacle, ja que les va 
acompanyar de les col·laboracions musicals de María José 
Llergo, Abraham Lojo, Madalena Mañé i Albert Pons, que 
van anar amenitzant les diverses parts de la presentació.
Pel que fa al llibre, es tracta d’una emocionant defensa 
de les arrels andaluses, morisques, gitanes i negres del 
Flamenc. Antonio Manuel demostra que l’origen dels 
noms es troba en la font del jondo del qual han begut 
generacions senceres. L’obra desvela així la història 
clandestina de la península que el poble va custodiar en 
els seus cants, tocs i balls.

Antonio Manuel presenta el llibre a l’Orfeó Badaloní

www.ateneus.cat

La Federació d’Ateneus de Catalunya  
us convida a assistir el 12 de desembre 

de 2018, a les 19h,
a la Sala Noble de l’Edifici del Rellotge  

del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.
(C/ Urgell, 187. Barcelona)

Aforament limitat.  
Es prega confirmar assistència abans del 5 de desembre:  

ateneus@ateneus.cat / 932 688 130 / www.ateneus.cat/premis

Amb el suport de:Organitza: Amb la col·laboració de:

ACTE DE 
LLIURAMENT 
PREMIS  
ATENEUS  
2018
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LA PRODUCCIÓ MUSICAL 
«OCTUBRE», FA AIXECAR 
EL PÚBLIC DE SARRIÀ EN 
L’ESTRENA DE LA GIRA  
D’A GRUP VOCAL

«Com a país ens ha de preocupar el fet que tinguem 
joves que hagin de reaprendre les cançons dels seus 
pares i dels seus avis fins i tot en algun cas. Això és 

un indicador que la cosa no està funcionant massa bé». 
El president de la FAC, Salvador Casals, explicava això a la 
sortida de l’estrena de l’espectacle «OCTUBRE. Cançons per 
la llibertat», la producció d’enguany de la FAC, la XTAC amb 
A Grup Vocal de Marc Sambola. 
Amb una posada en escena espectacular, el públic que va 
omplir el Teatre de Sant Vicenç de Sarrià el passat 30 de 
setembre en l’estrena, va vibrar amb les cançons d’A Grup 
Vocal, i el conjunt va fer un parell de visos sorpresa en 
acabar. Amb això, l’espectacle va iniciar una gira per la 
ciutat de Barcelona, que ja sa estès per la resta de teatres 
del país de la XTAC. «Tenim la sort de poder comptar amb 
una xarxa de més de trenta teatres arreu del país que 
poden programar aquest espectacle i volem que cadascun 
que programem cada temporada porti un missatge i un 
compromís, i amb això treballem. Hem de donar sentit 
a allò que fem i expliquem des dels ateneus», va afegir 
Casals.

infoFAC 45 novembre 2018

PROJECTES I ACTIVITATS

LA FAC PUBLICA LA PRIMERA 
DE LES GUIES PRÀCTIQUES 

La Federació d’Ateneus de Catalunya posa a l’abast de 
totes les entitats federades la primera de les guies 
pràctiques de formació, la iniciativa documental 

perquè els ateneus tinguin una eina útil, pràctica i de 
ràpida consulta que els serveixi de referent per poder 
superar les casuístiques amb les quals es trobin durant la 
seva activitat habitual.
El primer número, doncs, correspon a l’àmbit de la 
comunicació. Com fer un pla de comunicació i com 
presentar-lo a nivell pràctic, com difondre un acte (passos 
i una breu recomanació de les xarxes que es poden fer 
servir segons la necessitat), i alguns exemples de nota de 
premsa i de roda de premsa. La guia és el primer volum de 
la col·lecció Guies pràctiques pels ateneus, que continuarà 
amb un document per promoure l’envelliment actiu a les 
entitats que es publicarà durant les properes setmanes. 
Tots els ateneus que desitgin tenir-la, se la poden 
descarregar al web de la Federació, o bé venir a buscar un 
exemplar en paper a la seu de la Federació.

«
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LA FAC ENCETA EL CICLE DE 
FORMACIONS DE LA TARDOR

Durant aquest darrer trimestre, des de la FAC s’han 
impulsat dues jornades de formació per a tots els 
ateneus. La primera es va dur a terme al Casino del 

Masnou dissabte 29 de setembre, i va tenir un format 
prou modern: microreunions de vint minuts amb els 
nostres assessors en aspectes tècnics de l’àmbit jurídic, 
d’assegurances, gestoria, subvencions i serveis. En 
una jornada matinal de quatre hores, les entitats van 
poder resoldre alguns dels dubtes bàsics sobre aquestes 
matèries, i/o concertar trobades personalitzades a partir 
d’aquesta formació.
Dissabte 17 de novembre, la FAC va tornar a convocar les 
entitats aquesta vegada a l’Ateneu Terrassenc, per tractar 
assumptes relacionats amb eines de finançament per a 
projectes. En la trobada es van presentar diversos recursos 
de micromecentatge que poden ser útils per a les entitats, 
i es va aprendre a distingir-los i a trobar quins poden ser 
més útils per a cada entitat i projecte.

EL TURISME ATENEÍSTIC 
2018 VISITA EL SUD DEL PAÍS 
VALENCIÀ

L’expedició d’enguany dels ateneistes catalans fora del 
Principat, ha tingut com a destinació la demarcació 
d’Alacant, al sud del País Valencià. 

Tal com s’anunciava a la darrera revista Ateneus, del 20 
al 21 d’octubre es va produir la nova edició del Turisme 
Ateneístic que impulsa la FAC, una oportunitat per conèixer 
millor com treballen les entitats de fora de Catalunya, i 
també algunes de les poblacions més emblemàtiques i 
amb més tradició associativa del territori, en aquest cas, 
del País Valencià. Des de la FAC es van programar vistes als 
ateneus d’Alacant, Monòver, Elda, Torrevella i Oriola, i les 
instal·lacions de dues fàbriques torroneres. La Federació ja 
treballa en l’edició de l’any vinent, que serà ben especial.
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PROJECTES I ACTIVIATS

LA SELVA DEL CAMP, 
PROTAGONISTA DEL  
III LLIBRE DE LA BECA  
TERRA D’ATENEUS

El president de la FAC, Salvador Casals, conjuntament amb 
d’altres autoritats, va assistir a la taula de presentació 
del llibre que ha sorgit de la III Beca Terra d’Ateneus, 

«La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme cultural 
i polític a la Selva del Camp 1878-1979», de Guillem Puig 
Vallverdú, dimarts 9 d’octubre, a les 19h al Castell de la 
Selva del Camp.
En aquest volum, Puig repassa un segle d’història de 
l’associacionisme a la població del Baix Camp, però sense 
adscriure-la a una simple enumeració d’activitats, juntes i 
sessions. L’autor ressegueix com es va configurar la societat 
selvatana dels segles xix i xx: la constitució d’espais, la 
transmissió de pautes culturals o el sorgiment de rivalitats 
i complicitats que permeten al lector fer una aproximació 
més acurada a les contrahegemonies del poder a la zona.
L’obra és el tercer número de la col·lecció Terra d’Ateneus, 
que impulsen l’Institut Ramon Muntaner i la Federació 
Catalana d’Ateneus amb el patrocini de l’Obra Social de la 
Caixa i el suport de la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de 
Cultura de la Generalitat. L’edició és a càrrec de l’editorial 
Afers. La iniciativa de convocar aquesta beca s’emmarca 
dins el Pla d’Associacionisme Cultural de la Generalitat de 
Catalunya.
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ESPECIAL VI CONGRÉS D’ATENEUS

DONEM EL TRET DE SORTIDA  
AL VI CONGRÉS D’ATENEUS DE 
CATALUNYA, QUE ES CELEBRARÀ  
DE GENER A MAIG DEL 2019
Després de 10 anys del darrer Congrés d’Ateneus de Catalunya, celebrat entre  
el curs 2008 – 2009, aquest any hi tornem entre els mesos de gener i maig,  
per trobar-nos aquells i aquelles membres de les entitats federades i debatre 
sobre el nostre projecte conjunt. Entre totes i tots hem d’aconseguir que aquesta 
sisena edició del Congrés sigui més participativa que mai, així que t’animem  
a apuntar-te als debats tan bon punt s’obrin les inscripcions.

Durant el mes de gener del 2019 està prevista la 
inauguració del VI Congrés d’Ateneus, en el marc de l’acte 
d’agraïment a les entitats que celebra la Generalitat de 
Catalunya. Aquest acte serà el primer de vàries trobades en 
el transcurs dels 3 mesos que durarà el Congrés. Durant els 
mesos de febrer i març es celebraran els debats locals en 
aquelles entitats del territori que puguin oferir acollir-los 
en els seus espais i, finalment, el 4 de maig tindrà lloc a 
la Societat Cultural Sant Jaume, a Premià de Dalt, l’acte de 
cloenda del Congrés. 
Durant aquests mesos, al llarg de les jornades dels debats 
locals, farem un repàs d’aquests últims 10 anys, elaborant 
una revisió de la feina feta i la feina que ha quedat per 
fer, així com també serà el moment d’elaborar un full de 
ruta conjunt per als pròxims anys. Caldrà que assisteixin el 
màxim de membres possibles per a què es puguin escoltar 
totes aquelles propostes que els participants vulguin 
aportar i posar en comú, com més millor.

Comptarem amb trobades d’experts sobre els temes tractats, 
obertes a tothom, per tal de complementar els continguts 
dels debats i les aportacions dels participants i de donar idees 
per al propi funcionament de les entitats a aquells que ho 
necessitin. A més, aquesta sisena edició del Congrés compta 
amb una estrena molt especial. Aquesta és una eina de 
debat i participació nova, la Plataforma Decidim, plataforma 
informàtica que permet mantenir debats virtuals i aportar 
propostes que podran rebre suport d’aquelles persones que 
formin part dels debats. Per a accedir-hi només caldrà que 
aquells membres que ho desitgin es registrin a l’enllaç que 
es facilitarà a totes les entitats.
Construir i fer més fort l’associacionisme sociocultural del 
nostre país és cosa de totes i tots, per això animem a les 
entitats a difondre l’assistència al Congrés entre els seus 
membres i a totes les juntes directives a prendre part activa 
de l’organització. Participeu-hi, entre totes i tots fem més 
fort l’associacionisme sociocultural de Catalunya.

Pla general de la darrera Assemblea General de la FAC

Edició i redacció:  Federació d’Ateneus de Catalunya
Disseny i maquetació:  Sílvia Vallverdú (vallverducomunicacio2@yahoo.es)
Fotografies:  Diverses fonts
Impressió:  Consdecor, S.A.
Publicitat:  ateneus@ateneus.cat


