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PASSEM COMPTES

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha estat guardonada 
amb el Premi Nacional de Cultura que atorga anualment 
el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA). 
Amb aquesta distinció, la Generalitat reconeix la tasca 
extraordinària de gestió de la diversitat ateneista del 
nostre país i de la contribució a la cultura durant els seus 
trenta-cinc anys d’existència, i pel fet de ser el motor de 
la tradició ateneista que, des del segle xix, ha canalitzat 
molts dels impulsos i els anhels col·lectius del país per 
millorar l’entorn, construir una societat més sòlida i 
promoure valors compartits per a la defensa de la cultura 
i la llengua catalanes.

QUÈ ÉS EL PREMI NACIONAL DE CULTURA?
El Premi Nacional de Cultura és la distinció de més 
rang que existeix a la cultura catalana, i s’entrega a 
les persones, entitats o institucions de qualsevol àmbit 
territorial que siguin mereixedores d’un reconeixement 
institucional per la seva contribució singular a la cultura 
catalana i al seu enaltiment, valorant-hi preferentment 
l’excel·lència, la innovació, la trajectòria i la projecció, i 

SOM PREMI NACIONAL DE CULTURA! 
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha rebut el màxim honor en el camp de la 
Cultura catalana, un reconeixement explícit a la tasca que fan les entitats del tercer 
sector cultural i que la FAC comparteix amb tots els seus ateneus.
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tenint present la seva contribució durant l’any anterior al 
de la concessió.

L’acte d’entrega dels premis serà el 4 de juliol al Teatre 
l’Artesà del Prat de Llobregat, un escenari que havia estat 
en desús des de 1988 i que darrerament l’ajuntament d’El 
Prat l’ha enderrocat i l’ha tornat a construir de nou. La FAC 
no estarà sola en aquesta cerimònia. A més de la Federació, 
la Generalitat, a través del CoNCA, també ha distingit amb 
el Premi Nacional de Cultura a diverses personalitats i 
entitats que han merescut també aquesta consideració. 
La llista completa és la següent: Federació d’Ateneus de 
Catalunya, Maria Bohigas (editora i traductora), Jaume 
Cabré (escriptor), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Litterarum Móra d’Ebre · Fira d’espectacles literaris, 
Josefina Matamoros (artista), el Museu de Lleida, Clara 
Peya (compositora i intèrpret), Josep Ponsatí (escultor) i 
Carme Ruscalleda (xef).

           Fotografia dels guanyadors del Premi Nacional de Cultura (Foto: CoNCA)
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VISITES I ASSISTÈNCIES A ENTITATS

Entre els mesos de novembre de 2018 i març de 2019 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:

VISITES A ENTITATS FEDERADES:

Agrupació Cultural Folklòrica 
Barcelona
BARCELONA (Barcelonès)

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

Ateneu Arenyenc
ARENYS DE MAR (Maresme)

Ateneu Barcelonès
BARCELONA (Barcelonès)

Ateneu Bisbalenc
LA BISBAL DE FALSET (Priorat)

Ateneu La Fuliola
LA FULIOLA (Urgell)

Ateneu Popular de Ponent
Lleida (Segrià)

Ateneu Popular Garriguenc
LES BORGES BLANQUES (Garrigues)

Ateneu Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)

Casal Catòlic de Sant Andreu
BARCELONA (Barcelonès)

Casal de Vila-rodona
VILA-RODONA (Alt Camp)

Casal Societat La Principal
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Casino l’Aliança del Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)

Casino Llagosterenc
LLAGOSTERA (Gironès)

Casino Menestral Figuerenc
FIGUERES (Alt Empordà)

Casino Prado Suburense
SITGES (Garraf)

Casino Unió Comercial
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Centre Catòlic de Mataró
MATARÓ (Maresme)

Centre Cultural Les Preses
LES PRESES (Garrotxa)

Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
BARCELONA (Barcelonès)

Centre Lectura de Reus
REUS (Baix Camp)

Centre Moral i Instructiu de Gràcia
BARCELONA (Barcelonès) 

Cercle Campdevanolenc
CAMPDEVÀNOL (Ripollès)

Círcol Catòlic
BADALONA (Barcelonès)

Club Marina Casinet
LLORET DE MAR (La Selva)

El Centre
LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

Els Carlins 
MANRESA (Bages)

Foment Hortenc
BARCELONA (Barcelonès)

Fundació Orfeó Lleidatà
LLEIDA (Segrià)

Guiametans per l’Ateneu
ELS GUIAMETS (Priorat)

Lluïsos de Gràcia
BARCELONA (Barcelonès)

Lluïsos Horta
BARCELONA (Barcelonès)

Orfeó Popular Olotí
OLOT (Garrotxa)

Patronat de la Catequística
FIGUERES (Alt Empordà)

Primer Casino de Blanes
BLANES (La Selva)

Reial Cercle Artístic
BARCELONA (Barcelonès)

Societat Cultural Sant Jaume
PREMIÀ DE DALT (Maresme)

Unió Recreativa Maialenca
MAIALS (Segrià)

VISITES A ENTITATS NO FEDERADES:

Centre de Lectura de Valls
VALLS (Alt Camp)

Casino La Unió de Vidreres
VIDRERES (La Selva)

ALTES I BAIXES
NOVES ENTITATS FEDERADES:

Societat Unió l’Argentera
L’ARGENTERA (Baix Camp)

Unió Casal Gelidenc
GELIDA (Alt Penedès)

Associació Casino de la Granadella
LA GRANADELLA (Les Garrigues)

BAIXES D’ENTITATS FEDERADES:

Societat El Foment 
PIERA (Anoia)

Societat Coral Erato

FIGUERES (Alt Empordà)

Ateneu Ordalenc
ORDAL (Alt Penedès)

Façana de l’Unió Casal Gelidenc (Gelida)
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EL MÓN ATENEÍSTIC ES POSA 
AL DIA AMB LA CELEBRACIÓ 
DEL 6è CONGRÉS

La Federació d’Ateneus de Catalunya va inaugurar 
el 6è Congrés el 26 de gener de 2019, a l’Ateneu 
Barcelonès, amb la ponència inaugural del gestor 

cultural Pep Montes, el discurs de la vicepresidenta de 
la FAC, Anna Pruneda, i la conducció de l’acte a càrrec 
de la coneguda periodista Laura Aznar.

El Congrés ha estat concebut per poder-se desenvolupar 
al llarg de cinc mesos dels quals arribem al final, amb la 
celebració de vuit debats locals i dues taules rodones. 

Pel que fa als debats locals, que han intentat acostar 
el congrés a tots els territoris del mapa ateneístic, 
s’ha comptat amb la col·laboració de les següents 
seus: l’Orfeó Lleidatà, el Casino Menestral Figuerenc, 
el Centre de Lectura de Reus i el Casal La Principal. 
Els blocs temàtics han estat quatre: «El paper de les 
entitats en el seu entorn», la «gestió interna de les 
entitats», «ateneus i actualitat» i «organització i funció 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya».

El 6è Congrés, com avançàvem, ha comptat amb la 
celebració de dues taules rodones, una coorganitzada 
amb l’Aliança Educació 360 a l’Espai Francesca 
Bonnemaison, al març i que portava per títol «Ateneus i 
Educació», i l’altra, amb la col·laboració del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, «Comunicació i Cultura», on 
es va analitzar la presència de les entitats als mitjans 
amb periodistes importants del ram de la cultura.

La clausura del Congrés està prevista el 4 de maig a 
la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. 
Trobareu més informació a la contraportada d’aquesta 
edició de l’InfoFAC.

LA FAC CELEBRA  
ELS 29 PREMIS ATENEUS

En un espai imponent, com és la Sala Noble de l’Edifici del 
Rellotge, a Barcelona, la FAC va fer l’entrega dels 29ens Premis 
Ateneus que van premiar diversos ateneus en les sis categories 

diferents. El Premi a la Comunicació Associativa va marxar a La 
Cate de Figueres, el de la Creativitat Artística a l’Ateneu Popular 
de Lleida, l’Aliança de Cubelles es va endur el de la Capacitat 
d’Innovació, Amics de Vilaller va endur-se el Foment de la 
Participació, el Premi Jove, proposa! va ser per l’Ateneu Igualadí, 
i Lluïsos d’Horta va endur-se el Premi al Treball en Xarxa.

L’EDICIÓ 2018-2019 DEL 
PROJECTE JOVE CLOU POSANT  
EN COMÚ JOVES I ENTITATS

Aquest mes de març hem tancat l’edició de la dinamització 
del Projecte Jove que hem dut a terme a 3 entitats diferents 
des del mes de novembre. En aquesta edició de curs 2018-

2019, el projecte s’ha desenvolupat a l’Orfeó Badaloní, al Centre 
Moral d’Arenys de Munt i al Casino Unió comercial de Vilafranca 
del Penedès.

Hem tancat aquesta edició obrint les portes d’entitats a tres grups 
de joves que s’han apropat per primera vegada a les entitats o 
que, si ja les coneixien, hi han establert un vincle més proper 
i actiu. Esperem poder seguir duent a terme aquest projecte 
ja que hem comprovat que és una bona eina per fomentar 
la participació juvenil, per dotar de nous socis a les entitats i 
sobretot per vincular a gent jove en aquestes i assegurar un futur 
de vida activa dintre dels ateneus.

EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE 
RECORDA LA FIGURA DE JOSEP 
RAFECAS

Amb un reivindicació clara i molt personal en el manifest, 
on es fa una filosofia de vida de la professió d’actor, la 
Federació de Grups Amateurs de Teatre, l’Associació 

d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) i la 
Xarxa de Teatre d’Ateneus de Catalunya (XTAC) de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya (FAC), van celebrar el passat 27 de març 
conjuntament el Dia Mundial del Teatre en un acte al Centre Moral 
i Instructiu de Gràcia.

L’acte va tenir un record molt especial per al desaparegut Josep 
Rafecas, president de la Federació de Grups Amateurs de Teatre. 
Rafecas havia estat un dels impulsors d’aquesta trobada, ara fa 
tres anys i totes tres entitats el van recordar en els seus parlaments.

Innauguració del 6è Congrés dels Ateneus
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EL PLENARI 2019 DE LA 
DELEGACIÓ ES CELEBRARÀ  
A MAIALS

El proper dissabte 8 juny tindrà lloc a la Unió Recreativa 
Maialenca (Maials) el plenari 2019 de les entitats de la 
nostra delegació. El programa previst començarà amb 

la visita guiada «La Vila Closa” per diferents llocs de la 
població, on podrem conèixer les singularitats històriques 
i culturals d’aquest rellevant poble del Baix Segre. 
Seguidament passarem a celebrar la reunió plenària a les 
instal·lacions de l’entitat i acabarem la jornada amb un 
dinar que aplegarà a tots els assistents. La Unió Recreativa 
Maialenca és una entitat amb una trajectòria molt sòlida 
i d’especial importància pel territori més proper que va 
ser fundada per Eliseu Sales i alguns prohoms del poble 
l’any 1914.

LA SOCIETAT ATENEU  
DE TÀRREGA CELEBRA  
EL SEU CENTENARI

La Societat Ateneu de Tàrrega celebra aquest 2019 el seu 
centenari amb més de mig centenar d’actes entre els 
quals n’hi haurà un destacat cada mes. El president de 

l’entitat, Antoni Tacies, es mostra satisfet de poder arribar 
a aquesta efemèride amb més de 350 socis i destaca 
que la Societat Ateneu és el motor cultural de la ciutat, 
una agrupació plural amb molta gent que li dóna vida. 
L’ateneu està format per diferents seccions i entitats: 

Orfeó Nova Tàrrega, el degà amb més d’un segle d’història; 
l’Esbart Albada; la Coral Infantil Mestre Güell; el Club 
d’Escacs, Audiofòrum, l’Agrupació Fotogràfica de Tàrrega, 
Som Swing TRRG, Billars, Cinema Clàssic, Civilitat, Tennis de 
taula i Sevillanes. L’acte institucional central tindrà lloc el 
14 de setembre amb nombrosos reconeixements. L’entitat 
celebra 100 anys el dia 8 de setembre però en coincidir 
amb FiraTàrrega han traslladat l’acte a la setmana següent.

LLEIDA DEDICA UN CARRER  
A L’ORFEÓ LLEIDATÀ

El passat mes de gener l’Ajuntament de Lleida i l’Orfeó 
Lleidatà van descobrir la placa que dona el nom 
d’aquesta entitat coral a un carrer situat al costat 

de la seva seu, al Centre Històric, en un acte que va 
comptar amb la participació dels cors i conjunts musicals 
de l’entitat. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir 
l’acte acompanyat del president de l’Orfeó, Antoni Soliva, 
tot elogiant la tasca de l’entitat al llarg dels seus 158 
anys d’història. Per la seva part, el president de l’Orfeó 
va destacar el reconeixement que suposa per l’entitat 
aquesta inauguració. El Cor de l’Orfeó Lleidatà, fundat el 
1861, té com a base la pedagogia i el cant coral. L’edifici de 
l’entitat a Lleida acull una escola de música i les diferents 
corals que inclou, al capdavant de les quals figura l’Orfeó 
Lleidatà, que dirigeix Pedro Pardo. Així mateix, la Fundació 
Orfeó Lleidatà treballa per promoure la música, el cant 
coral i la cultura.

Foto de família de la celebració del centenari

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL

Descobriment de la placa del carrer 
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VISITA A L’ORFEÓ OLOTÍ

La tècnica de la Delegació Territorial de les Comarques 
Gironines va fer una visita a l’Orfeó Popular Olotí de 
la mà de l’actual president de l’entitat, Joan Manuel 

Robles i Cabanillas. L’entitat sòcio-cultural nascuda a Olot 
el 1904, és oberta a tothom i ha esdevingut una referència 
cultural per a la capital de la Garrotxa. L’Orfeó realitza 
multitud d’activitats com teatre, cant coral, conferències, 
concerts, exposicions, fotografia, cinema, festes, sortides, 
i és seu d’altres entitats on es fomenta la participació 
ciutadana. L’edifici disposa d’un teatre, de la cafeteria i 
restaurant «La cuina de l’Orfeó», sales d’assaig i reunions, 
així com de dos espais per a exposicions. 

L’entitat ha vist el naixement de tres companyies de teatre 
no professionals des del 1997: «La Petita Companyia», «La 
Jove Companyia» i «Orfeó Teatre», que actuen pel territori 
gironí.

CASINO LLAGOSTERENC

Aquest passat Nadal l’escola de Música del Casino 
Llagosterenc va estar d’enhorabona, ja que va 
celebrar amb molt d’orgull el 25è Aniversari del seu 

naixement. Ho va celebrar fent un concert de Nadal on tot 
l’alumnat de l’escola va participar-hi. 

Aquesta petita escola augmenta cada any el nombre de 
participants que conformen una base sòlida en formació 
musical elemental així com de 1r cicle de nivell mig en 
la que poder fonamentar si s’escau, posteriors estudis de 
nivell professional. 

L’experiència ens ensenya que aquest objectiu s’assoleix 
en més gran mesura en un entorn de respecte al procés 
evolutiu natural de l’alumne. És per això que el nostre 
desig és obrir les portes a vivències musicals i experiències 
col·lectives, fomentar el gaudi per la interpretació i 
l’escolta, els hàbits d’estudi i de concentració auditiva, de 
receptivitat i comunicació que li permetin desenvolupar 
al màxim les seves capacitats musicals tant tècniques com 
expressives, alhora que nodrir el seu creixement personal.

En aquesta línia, l’Escola pretén ser un espai de referència 
també per altres iniciatives musicals de caire no acadèmic, 
com l’Aula de joves i adults, per potenciar la música en 
grup, la música moderna, i oferir espais musicals d’assaig 
i punt de trobada.

PLENARI DE LA JUNTA  
DE LA DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE GIRONA 

El passat 16 de Març del 2019, es va reunir la junta de la 
delegació de Girona al Nou Casino de la Constància, per 
realitzar-hi el plenari. Les entitats que van assistir-hi 

foren la Societat l’Amistat de Cadaqués, el Primer Casino 
de Blanes, el Casino Llagosterenc, La Cate de Figueres, el 
Nou Casino de la Constància, en Pep Morella de la Junta de 
la FAC, i la tècnica de la delegació. 

Durant la trobada, Josep Maria Vicens i Batet, de la 
junta de la Constança, va aprofitar per fer una visita 
guiada a l’entitat als assistents, que van poder descobrir 
l’entranyable biblioteca de l’any 1800, que és una de les 
més ben conservades de Sant Feliu de Guíxols.

Al plenari es van tractar diferents temes de l’ordre del 
dia, com l’informe de l’última reunió de la Junta de la 
Delegació Territorial de Girona, informe de les visites a 
entitats federades i no federades, informació i valoració 
del 6è Congrés d’Ateneus de Catalunya o l’explicació de la 
proposta de l’activitat conjunta. També es va animar a que 
la gent es presentés a les eleccions de la nova junta de la 
FAC. Un cop finalitzada la reunió es va aprofitar per fer un 
dinar conjunt a Sant Feliu de Guíxols. 

RIPOLLÈS

GARROTXA

LA CERDANYA

ALT EMPORDÀ

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

GIRONÈS

L’ESTANY

Imatge de la part superior de la torre del Casino  
de Sant Feliu de Guíxols
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CELEBREM ANIVERSARIS

Enguany, tres entitats de la delegació territorial de 
Barcelona celebren aniversaris destacats. El Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia Centre Moral i Instructiu 

de Gràcia celebrarà els seus 150 anys com a entitat social 
i cultural gracienca. Molts anys que engloben tres segles 
diferents de grans canvis socials, tecnològics, polítics i 
culturals que ha viscut el centre, a mesura que la societat 
també canviava. Per altra banda, el Casino l’Aliança del 
Poblenou també celebra 150 anys de centre de dinamització 
cultural en el bell mig de la Rambla d’aquesta barriada 
barcelonesa on ha esdevingut punt neuràlgic d’activitat 
cultural del Poblenou. Finalment, el Casal Catòlic de 
Sant Andreu compleix 100 anys d’història encetant una 
nova etapa amb moltes ganes de seguir renovant-se i 
promocionat la cultura com a eina de cohesió social per a 
la gent del barri.
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REQUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
D’ENTITATS D’HORTA

L’Ajuntament de Barcelona, a través d’una modificació 
del Pla General Metropolità de protecció del casc 
antic d’Horta, ha pres la decisió unilateral de canviar 

la qualificació urbanística dels solars que ocupen dos 
entitats centenàries del barri d’Horta de Barcelona: el 
Foment Hortenc i els Lluïsos d’Horta. Ambdues entitats 
han expressat la seva preocupació pel fet que l’esmentat 
instrument urbanístic devalua en un 80% el seu valor 
patrimonial. Les dues entitats han presentat al·legacions 
que no han estat acceptades, per la qual cosa, les seves 
juntes directives han iniciat converses amb els diferents 
grups municipals, per tenir la possibilitat d’explicar-se 
i cercar complicitats. Des de la Delegació Territorial de 
Barcelona s’està fent un seguiment de la situació i es dona 
suport a les iniciatives que aquestes entitats decideixin 
portar a terme.

LA JUNTA RECTORA  
VA DE VISITA

Amb la voluntat de conèixer les singularitats de les 
entitats que formen part de la territorial de la ciutat 
de Barcelona, la nova junta rectora de la delegació 

ha iniciat un ronda de visites i apropar així la Federació 
d’Ateneus a les entitats federades. En aquest sentit, s’ha 
visitat el Casal Catòlic de Sant Andreu, el Foment Hortenc, 
els Lluïsos de Gràcia i el Centre Cultural Sant Vicenç de 
Sarrià. Aquestes trobades han servit per saber més del 
dia a dia d’aquestes entitats, dels seus neguits i les seves 
demandes, amb la finalitat de donar-hi resposta i fer-ne 
seguiment durant els propers mesos. Alguns dels temes 
que han estat tractats són les necessitats d’inversions en el 
manteniment i remodelació dels respectius equipaments, 
el problema del relleu de les juntes directives i la 
incorporació de persones joves, així com la necessitat 
d’interrelacionar-se amb altres entitats amb la finalitat 
de compartir recursos i coneixement.

NOU BARRIS

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

Carlos Pablos, president del Centre Moral, va ser  
el pregoner de la festa de Sant Medir de Gràcia
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LA SOCIETAT UNIÓ 
L’ARGENTERA S’INCORPORA 
A LA FAC I A LA DELEGACIÓ 
DE LES COMARQUES 
TARRAGONINES

Durant aquest principi d’any la FAC compta amb una 
nova entitat adscrita al seu projecte: la Societat Unió 
l’Argentera. Després que el tècnic hi fes una visita el 

novembre de l’any anterior i mantingués contacte amb 
la seva direcció, els companys i companyes de la Societat 
han decidit fer un salt qualitatiu al seu projecte i passar 
a integrar-se a la Federació d’Ateneus de Catalunya i 
també a la Delegació de les comarques tarragonines. La 
Societat Unió l’Argentera es tracta d’un ateneu situat al 
petit poble de l’Argentera (Baix Camp). A partir de tenir un 
bon arrelament a la localitat —que compta amb molt poca 
població i és un dels entorns més rurals del Baix Camp—, 
la Societat organitza un gran nombre d’activitats durant 
l’any i es l’encarregada de dinamitzar la vida cultural i 
recreativa de la localitat. 

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

De la mateixa forma que en l’anterior període, el 
tècnic de 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 sinèrgies 
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. 

Dir també que alguna de les visites realitzades s’ha 
fet a un ateneu no federat, com la gener al Centre de 
Lectura de Valls 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 FAC i 
augmentar-ne la seva presència al territori.  

MONTSIÀ

BAIX EBRE

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRE

BAIX 
CAMP

ALT CAMP BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

CONCA
DE BARBARÀ

TERRA ALTA

PARTICIPACIÓ EN 
L’ORGANITZACIÓ DELS 
DEBATS DEL VI CONGRÉS 
D’ATENEUS

El passat 16 de febrer es va celebrar al Centre de Lectura 
de Reus la primera sessió del debat local «Ateneus i 
Actualitat» que forma part dels actes organitzats per 

la FAC dintre del marc del 6è Congrés d’Ateneus. L’acte 
va comptar amb una molt bona participació per part 
dels assistents que van debatre, a partir de l’intercanvi 
d’experiències, de punts interessants com són el paper 
dels ateneus avui en dia o la incorporació de persones de 
col·lectius i perfils diversos dintre dels ateneus. 

A partir de les opinions recollides durant la jornada 
de debat, el proper 30 de març es realitzarà la segona 
sessió del bloc on es debatrà en concret sobre la 
intergeneracionalitat o la perspectiva de gènere dintre dels 
ateneus a partir d’analitzar el paper de les dones en el 
món ateneístic, a més de recollir unes bones conclusions 
sobre tota la informació que s’haurà exposat i que serveixi 
com a possible full de ruta a seguir en el treball de dia a 
dia dels ateneus. 

Foto de família d’un dels debats locals del 6è 
Congrés
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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: 

CINEMA 

ARRENCA LA 6a EDICIÓ DEL CICLE BBVA DE CINEMA  
DE MUNTANYA 

La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes i BBVA CX proposen, a totes aquelles entitats interessades, la 
possibilitat de poder projectar dues de les pel·lícules premiades en l’edició de 
2018 del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. 

PEL·LÍCULES:

•   RETURN TO MOUNT KENNEDY d’Eric Becker. (EUA) 2018. 80’ 
GRAN PREMI 2018 i Premi BOREAL al millor guió

•   THIS MOUNTAIN LIFE de Grant Baldwin. (Canadà) 2018. 77’ 
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC a la millor fotografia

COST:   El preu de cada pel·lícula per a l’entitat és de 200 € (IVA no inclòs. 
(Aquest preu està subvencionat gràcies al suport de la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes i BBVA CX)

Si voleu projectar alguna d’aquestes dues pel·lícules a la vostra entitat, haureu 
d’omplir el formulari que trobareu al web www.ateneus.cat i enviar-lo a  
info@torellomountainfilm.cat

EXPOSICIÓ

OFERTA D’EXPOSICIONS DE LA PLATAFORMA  
PER LA LLENGUA

Plataforma per la Llengua ofereix, a totes aquelles entitats que ho desitgin, la 
possibilitat de poder disposar de les exposicions «El català, al cinema!» i «En 
català, jugues?» 

El cinema en català viu una situació totalment insòlita i injusta. Amb l’exposició 
«El català, al cinema» es vol conscienciar i sensibilitzar a la població sobre 
aquesta situació i proposar una sèrie de mesures per promoure el català al 
cinema.

L’exposició «En català, jugues?» té l’objectiu de conscienciar a la població 
sobre la importància de defensar el dret que tenen tots els infants a poder jugar 
en la seva llengua. L’exposició ha estat dissenyada per la creadora de Les Tres 
Bessones, Roser Capdevila.

Contacte:  Plataforma per la Llengua  
C/ Sant Honorat 7, principal 1a - 08002 Barcelona / Tel.: 93 321 18 03
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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.

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 16x16 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!

Què pots demanar:

  1.  Demanar en cessió el Joc de Memòria dels 
Ateneus (versió gran)

  2.  Comprar el Joc de Memòria dels Ateneus 
versió gran

  3.  Comprar el Joc de Memòria dels Ateneus 
versió butxaca

En qualsevol de les dues opcions de compra 
també podeu: 
  a)  Adaptar alguna de les fitxes i/o cartes a 

les activitats que feu a l’entitat. (aquestes 
quedaran per a l’entitat)

  b)  Posar el logo de l’entitat o alguna 
fotografia a les fitxes.

COM DEMANAR EL JOC?
Envia un correu a ateneus@ateneus.cat o 
Tel. 932 688 130

Per més informació: www.ateneus.cat

QUIN COST TÉ TOT PLEGAT?
Envieu-nos un correu i us farem el pressupost 
de la quantitat que vulgueu.

Els preus d’aquesta taula no inclouen l’IVA

VERSIÓ GRAN (JOC ORIGINAL)

CONCEPTE COST ENVIAMENT TOTAL

Cessió del joc 0€ 15€ 15€
Compra del joc 100€ 15€ 115€

VERSIÓ GRAN (JOC PERSONALITZAT)

CONCEPTE COST ENVIAMENT TOTAL

Parella Fitxes 39€ 0€ 39€ 
personalitzades 

Parella Fitxes 29€ 0 € 29€ 
personalitzades logo

VERSIÓ BUTXACA (JOC ORIGINAL)

CONCEPTE COST ENVIAMENT TOTAL

Preu per unitat  5,25€ 15€ 20,25€

VERSIÓ BUTXACA (JOC PERSONALITZAT)

CONCEPTE COST ENVIAMENT TOTAL

Parella Fitxes 37€ 0€ 37€ 
personalitzades 

Parella Fitxes 27€ 0€ 27€ 
personalitzades logo



infoFAC 46 abril 2019

10

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
La FAC posa a disposició de les entitats 
federades un Catàleg d’activitats amb 
diverses propostes cultural, exposicions 
itinerants, assessorament, contractació i 
programació d’espectacles familiars amb 
la Fundació La Roda i la dinamització de 
teatres d’ateneus a través de la Xarxa de 
Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).

JURÍDIC
Assessorament i gestió en matèria 
jurídica a les entitats federades per 
facilitar el compliment de la normativa 
legal vigent en qüestions com 
l’adaptació d’estatuts, la llei orgànica 
de protecció de dades (LOPD), SGAE, 
convenis de cessió d’espai o els requisits 
d’organització d’espectacles.

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 
federades: serveis d’impremta i 
copisteria; venda d’entrades i gestió 
d’esdeveniments; enviament de paquets 
i documentació, Cens per a la Llengua, 
subscripció a premsa en paper i digital o 
programa per a la gestió de socis.

COMUNICACIÓ
Assessorament personalitzat i eines per 
millorar la comunicació interna i externa 
de les entitats, com butlletí electrònic, 
agenda i un apartat al web per a la 
cessió d’espais de les entitats.

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.

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



infoFAC 46 abril 2019

11

SERVEIS

RECURSOS ECONÒMICS
D’una banda, ofereix les beques socials 
«Tots hi tenim lloc!», dirigides a totes 
aquelles persones associades que fan 
alguna activitat a la vostra entitat i per 
algun motiu o altre, no poden assumir 
el cost total de l’activitat. D’altra banda, 
els Premis Ateneus anualment reconeixen 
la tasca de l’associacionisme cultural 
que presenten propostes de projectes 
de qualitat en alguna de les categories 
proposades. Els guardons ofereixen 
1.500, 900 i 300 euros a les entitats 
premiades.

EFICIÈNCIA ENERGETICA
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.

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.

ALTRES
Entre aquests, el SERVEI GASTRONÒMIC 
ofereix preus especials i descomptes a 
les entitats i als seus socis en productes 
de gastronomia de proximitat (vins i 
caves de Covides), o la ROSER NADAL, 
ceramista que fa peces commemoratives 
i guardons. I el VALOR AFEGIT de la FAC, 
que inclou: el portal Amigos de los 
Ateneos, ofertes de Turisme Ateneístic, el 
Club del Directiu, SERVEI DE BIBLIOTECA 
on hi podreu trobar llibres i publicacions 
d’entitats i sobre el món associatiu i 
ateneístic, entre molts d’altres.

DINAMITZACIÓ CULTURAL, ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ
CREUS QUE POTS TREURE MÉS RENDIMENT A LA TEVA ENTITAT I NO SAPS COM FER-HO? 
VOLS QUE T’AJUDEM A DISSENYAR UN PLA DE FUTUR PER A LA TEVA ENTITAT?

DES DE LA FAC T’AJUDEM A POTENCIAR LA TEVA ENTITAT, T’APUNTES?

Aquest projecte pretén donar suport a la 
tasca de dinamització social i cultural que 
duen a terme les entitats federades. 

És un servei que ofereix la FAC a les 
entitats que ho sol·licitin per tal que 
puguin millorar, fomentar i consolidar 
la participació i la implicació dels socis 
i voluntaris en les accions i activitats, 
incentivar la col·laboració entre entitats 
d’un mateix territori i establir processos de 
desenvolupament en xarxa, així com fer més 
eficients les activitats que es programin i 
garantir la seva viabilitat econòmica.

QUIN SERVEI OFERIM DES DE LA FAC?
Que un tècnic especialitzat en animació sociocultural 
estigui 4 hores a la setmana a la teva entitat. 

QUÈ FARÀ AQUEST TÈCNIC DINAMITZADOR? 
•  Fer un anàlisi exhaustiu de l’entitat i de les 

activitats que s’hi duen a terme.
•  Fer una diagnosi de l’entorn més proper a l’entitat 

per detectar noves oportunitats d’actuació.
•  Facilitar l’apropament de les activitats a nous 

col·lectius. 
•  Realitzar un document que serveixi a l’entitat de 

guia per a futures accions.
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NOU IVA PER ARTISTES

Amb efectes d’1 de gener de 2019, el Reial Decret llei 
26/2018, de 28 de desembre, afegia un nou número 
13è en l’article 91.Uno.2 de la Llei 37/1992, de 28 de 

desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), pel qual 
s’aplica el tipus impositiu del 10% als serveis següents:

«13è Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, 
que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules 
cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en 
sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i 
musicals.»

D’aquesta manera, es recupera l’aplicació del tipus reduït 
a aquest tipus de serveis que van passar a tributar al tipus 
impositiu general del 21% l’1 de setembre de 2012 amb la 
modificació introduïda pel Reial Decret llei 20/2012, de 13 
de juliol.

LA FAC SIGNA UN CONVENI 
AMB LA UAB PER TENIR 
ESTUDIANTS DE GRAU EN 
PRÀCTIQUES A LES ENTITATS

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha arribat a un 
acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
poder tenir estudiants de grau que estiguin interessats 

en el món associatiu local fent pràctiques a entitats 
ateneístiques.

La primera entitat que podrà gaudir d’aquest conveni és 
El Círcol de Badalona, que acollirà un estudiant del grau 
d’humanitats de la universitat i que, durant 150 hores, 
donarà suport en tasques de programació, comunicació 
i coordinació de companyies i associacions. El conveni 
també busca motivar els alumnes que mostrin interès en 
la gestió cultural i associativa d’àmbit local.
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ENTITATS

LA FAC FELICITA LES ENTITATS 
QUE ENGUANY FAN 100 I 150 
ANYS

Enguany tenim diverses entitats a les que volem fer una 
menció especial perquè celebren 100 i 150 anys.

CELEBREN EL CENTENARI:
•   ATENEU DE TÀRREGA (fundat el 1919, a Tàrrega)

•   CASAL CATÒLIC DE SANT ANDREU  
(fundat el 1919, a Barcelona)

•   GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ «GEIEG»  
(fundat el 1919, a Girona)

•   SOCIETAT CULTURAL LA MUNIENCA  
(fundat el 1919, a Castellví de la Marca)

FAN 150 ANYS:
•   CASINO L’ALIANÇA DEL POBLENOU  

(fundat el 1869, a Barcelona)

•   CENTRE MORAL I INSTRUCTIU DE GRÀCIA  
(fundat el 1869, a Barcelona)

La sala de reunions del Casal Catòlic de Sant 
Andreu
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LLUÏSOS DE GRÀCIA 
IMPULSA UNA COMISSIÓ  
DE MEMÒRIA ORAL

Arrel d’una trobada a la seu de Lluïsos de Gràcia 
el febrer, l’entitat va impulsar una comissió de 
Memòria Oral, que gestiona la vicepresidenta 

de l’entitat, Núria Bufurull, i que té la voluntat de 
preservar la memòria oral de l’entitat.

La idea del projecte és la de realitzar entrevistes a 
persones emblemàtiques de Lluïsos de Gràcia d’una 
certa edat, per tal de deixar-ne un testimoni que pugui 
apropar-se el més possible als períodes inicials de 
l’entitat, processar la informació, recuperar imatges, 
etc. L’entitat barcelonina ha habilitat un correu de 
contacte per adreçar-s’hi memoria@lluisosdegracia.
cat.
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ENTITATS

EL TEATRE DE LA PASSIÓ 
D’ESPARREGUERA OBSEQUIA 5 
ENTITATS HOMÒNIMES DE LA FAC

El Teatre de Sarrià, els Lluïsos d’Horta, la Lliga de Capellades, 
el Casino Prado de Sitges i la Societat Cultural de Sant 
Jaume van endur-se les cinc entrades dobles que regalava el 

Teatre La Passió d’Esparreguera per assistir a La Passió, a entitats 
de la XTAC.

L’entitat del Baix Llobregat és una de les poc més de trenta que 
formen part de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya 
(XTAC). L’obra de La Passió d’Esparreguera és una representació 
històrica que té el seu origen en el «Misteri» medieval, i la 
seva evolució fins les primeres representacions al teatre a partir 
del 1860. L’obra és molt popular a Catalunya i més enllà, es 
representa durant tres mesos, i va ser declarada d’Interès 
Nacional el 1983.

TÀRREGA ACOLLIRÀ LA  
II TROBADA NACIONAL D’ATENEUS

La capital de l’Urgell acollirà el cap de setmana del 18, 19 i 
20 d’octubre la II Trobada Nacional d’Ateneus, que estarà 
organitzada pel propi Ateneu de Tàrrega, com a amfitrió, i la 

Delegació Territorial de les Comarques de Ponent amb el suport 
de la FAC. 

Un dels plats forts de la trobada serà el mateix divendres 18, 
a la nit, quan s’estrenarà el documental «Ateneus, llavor de 
llibertat», en el qual s’hi han invertit esforços durant els darrers 
anys i que realitzarà una fotografia d’una part de la història del 
moviment ateneístic. La resta d’elements de la trobada encara 
s’estan perfilant, però inclouran, visites, parlaments, rutes, 
dinars, exposicions... i moltes hores d’interrelació entre la gent 
que conforma els prop de 180 ateneus a tot el territori.

Lluïsos de Gràcia recupera la seva memòria

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

Termini per enviar les places becades:
• 2n trimestre (abril – juny): 18 de juliol de 2019 

• Casal d’Estiu / activitats d’estiu (juliol-agost): 25 de juny de 2019 

• 4r trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de 2019

+ info: www.ateneus.cat /ateneus@ateneus.cat / 93 2688130
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LA NOVA WEB, A PUNT

Després d’un treball força intens, la Federació 
d’Ateneus és a punt d’estrenar una nova web, que 
comptarà amb diverses millores no només de disseny, 

sinó també de gestió interna, gràcies al nou software que 
s’hi implantarà i que farà la feina d’una potent base de 
dades que centralitzarà totes les informacions, el CRM. 

A partir d’ara, tal i com s’ha anat informat via carta, la 
gestió de les dades anirà modificant-se com ja s’ha 
experimentat amb la confecció de l’Anuari FAC d’enguany. 
A través del CRM les entitats podran accedir a la gestió 
d’àmbits com ara l’agenda, i posteriorment podran 
modificar i actualitzar les dades de la seva entitat, entre 
d’altres coses. La web s’acabarà d’enllestir durant aquest 
primer semestre. 

CONVOCADA LA  
VI BECA TERRA D’ATENEUS

La Federació d’Ateneus de Catalunya i l’Institut Ramon 
Muntaner, fundació privada dels centres d’estudis 
de parla catalana, amb el patrocini de l’Obra Social 

de la Caixa i el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ja han convocat la VI Beca Terra 
d’Ateneus.

La convocatòria és oberta a totes les persones investigadores 
de centres d’estudis locals i comarcals. El termini de 
presentació de les sol·licituds és el dimecres 8 de maig 
de 2019. Pel que fa a la realització del treball, el termini 
serà entre juliol de 2019 i novembre de 2020. La beca 
està dotada amb 3.000 euros i la publicació del treball 
guanyador a la col·lecció «Terra d’Ateneus» de l’editorial 
Afers. Consulteu les bases al web de la FAC.
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PROJECTES I ACTIVITATS

La foto dels llibres: L’obra guanyadora  
de la III Beca, de Guillem Puig 

LA FAC PUBLICA LA 
TERCERA GUIA PRÀCTICA: 
COM REHABILITAR EL MEU 
ATENEU?

Després d’editar amb èxit un primer número, la «Guia 
Pràctica de Comunicació», i el segon, la «Guia 
Pràctica: l’envelliment actiu als ateneus», ara 

s’acaba d’editar la tercera «Guia Pràctica: Rehabilitar el 
meu ateneu». En aquest treball, que ha estat elaborat 
per l’empresa Grup Idea, es donen consells per dur a 
terme aquesta operació: per què és important rehabilitar 
l’ateneu? Quins beneficis pot comportar? Què caldrà 
rehabilitar exactament, i com? El document també 
explica amb detall què és una llicència d’activitat, quins 
permisos calen i què cal per tramitar-ho.

SEGONA TEMPORADA DELS 
CICLES DE CULTURA POPULAR 
ALS ATENEUS

Durant aquest primer trimestre de 2019, la FAC, la XTAC 
i l’ICUB han repetit l’exitosa experiència d’organitzar 
un Cicle de Cultura Popular als ateneus, a la ciutat de 

Barcelona.

Les entitats que acullen aquesta segona edició del cicle 
són el Casino l’Aliança del Poblenou, Lluïsos de Gràcia, 
el Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, el Centre 
Cultural de Sants, i Foment Hortenc.
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La Federació d’Ateneus 
de Catalunya viurà el seu 
particular superdissabte 

el pròxim 4 de maig, ja que 
coincidiran dos elements 
importants en el temps: 
la cloenda del 6è Congrés 
d’Ateneus de Catalunya i la 
celebració de l’Assemblea 
General Ordinària (AGO) que 
té una periodicitat anual 
i aquest any renovarà equip directiu. És per aquestes 
raons que des de l’organització dels dos esdeveniments 
s’ha considerat adient concentrar les dues cites el mateix 
dia, a la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. 
La distribució d’aquesta jornada deixarà la cloenda del 
Congrés pel matí, i la celebració de l’AGO a la tarda. Enmig, 
un dinar que es podrà reservar per un preu de 20€ al web 
ateneus.cat, i que tindrà lloc a la mateixa Societat Cultural 
Sant Jaume.

L’Assemblea General Ordinària, el màxim òrgan de decisió 
de la FAC, i que es troba una vegada a l’any si no hi ha 
cap fet extraordinari enmig, es convoca aquest any amb 
la necessitat estatutària de renovar la seva junta directiva. 
L’assemblea també haurà d’escollir un nou president, ja 
que l’actual mandatari, Salvador Casals, no pot tornar-se 
a presentar després d’haver complert amb el compromís 
que marquen els estatuts de 8 anys (dos mandats) a la 
presidència.

A hores d’ara ja sabem 
quines són les persones 
que optaran als càrrecs de 
president, i als de junta 
directiva. Pel que fa a la 
presidència de la federació, 
només s’hi ha presentat 
una sola candidatura, 
la de Pep Morella i 
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LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE 
CATALUNYA ESCOLLIRÀ NOVA JUNTA 
DIRECTIVA I CLOURÀ EL CONGRÉS
Després d’una activitat congressual molt intensa, també de manera virtual, 
la FAC arriba a la cloenda d’un 6è Congrés que culminarà a la Societat Cultu-
ral Sant Jaume de Premià de Dalt. Aquesta cloenda coincidirà amb l’exigència 
anual de la celebració de l’Assemblea General Ordinària (AGO) que, enguany, 
renovarà la junta directiva.

Murcia (Societat Coral la 
Glòria Sentmenatenca, 
a Sentmenat). Les 
candidatures per entrar a la 
junta directiva són: Carme 
Artigas Ojeda (Casino Prado 
Subirense, a Sitges), Emma 
Escolano i Juanola (Societat 
Cultural Sant Jaume, a 
Premià de Dalt), Marcel 
Esteve Robert (Casal Societat 

La Principal, a Vilafranca del Penedès), Josep Maria Ferran 
Torrent (Ateneu de Tarragona, a Tarragona), Pilar Firmas 
Muray (Casino del Centre, a l’Hospitalet de Llobregat), 
Oriol Hosta i Rovira (Lluïsos de Gràcia, a Barcelona), Ricard 
Julià Capdevila (Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, a 
Barcelona), Carlos Pablos Salinas (Centre Moral de Gràcia, a 
Barcelona) i Esteve Torrent Fontbona (Centre Mora d’Arenys 
de Munt, a Arenys de Munt). Cal recordar que els assistents 
a l’AGO podran votar exercint un únic vot en representació 
de la seva entitat.

El Congrés tancarà la seva sisena edició després de quatre 
mesos d’activitat que van començar amb una inauguració 
a l’Ateneu Barcelonès, amb la ponència del gestor cultural 
Pep Montes. Durant la sessió matinal d’aquesta intensa 
jornada es votaran els objectius i les conclusions que han 
anat sorgint als vuit debats locals que han tingut lloc durant 
aquests mesos a diversos ateneus de tot el territori. La 
jornada té com a finalitat, més enllà dels parlaments i els 

vídeos que es projectaran, 
d’aconseguir produir un 
document final que sigui 
el marc d’objectius en els 
quals treballar els propers 
anys pels ateneus on 
s’hi reflecteixin totes les 
conclusions acordades i les 
línies mestres del futur.
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09:30h. Acreditacions i esmorzar 

10:00h. INICI DE LA CLOENDA DEL CONGRÉS

 •  Exposició i votació de les conclusions

 •  Parlaments d’autoritats

 •   Lectura i aprovació del  
Manifest dels Ateneus

DINAR  
Cal reservar abans del 26 d’abril

13:00h. / Preu: 20 € 

Bar Restaurant Sant Jaume 

Riera de Sant Pere, 147 - Premia de Dalt

15:30h. INICI ASSEMBLEA

 •   Aprovació, si s’escau, de l’acta  
de l’Assemblea anterior

 •   Informe del president i presentació  
de la memòria d’activitats de l’any 
2018

 •   Informe de les delegacions 
territorials

 •   Aprovació, si s’escau, de l’estat  
de comptes de l’any 2018

 •   Proposta de la creació de la  
Fundació d’Ateneus de Catalunya

 •   Projecte per a l’any 2019

 •   Pressupost per a l’any 2019,  
i aprovació, si s’escau

 •   Precs i preguntes

 •   Eleccions a junta directiva

Taula rodona ‘Comunicació i cultura’

 Inscripció: www.ateneus.cat/congres/#inscripcio


