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PASSEM COMPTES

La Federació d’Ateneus de Catalunya rebrà, el pròxim  
16 de setembre a la Filmoteca de Catalunya, el 
reconeixement de la Generalitat de Catalunya, per la 
seva aportació al món de la cultura en representació 
de les gairebé 180 entitats federades que té arreu del 
país.

Durant aquest acte, l’Honorable consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, presentarà l’eina per mesurar 
l’impacte social als ateneus. A l’acte també intervindrà 
el president de la Federació, Pep Morella, que s’adreçarà 
per primer cop al conjunt dels ateneus després de 
recollir el Premi Nacional de Cultura el passat 4 de juliol 
a l’Artesà del Prat de mans del CoNCA. 

LA FAC EXHIBIRÀ EL DOCUMENTAL 
«ATENEUS: LLAVOR DE LLIBERTAT»  
A LA FILMOTECA 
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) exhibirà el documental  
«Ateneus: llavor de llibertat» el 16 de setembre a la Filmoteca.  
A l’acte assistirà l’Honorable consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga,  
que presentarà l’eina per mesurar l’impacte social dels ateneus.
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«ATENEUS: LLAVOR DE LLIBERTAT»
L’acte també servirà per presentar oficialment el documental 
«Ateneus: llavor de llibertat»; una producció de la FAC i 
Nosotros Films, que fa un recorregut per la història dels 
ateneus a través de cinc etapes ben marcades (l’inici, el 
creixement, la politització, la repressió i reorganització i 
la recuperació, la crisi i la re invenció), amb els testimonis 
d’algunes persones rellevants del món ateneístic.

El director del documental, Sergi Sandúa, serà l’encarregat de 
presentar el documental, que es projectarà tot just després 
d’un breu parlament del president de la FAC, Pep Morella. El 
documental es podrà tornar a veure el 18 d’octubre de 2019 
en el marc de la 2a Trobada Nacional, a Tàrrega.

ENTRADA LLIURE

Organitza Col·labora

Presentació de l’eina per mesurar l’impacte social dels ateneus

Estrena del documental  
«Ateneus: llavor de llibertat»
Aperitiu - Copa de cava 
Invitacions i confirmació d’assistència: ateneus@ateneus.cat

16 de Setembre / 19h

Plaça Salvador Seguí, Barcelona

Filmoteca de Catalunya



2

infoFAC 47 setembre 2019

PASSEM COMPTES

VISITES I ASSISTÈNCIES A ENTITATS

Entre els mesos de d’abril de 2019 i juliol 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:

Associació Ateneu Centre Democràtic 
i Progressista
CALDES DE MONTBUI (Vallès Oriental)

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

Ateneu Barcelonès
BARCELONA (Barcelonès)

Ateneu de Tàrrega
TÀRREGA (Urgell)

Ateneu del Clot 
BARCELONA (Barcelonès)

Ateneu Familiar  
SANT BOI DE LLOBREGAT  
(Baix Llobregat)

Ateneu Hortenc 
BARCELONA (Barcelonès)

Ateneu Popular de la Fuliola
LA FULIOLA (Urgell)

Ateneu Popular de Ponent
LLEIDA (Segrià)

Casal Catòlic Sant Andreu
BARCELONA (Barcelonès)

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

Casal de Llavaneres
SANT ANDREU DE LLAVANERES 
(Maresme)

Casal Societat La Principal
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès)

Casino l’Aliança del Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)

Casino Llagosterenc
LLAGOSTERA (Gironès)

Centre Cultural Les Preses
LES PRESES (Garrotxa)

Centre d’Amics de Reus
REUS (Baix Camp)

Centre Fraternal 
PALAFRUGELL (Baix Empordà)

Centre Moral d’Arenys de Munt
ARENYS DE MUNT (Maresme)

Centre Moral de Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)

Centre Obrer
LA SÉNIA (Montsià)

Centre Obrer Instructiu d’Unió 
Republicana
CERVERA (La Segarra)

Centre Sant Pere Apòstol
BARCELONA (Barcelonès)

Foment Mataroní 
MATARÓ (Maresme)

Foment Sant Joan Despí
SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)

Germandat de Sant Isidre i Santa 
Llúcia
REUS (Baix Camp)

Grup Excursionista i Esportiu Gironí
GIRONA (Gironès)

Orfeó Lleidatà
LLEIDA (Segrià)

Orfeó Reusenc 
REUS (Baix Camp)

Patronat de la Catequística
FIGUERES (Alt Empordà)

Primer Casino de Blanes
BLANES (La Selva)

Societat Coral l’Espiga de Les Corts
BARCELONA (Barcelonès)

Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca
LA BISBAL DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

Societat Cultural i Recreativa La 
Cumprativa
LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix Penedès)

Societat Cutural Sant Jaume
PREMIÀ DE DALT (Maresme)

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

Societat l’Amistat 
CADAQUÉS (Alt Empordà)

Unió del Casal Gelidenc
GELIDA (Alt Penedès)

Unió Recreativa Maialenca
MAIALS (Segrià)

VISITES A ENTITATS NO FEDERADES:

Ateneu Alt Urgell 
LA SEU D’URGELL (Alt Urgell)

Casal de Cervera 
CERVERA (La Segarra)

Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga
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PEP MORELLA ÉS ESCOLLIT NOU PRESIDENT DE LA FAC,  
AMB UNA RENOVACIÓ GAIREBÉ INTEGRAL DE LA JUNTA

El passat mes de maig va tenir lloc la celebració de l’Assemblea General Ordinària (AGO) corresponent a l’any 2019 a la 
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que va donar a lloc a un relleu en la junta directiva, ja que l’actual 
acabava el mandat de quatre anys. L’AGO va escollir el relleu de Salvador Casals a la presidència de la Federació, ja 

que Casals esgotava el límit de dos mandats possibles com a màxim dirigent de l’organització. L’escollit, per aclamació, 
va ser Pep Morella Murcia, secretari de la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca.

LA FAC RECULL EL PREMI NACIONAL 
DE CULTURA

El passat dijous 4 de juliol, el president de la FAC, Pep Morella, 
recollia en nom de tots els gairebé 180 ateneus «que des de la 
Sénia fins a Cadaqués, passant per Vilaller, estan repartits per totes 

les comarques de Catalunya i fins i tot també a la ciutat de Madrid», 
el Premi Nacional de Cultura 2019 com a president de la federació, en 
una gala celebrada al Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat i davant un 
públic entregat i ple d’ateneistes que havien anat a fer pinya, i a rebre 
un reconeixement a la trajectòria de treball de tants anys des de les 
entitats.

Morella, en el seu discurs, va posar en valor la diversitat del món 
ateneístic, representat en múltiples denominacions. El president de la 
FAC va remarcar la necessitat també de potenciar la «Xarxa de Teatres 
d’Ateneus de Catalunya, un projecte que amb només 4 anys d’existència 
ja compta amb més de 40 sales i 14.000 butaques que apropen les arts 
escèniques, professionals i amateurs, a tot el territori», i el treball que 
es fa des de l’equip tècnic.

SALVADOR CASALS,  
NOU MEMBRE DEL 
PLENARI DEL CONCA

L’expresident de la FAC, Salvador Casals, 
ha estat nomenat membre del Plenari 
del CoNCA, que s’ha renovat fa uns dies, 

aprofitant l’avinentesa de l’entrega dels 
Premis Nacionals de Cultura. Els escollits que 
acompanyaran a Salvador Casals per formar 
part del plenari són els escriptors Jordi Font i 
Vinyet Panyella; la gestora cultural Margarida 
Troguet i Núria Iceta; el director d’orquestra 
Edmon Colomer, i la productora cinematogràfica 
Míriam Porté. Amb aquesta renovació acaba el 
mandat de l’actual plenari, que tenia diversos 
membres amb el mandat caducat.

PRESIDENT

Pep Morella Murcia 
Societat Coral Obrera la 
Glòria Sentmenatenca,  
de Sentmenat

VOCAL

Marcel Esteve 
Robert 
Casal Societat la Principal, 
de Vilafranca del Penedès

VICEPRESIDENTA

Emma Escolano i 
Juanola 
Societat Cultural Sant 
Jaume, de Premià de Dalt

VOCAL

Josep Maria Ferran 
Torrent 
Ateneu de Tarragona, de 
Tarragona

TRESORER

Ricard Julià 
Capdevila 
Centre Cultura Sant Vicenç 
de Sarrià, de Barcelona

VOCAL

Pilar Firmas Muray 
Casino del Centre, de 
l’Hospitalet de Llobregat

SECRETARI

Esteve Torrent 
Fontbona 
Centre Moral d’Arenys de 
Munt, d’Arenys de Munt

VOCAL

Oriol Hosta i Rovira 
Lluïsos de Gràcia, de 
Barcelona

VOCAL

Carme Artigas 
Ojeda 
Casino Prado Suburense, 
de Sitges

VOCAL

Carlos Pablos 
Salinas 
Centre Moral de Gràcia, 
Barcelona
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ELS ATENEUS DE LLEIDA I  
LA FULIOLA CELEBREN EL SEU 
40 ANIVERSARI

Aquest 2019 la Delegació Territorial Terres de Ponent 
té dos dels ateneus més emblemàtics del territori 
celebrant el seu 40è aniversari: l’Ateneu Popular de 

la Fuliola i l’Ateneu Popular de Ponent de Lleida.

L’Ateneu Popular de La Fuliola és una entitat que va ser 
fundada el 1979, treballant per a mantenir la cultura al 
servei del municipi de La Fuliola i Boldú. Durant tots 
aquests anys ha anat organitzant un seguit d’activitats 
de manera més o menys interrompuda, entre les quals 
podem destacar la Trobada de colles del caragol que té lloc 
a l’Era del Segar i del Batre agrupant una mitjana de 500-
600 persones en cada edició. El mateix any 1979 naixia a la 
ciutat de Lleida l’Ateneu Popular de Ponent, en el context 
de la mobilització ciutadana dels anys de la transició. 
Concretament l’Ateneu va encapçalar un moviment veïnal 
vinculat a la reivindicació urbanística del barri del Clot de 
les Granotes. Al llarg de tots aquests anys, l’entitat sempre 
ha conservat l’inicial component de mobilització popular 
i ha manifestat una clara intenció de ser un referent de la 
vida cultural i civil de Lleida. 

EL CASINO DE LA 
GRANADELLA, NOVA ENTITAT 
DE LA DELEGACIÓ

Des de fa unes setmanes, 
l’entitat el Casino de la 
Granadella passa a formar 

part de la Delegació Territorial 
Terres de Ponent, que ja compta 
amb 16 entitats i representació a 
8 comarques de la província de 
Lleida Els orígens del Casino es 
remunten a les reunions d’un grup 
de joves per organitzar les festes 
de la vila l’any 1954, i pocs mesos 
després es formalitzava la seva 
creació com «centre d’esbarjo» amb un total de 109 socis i 
un local social propi. Amb el temps, a més de tenir tasques 
organitzatives de les festes del poble, van organitzar la 
coral de la vila, potenciant així la cultura musical entre els 
granadellencs. Als anys 70 i 80, les activitats programades 
pel Casino cada cop eren més nombroses, encarregant-se 
de diversos aspectes relacionats amb la cultura com per 
exemple la venda de llibres per la festa de Sant Jordi, el 
lliurament dels premis «Clarí», representacions teatrals, 
mostres de pintura i art, etc. Després d’una darrera etapa 
marcada per conflictes amb l’administració local i la 
pèrdua del seu local social, tornen poc a poc a normalitzar 
la seva activitat amb energies renovades.

INAUGURACIÓ DEL BAR  
DE L’ATENEU DE GUISSONA 

Després de deu anys en obres, l’Ateneu de Guissona 
va inaugurar el passat 5 de juliol el nou bar de 
l’entitat. L’edifici on s’emplaça ha albergat l’Ateneu 

des de l’any 1923, i va ser parcialment cedit el 2007 pels 
socis a l’Ajuntament de Guissona, el qual s’ha encarregat 
d’aixecar-lo de nou i habilitar-lo per a activitats socials 
i culturals del poble. El propi Ateneu serà l’encarregat de 
l’explotació de la cafeteria-restaurant i el consistori, un 
cop acabades les obres, gestionarà la resta de l’edifici 
format per una gran sala d’actes a la planta baixa, una 
terrassa en la part superior i diverses sales de petit i mitjà 
format. Des de la seva fundació L’Ateneu de Guissona ha 
apostat per ser un espai on dinamitzar social i culturalment 
la vila i el 2010 va ser declarat bé cultural d’interès local.

40è aniversari de l’Ateneu Popular de la Fuliola

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL
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PLENARI DE LA DELEGACIÓ I 
ELECCIONS DE LA NOVA JUNTA 
RECTORA

El passat 8 de Juny va tenir lloc en el Primer Casino de 
Blanes, la reunió plenària de la delegació territorial 
de les comarques de Girona. Hi van assistir diferents 

representants d’entitats del territori gironí, com la 
Catequística de Figueres, el Casino Menestral Figuerenc, 
el Nou Casino de la Constància de Sant Feliu de Guíxols, 
el Primer Casino de Blanes, i ens va acompanyar la Pilar 
Firmas Muray membre de la Junta Directiva de la FAC i 
membre del Casino del Centre, de l’Hospitalet de Llobregat. 

Durant la reunió es van tractar temes com el projecte de 
promoure una circulació global entre tots els associats de 
la federació, a través del carnet de soci amb el logotip de 
la FAC. I d’aquesta manera potenciar la connexió entre les 
diferents entitats del territori. 

Al mateix dia es van realitzar les eleccions de la nova junta 
rectora de la delegació territorial de Girona. Van presentar 
candidatura: Olga Porterias (Patronat la Catequística de 
Figueres), Amat Carreres (Primer Casino de Blanes), Eduard 
Ayats (Casino Menestral), Josep Maria Vicens (Nou Casino 
de la Constància), Patricia Linares (Societat l’Amistat de 
Cadaqués). S’esperava més participació i per aquest motiu 
no es constituiran fins a la pròxima reunió que es farà el 
setembre. 

Des de la provisional junta rectora de la delegació territorial 
de Girona es fa una crida a totes les entitats a presentar 
les seves candidatures, per tal crear una junta diversa que 
representi la pluralitat d’entitats que la formen. Ajudem-
nos a créixer entre tots i totes! 

RIPOLLÈS

GARROTXA

LA CERDANYA

ALT EMPORDÀ

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

GIRONÈS

L’ESTANY

El projecte Urban Sketchers, a Sant Llorenç de la 
Muga

LA CATE S’ADHEREIX  
A LA PLATAFORMA  
APROPA CULTURA

Units amb altres entitats de la ciutat i l’Ajuntament 
de Figueres, La Cate posa la seva programació a 
disposició de la plataforma, dedicada a apropar la 

cultura a les persones en risc d’exclusió social.

Es va presentar a l’Auditori dels Caputxins de Figueres la 
inclusió de diferents entitats i associacions figuerenques a 
la plataforma «Apropa Cultura». Com no podia ser d’una 
altra manera, La Cate, que ja feia temps que s’havia 
interessat en la plataforma, s’hi ha adherit, fent així un 
pas més per apropar la cultura al màxim de persones 
possible, el principal objectiu de l’entitat. En aquest cas, 
contribuint a un catàleg d’esdeveniments culturals més 
ampli per a les persones en risc d’exclusió social o que 
tenen alguna mena de dificultat per accedir a la cultura 
tant com desitjarien.

Promoure una cultura amb valors, millora la vida de 
persones amb vulnerabilitat a través de la cultura. Com 
bé diu «Apropa cultura»: «La cultura accessible no és 
caritat, sinó dignitat. És emoció, creativitat i salut. És 
transformadora. La cultura ha de ser un fet quotidià per a 
tothom.» – Apropa Cultura. 

EL MÓN DIBUIX A DIBUIX 

El proper 6 de juliol es farà la tercera trobada a Sant 
Llorenç de la Muga, d’artistes del projecte Urban 
Sketchers una organització internacional sense ànim 

de lucre dedicada a fomentar una comunitat global 
d’artistes que practiquen el dibuix en el lloc. Aquest 
col·lectiu d’artistes de tot el món dibuixa les ciutats i 
pobles on viuen i els llocs on viatgen. El seu objectiu és 
potenciar el valor artístic, narratiu i educatiu del dibuix en 
el lloc, promoure la seva pràctica i connectar a les persones 
de tot el món que dibuixen en el lloc on es troben. 

Gràcies a la col·laboració i la gestió de la Societat la 
Fraternitat aquest dissabte de juliol ompliran els carrers 
d’artistes de la petita vila de Sant Llorenç de la Muga, 
un poble amb molt d’encant de l’Alt Empordà. Aquest 
esdeveniment ajudarà a difondre la bellesa del poble i 
la tasca que realitza l’entitat la Societat la Fraternitat en 
aquest petit municipi. 
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PLENARI DE LA JUNTA DE LA 
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE 
LA CIUTAT DE BARCELONA

El passat 19 de juny del 2019, es van reunir les entitats 
de la delegació a la seu del Casal Catòlic de Sant 
Andreu, entitat que celebra enguany el seu centenari 

i a la qual li ha estat concedida la Creu de Sant Jordi 
2019. Van assistir un total de 13 entitats al plenari, al qual 
també va ser present en Pep Morella, nou president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya. En aquesta trobada es 
van tractar diferents temes, com ara la presentació de les 
dades de l’estudi tècnic dels equipaments dels ateneus 
de Barcelona que serà lliurat els responsables de l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB), els reptes formatius de la 
delegació per aquest 2019, i la presentació de la Caminada 
dels Ateneus de Barcelona, una activitat en xarxa lúdico-
esportiva que serà programada aquesta propera tardor.

LA JUNTA RECTORA VISITA 
A LES ENTITATS DE LA 
DELEGACIÓ

La junta rectora ha continuat la seva ronda de trobades 
amb les entitats de la Delegació per tal de conèixer 
de primera mà la seva realitat i apropar així la 

Federació d’Ateneus al territori. El Centre Moral i Cultural 
del Poblenou va ser visitada el passat 29 de maig i la 
junta directiva d’aquesta entitat va mostrar i explicar el 
funcionament del seu equipament escènic i dels espais 
polivalents on porten a terme les seves activitats. Més de 
100 anys de vida al barri i més de 1.000 socis i un munt de 
col·laboradors, configuren un present molt engrescador i 
els hi permet assegurar un bon futur per a l’entitat. 

D’altra banda, el passat 1 de juliol, també es va fer una 
trobada amb la junta de la Societat Coral l’Espiga de 
les Corts. Aquesta entitat sempre ha mantingut el cant 
com l’activitat fonamental, però el teatre i la dansa han 
aconseguit també èxits espectaculars i proporcionen molts 
moments de satisfacció a les persones que hi participen. 
Les cantades, les representacions teatrals i els recitals de 
dansa de l’Espiga apleguen encara a dia d’avui diverses 
generacions de cortsencs. 

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

EL CENTRE SANT PERE 
APÒSTOL LLIURA EL PREMI 
ENRIC MARTÍNEZ I JULIÀ

El Premi ENRIC MARTÍNEZ I JULIÀ, de recent creació i 
impulsat per Centre Sant Pere, és un dels pocs premis 
a Catalunya creat des de la societat civil per premiar 

a una personalitat de la mateixa societat civil que hagi 
destacat al llarg dels anys en la defensa activa dels valors 
humans i personals més universals. En un moment en 
el qual majoritàriament la societat no sembla donar 
rellevància a valors com la solidaritat, l’ajuda discreta als 
més necessitats, la integritat personal i social, la lluita 
per la millora de la cultura en tots els aspectes, l’ajuda 
desinteressada a éssers humans en risc, etc... es fa més que 
mai necessari reconèixer a aquells que, de forma directa o 
indirecta, representen aquests valors destacant-los com a 
far per la resta de la comunitat. Precisament aquests són 
alguns dels trets fonamentals de la personalitat de l’Enric 
Martínez i Julià, el soci més antic del Centre.

En l’edició 2019 s’ha atorgat el Premi al Sr. Òscar Camps, 
ja que s’ha considerat que a través de l’ONG Open Arms 
creada per ell mateix, estan desenvolupant una tasca 
d’ajuda a totes aquelles persones que fugint de conflictes 
bèl·lics, persecucions o pobresa extrema, intenten arribar 
a Europa arriscant les seves pròpies vides en travessies 
molt perilloses a través del mar.

L’acte de lliurament va tenir lloc el 29 de juny a l’Auditori 
Cullell i Fabra del Centre Sant Pere Apòstol i va començar 
amb un debat sota el títol «Salvar vides: la intrahistòria 
del Centre» amb la intervenció del Sr. Miquel Costabella, 
historiador, el Sr. Albert Rodríguez, expresident del Centre, 
el Sr. Enric Martínez i Julià, soci més antic del Centre i la 
moderació del Sr. Salvador Teis, vicepresident del Centre. 
Seguidament la presidenta del Centre, la Sra. Teresa Baltà, 
juntament amb el Sr. Enric Martínez i Julià, van lliurar el 
premi al Sr. Oscar Camps en format d’escultura de l’artista 
Josep Ginestar. Una representació de la Junta Rectora de la 
Delegació va assistir a aquesta acte.
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REUNIÓ DE LA JUNTA 
RECTORA I PREPARACIÓ DEL 
PLENARI DE LA DELEGACIÓ 
DE LES COMARQUES 
TARRAGONINES

El passat mes de juny es va celebrar una reunió de la 
Junta Rectora de la Delegació. Al marge dels temes 
ordinaris, s’ha de mencionar el tancament provisional 

d’activitats que es realitzaran durant el Plenari que la 
Delegació celebrarà a Vila-rodona el proper dissabte 9 
de novembre. De tot el conjunt d’activitats, es destaca 
la renovació de càrrecs que conformen la Junta, una 
activitat formativa pels ateneus del territori i una sortida 
cultural pel terme de la localitat de l’Alt Camp, tancant-se 
tot plegat amb un dinar de germanor. S’espera que la 
participació dels ateneus de la zona sigui força alta i que 
el plenari serveixi per consolidar i millorar el vincle de la 
FAC amb tot el territori. 

VISITES A ENTITATS  
DE LA DELEGACIÓ 

De la mateixa forma que en l’anterior període, el 
tècnic de ha continuat les visites a les entitats que 
conformen la Delegació, entre les quals es destaca 

l’Orfeó Reusenc, la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia, 
la Cumprativa de Llorenç del Penedès o la Societat Cultural 
i Recreativa la Bisbalenca, entre d’altres. 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. 

Al marge de les sortides del tècnic, cal fer especial menció 
a la visita que el president de la FAC Pep Morella va fer al 
Centre d’Amics de Reus i a la Germandat de Sant Isidre i 
Santa Llúcia. Amb totes dues va mantenir una entrevista 
amb els seus respectius presidents i va poder conèixer de 
primera mà la seva activitat habitual i les instal·lacions 
de cada una, a més dels reptes que es proposen de futur. 

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

Després de la primera trobada del febrer, el passat 
30 de març es celebrà al Centre de Lectura de Reus 
la segona part del debat sobre Ateneus i Actualitat. 

Aquesta vegada, els punts a comentar van girar al voltant 
de la intergeneracionalitat en els ateneus i la perspectiva 
de gènere en el pensar de les entitats, unes qüestions 
molt importants i necessàries en la situació actual de la 
societat. A més, també es van extreure conclusions sobre 
tots els punts amb una sèrie de propostes concretes de 
com poden actuar els ateneus per resoldre les qüestions 
que es van debatre. Finalment, destacar que l’assistència 
a aquesta segona part dels debats va ser molt alta per 
part dels ateneus que conformen la Delegació de la FAC 
al territori, i totes les intervencions van servir per poder 
encarar millor les conclusions del Congrés que es celebraren 
el 4 de maig a Premià de Dalt. 

Teatre de la Germandat de Sant Isidre i  
Santa Llúcia (Reus)
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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: 

EXPOSICIÓ 

SUBIRACHS, RETORN AL POBLENOU

Situat al barri del Poblenou de Barcelona, l’Espai Subirachs posa a l’abast del 
públic una part del llegat de Josep M. Subirachs (Barcelona, 1927-2014), escultor 
català de reconegut prestigi internacional. Amb més d’un centenar d’obres en 
exposició permanent,  es pot conèixer tota la trajectòria, prolífica i dilatada, 
de l’artista i redescobrir una àmplia i polifacètica producció que sovint queda 
eclipsada pel ressò de la seva monumental intervenció a la façana de la Passió 
de la Basílica de la Sagrada Família.

L’Espai Subirachs està emplaçat al número 6 del carrer Batista, a pocs metres de 
la casa on va néixer l’escultor i de l’edifici de l’antiga Cooperativa Pau i Justícia 
—actual seu de la Sala Beckett—, on va anar a escola.

L’Espai Subirachs ofereix visites guiades per a grups a hores convingudes. 
Consultar horaris al web: www.subirachs.cat

ESPECTACLE

«OMPLIM EL BUIT»

Dones amb veu és, des de novembre de 2012, una secció de l’Ateneu Santfeliuenc 
integrada en la seva totalitat per dones que va nèixer amb la voluntat d’impulsar 
la poesia.

A l’espectacle «Omplim el buit» es veu reflectit el treball d’experimentació 
d’aquests set anys per aconseguir arribar a la major part del públic, adquirint 
una gran maduresa. La idea d’aquest espectacle sorgeix viatjant pel llibre de 
Rosa Maria Arrazola: «Buit de Març». La música i la dansa han estat expressament 
creades per aquest espectacle inspirant-se en la lletra i el color.

L’espectacle es podrà contractar de setembre del 2019 a febrer del 2020.

Contacte:  93 685 32 42 / 654 084 614

SUGGEREIX ACTIVITATS I  
NOSALTRES LES DIFONDREM!

Si tens alguna activitat que vulguis oferir als ateneus, 

com EXPOSICIONS, XERRADES I CONFERÈNCIES,  

ESPECTACLES, SORTIDES, etc. i vols que aparegui al  

CATÀLEG D’ACTIVITATS de la FAC, posa’t en contacte 

amb nosaltres a: tecnic@ateneus.cat / 93 268 81 30
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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.

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.

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
Facilita el dia a dia de les entitats federades: serveis d’impremta i copisteria; venda d’entrades i 
gestió d’esdeveniments.

VOLS UNA CARTELLERA DIGITAL PER PODER INFORMAR?
Des de la Federació us proposem disposar d’una CARTELLERA DIGITAL a la vostra entitat, amb la finalitat de 
poder informar als associats i als visitants les activitats que porteu a terme.

Aquesta cartellera estarà integrada amb informació de la FAC de tal manera que es visualitzarà la informació 
que vosaltres gestioneu i la informació que la FAC gestioni. Per tant serà un canal corporatiu dels ateneus.

REGISTRE DEL DOMINI .CAT

AQUESTA PROPOSTA US PERMETRÀ:
•  Millorar la comunicació de l’espai amb el 

públic presencial
•  Augmentar el nombre de socis de l’entitat
•  Fer xarxa amb la resta d’ateneus mitjançant 

continguts de la FAC
•  Difondre activitats pròpies de l’ateneu en 

temps real
•  Destacar missatges o continguts en moments 

puntuals
•  Donar suport i enfortir el lligam amb els 

col·lectius que participen de l’espai incloent 
informació de les seves activitats a la pantalla

•  Reduir residus en la impressió de cartells físics
•  Més netedat de l’espai
•  Potenciar l’activitat de la cafeteria o restaurant
•  Possibilitat d’incloure publicitat de 

col·laboradors o patrocinadors de l’espai, 
podent esdevenir una nova font d’ingressos

•  Fer un pas més en la transformació digital de 
l’associació

REQUISITS TÈCNICS:
Per crear i introduir continguts a la cartellera digital es 
fa des de l’aplicació de Telegram, des d’un mòbil o des 
de l’ordinador.
•  Telèfon mòbil amb Telegram instal·lat per gestionar 

els continguts
•  Pantalla instal·lada a l’espai
•  Connexió a internet (preferentment per cable)
•  Endoll
•  Reproductor Full HD de la cartellera

LA PROPOSTA DE LA FAC PELS ATENEUS QUE 
FORMEN PART DE LA XTAC ÉS LA SEGÜENT:
•  Visita gratuïta amb instal·lació del reproductor i 

formació per a gestionar els continguts
•  15 dies de prova

•  1 reçproductor gratuït per entitat (el cost és de 60 €). 
L’entitat pot instal·lar més d’una pantalla

•  Manteniment gratuït d’una cartellera per entitat i 

durant 6 mesos (el cost mensual és de 13 €)

US INTERESSA?
FAC:  ateneus@ateneus.cat / T. 93 268 8130

AVANTATGES
La Fundació puntCAT ofereix el paquet per entitats 
que forma part de la seva oferta permanent. També 
donarà suport als membres de la Federació que 
adoptin el domini.cat, pel que fa a la creació de 
pàgines web amb WordPress, gestió de SEO, cura 
de continguts i eines d’analítica web, si s’escau i 
sempre que els interessats ho demanin.

CONTACTE
FAC:  ateneus@ateneus.cat / T. 93 268 8130

SERVEI AMB COST
•  Registre d’un domini.cat, amb DNS per 6 €+IVA 

per any contractat.

•  Allotjament amb 3GB d’espai, 10 comptes de 
correu de 2GB per cada compte i 90 Gb de 

transferència. Preu: 35 € + IVA per any contractat. 

•  La possibilitat de contractar el paquet que inclou 
el registre d’un domini .cat i l’allotjament amb 
les condicions anteriorment descrites a un preu 

de 40 €+IVA per any contractat sempre que es 
contracti mentre estigui en vigor aquest conveni.

DESTACAT

DESTACAT
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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.

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.

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.

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.

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.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
En col·laboració amb l’empresa 
d’enginyeria i arquitectura 
especialitzada Grup Idea, oferim un 
assessorament personalitzat per a 
que les entitats redueixin despeses en 
la contractació del subministrament 
d’energia. Pot ser presencial, telèfonic 
o per Internet. 

ASSEGURANCES
Asssessorament personalitzat presencial, 
telefònic o per Internet; visita i avaluació 
de les instal·lacions; elaboració d’un 
informe tècnic d’avaluació de les pòlisses 
de l’entitat i proposta d’alternatives de 
millora.

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.
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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.

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).

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
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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LA FAC TORNA A 
COL·LABORAR AMB LA 
INICIATIVA «FENT AMICS AMB 
DOWN CATALUNYA»

La Federació d’Ateneus de Catalunya col·labora un any 
més en la difusió de la iniciativa «Fent Amics amb 
Down Catalunya», un esdeveniment que aquest 2019 

celebra la seva onzena edició, el 5 d’octubre al parc de 
PortAventura.

Hom podrà gaudir aquest dia per anar cap a Salou i 
gaudir de l’experiència del parc amb tota la colla de Down 
Catalunya a un preu especial de 20€ per persona (el preu 
habitual és de 52€), un preu que és possible gràcies a la 
participació de la Fundació PortAventura, que es mulla 
un any més en aquesta iniciativa que combina solidaritat i 
diversió. Dels diners de les entrades, una part es destinarà 
a cobrir costos del parc, i el restant es cedirà a Down 
Catalunya i a les seves entitats membres.

IMPULSEM EL CARNET FAC

La Federació d’Ateneus, amb la complicitat de moltes 
de les entitats, estem endegant un procés per fer un 
carnet unitari de la FAC. Volem que els 178 ateneus 

que conformen la Federació puguin incorporar el logotip 
de la FAC als seus carnets, i que això suposi avantatges 
i descomptes tant a les entitats de tot el territori, com 
també a d’altres llocs i indrets que es puguin anar 
consultant al web. De moment, ja hi ha un ateneu que 
ofereix descomptes: el Prado Suburense de Sitges, i una 
altra de fora: l’Auditori de Barcelona. Consulta el web per 
veure tots els avantatges!
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ENTITATS

EL 1r CICLE «SÓC MIGRANT» 
ES CONVERTEIX EN UN ESPAI 
DE SENSIBILITZACIÓ 

El Círcol de Badalona ha 
donat veu a la migració 
durant divuit dies de 

teatre, música, documentals, 
cinema, una exposició, 
col·loquis i xerrades. Així, ha 
assolit l’objectiu de sensibilitzar 
a través de les arts escèniques, 
el camp d’actuació de l’entitat 
cultural. Hi han participat 
diversos testimonis i moltes 
entitats vinculades al drama dels 
refugiats com Open Arms, Stop 
Mare Mortum, SOS Méditérranée, 
Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat i Ponts per la Pau, entre 

d’altres. El cicle s’ha desenvolupat del 6 al 14 d’abril.

LA FAC ENTREGA ELS 10 
ORDINADORS CEDITS PER 
L’ATENEU BARCELONÈS

La Federació d’Ateneus ha fet entrega dels 10 ordinadors 
que ha cedit l’Ateneu Barcelonès per a les entitats. 
Després d’un sorteig, les deu entitats guanyadores 

han estat les següents, Societat la Fraternitat, de Sant 
Llorenç de la Muga, Casal Popular, de Vilassar de Dalt, 
Orfeó Badaloní, de Badalona, Centre Moral d’Arenys de 
Munt, Lluïsos d’Horta, de Barcelona, Centre Cultural de 
Sant Vicenç de Sarrià, de Barcelona, El Casino del Masnou, 
Primer Casino de Blanes, Casino El Prado Suburense, de 
Sitges i el Casal Camprodoní, de Camprodon.
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LA FAC CELEBRA EL DIA 
DEL TEATRE, AMB UN 
HOMENATGE A JOSEP 
RAFECAS

Amb un revindicació 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.
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ENTITATS

«UNA ALTRA ESTRENA»,  
LA PRODUCCIÓ PRÒPIA PER  
A LA NOVA TEMPORADA  
DE LA XTAC

L’Orfeó Lleidatà va ser l’escenari de la celebració del 
Dia de la Música d’enguany, que va comptar amb la 
presència de la FAC, la XTAC i l’Acadèmia de la Música. 

L’acte va servir per fer un petit tast del que serà la producció 
de la temporada vinent, «Una Altra Estrena», del grup 
SUS4. Durant l’acte es va fer també lectura del manifest 
conjunt, aquest any a càrrec de Montserrat Morera, del 
Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià i l’actuació de la 
«Big Band» de l’Orfeó Lleidatà.

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

Termini per enviar les places becades: 
• 4r trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de 2019

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

El Centre Moral de Gràcia va acollir el Dia del Teatre 
2019 

Foto de família a l’Orfeó Lleidatà
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L’ANÀLISI HISTÒRIC DELS 
ATENEUS DEL PLA D’URGELL 
AL SEGRIÀ ÉS EL GUANYADOR 
DE LA VI BECA DE RECERCA 
HISTÒRICA TERRA D’ATENEUS

L’Institut Ramon Muntaner i la Federació d’Ateneus de 
Catalunya han concedit la «VI Beca de Recerca Històrica 
Terra d’Ateneus» a la proposta de treball “Del Pla 

d’Urgell al Segrià: anàlisi històrica dels ateneus populars”, 
presentada per Montse Baiges i Gerard Pamplona.

El treball permetrà dotar a la ciutadania i al món acadèmic 
d’un nou enfocament sobre els ateneus populars i el 
seu transcendental impacte a escala municipal en el 
desenvolupament de la cultura catalanista del Principat, 
a més de ser un dels principals impulsors i alhora resultat 
de l’esperit associacionista de la nostra societat. El jurat 
va valorar molt positivament el fet que es tracti de l’estudi 
d’un àmbit territorial on s’han fet pocs treballs similars en 
l’actualitat i el que interrelacioni dues realitats comarcals 
diferents però properes.
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PROJECTES I ACTIVITATS

Concedida la VI Beca Terra d’Ateneus

LA FAC RENOVA ELS DOS 
NOUS PORTALS WEB

A partir d’ara, els portals ateneus.cat (FAC) i xtac.
ateneus.cat (XTAC), tenen una nova imatge renovada. 
Les noves webs són obra de l’empresa Cryogènica 

(FAC) i l’entitat iWith.org (XTAC), i disposaran de noves 
funcionalitats internes, a banda dels canvis estètics. La 
nova web de la FAC incorpora una novetat molt important: 
l’Àrea d’Entitats, que donarà accés a la potent base de 
dades d’ateneus que gestionarem des de la Seu central 
de la FAC. Des de Secretaria s’han enviat els accessos 
pertinents a totes les entitats perquè gestionin les seves 
dades, es puguin penjar esdeveniments a l’agenda, 
i d’altres coses. Per a més informació cal posar-se en 
contacte amb secretaria

PARTICIPA I PROPOSA 
ACCIONS CONCRETES PER 
DONAR COMPLIMENT AL 
MANDAT DEL CONGRÉS!

El dia 4 de maig es va celebrar la Cloenda del 6è Congrés 
d’ateneus de Catalunya, on es van votar els objectius 
extrets dels debats que s’han anat treballant al llarg 

d’aquests mesos.

Ara, des del 13 de maig fins el 30 de desembre, obrim un 
període per a proposar accions concretes per a cada un 
dels objectius aprovats. Les propostes es poden fer a través 
del portal participa.ateneus.cat, on trobareu publicats 
cada un dels objectius aprovats.

Una vegada finalitzat aquest període es recolliran les 
propostes d’accions concretes a dur a terme per part de 
la FAC així com per part de les entitats, i d’aquestes es 
redactaran les conclusions definitives.
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La Federació d’Ateneus de Catalunya ja té enllestida la 
2a Trobada Nacional. En aquesta ocasió serà a Tàrrega, 
a l’Urgell, i hi estan convidats tots els ateneus federats 

i els seus socis. Pel que fa a les inscripcions, aquestes 
s’obriran durant el mes de setembre, però el programa ja 
està pràcticament enllestit.

La trobada es desenvoluparà el cap de setmana del 18 
(divendres al vespre) i el 19 (dissabte) d’octubre. S’hi 
inclouran la projecció del documental «Ateneus: llavor 
de llibertat», amb la participació del seu director, Sergi 
Sandúa a qui les entitats podran interpel·lar.

Com va passar l’any passat, les entitats podran participar 
de la visita cultural a Tàrrega fent la «Ruta Pedrolo». 
Hi haurà el dinar d’entitats i posteriorment, el joc 
participatiu entre ateneus, amb una sèrie de premis per 
als vencedors. Enguany serà necessari que tothom afini 
les seves capacitats tecnològiques per poder-hi participar 
amb èxit.

Durant la trobada també es presentaran les conclusions 
del 6è Congrés d’Ateneus. Des de la Federació posarem 
autocars gratuïts per poder desplaçar-se a Tàrrega des de 
Barcelona, Reus i Girona. Un cop allà, hi haurà la possibilitat 
de fer nit en un dels hotels de la zona. De totes aquestes 
qüestions, la Federació n’informarà convenientment quan 
s’obri el període d’inscripcions.
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ESPECIAL 2A TROBADA NACIONAL D’ATENEUS

A PUNT LA 2a TROBADA NACIONAL 
D’ATENEUS, QUE SERÀ A TÀRREGA
La Delegació Territorial de Ponent pren el relleu organitzatiu de Girona en 
l’organització d’una Trobada Nacional d’Ateneus. En aquella ocasió, els ateneus 
participants van gaudir dels encants de La Cate i van poder visitar l’estat de les 
obres del Casino Menestral Figuerenc, un colós cultural al bell mig del centre 
de Figueres. Enguany, els ateneus es tornen a citar a Tàrrega el cap de setmana 
del 18 i 19 d’octubre.

Trobada
Nacional
d’Ateneus

2a
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