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PASSEM COMPTES

En aquesta edició de l’esdeveniment més important que 
organitza la FAC al cap de l’any, s’han repartit els tres 
premis de cadascuna de les sis categories que entraven a 
concurs, i que han aplegat un total de 61 candidatures. 
Els guardons han premiat dues entitats de la ciutat 
de Lleida (el Cercle de Belles Arts i la Fundació Orfeó 
Lleidatà), i dues més al Maresme (la Societat Cultural 
Sant Jaume de Premià de Dalt i el Centre Moral d’Arenys 
de Munt). Les altres dues entitats guanyadores han estat 
l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt i l’Associació Cultural 
l’Esplai de l’Ametlla de Merola.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha insistit 
en la necessitat de fer arribar la veu de l’ateneisme a 
tots els punts cardinals del país «de nord a sud i d’est 

ELS 30ens PREMIS ATENEUS 
EXPANDEIXEN EL MOVIMENT 
ATENEÍSTIC ARREU DEL PAÍS
La Federació d’Ateneus de Catalunya va celebrar el passat 9 de desembre 
al Palau de la Generalitat la 30a edició dels Premis Ateneus, una fita de 
l’associacionisme vinculat a la cultura popular en presència de la consellera 
de Cultura, Mariàngela Vilallonga.
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a oest», i s’ha declarat «ferma seguidora del moviment 
ateneístic».

Durant la cerimònia s’ha fet entrega també dels 
diplomes d’aniversari a les entitats que el 2019 han fet 
anys. Enguany hi ha hagut cinc entitats que fan anys: 
l’Ateneu de Tàrrega, el Casal Catòlic de Sant Andreu de 
Barcelona i el GEiEG, que celebren 100 anys, i el Casino 
l’Aliança del Poblenou de Barcelona i el Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia de Barcelona, que fan 150 anys. El 
concert ha estat amenitzat pel trio compost per Namina, 
Lali Barenys i Carles Bertran, que han presentat un 
fragment de l’espectacle ‘Volem (si Volem)’. Al sortir, els 
assistents han rebut un petit obsequi.

                Els premiats a la 30a edició dels Premis Ateneus

30a
edició
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VISITES A ENTITATS NO FEDERADES
23.   Casal de Calaf

CALAF (Anoia)

VISITES A ENTITATS QUE S’HAN 
FEDERAT:
24.   Casino de Granollers Club de 

Ritme 
GRANOLLERS  (Vallès Oriental)

25.   Centre Comarcal Lleidatà 
BARCELONA (Barcelonès)

BAIXES ENTITATS FEDERADES:
26.   Centre Cultural i Recreatiu  

El Progrés
MARTORELL (Baix Llobregat)

27.   Guiametans per l’Ateneu 
ELS GUIAMETS (Priorat)

28.   Associació per a la Difusió del 
Folklore
BARCELONA (Barcelonès)
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VISITES I ASSISTÈNCIES A ENTITATS

Entre els mesos de finals de juliol de 2019 a finals de desembre 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 I ASSISTÈNCIES A ENTITATS 
FEDERADES:
1.  Associació Ateneu Centre 

Democràtic i Progressista
CALDES DE MONTBUI (Vallès 
Oriental)

2.   Associació Cultural Ateneu 
Golmesenc
GOLMÉS (Pla d’Urgell)

3.   Ateneu Barcelonès
BARCELONA (Barcelonès)

4.  Ateneu de Tàrrega
TÀRREGA (Urgell)

5.  Ateneu Unió
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ - 
COLÒNIA GÜELL (Baix Llobregat)

6.  Casal Camprodoní
CAMPRODON (Ripollès)

7.  Casal Cultural de Tremp
TREMP (Pallars Jussà)

8. Casal de LLavaneres
LLAVANERES (Maresme)

9. Casal de Vila-Rodona
VILA-RODONA (Alt Camp)

10. Casino l’Aliança del Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)

11. Casino Prado Suburense
SITGES (Garraf)

12. Centre d’Amics de Reus
REUS (Baix Camp)

13. Centre Fraternal
PALAFRUGELL (Baix Empordà)

14. Centre Obrer
LA SÈNIA (Montsià)

15. Cercle Català de Madrid
MADRID (Madrid)

16.  El Centre
LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix 
Penedès)

17. Foment Cultural i Artístic
SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat)

18. Foment Hortenc
BARCELONA (Barcelonès)

19.  Grup Excursionista i Esportiu 
Gironí
GIRONA (Gironès)

20.   La Lliga Comercial Industrial i 
Agrícola
CAPELLADES (Anoia)

21.   Patronat de la Catequística
FIGUERES (Alt Empordà)

22.   Societat Cultural i Recreativa La 
Cumprativa 
LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix 
Penedès)
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PREMIS ATENEUS 2019. LLIURATS AL PALAU  
DE LA GENERALITAT EL 9 DE DESEMBRE

EL CASINO DE GRANOLLERS CLUB 
DE RITME I EL CENTRE COMARCAL 
LLEIDATÀ ES FEDEREN A LA FAC

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha federat recentment 
dos ateneus: el Casino de Granollers Club de Ritme, i el Centre 
Comarcal Lleidatà, que hem referenciat a les notícies de la 

Delegació de Barcelona Ciutat.

El Casino de Granollers és un dels ateneus més històrics del país, 
i el 2020 celebrarà 140 anys. La centenària entitat, fundada el 
setembre del 1880, és una de les poques societats de la capital 
del Vallès Oriental que haurà trepitjat, a data d’avui, tres segles, 
i per això vol celebrar d’una forma especial i molt digna aquesta 
efemèride, perquè tots els seus associats I tots els granollerins en 
general se’n puguin sentir ben orgullosos. Amb aquesta avinentesa 
s’ha aprofitat per signar el conveni amb la FAC, en una trobada 
entre Pep Morella i el president de l’entitat vallesana, Josep Rius. 

LA FAC PARTICIPA A 
UN ÀGORA CULTURAL 
ANDALÚS

El secretari de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, Esteve Torrent, va participar el 
passat 28 de setembre a una trobada sobre 

les identitats culturals i nacionals catalanes i 
andaluses. El workshop s’anomenava ‘Ágora 
Cultural: andaluces conectados’, i es va celebrar 
a Jerez de la Frontera. L’àgora va ser inaugurat 
pel reconegut ateneista andalús Antonio Manuel 
Rodríguez, que va pronunciar la ponència 
‘Andalucía, siglo XXI’. La trobada, que es va 
allargar durant tot el cap de setmana, va servir 
també per veure altres visions com ara les que 
proposava Paula Ruiz sobre igualtat i feminisme.

30a
edició

PREMIS A LA COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA
1r   ARTS: Revista de comunicació del fet artístic 

i cultural, Cercle Belles Arts de Lleida

2n   Pla de millora en la comunicació amb 
els associats, Centre Moral i Cultural del 
Poblenou de Barcelona

3r  Imatge Corporativa del 40è aniversari, 
Ateneu Popular de la Fuliola

PREMIS A LA CREATIVITAT ARTÍSTICA
1r  Enregistrament en CD de la música popular 

de l’Ametlla de Merola, 
Associació Cultural Esplai de L’Ametlla de 
Merola

2n.  Les Gitanes d’Arenys de Munt, 
Centre Moral d’Arenys de Munt

3r  B.A.Q. (Beatles Abba i Queen), 
Cor Vivace del Cercle de Gràcia de Barcelona

PREMIS A LA CAPACITAT D’INNOVACIÓ
1r  Junts, Fundació Orfeó Lleidatà

2n  Festival Escena Penedès, 
Casal Societat La Principal de Vilafranca del 
Penedès

3r  Anàlisi i definició de les necessitats de llocs 
de treball per a la professionalització de la 
gestió, 
EL Círcol de Badalona

PREMIS AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
1r  Gastro Vívelus, Ateneu L’aliança de Lliçà d’Amunt

2n  Connecta’t al Blau, Aprenem, Associació per la 
Inclusió de Persones amb Trastorn de l’Espectre 
Autista de Barcelona

3r  1r Cicle de Xerrades sobre història i patrimoni  
dels Pallars, Associació de Cultura Comú de 
Particulars de La Pobla de Segur

PREMIS JOVE, PROPOSA!
1r  Projecte REC, Societat Cultural 

Sant Jaume de Premià de Dalt

2n  Micro Obert, Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera

3r  CONEIX i EN PARLEM: el 
cineclub, una finestra al món, 
Associació Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià de Barcelona

PREMIS AL TREBALL EN XARXA
1r  Trenquem l’heteropatriarcat a 

Arenys de Munt, Centre Moral 
d’Arenys de Munt

2n  Dimarts Disruptius, Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera

3r  Rotllanes en xarxa, Associació 
Centre Cultural Sant Vicenç de 
Sarrià de Barcelona
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JORNADA DE FORMACIÓ A 
LA DELEGACIÓ TERRES DE 
PONENT

El passat mes de setembre es va realitzar una 
jornada de formació a l’Ateneu Golmesenc 
adreçada a les entitats que formen part de la 

Delegació Terres de Ponent. Van assistir-hi un total 
de 9 entitats amb amb una vintena d’assistents. 
Josep Soler va ser l’encarregat de conduir una sessió 
orientada a conèixer les noves eines de finançament 
que sorgeixen principalment de les noves tecnologies 
i a través d’internet, repassant totes les plataformes 
digitals i les seves particularitats. Totes les persones 
que hi van assistir van rebre la informació amb 
força interès, donat que la temàtica els hi era força 
desconeguda i, alhora, resultava de molta utilitat 
per trobar noves vies de finançament pels projectes 
i activitats que s’impulsen des de les entitats. Les 
valoracions posteriors a la jornada de formació van 
ser molt positives i es va remarcar que s’hauria de 
donar continuïtat a aquest tipus de xerrades

EL CICLE DE CANTAUTORS 
NOSTRADES JA ESTÀ EN MARXA

Aquestes darreres setmanes hem estat immersos en els 
concerts del cicle de cantautors Nostrades, que durant els 
mesos d’octubre i desembre s’han anat realitzant a gairebé 

totes les entitats de la Delegació Terres de Ponent. El cicle ha 
comptat amb 15 actuacions que han tingut un èxit notable 
que ens fa plantejar en un futur donar continuïtat a aquesta 
iniciativa. La idea principal en què basem aquesta activitat en 
xarxa, és promoure la música de proximitat creada a les nostres 
contrades per divulgar-la al territori més proper, tot oferint als 
ateneus i entitats culturals de la delegació una proposta per 
incloure a la seva programació. Els cinc cantautors del cicle 
es van poder retrobar en una actuació conjunta a l’Ateneu de 
Tàrrega en el marc de la 2a Trobada Nacional, el 16 de novembre.

EL CASAL CULTURAL DE TREMP 
CELEBRA EL 90 ANIVERSARI

Aquest any el Casal Cultural de Tremp celebra el seu 90 
aniversari. Es tracta d’una entitat fundada el 1929, i que 
va tenir diversos noms com Casal Popular de Cultura o Casal 

Catòlic Cultural, fins que l’any 2000 adopta la denominació 
actual de Casal Cultural. En els seus inicis un grup d’aficionats 
al teatre va moure fils per construir el primer edifici del casal 
juntament amb una pista esportiva. L’objectiu era apropar la 
cultura a les persones de la població. Amb els anys van haver 
de canviar de local, i ara es troben a la segona planta de la 
biblioteca de Tremp, on tenen una sala polivalent que els 
serveix d’espai per fer-hi exposicions, conferències o cursos. 
També disposen d’un bar que els permet organitzar diferents 
activitats. L’acte central de celebració tindrà lloc el proper 30 de 
novembre a partir de les 19h. amb la inauguració de l’exposició 
«90 aniversari del Casal», l’actuació de l’Orfeó de Tremp i el 
grup de teatre Teatremp, així com un sopar d’aniversari com a 
cloenda de l’acte.

Meritxell Gené, una de les cantautores del cicle 
‘Nostrades’

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL
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EL PRESIDENT DE LA FAC  
I LA DELEGADA TERRITORIAL 
ES REUNEIXEN AMB LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

En una reunió entre el president de la FAC, Pep Morella, i 
la Delegada de les Comarques Gironines, Olga Porterias, 
amb la Diputació de Girona es va presentar el projecte 

que estan treballant les quatre diputacions de Catalunya 
al voltant d’una Mancomunitat Cultural, que formarà la 
Generalitat de Catalunya i aquestes quatre diputacions. Des 
de la Diputació de Girona es van exposar també les dues 
línies amb les que treballen per oferir finançament: les 
inversions en el ‘Pla de Monuments’, on es poden acollir 
edificis amb interès patrimonial, tant si son privades com 
publiques. Si tenen declarat com a Bcin i Bcil ajuda però no 
es necessari. També es demana que hi hagi un conveni per 
la utilització publica (en cas de ser privat). Per altra banda, 
la creació de públics, per l’activitat cultural. La Diputació 
va recordar que algun ateneu, per exemple La Cate, ja es 
presenta en aquesta subvenció.

LA DELEGACIÓ RENOVA  
JUNTA RECTORA I  
ESCULL OLGA PORTERIAS  
COM A NOVA DELEGADA

El passat mes d’octubre es va aprovar la composició de 
la junta rectora de la delegació de Girona. La junta esta 
formada per l’Olga Porterias (La Cate, Figueres); Amat 

Carreras (Primer Casino de Blanes), Eduard Ayats (Casino 
Menestral Figueres), Joan Martinez (Societat la Fraternitat 
de Sant Llorenç de la Muga), Patricia Linares (Amistat de 
Cadaqués), Josep Mª Vicens (Nou Casino de la Constància 
de Sant Feliu de Guíxols) i Eduard Galobardes (Casino 
Llagosterenc). La nova junta amb l’Olga Porterias com a 
delegada comença amb ganes de fer feina i activar la 
delegació de Girona. El primer punt es trobar un tècnic que 
doni suport, organitzar una formació conjunta d’interès 
per tots els ateneus gironins i reunir-se amb la diputació 
de Girona. La delegada s’incorpora amb ganes també de 
visualitzar les dones i el jovent en el món dels ateneus. 
Durant el mes de novembre es va assistir a la 2a Trobada 
d’Ateneus, a la reunió de la delegació i es van visitar ateneus 
membres, tot amb el suport de la junta de la federació.

RIPOLLÈS

GARROTXA

LA CERDANYA

ALT EMPORDÀ

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

GIRONÈS

L’ESTANY

EL PASTORETS TORNEN  
AL TEATRE DE LA CATE  
VINT-I-SIS ANYS DESPRÈS

La sarsuela ‘El Primer Nadal dels Pastors’ es tornarà a 
representar a l’escenari del Patronat de la Catequística 
de Figueres aquestes festes nadalenques després de 

vint-i-sis anys d’escenificar-se al Teatre Municipal El 
Jardí de la capital de l’Alt Empordà. Aquest retorn era 
molt esperat per La Cate perquè aquesta versió musical 
dels tradicionals Pastorets va ser la primera activitat 
teatral que va dur a terme l’entitat, ara fa noranta-sis 
anys, i s’havia posat en escena cada Nadal amb l’únic 
parèntesi dels anys de la gerra civil. Tant la lletra com la 
partitura de l’obra van ser escrites per mossèn Rossend 
Fortunet, un dels fundadors de l’ateneu figuerenc. 
L’Associació Els Pastorets de Figueres és l’encarregada 
de produir un espectacle que aplega prop d’un centenar 
d’actors i actrius a dalt de l’escenari, i que, a més, 
compta amb la col·laboració de l’orquestra Versatile 
del Casino Menestral Figuerenc per tal d’interpretar 
la música en directe. 
Les funcions seran 
els dies 26, 28 i 29 
de desembre i 4 de 
gener, a les 6 de la 
tarda.
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LA DELEGACIÓ DE BARCELONA 
ORGANITZA «CAMINS 
D’ATENEUS»

El passat diumenge 24 de novembre, una trentena 
de persones van participar en la primera edició de 
la «Camins d’Ateneus», una activitat que va generar 

cohesió, coneixement i solidaritat, i que va unir els barris 
de Gràcia i Horta, a través d’una marxa de poc més de vuit 
quilòmetres amb una pujada a la bateries del Carmel a la 
meitat del recorregut.

«Camins d’Ateneus» va donar l’oportunitat als inscrits de 
visitar 6 de les entitats adherides a la Delegació Territorial, 
i conèixer algunes coses sobre elles, amb una petita visita 
explicativa a cadascun d’aquests ateneus. Així, el Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia va ser l’inici d’un recorregut 
que es va allargar fins els Lluïsos d’Horta. Enmig, entitats 
tant de Gràcia (el Centre Moral i Instructiu, El Cercle de 
Gràcia i els Lluïsos de Gràcia), com d’Horta (l’Ateneu 
Hortenc, Foment Hortenc i Lluïsos d’Horta) van poder ser 
visitats. La sortida era lúdica i també solidària. L’import 
íntegre de les inscripcions de la marxa va ser destinat  al 
Projecte «Caliu, Espai d’acolliment» del barri d’Horta, una 
iniciativa de les cinc parròquies de l’Arxiprestat d’Horta 
que dona servei a persones sense sostre. Degut a l’èxit 
d’aquesta iniciativa, la Delegació està valorant organitzar 
noves edicions d’aquesta marxa per altres barris de 
Barcelona, que no només va permetre descobrir i visitar 6 
entitats emblemàtiques adherides a la delegació i els seus 
entorns, sinó també conèixer alguns detalls històrics del 
seus entorn a través d’un sistema de QRs personalitzats 
per a cada entitat, que els marxants van poder anar 
consultant a cada punt del recorregut.

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

JORNADA DE FORMACIÓ 

La gestió econòmica valenta» va ser el títol de la jornada 
de formació que la Delegació Territorial de Barcelona 
va organitzar el passat dissabte 9 de novembre a la seu 

de la Societat Cultural i Esportiva La Lira. Aquesta jornada 
va tenir un ponent de luxe, l’Eugeni Hosta, extresorer 
dels Lluïsos de Gràcia, i les persones assistents van poder 
treballar i debatre amb ell sobre la millor forma d’utilitzar 
de forma eficient els recursos disponibles de les entitats i 
disposar de les eines d’anàlisi i de gestió pressupostària i 
comptable per tal de fer l’anàlisi de pèrdues i guanys que 
defineixi les possibilitats pressupostàries d’inversions de 
l’entitat.

UNA NOVA ENTITAT ENTRA  
A FORMAR PART DE LA 
FAMÍLIA DELS ATENEUS DE  
LA DELEGACIÓ DE BARCELONA

La Delegació està d’enhorabona aquests dies amb la 
incorporació d’una nova entitat, el Centre Comarcal 
Lleidatà. Aquesta entitat declarada d’utilitat pública 

va ser fundada l’any 1927 amb l’objectiu d’esdevenir un 
centre de difusió cultural, empresarial i artístic de les 
terres de ponent a Barcelona. L’any 1993 va ser reconeguda 
amb la Creu de Sant Jordi i el 2002 amb la medalla 
d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona. 
Actualment, gairebé 500 persones associades gaudeixen 
de les activitats que es programen a la seva seu a la 
cèntrica plaça Universitat de Barcelona. El Centre Comarcal 
Lleidatà disposa d’unes instal·lacions de 1.000 m2 que 
properament seran reformades per donar un millor servei i 
comoditat a les persones que la visiten. Amb aquesta nova 
incorporació, la Delegació de Barcelona assoleix la xifra de 
25 entitats federades i aconsegueix tenir representació a 
tots els districtes de la ciutat. 

«



7

AMADEU MARTÍ, NOU 
DELEGAT TERRITORIAL DE LES 
COMARQUES TARRAGONINES

El passat dissabte 9 de novembre els ateneus que 
conformen la Delegació de les comarques tarragonines 
es va reunir al Casal de Vila-rodona. Entre els diversos 

punts que es van tractar s’han de destacar els punts 
informatius sobre la trobada que la FAC i la Delegació va 
tenir amb la Diputació de Tarragona el mes d’octubre i 
l’enfocament que caldrà donar a la 3a Trobada Nacional 
d’Ateneus que precisament s’haurà de celebrar en algun 
dels pobles de la zona el pròxim 2020. Però el punt més 
important va ser la renovació de la Junta Rectora de la 
Delegació, que actualment estarà formada per les següents 
persones:

 • Amadeu Martí Gascón del Centre d’Amics de Reus

 • Josep Maria Ferran Torrent de l’Ateneu de Tarragona

 •  Ramon Sicart Batet de la Cumprativa de Llorenç 
del Penedès

 • Josep Robert Segarra del Casal de Vila-rodona

Finalment, el Plenari va agrair la tasca que la Junta 
Rectora sortint ha desenvolupat en els darrers dos anys en 
consolidar la Delegació i donar a conèixer el projecte de la 
FAC al territori.

El plenari de la delegació ha escollit posteriorment com 
a Delegat Territorial l’Amadeu Martí del Centre d’Amics 
de Reus. El Plenari va agrair la tasca que la Junta Rectora 
sortint ha desenvolupat en els darrers dos anys en 
consolidar la Delegaci i donar a conixer el projecte de la 
FAC al territori.

SORTIDA CULTURAL  
A VILA-RODONA.  
VISITA AL COLUMBARI ROMÀ  
I A LES INSTAL·LACIONS  
DE LA COOPERATIVA  
DE VILA-RODONA

Després de fer la reunió plenària del 9 de novembre, 
els assistents van dinar al mateix Casal de Vila-
rodona. Un cop dinats, començà la part més cultural 

de la trobada plenària. En primer lloc, els assistents van 
gaudir d’una visita a les restes del columbari romà situat 
al terme municipal de Vila-rodona i que és datat del segle 
I, un edifici de planta rectangular que té relació amb el 
ritu funerari practicat pels romans.

Finalment, el grup es va dirigir a les instal·lacions de 
la Cooperativa de Vila-rodona on es va fer una visita 
per les seves instal·lacions interiors. L’edifici, planejat 
per l’arquitecte Cèsar Martinell, destaca per la seva 
arquitectura noucentista. Un cop finalitzada la visita, els 
integrants del grup van gaudir d’un tast de cava elaborat 
per la mateixa Cooperativa i van donar per tancades les 
activitats culturals de la trobada. 
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DELEGACIONS TERRITORIALS

MONTSIÀ

BAIX EBRE

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRE

BAIX 
CAMP

ALT CAMP BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

CONCA
DE BARBARÀ

TERRA ALTA

JORNADA DE FORMACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMARQUES 
TARRAGONINES

El mateix dissabte del Plenari es va fer, a les comarques tarragonines i aprofitant que un total de 9 entitats es trobaven 
reunides a Vila-rodona, una xerrada formativa impulsada per la FAC i la Delegació. La formació va anar a càrrec 
de Javier Gómez Abellana, soci d’Arç Cooperativa serveis integrals d’assegurances. La temàtica va girar al voltant 

de les tipologies d’assegurances que han de tenir els ateneus en relació a contractes de lloguer o les assegurances de 
responsabilitat civil. En cap cas va ser una xerrada lineal del ponent, sinó que hi van haver nombroses intervencions dels 
assistents per preguntar dubtes o qüestions referents a la seva pròpia casuística. 
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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: 

ITINERARIS 

ITINERARIS LITERARIS DEL LLIBRE «DONES DE 
BARCELONA» AMB LA SEVA AUTORA, ELISENDA ALBERTÍ

Fem un grup per vosaltres. Només cal que ens contacteu i ens digueu el dia i 
hora que voleu fer alguns dels sis itineraris possibles.

Si voleu més informació del llibre, llegir un capítol, veure imatges…  
http://albertieditor.cat/index.php?route=product/product&product_id=61

Contacte:  Elisenda Albertí - T. 932 071 887 - info@albertieditor.cat 
Cost: 130 € / grup - Durada: de 1,30 a 2 hores

Lloc: Barcelona

EXPOSICIÓ

5 EXPOSICIONS OFERTES PEL MEMORIAL 1714

5 exposicions disponibles per cedir temporalment als Ateneus que ho demanin.

OPCIONS D’ACTIVITAT:

 1.   Memorial 1714 realitza una cessió temporal de les seves exposicions a les 
entitats que ho sol·licitin.

 2.   La cessió de les exposicions és per un període de temps aproximat de 21 
dies, incloent-hi la recollida i retorn de l’exposició. Segons necessitats 
aquest període pot ser superior o inferior.

 3.   Memorial 1714 realitza la conferència de presentació de la exposició, per 
explicar en detall el seu contingut, les entitats ho sol·liciten.

 4.   El transport de recollida i retorn de l’exposició són responsabilitat de 
l’entitat.

EXPOSICIONS:

5 Exposicions de divulgació de la història de Catalunya del segle XVIII.

 A.  La Guerra de Successió i la Pèrdua de l’Estat.

 B.  Defensors de les Llibertats de Catalunya 1705-1704.

 C.  El Regne de Catalunya fins a 1714.

 D.  L’Intent d’Anorrerar un Poble 1714-1725.

 E.  Barcelona 1714 Jacques Rigaud Crònica de Tinta i Pólvora.

>  Les exposicions tenen un format estàndard de 21 plafons de 70 x 100 cm.

>   En la inauguració de l’exposició es pot fer una conferència de presentació del 
tema.
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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.

CONVENIS

CONVENI AMB LA COOPERATIVA OPCIONS 

La FAC ha arribat a un acord amb la cooperativa OPCIONS, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2020, 
i portarà diversos beneficis a les nostres entitats associades. Els ateneus federats s’incorporaran 
automàticament com a usuaris d’Opcions, podent gaudir de diferents avantatges en diverses 
empreses i sectors de consum. El cost de pertànyer a Opcions l’assumirà la FAC.

EMPRESES ASSOCIADES I DESCOMPTES PER A LES ENTITATS:

SOM ENERGIA: Contracta la llum amb Som 
Energia i estalvia’t pagar els 100€ de capital 
social.

SOM CONNEXIÓ: Contracta els serveis de 
telefonia i ADSL i estalvia’t pagar els 100€ 
de capital social. 

SOM MOBILITAT: Fes l’aportació de capital 
a Som Mobilitat (10€) i t’emportes 5 
hores gratuïtes d’ús d’un dels seus cotxes 
elèctrics.

SOM CONFORT SOLAR: 100€ de descompte 
en les compres de plaques solars i 5% de 
descompte en la resta de serveis.

CELOBERT: 5% de descompte en tots els seus 
serveis: construcció de planta nova, reformes, 
etc.

MOLSA: 5% de descompte en tots els seus 
productes per cada acumulació de 50€ de 
compres al llarg de 2 mesos.

A GRANEL: 5% de descompte en la compra 
online de productes de neteja.

FENT PAÍS: 10% de descompte en la compra de 
paquets d’experiència a través del web.

ABACUS: 5% de descompte en la compra en 
qualsevol de les seves botigues.

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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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.

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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TRES ENTITATS CELEBREN  
ELS 130 ANYS PUJANT AL CIM  
DEL MONTMELL

El delegat de la Delegació Territorial de Barcelona Ciutat, 
Oriol Hosta, i membre de la direcció de la FAC, ha 
acompanyat aquest cap de setmana tres entitats que 

enguany celebren 130 anys, pujant al cim del Montmell. 
Aquestes entitats són: La Massa de Vilassar de Dalt, el 
Centre de Llorenç del Penedès i la Lira del Vendrell. La 
jornada es va celebrar en un gran ambient muntanyista, 
una tradició molt arrelada al país. Moltes Felicitats per la 
feina que feu!

TALLERS DE PESSEBRISME 
AMB SEGELL DE QUALITAT

Quatre entitats de Barcelona han estat impartint 
durant els mesos de novembre i desembre tallers 
de pessebrisme i de capgrossos. Les iniciatives, que 

s’emmarquen en la denominació ‘Ateneus X Cultura’, 
s’han desenvolupat durant les darreres setmanes pre 
nadalenques.

De la mà d’un especialista, Agustí Garcia, de l’Associació 
de Pessebristes de Barcelona, l’autor dels pessebres de 
la presidència de la Generalitat, el Museu Frederic Marés 
i del Monestir de Pedralbes, entre altres, tant l’Ateneu 
Barcelonès, com el Centre Moral i Cultural del Poblenou, 
El Centre Sant Vicenç de Sarrià i els Lluïsos de Gràcia, han 
rebut amb gran entusiasme i participació els tallers de 
pessebrisme, que ja s’havien organitzat en anys anteriors 
gràcies també i, sobretot, al suport de l’ICUB de Barcelona. 
Els alumnes han pogut descobrir totes les tècniques 
vinculades a aquesta especialitat en un ambient molt 
cohesionat i participatiu. 

A banda dels tallers de pessebrisme, Lluïsos d’Horta, a 
més de l’Orfeó Martinenc i l’Ateneu del Clot, han estat 
organitzant tallers de construcció de Capgrossos, una altra 
tradició ben arrelada al territori que també forma part 
d’aquesta iniciativa d’‘Ateneus x Cultura’.
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ENTITATS

LA NOVA SEU DEL CENTRE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS, I LA 
DELS PROPIS DE BARCELONA 
VEUEN LA LLUM

ELS PROPIS HAN PRESENTAT EL PROJECTE DE 
REFORMA DE LA SEVA SEU AL DISTRICTE DE NOU 
BARRIS DE BARCELONA

El Centre Cultural Els Propis de Nou Barris està de 
celebració. Aquesta entitat amb més de 90 anys 
d’història ha presentat una reforma que canviarà per 

complet la seva seu del carrer Via Júlia. La reforma, que es 
preveu que costarà 500.000 €, serà finançada per l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB), la Generalitat, la Diputació 
de Barcelona i el CC Els Propis. Segons la junta de l’entitat, 
les obres començaran d’aquí poc i tindran una durada 
d’un any i mig. Mentre durin, traslladaran la seva activitat 
a altres espais del districte de Nou Barris.

EL CENTRE LLORENÇ DEL PENEDÈS ESTRENA NOVA 
SEU

El Centre Llorenç del Penedès ha estrenat nou local amb 
la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela 
Vilallonga, la presidenta de la Diputació de Tarragona, 

Noemí Llauradó, l’alcalde de la vila, Jordi Marlès, i el 
president del Centre, Josep Ma Vinyes. Per part de la FAC, 
hi ha assistit la vocal de la Junta Directiva de la FAC, Pilar 
Firmas, i el membre de la Junta de la DT de les Comarques 
Tarragonines, Josep Robert.

Després d’anys d’obres, l’entitat baix penedesenca obre 
les portes de la nova seu després de diversos anys d’obres. 
Durant aquest temps, s’ha construït l’edifici en un nou 
solar. L’entitat recordarà, a més, el 130è aniversari aquest 
any amb un petit homenatge al qui va ser president de 
la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, i 
vicepresident del Centre, Josep Rafecas, traspassat ara fa 
gairebé un any.
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CIUTAT LLUNYANA, 
L’ESPECTACLE RESIDENT DE 
LA XTAC, ES POSA EN MARXA

La companyia Oblideu-vos de nosaltres ha començat 
els assajos de l’espectacle Ciutat Llunyana als Lluïsos 
d’Horta. Aquesta obra, escrita i dirigida per Evelyn 

Arévalo, va guanyar la convocatòria de Residències 
Artístiques als Ateneus organitzada per la XTAC el passat 
més d’abril. 

La trama de Ciutat Llunyana es desenvolupa en una 
Barcelona en plena Guerra Civil. Entre bomba i bomba, 
la Rosalita Lulú (Mireia Ros), cupletista del Paral·lel en 
hores baixes, i en Constantí Canals (Carles Marigó), el 
seu pianista, es disposen a començar a assajar un nou 
espectacle al teatret que té la Rosalita. Els assajos es 
succeiran entre els records d’uns temps passats, els dubtes 
del present, la incertesa d’un futur que es dibuixa negre i 
unes trucades misterioses. 

Un dels atractius de Ciutat Llunyana serà veure a una 
actriu de renom com Mireia Ros a dalt de l’escenari. Tot i 
que els assajos tot just han començat, l’estrena de Ciutat 
Llunyana no serà fins al 15 de març.
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ENTITATS

LA FAC I LA COORDINADORA 
DE PASTORETS DE CATALUNYA 
IMPULSEN EL CALENDARI  
MÉS GRAN DE PASTORETS  
DE CATALUNYA

El passat 2018 la Federació d’Ateneus de Catalunya 
va impulsar per primera vegada la publicació del 
calendari de Pastorets que es representen als ateneus 

de Catalunya. L’experiència va ser tan reeixida que 
enguany, amb la col·laboració de la Coordinadora de 
Pastorets de Catalunya s’ha editat un anunci a El Punt 
Avui, que inclou totes les programacions de Pastorets del 
país, classificades per l’adaptació que segueixen, i on es 
pot trobar tota la informació necessària pel ciutadà per 
anar-hi. Paral·lelament, des del web de la FAC es poden 
seguir trobant tots els horaris de representacions de 
Pastorets d’ateneus que en celebren. 

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

Termini per enviar les places becades:
• 1r trimestre (gener – març): 22 d’abril de 2020 
• 2n trimestre (abril – juny): 18 de juliol de 2020 
• Casal d’Estiu / activitats d’estiu (juliol-agost): 25 de juny de 2020 

• 4r trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de 2020

+ info: www.ateneus.cat /ateneus@ateneus.cat / 93 2688130
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EL PROJECTE DE 
DINAMITZACIÓ CULTURAL,  
A L’ABAST

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

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. 

Per aconseguir tot això, s’ha posat a disposició de 
les entitats un tècnic especialitzat en animació 
sociocultural, que serà qui realitzarà el treball 
d’anàlisi, diagnosi, l’apropament a nous col·lectius i 
el document final resultant amb l’entitat contractant.

LA FEDERACIÓ D’ATENEUS 
I EL MAGAZÍN LA MIRA 
PREPAREN UNA EXPOSICIÓ

La Federació d’Ateneus de Catalunya i el magazín 
La Mira han encetat un projecte de col·laboració 
conjunt per fases, que radiografiarà i exposarà la 

repressió franquista als ateneus catalans, ara fa 80 
anys.

En els treballs i estudis previs s’han començat a 
documentar centenars de casos d’intervencions 
franquistes en ateneus, i amb tot aquest material 
s’anirà treballant en la confecció d’una exposició 
durant el primer semestre de l’any 2020. Aquest és 
un projcte que es pretén que pugui anar més enllà 
i es materialitzi amb d’altres iniciatives que puguin 
donar a conèixer de quina manera va incidir la 
dictadura en les entitats culturals catalanes i el teixit 
associacionista que representen els ateneus.
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PROJECTES I ACTIVITATS

APROPA’T A L’ATENEU

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha iniciat un projecte 
destinat a dones i infants que han passat per processos de 
violència masclista, per tal que aquests puguin refer llaços i 

enfortir l’autoestima a través de dur a terme activitats culturals 
als Ateneus.

Us agradaria que el vostre Ateneu formi part de la xarxa d’entitats 
que acull aquest projecte?

NOMÉS HEU D’INFORMAR A LA FAC DE:
–  Quantes places teniu disponibles.

–  Per quines activitats.

–  Per quines edats.

QUINES SÓN LES CONDICIONS?
–   La FAC assumirà el cost de l’activitat de les dones i infants que 

entrin per aquest projecte.

–   L’Ateneu ha d’assumir el cost de la quota de soci de les 
persones beneficiàries del projecte.

Animeu-vos a participar!

LA FAC CONTRACTA DUES 
TÈCNIQUES PER AL PROJECTE DE 
DINAMITZACIÓ JUVENIL

La FAC enceta una nova edició de l’exitós Projecte Jove. 
Aquesta iniciativa pretén millorar, fomentar i consolidar la 
participació i la implicació de joves en les accions i activitats 

que es duen a terme a les entitats federades d’arreu del territori, 
amb el suport d’un tècnic especialitzat en dinamització juvenil. 
Per aquesta edició, la Federació compta amb dues tècniques, la 
Núria Naval i la Sílvia Espinach, que seran les encarregades del 
desenvolupament del projecte a les entitats. 

L’objectiu que busca aquest projecte és el d’acostar persones 
joves de l’entorn de les entitats (ciutats, pobles i/o barris), 
perquè aquests esdevinguin un grup actiu dins dels ateneus, 
duent a terme una activitat que puguin escollir ells i elles 
col·lectivament durant el procés del Projecte.
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La capital de l’Urgell, Tàrrega, va acollir el dissabte 16 
de novembre la 2a Trobada Nacional d’Ateneus, un 
esdeveniment que va aplegar un centenar de persones a 
l’Ateneu de Tàrrega. La Federació d’Ateneus de Catalunya 
(FAC) i la Delegació de Terres de Ponent de la FAC van 
decidir celebrar aquesta trobada a aquest ateneu, una 
entitat que enguany celebra el centenari, perquè ha 
estat guardonada recentment amb la Creu de Sant Jordi.

En l’acte protocol·lari, l’alcaldessa de Tàrrega, la 
republicana Alba Pijuan, va posar en valor la importància 
dels ateneus en la nostra societat, des dels seus orígens 
a mitjan segle XIX fins ara, i la seva aportació a la ciutat 
urgellenca. El president de la FAC, Pep Morella, va agrair 
el treball que fan les entitats, com el mateix Ateneu de 
Tàrrega, mentre demanava seguir insistint en el treball en 
xarxa i la interconnectivitat entre entitats per reforçar el 
conjunt del teixit associatiu del país.

La 2a Trobada Nacional va comptar amb l’actuació dels 
cinc cantautors de quilòmetre zero que estan fent una gira 
amb el cicle Nostrades per tota la demarcació de Ponent. 
Meritxell Gené, Lo Pardal Roquer, El Fill del Mestre, 
Xavier Baró i Àngel Andreu van delectar els assistents amb 
una actuació d’una hora que ha culminat la gira que s’ha 
desenvolupat durant els mesos d’octubre i novembre i que 
té el potencial suficient per ser exportada a la resta del 
territori català.

La trobada va tenir el seu component lúdic: una visita 
guiada pel centre històric de la vila de Tàrrega per a tots 
els assistents, després d’una foto de família. La trobada 
va acabar amb un dinar d’entitats i amb la projecció del 
documental Ateneus: llavor de llibertat, una producció de 
la Federació d’Ateneus i Nosotros Films, que es va estrenar 
a la Filmoteca de Catalunya el passat mes de setembre i 
ara s’està projectant pels diversos ateneus del territori.
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L’ATENEISME ESTRENY 
LLAÇOS EN LA 2a 
TROBADA NACIONAL  
A TÀRREGA
El cicle de concerts de quilòmetre zero ‘Nostrades’, 
s’erigeix en el gran protagonista d’una trobada que ha aplegat un centenar de 
persones a l’Ateneu de Tàrrega, que enguany celebra cent anys.

Trobada
Nacional
d’Ateneus

2a

Els assistents a la 2a Trobada Nacional, amb l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan
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