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LA FEDERACIÓ D’ATENEUS
APROVA EL PLA DE TREBALL
PER AQUEST MANDAT
La Federació d’Ateneus de Catalunya va aprovar el passat mes de febrer el Pla
de Treball 2020-2023 que ha de ser el referent de treball tant per a la Junta
Directiva com per a l’Equip Tècnic de la Federació, per seguir aprofundint en
el creixement i expansió del moviment.
Tal i com ha defensat el president de la FAC, Pep Morella,
«Seguim treballant per enfortir el moviment ateneístic,
donant visibilitat dins la societat i les administracions,
a un col·lectiu cultural de mes de 90.000 persones».
El Pla compta amb 109 projectes grans, que contenen
una sèrie de tasques vinculades i espaiades en el temps
fins l’any 2023, any en el qual finalitza el mandat de
l’actual equip directiu. Entre alguns dels projectes
destacats s’hi compten la posada a punt de la Fundació
Ateneus, el desenvolupament del projecte d’Impacte
Social als Ateneus que es va presentar des de Cultura
l’any passat, el projecte de recerca de l’espoli franquista
als ateneus, un major desplegament de les delegacions

territorials o fites com el 40è aniversari de la FAC i el 7è
Congrés d’Ateneus.
Per aconseguir tot això caldrà que «busquem les
complicitats, participació i opinió dels 178 ateneus
associats per poder fer una FAC plural i atenta a les
noves realitats», com ha defensat el president Morella.
Un dels reptes d’aquesta junta és precisament fer
aquesta feina de recórrer territori per «poder conèixer
cadascuna de les vostres entitats, el caràcter, les maneres
de fer, singularitats... per poder treballar millor i més a
prop de vosaltres».

1
La junta a l’Assemblea de socis

infoFAC 49 març 2020

PASSEM COMPTES
VISITES I ASSISTÈNCIES A ENTITATS

E

ntre els mesos de desembre de 2019 a de març de 2020 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.	Grup Excursionista i
Esportiu Gironí
GIRONA (Gironès)

11

2.	Ateneu Barcelonès
BARCELONA (Barcelonès)

23

10
12

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

24
1

4.	Lluïsos d’Horta
BARCELONA (Barcelonès)

6

5.	Centre Moral i Cultural
del Poblenou
BARCELONA (Barcelonès)

7
8

17

16

6.	Associació Cultural i Recreativa
FALS (Bages)

21
19

7.	Casino de Granollers Club de
Ritme
GRANOLLERS (Vallès Oriental)

3
14
18

8.	Ateneu Popular de Ponent
LLEIDA (Segrià)
9.	Centre Comarcal Lleidatà
BARCELONA (Barcelonès)

BAIXES ENTITATS FEDERADES:
22

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

24. 	Associació Cultural Ateneu
de Manlleu
MANLLEU (Osona)

ANIVERSARIS

11.	Amics de Vilaller Associació
Cultural i Gastronòmica
VILALLER (Alta Ribagorça)

18.	Centre de Lectura de Reus
REUS (Baix Camp)

12.	Casal Cultural de Tremp
TREMP (Pallars Jussà)

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

13.	Centre Moral i Instructiu
de Gràcia
BARCELONA (Barcelonès)

20.	Orfeó Badaloní
BADALONA (Barcelonès)

14.	Orfeó Reusenc
REUS (Baix Camp)

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

15.	Societat l’Amistat
CADAQUÉS (Alt Empordà)

VISITES A ENTITATS NO FEDERADES

16.	Ateneu Popular de Ponent
LLEIDA (Segrià)

22. 	LA LIRA DE ROQUETES
ROQUETES (Baix Ebre)

17.	Ateneu Arenyenc
ARENYS DE MAR (Maresme)

23. 	SOCIETAT UNIÓ ESCAULENCA
LES ESCAULES (Alt Empordà)

2

2 4 13
9
5
20

(100 anys)
Ateneu Cultural i Recreatiu
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
(1920)
Foment Cultural i Artístic
SANT JOAN DESPÍ (1920)
(125 anys)
Societat Coral Obrera La Glòria
Sentmenatenca
SENMANAT (1895)
(150 anys)
Societat Cultural i Esportiva
La Lira
BARCELONA (1870)
Societat Recreativa El Retiro
SITGES (1870)
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PASSEM COMPTES
LA FEDERACIÓ D’ATENEUS
S’UNEIX A LA CAMPANYA
PER DEMANAR QUE
LA GENERALITAT DEDIQUI
EL 2% DEL PRESSUPOST
A LA CULTURA

L

a Federació d’Ateneus de Catalunya s’ha adherit a
la plataforma «Actua Cultura 2%», que reivindica un
increment del pressupost que la Generalitat actualment
dedica a Cultura fins a un 2%, una xifra que situaria a
Catalunya a la mitjana europea en despesa cultural. Actua
Cultura proposa també una regulació de polítiques de
planificació cultura, que n’activin el consum i que ajudin
a crear públics.
El grup impulsor d’Actua Cultura està format per les
empreses culturals del país, que representen el 98% del
sector, el 98% de la facturació i el 3,5% directe del PIB.
La plataforma denuncia que la reducció del pressupost
del Departament de Cultura en un 50% des de 2009 ha
provocat la destrucció progressiva del teixit empresarial
de l’àmbit amb la conseqüència que les xifres de consum
cultural han anat disminuint.

LA JUNTA DIRECTIVA
ES REUNEIX A L’ESPLUGA
DE FRANCOLÍ

D

’acord amb la voluntat d’anar reunint la Junta
Directiva de manera itinerant pels ateneus del
territori un cop cada tres mesos, l’equip que lidera
Pep Morella es va trobar el passat dissabte 29 de febrer
al Casal de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), en
una reunió que també va tenir un caràcter simbòlic ja que
el municipi va ser un dels més afectats pels aiguats del
mes d’octubre de 2019. La direcció de l’entitat va acollir la
junta de la FAC amb un esmorzar.
La reunió va servir per posar fil a l’agulla al projecte de
la FAC per als propers anys, i també per trobar-se, a la
tarda, amb una part de la Delegació de les Comarques de
Tarragona, per començar a preparar el que ha de ser la
propera Trobada Nacional, el 2021.

Des de la FAC convidem a tots els ateneus federats i a totes
les persones interessades en fer gran aquesta reivindicació
a què donin el seu suport a la iniciativa Actua Cultura 2%
a través d’un correu electrònic a l’adreça: actuacultura@
gmail.com

La Junta, al Casal l’Espluga de Francolí

Concentració a la Plaça del Rei de Barcelona
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VALL D’ARAN

ALTA
RIBAGORÇA

DELEGACIONS TERRITORIALS

PALLARS SOBIRÀ

ALT URGELL
PALLARS JUSSÀ
SOLSONÈS
NOGUERA

PLA
D’URGELL
SEGRIÀ

SEGARRA
URGELL

LES GARRIGUES

ÈXIT DE LES ENTITATS
DE PONENT ALS PREMIS
ATENEUS

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
«ATENEUS: LLAVOR DE
LLIBERTAT»

L

E

a Delegació Territorial de Ponent va assolir un
total de quatre premis en la trentena edició
dels Premis Ateneus celebrada al Palau de la
Generalitat el passat mes de desembre. La gala
va ser conduïda pel músic islandès Halldór Mar,
que presenta el programa de TV3 Katalonski, i el
president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella.
Les entitats premiades van ser en la categoria
«Comunicació Associativa», amb el primer premi
per la revista ARTS del Cercle de Belles Arts de
Lleida i el tercer premi per la imatge corporativa del
40è aniversari de l’Ateneu Popular de la Fuliola. En
la categoria «Capacitat d’Innovació», amb el primer
premi pel projecte «Junts» de la Fundació Orfeó
Lleidatà i, finalment, el tercer premi pel Cicle
de Xerrades sobre història i patrimoni dels
Pallars, presentat per l’Associació de Cultura Comú
de Particulars de La Pobla de Segur en la categoria
«Foment de la Participació». Durant la cerimònia
també es va fer entrega dels diplomes d’aniversari
a les entitats que el 2019 feien anys, entre elles la
Societat Ateneu de Tàrrega pel seu centenari.

l passat dissabte 1 de febrer es va realitzar la projecció del
documental «Ateneus: Cultura i Llibertat» a l’Associació
Cultural Comú de Particulars de La Pobla de Segur. L’acte va
comptar amb la presència del Pep Morella, president de la FAC,
que es va encarregar de fer la presentació i introducció prèvies a
la projecció. El passi del documental va aplegar una seixantena
de persones a la Sala Magna del Comú de Particulars amb
una bona representació de la ciutadania d’aquest important
municipi pallarès. Un cop finalitzada la sessió, els membres
de la junta de l’associació van aprofitar per fer una visita a
les instal·lacions amb el president, tot explicant la trajectòria
centenària de l’entitat. El documental no va deixar a ningú
indiferent, ja que narra l’aportació que les entitats culturals han
fet en la construcció de la societat catalana en un recorregut que
repassa més de dos-cents anys d’història.

L’ATENEU DE TÀRREGA
PROTAGONISTA DE LA MARATÓ
DE TV3

D

urant la darrera edició de la Marató de TV3, Tàrrega va
viure una jornada històrica de solidaritat, cultura i festa.
La ciutat va ser una de les quatre seus territorials on es
va desenvolupar aquesta iniciativa, i la Societat Ateneu de
Tàrrega va tenir un paper força destacat durant la celebració,
ja que al seu voltant és on es va focalitzar gran part dels actes.
El resultat va ser un diumenge solidari tant al Teatre Ateneu,
convertit en un plató televisiu conduït per Mònica Terribas i
Núria Solé i on s’hi van fer d’actuacions musicals i de cultura
popular juntament amb entrevistes a persones que pateixen
malalties minoritàries, com a la Plaça del Carme, que es va
omplir d’activitats benèfiques i participatives. En aquest últim
indret és on es va produir el moment àlgid de la jornada amb
l’arribada de Quim Masferrer i la Balkan Paradise Orchestra. La
recaptació final va arribar als 13.118 euros, xifra mai abans
aconseguida al municipi.
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DELEGACIONS TERRITORIALS
LA CERDANYA
ALT EMPORDÀ

RIPOLLÈS
GARROTXA
L’ESTANY

GIRONÈS

IRENE CAAMAÑO, NOVA
TÈCNICA DE LA DELEGACIÓ DE
LES COMARQUES GIRONINES

L

a Delegació de les Comarques Gironines ja té nova
tècnica de la Delegació. Es diu Irene Caamaño, i agafa
el relleu de l’anterior tècnica, Jordina Granados.
Caamaño entra just després que la nova Junta Rectora de
la Delegació es constituís i triés com a Delegada a Olga
Porterias.
Caamaño és figuerenca, periodista i comunicadora, amb
una trajectòria àmplia en la relació amb el món associatiu
gràcies a la seva vinculació amb diverses entitats del
territori.

LA DT CELEBRA UNA JUNTA
OBERTA PER DEFINIR
ELS OBJECTIUS DEL 2020

E

ls membres de la junta rectora de la delegació de les
comarques gironines de la Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC) s’han trobat aquest dissabte 8 de febrer
a Cadaqués per a dur a terme la primera trobada de l’any
2020. La junta s’ha fet oberta a tots els ateneus federats
per donar a conèixer a la nova tècnica de la delegació
Irene Caamaño i per definir els objectius d’enguany.

BAIX
EMPORDÀ

LA SELVA

L’AJUNTAMENT I EL NOU
CASINO LA CONSTÀNCIA
SIGNEN UN CONVENI PER A
LA CONSERVACIÓ DE L’EDIFICI

L

’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’Associació
Nou Casino La Constància han firmat un conveni per
a l’ús i la conservació de l’Edifici del «Nou Casino La
Constància». A partir d’ara, gràcies a la signatura d’aquest
conveni marc, aquest edifici popularment conegut com
a Casino dels Nois compta amb la màxima catalogació
patrimonial de bé d’interès cultural (BCIL).
El conveni contempla diversos acords. Per una banda,
l’Associació cedirà a l’Ajuntament l’ús de la primera
planta, que inclou la biblioteca històrica de la institució.
Per l’altra, el consistori es compromet a ajudar en aquelles
tasques que tinguin una acció directa sobre la conservació
i la difusió d’aquest important immoble protegit de
la ciutat, així com a portar a terme activitats culturals i
educatives, ampliant el programa d’activitats i la vida
cultural de l’ateneu.
Font: Web Guixols.cat

En primer lloc, s’ha decidit canviar la seu de la delegació
de població, i passar la seva ubicació del Casino
Llagosterenc a La Cate de Figueres, on actualment hi
resideixen la delegada Olga Porterias i la tècnica.
Durant la junta oberta també s’ha decidit realitzar tres
formacions durant tot l’any i una activitat itinerant
que tindrà com a protagonista a la poesia. També s’ha
començat a definir el calendari de trobades als ateneus
federats, així com una ruta de visites als ateneus que
encara no formen part de la FAC però han mostrat interès
en rebre més informació.
La propera junta rectora es trobarà de nou el dissabte 18
d’abril.
Edifici del «Nou Casino La Constància»
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DELEGACIONS TERRITORIALS

HORTAGUINARDÓ
SARRIÀSANT GERVASI
LES CORTS

GRÀCIA

SANT
ANDREU

SANT MARTÍ

EIXAMPLE
CIUTAT VELLA
SANTS-MONTJUÏC

NOVES INCORPORACIONS
A LA CIUTAT DE BARCELONA

A

quest mes de gener ha estat un mes de canvis a la
Delegació de Barcelona, amb la incorporació de nous
membres a la Junta Rectora. Ara mateix, la Junta de
la Delegació Territorial queda composta per Oriol Hosta
(Delegat Territorial, Lluïsos de Gràcia), Carme Adzeries
(Ateneu Barcelonès), Gemma Novo (Centre Moral i Cultural
del Poblenou), Miquel Angel Aguilar (Lluïsos d’Horta) I
Rosa Maria Pujol (Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià).
Per altra banda, el fins ara tècnic de la DT, Alfons
Tiñena, que donava suport a la junta de la delegació
ha deixat aquesta responsabilitat per poder tenir més
dedicació a d’altres àmbits de responsabilitat i projectes
dins la mateixa FAC, que necessiten de la seva completa
dedicació. En el seu lloc s’ha incorporat Núria Font com
a nova tècnica de la Delegació. La seva trajectòria dins
la FAC (també com a membre de la Junta Directiva fins el
2019) l’avala per ocupar aquesta plaça, on podrà prestar
un servei eficaç gràcies al seu ampli coneixement de les
diferents entitats que hi ha a la Delegació.
La Junta Rectora de la Delegació vol agrair tota la tasca
feta com a tècnic de la delegació de Barcelona a Alfons
Tiñena per tot el temps de dedicació i esforç que hi ha
posat fent una magnífica feina, i encoratja a la Núria en
la seva nova tasca de coordinar i ajudar als ateneus de la
Ciutat de Barcelona.

CLOENDA 150è ANIVERSARI
CENTRE MORAL DE GRÀCIA

E

l passat 2 de febrer, i coincidint amb el Dia de la
Candelera i la fundació del Centre, el Centre Moral
i Instructiu de Gràcia va concloure els actes de
commemoració del 150è aniversari que s’han celebrat
durant tot l’any 2019 i part del 2020.
Al matí es va fer una missa celebrada pel Sr. Cardenal de
Barcelona, i concelebrada pels diferents mossens que han
tingut una vida activa als últims anys. A dos quarts de
dotze va tenir lloc l’acte institucional, on es van repartir les
insígnies de plata, als diferents socis que ja han complert
25 anys a l’entitat, i també als que n’han complert 16. Va
ser un acte com sempre emotiu i ple de records. Abans
s’havia projectat a la sala un record de tots els actes que
durant tot l’any s’han fet al Centre. La jornada va acabar
amb l’actuació de la Coral Baluern que també ens va
acompanyar durant la celebració eucarística.
Durant la celebració ens va acompanyar la Consellera
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela
Vilallonga i el Sr. Jaume Collboni Primer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona, així com consellers del
nostre Districte, entitats amigues i la Federació d’Ateneus
de Catalunya. Després a la planta baixa es va servir un
aperitiu commemoratiu per tots els assistents.
A la tarda es va fer a la sala d’actes l’espectacle «Una Altra
Estrena» amb una gran afluència de públic, gaudint d’una
magnífica representació de teatre musical.

Foto de família de la clausura del 150è aniversari del Centre Moral i Instructiu de Gràcia
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DELEGACIONS TERRITORIALS
CONCA
DE BARBARÀ
ALT CAMP
PRIORAT
BAIX
CAMP
TERRA ALTA

PRESENTACIÓ DEL
DOCUMENTAL ATENEUS,
LLAVOR DE LLIBERTAT

E

l passat divendres 14 de febrer el Centre de Lectura va
programar la projecció del documental Ateneus, llavor
de llibertat, produït per la FAC i Nosotros Films. L’acte
va comptar amb la presència del president de la FAC, en
Pep Morella, que abans es va entrevistar amb el president
del Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez, i altres membres
de la direcció de l’entitat. A les 19:30 va començar la
projecció del mateix a la sala Emili Argilaga del Centre de
Lectura.
El documental 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 reinvenció) i compta amb testimonis d’algunes
persones importants del món ateneístic. A més, cal
destacar que les instal·lacions del Centre de Lectura
protagonitzen bona part del documental, ja que es tracta
d’una de les entitats del món ateneístic més rellevants del
territori català.

TARRAGONÈS

RIBERA
D’EBRE

BAIX EBRE

MONTSIÀ

REUNIÓ ENTRE LES ENTITATS
ADHERIDES A LA FAC
DE LA CIUTAT DE REUS

E

l passat divendres 21 de febrer es produí una trobada
entre les quatre entitats adherides a la FAC de la
ciutat de Reus: El Centre d’Amics de Reus, l’Orfeó
Reusenc, la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia i el
Centre de Lectura. La trobada, que precisament es va fer
a les dependències del Centre de Lectura, va servir per
coordinar una activitat entre totes elles. De moment, s’ha
acordat que les tres entitats restants de Reus projectaran
a les seves instal·lacions el documental Ateneus, llavor
de la llibertat. Malgrat que el Centre de Lectura ja la
va presentar el passat mes de febrer, la resta d’ateneus
s’han compromès passar-la a les seves seus en els propers
mesos.
D’aquesta reunió també
és important destacar la
voluntat de cooperació
entre les respectives
entitats i la possibilitat
de seguir treballant
en futures propostes,
donat que Reus és
dels pocs espais de la
Delegació que reuneix
un total de quatre
entitats adherits a la
FAC.

Les direccions de la FAC, el Centre de Lectura i Nosotros
Films
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CATÀLEG D’ACTIVITATS

E

l 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:

ACTUACIÓ EN VIU

QUE ELS SEUS NOMS NO S’ESBORRIN DE LA HISTÒRIA
El títol s’inspira en la darrera carta que la jove Júlia Conesa, una de les víctimes
de les «Trece Rosas» va escriure la matinada del 5 d’agost de 1939, pocs moments
abans de ser executada.
La tasca duta a terme en les darreres dècades per recuperar la memòria històrica
de les dones, sumada a l’onada expansiva de repressió i reculada de drets civils
que vivim, ha estat el motor a partir del qual els col·lectius Teatre Dona i Dones a
la Palestra de l’Ateneu Barcelonès han sumat esforços per crear aquesta proposta.
Cost:

A parlar amb l’entitat

Contacte:

Tere Ventura - T. 640 245 953 - terevpedret@gmail.com
Carmen Adzerias - T. 607 229 237 - adzeriasmanresa@gmail.com

CINEMA

CICLE CINEMA DE MUNTANYA BBVA 2020
La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i la Fundació Antigues
Caixes Catalanes i BBVA proposen dos programes de projeccions a escollir amb
pel·lícules premiades en l’edició de 2019 del Festival BBVA de Cinema de Muntanya
de Torelló. Són en qualitat HD i es poden reproduir mitjançant qualsevol lector de
vídeo. Estan en V.O. i subtitulades en català.
Per a més informació, consultar el catàleg del web
Cost:

240 euros més IVA cada programa

Material necessari: Local i equip de projecció, per compte de qui contracta.
Contacte:

Joan Salarich - T. 629 720 309 - info@torellomountainfilm.cat

TALLERS

FRONTERES INVISIBLES
Fronteres Invisibles i DIOMCOOP és un grup de persones que educa mentre entén i
comprèn el fenòmen de les migracions i lluita per acabar amb el racisme.
A dia d’avui, s’eixamplen i fan gran el projecte. Desenes de persones s’involucren
en el projecte i el fan créixer. Es recolzen i es donen la mà amb tots aquells que
d’alguna manera volen estimular la seva proposta. Sumen i amplien la seva
perspectiva incorporant noves visions. Escolten i es fan escoltar. Avui, fan tot allò
que un dia van plantejar; treballen per combatre la desinformació, per desmuntar
els tòpics i per destruir els prejudicis que existeixen davant del fenomen de les
migracions.
Cost: Depèn de l’activitat
Contacte:
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Marta Pons - T. 628 570 903 - fronteresinvisibles@gmail.com

infoFAC 49 març 2020

SERVEIS

L

a 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.

AVANTATGES PELS SOCIS
La Federació d’Ateneus ha posat a disposició de tots els socis de tots els ateneus federats un espai
des d’on es pot accedir a descomptes i avantatges tant per a espectacles culturals (de dins i de fora
del món ateneístic) com per a subscripcions a revistes o altres mitjans de comunicació.

ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ

DESTACAT

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIES I PLA D’AUTOPROTECCIÓ
QUÈ ÉS?
Aquest servei ofereix a les entitats l’elaboració dels seus propis Protocols d’Actuació en
emergències o Plans d’Autoprotecció, en funció de les seves característiques (activitats
que s’hi duen a terme, espai, àmbit territorial...). D’acord amb la legislació vigent, i de forma
concreta en allò que es disposa en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
(Decret 112/2010), a la Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de
Barcelona (ORCPI-08) i a la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals, totes les activitats
hauran de disposar, en funció de les seves característiques i superfície, d’un Protocol d’Actuació
en Emergències o bé d’un Pla d’Autoprotecció.
ABAST DEL SERVEI:
• Visita al centre i presa de dades.
•

Actualització de plànols d’instal·lacions contra incendis.

•

Preparació de nous plànols contra incendis i recorreguts d’actuació.

•

Enviament per correu electrònic en format PDF del document complert.

CONDICIONS:
En funció del municipi on s’ubiqui l’ateneu, els treballs a dur a terme podran ser el d’un Pla
d’autoprotecció o bé el d’un Protocol d’actuació en emergències.
No inclou ni aixecament de plànols ni la conversió de plànols en format paper a format CAD.
En el supòsit de que s’hagin de fer aquestes feines s’aplicaran els imports ja contemplats en el
Conveni general.
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SERVEIS

ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ

COMUNICACIÓ I INFORMÀTICA

Amb els serveis d’Arquitectura i
Reahbilitació es facilita a les entitats el
compliment i l’adequació a les normatives
com també la remodelació d’espais.

Assessorament personalitzat per millorar
la comunicació interna i externa de
cada entitat. Recursos materials i
eines informàtiques específics per la
comunicació dels ateneus i gestions
telemàtiques.

ASSEGURANCES
Solució de dubtes sobre assegurances
contractades o ampliació de cobertures.

DINAMITZACIÓ CULTURAL
Suport especialitzat a les entitats
federades mitjançant una borsa de
dinamitzadors culturals coordinat per
l’equip tècnic de la FAC, per tal d’afavorir
el dia a dia i els plans e futur de les
entitats federades.

BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS
Des de la federació mantenim una
comunicació constant amb les entitats
sobre noves convocatòries de subvencions
i ajuts a les quals es pot optar. També
celebrant els Premis Ateneus com a
foment de la tasca dels ateneus amb
recompensa econòmica o convocant
beques pròpies per a que les dificultats
econòmiques no siguin un impediment.

COMPTABLE I FISCAL
Assessorament especialitzat en temes
comptables, fiscals i laborals que
puguin sorgir dins de l’entitat per part
d’assessors especialistes en el tercer
sector.

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) o els requisits
d’organització d’espectacles.

MATERIAL
Material divers a disposició de les
entitats federades per a la realització
d’esdeveniments o pel dia a dia de les
vostres entitats.

GESTIÓ INTERNA
Serveis per a la facilitació de la gestió
interna dels ateneus.
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SERVEIS

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.

CATALEG DE SERVEIS
En els propers dies es
publicarà el CATÀLEG DE
SERVEIS 2020 de la FAC que
recollirà tot els serveis,
avantatges per federats,
promocions i descomptes
amb les que compten les
entitats federades.

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.

MAPA
+ AVANTATGES
La Federació manté
diversos acords amb
empreses de sectors
diversos per tal d’obtenir
avantatges i descomptes
per a totes les entitats
federades. A continuació
es detallen les empreses,
els avantatges i les seves
dades de contacte.

+ VALOR AFEGIT
La federació d’Ateneus,
a més a més dels
serveis que ofereix a les
entitats, ha desenvolupat
una sèrie de recursos
dirigits a les associacions
i als seus directius per
mantenir-los informats
i facilitar la seva tasca
al capdavant de les
entitats.
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PROJECTES I ACTIVITATS
EL BANC DE SANG
ORGANITZARÀ TRES
CAMPANYES DE DONACIÓ DE
SANG ALS ATENEUS FEDERATS

L

a Federació d’Ateneus de Catalunya i el Banc de
Sang i Teixits, han arribat a un acord per iniciar una
col·laboració que sigui permanent en el temps perquè
la gent dels ateneus tingui l’oportunitat de donar sang,
a través de tres campanyes anuals als seus ateneus de
referència: la de primavera, la d’estiu i la de Nadal.
La campanya de primavera tindrà lloc entre els dies 20
d’abril i 24 de maig. En aquesta primera presa de contacte
col·laborativa amb el Banc de Sang, hi haurà una desena
d’ateneus que en participaran, i que apareixeran a
l’agenda nacional del Banc de Sang en el dia que hagin
escollit. Cada entitat participant ha d’assegurar un mínim
de 35 donants, per garantir la viabilitat de la donació de
sang, i del desplaçament de la unitat mòbil del Banc de
Sang. Les entitats col·laboradores també han de seguir
una sèrie de pautes que es poden trobar al web de la FAC.

EL METARXIU DELS ATENEUS
CULMINA LA SEVA POSADA A
PUNT I JA ESTÀ OPERATIU

D

esprés de molts mesos de treball, el projecte de
portal virtual del Metarxiu dels Ateneus, ja ha vist
la llum. En aquest esforç hi ha contribuït tant la FAC
com l’ICUB, amb l’arxivera Susanna Muriel al capdavant
del projecte. L’objectiu és el de difondre l’enorme i
excepcional singularitat dels elements patrimonials que
custodien els Ateneus. La difusió és una fase cabdal dins
la millora en el tractament i conservació d’aquests fons.
El patrimoni que custodien els Ateneus és un gran fons
documental, fruit de les activitats de caràcter científic,
literari i artístic que han desenvolupat al llarg de la seva
història, però també custodien un important conjunt
d’objectes i materials que formen part de la història de les
entitats i que sovint decoren sostres, passadissos, vitrines,
biblioteques i sales d’actes.

APUNTA’T AL FENOMEN CAMINS D’ATENEUS!

Q

uè és Camins d’Ateneus? Camins és
una iniciativa oberta a tothom, i
també a qualsevol ateneu del territori
que consisteix en organitzar una passejada
lúdica, sempre a peu, que permeti descobrir
als visitants d’una manera molt amable
l’ateneu de la zona. Com? Dissenyant una
ruta pel poble, el municipi, el districte, o
el barri, i incloent-hi diverses fites en els
punts entremitjos de la ruta, a més dels
ateneus de la zona.
La iniciativa va néixer l’any passat després
d’una experiència molt reeixida de la
Delegació de la Ciutat de Barcelona, que
va decidir organitzar una caminada per
diversos ateneus d’Horta i de Gràcia. La
recaptació de les inscripcions va anar cap
a fins solidaris. La DT de Barcelona ja ha
repetit l’experiència, aquesta vegada pel
districte de Sant Andreu, i això ha suscitat
l’interès de molts ateneus del territori.
Per organitzar una (o moltes!) edicions
de Camins d’Ateneus, només cal que
organitzis una sortida guiada amb aquests
paràmetres i ens ho comuniquis a la FAC.
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PROJECTES I ACTIVITATS
LA FAC PARTICIPARÀ EN
LES PROPERES JORNADES
DE CULTURA RECERCAT
DE L’INSTITUT RAMON
MUNTANER

L

a Federació d’Ateneus de Catalunya participarà en
la pròxima Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana, organitzat per l’Institut
Ramon Muntaner, el RECERCAT. El RECERCAT s’ha convertit
en el lloc de referència on trobar tota la recerca que s’està
realitzant dins l’àmbit local i comarcal, en una diada per
a la comunicació entre els centres dels diferents espais
territorials de parla catalana i pel reconeixement a la
important tasca que des de fa molts anys aquest teixit
associatiu ha fet com a dinamitzador del territori. La FAC,
conjuntament amb les seves Delegacions Territorials, hi
participarà exposant-hi alguns projectes rellevants en
vigor com ara els Premis Ateneus, el Projecte Més Amic de
Reus, el Projecte Enllaç de Lleida, el Cicle d’Acció Musical
66butaques, o el Camins d’Ateneus de Barcelona. La
jornada es celebrarà els dies 24, 25 i 26 d’abril a El Vendrell.

VOLS BECAR LES ACTIVITATS
QUE FAN LES PERSONES
ASSOCIADES A LA TEVA
ENTITAT?

C

ada trimestre, la Federació d’Ateneus de Catalunya
convoca les ‘beques Tots hi Tenim lloc’. No les deixis
perdre!

Aquestes beques van 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. És per això, que des de la Federació d’Ateneus
de Catalunya us ajudem a què aquestes persones no
hagin de deixar de fer aquestes activitats. Vosaltres, com
a entitat, assumiu el cost de la quota de soci i la Federació
assumeix una part del cost total de l’activitat.
La normativa relativa és molt senzilla: Es podrà demanar
un màxim de 3 beques per entitat i per mes.

QUIN ÉS EL CALENDARI I ELS TERMINIS PER
SOL·LICITAR-LES AL 2020?
> 1 er trimestre (gener – març): 22 d’abril de 2020
> 2n trimestre (abril – juny): 18 de juliol de 2020
> C asal d’Estiu / activitats d’estiu (juliol-agost): 25 de juny
de 2020
> 4
 r trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de
2020

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
13
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ENTITATS
ENTREGA DE LA MEDALLA
D’OR DE LA CIUTAT AL
CASINO L’ALIANÇA DEL
POBLENOU

TROBADA D’ENTITATS
EXCURSIONISTES PER CELEBRAR
EL 130è ANIVERSARI DE DUES
ENTITATS

E

C

l passat 20 de gener l’Ajuntament de Barcelona
va atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Casino
l’Aliança del Poblenou, que treballa, des de
fa 150 anys, a favor de la difusió de la cultura, de
la transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a
referent al barri del Poblenou.
L’Ajuntament valora el paper de l’entitat en la difusió
cultural i de valors cívics i ciutadans, així com la seva
importància com a element emblemàtic del barri del
Poblenou i del conjunt de la ciutat. Per la seva part,
alguns representants polítics de la ciutat van voler
destacar el paper de l’entitat i el seu reconeixement
amb l’entrega de la medalla. És el cas del regidor Josep
Maria Montaner (BeC), que va explicar que el Casino
l’Aliança «mereix de llarg el mèrit d’aquesta medalla».
Montaner va destacar el paper del Casino com a
motor cívic del barri i la ciutat. També l’exalcalde de
Barcelona, Xavier Trias (PDCat), va afirmar que es tracta
d’un referent «del millor que podem arribar a fer».
Els representants de la resta de grups que van votar a
favor de la medalla també van reconèixer el paper de
l’entitat durant els seus 150 anys de trajectòria.

om a acte de reciprocitat a l’excursió que el passat octubre
van organitzar el Grup Muntanyenc de la Lira Vendrellenca
i el Centre de Llorenç del Penedès, aquest passat diumenge
16 de febrer un nombrós grup d’excursionistes d’ambdós clubs
es van reunir amb els de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc
a Sant Bertomeu de Cabanes per fer la ruta prehistòrica dels
dòlmens de Céllecs, dins els límits del Parc Serralada Litoral.
A la trobada també hi va participar la Federació d’Ateneus de
Catalunya. Després de l’excursió els participants van gaudir
d’una visita al teatre de La Massa.
Com a cloenda es va celebrar un dinar que va aplegar als
participants al recentment restaurat bar de La Massa on hi
va haver ocasió de estrènyer els lligams entres les entitats,
que van acomiadar l’acte refermant la voluntat de donar
continuïtat futura a aquestes activitats conjuntes.

ELS TALLERS DE CAPGROSSOS
CONCLOUEN ACOSTANT LA GENT
A AQUEST OFICI ARTÍSTIC

E

ls Tallers de Capgrossos que hem fet durant aquestes
setmanes d’hivern nadalenc i posteriors han estat tot un
èxit. Amb les pautes i el guiatge del mestre Alexandre
Jòdar, la gent que s’ha acostat a les sessions que hem celebrat
a Lluïsos d’Horta, l’Ateneu del Clot i l’Orfeó Martinenc, han
pogut participar en el procés d’elaboració d’aquestes figures
tan emblemàtiques de la nostra tradició popular.
Els tallers formen part d’una iniciativa de la FAC amb el
suport de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), sota el títol
‘Ateneus X Cultura’ busca potenciar els tradicionals tallers de
cultura popular. Aquesta iniciativa tindrà el concert de diversos
ateneus en dues disciplines: Pessebrisme i Construcció de
Capgrossos.

Medalla al Mèrit Cívic al Casino l’Aliança del
Poblenou
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6è CONGRÉS D’ATENEUS

LA FAC PUBLICA LES CONCLUSIONS
DEL 6è CONGRÉS D’ATENEUS
Les conclusions es van presentar en la darrera Assemblea General Ordinària a
la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, i es poden consultar al web
ateneus.cat.

L

a Federació d’Ateneus de Catalunya ha organitzat
durant l’any 2019 el 6è Congrés d’Ateneus, una dècada
després del darrer, i amb la voluntat de no dilatar tant
en el temps el proper. Aquest Congrés d’Ateneus ha estat
un procés participatiu en el qual hi ha hagut diverses
activitats i debats durant 4 mesos (de gener a maig) i que
ha seguit online a través de la Plataforma Decidim fins el
desembre.

una plataforma que ha permès que qualsevol persona
pogués donar la seva opinió i fer propostes sobre diferents
temes. En total, han participat al Congrés d’Ateneus 214
persones.

A la darrera Assemblea General Ordinària (2019), celebrada
a la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, es
va aprovar un document de conclusions final que s’han
inclòs en la Memòria final del 6è Congrés i que es pot
descarregar des del web de la FAC ateneus.cat

A part de les conclusions extretes del Congrés, aquestes
jornades de debat i reflexió han servit per a enfortir llaços
entre entitats, intercanviar opinions i per compartir i
conèixer experiències per a la inspiració mútua.

El Congrés ha servit per revisar la feina feta al llarg
d’aquests anys, actualitzar les estratègies compartides i
marcar de nou les línies de futur del moviment ateneístic.

El Congrés ha comptat amb 8 jornades de debat i dues
taules rodones que han servit per tractar i analitzar en
profunditat les diferents preocupacions dels ateneistes,
així com per donar veu a totes i cada una de les persones
que formen part dels ateneus de la federació. Per fer el
procés més democràtic i participatiu, aquest darrer Congrés
ha comptat amb una nova eina, la Plataforma Decidim,

Alfons Tiñena va repassar les conclusions del 6è Congrés, que es van anar aprovant en assemblea

15

infoFAC 49 març 2020

!
A
D
A
N
R
A JO determinar

ESPECIAL VI
AGO
CONGRÉS D’ATENEUS

Nova data a
CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 2020

La Federació d’Ateneus de Catalunya convoca l’Assemblea General Ordinària
(AGO) d’aquest any. Aquesta serà la primera assemblea que gestionarà el nou
equip directiu.

L

’Assemblea General ordinaria es celebrarà el proper
dissabte, 28 de març a les 10h, al Foment
Cultural i Artístic de Sant Joan Despí, amb la
següent ordre del dia:
1. A
provació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea
anterior
2. Informe del president i presentació i aprovació de la
memòria d’activitats de l’any 2019
3. Informe de les delegacions territorials
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any
2019
5. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2020
6. Proposta de creació de la fundació
7. Pressupost per a l’any 2020, i aprovació, si s’escau
8. Precs i preguntes

Edició i redacció:
Disseny i maquetació:
Fotografies:
Impressió:
Publicitat:

Federació d’Ateneus de Catalunya
Sílvia Vallverdú (vallverducomunicacio2@yahoo.es)
Diverses fonts
Consdecor, S.A.
ateneus@ateneus.cat

La documentació vinculada a l’assemblea d’enguany
estarà disponible a l’Àrea d’entitats del web ateneus.cat
a partir del 13 de març.
Per inscriure’s a l’AGO, caldrà fer-ho a través d’un
formulari habilitat especialment per a l’ocasió, en el qual
cada entitat haurà d’indicar quantes persones venen de
cada ateneu, i si es queden a esmorzar i a dinar (per un
preu tancat de 18€). En aquesta ocasió, s’ha organitzat
una visita cultural guiada per als acompanyants de les
persones que vinguin a l’assemblea, mentre es celebri
la mateixa. Mitjançant el formulari, aquestes persones
també s’hi podran apuntar.
Cal confirmar l’assistència a través del formulari disponible
al web abans del 21 de març de 2020.
Tan bon punt acabi l’assemblea, la cooperativa OPCIONS
de Consum Responsable explicarà als socis assistents els
avantatges i serveis que ofereix aquesta cooperativa a les
entitats federades.

