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PASSEM COMPTES

Aprovat el passat 28 d’abril, l’anàlisi 
de les xifres van portar al mateix 
govern espanyol a presentar un pla 
per fases cap a una «nova normalitat». 
Com afecta això als ateneus? El disseny 
d’aquesta desescalada per fases (Fase 
0, 1, 2 i 3), que ja ha desbordat les 
previsions inicials, ha previst un 
període de quinze dies per examinar 
si el territori avança cap a la següent 
fase. Si no es donen les condicions 
necessàries perquè aquell territori 
encari la següent fase, caldrà esperar 
quinze dies més.

Serà amb l’arribada a la Fase 2 en 
la qual  els teatres, en principi, 
podran obrir de nou les seves portes. 
Podran fer-ho només amb un terç 
de l’aforament de la sala i venda 
numerada. Durant aquesta etapa es 
podran fer espectacles i activitats 
en llocs tancats amb menys de 50 
persones i, a l’aire lliure, si congreguen 
menys de 400 persones i sempre que 
sigui amb cadires. 

La Fase 3 permetrà obrir fins el 50% 
dels aforaments, encarant-se ja cap a 
l’anomenada «Nova Realitat». De tot 
això, la FAC n’informa puntualment a 
través de la pàgina web i els informes 
«La Informació és Clau».

L’ATENEISME:  
DE L’ESTAT D’ALARMA AL  
DESCONFINAMENT PER FASES
El passat 16 de març, entrava en vigor l’Estat d’Alarma que havia anunciat 
dos dies abans el president de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez. Durant els 
dies previs i sobretot a partir d’aquell moment, els ateneus que formen part 
de la FAC van tancar portes, i fins a data d’avui el confinament causat pel 
Coronavirus ha marcat aquesta etapa fosca que s’ha estat arrossegant durant 
moltes setmanes, amb tot el país parat, i la cultura novament en perill.
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VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS:
01.  Centre Cultural els Propis

(BARCELONA) 

02. Societat Escaulenca
LES ESCAULES (Alt Empordà)

03. Primer Casino de Blanes
BLANES (Selva)

04. Cercle Bredenc  
BREDA (SELVA)

05. El Centre 
LLORENÇ DEL PENEDÈS  
(Baix Penedès)

06.  Centre d’Amics, Orfeó Reusenc, 
Centre de Lectura i Germandat 
de Sant Isidre i Santa Llúcia
REUS (Baix Camp)

07. Cercle Campdevanolenc
CAMPDEVÀNOL (Ripollès)

08. Ateneu de Térmens
TÉRMENS (Noguera)

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

10.  Associació Casino  
de la Granadella
LA GRANADELLA (Les Garrigues)

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

12. Unió Recreativa Maialenca
MAIALS (Segrià)

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

14. Ateneu Popular de la Fuliola
LA FULIOLA (Urgell)

15.  Societat Cultural i Esportiva  
La Lira
BARCELONA (BARCELONA)

ALTES ENTITATS:
SOCIETAT ESCAULENCA
LES ESCAULES (Alt Empordà)

BAIXES ENTITATS FEDERADES:
Ateneu de Sant Celoni
SANT CELONI (Vallès Oriental)
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VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS

Entre els mesos de març al juny de 2020 s’han realitzat visites i reunions amb entitats al territori per tal de conèixer 
de primera mà la realitat de les entitats federades i acostar-nos també a les entitats no federades:

16. Centre Sant Pere Apòstol
BARCELONA (Barcelona)

17.  Agrupació Cultural Folklòrica 
Barcelona
BARCELONA (Barcelona)

18. Casino Menestral Figuerenc
FIGUERES (Alt Empordà)

19. Cercle de Belles Arts
LLEIDA (Segrià)

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

21. Casal Cultural de Tremp 
TREMP (Pallars Jussà)
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LA FEDERACIÓ D’ATENEUS REACCIONA DAVANT LA CRISI 
SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

Des del primer dia, la situació d’estat d’alarma va 
generar tota una sèrie de dubtes que es van traduir 
en pressió sobre les entitats federades. El tancament 

prolongat d’ateneus comporta una sèrie de conseqüències 
que poden ser negatives, si no es prenen mesures a temps. 

És per això que la FAC es va posar a treballar de seguida per 
aconseguir la implicació del Departament de Cultura. 
El president de la FAC, Pep Morella, ha estat mantenint 
diverses trobades telemàtiques tant amb la consellera de 
Cultura com amb el president de la Generalitat, que s’han 
traduït en un Pla de Xoc d’ajuts per al sector cultural.

De portes endins, la Federació ha pres una sèrie de 
decisions a tots els nivells per tal d’adaptar el pas de les 
entitats durant el període de pandèmia, en les millors 
condicions possibles. El primer que es va fer va ser 
prendre la decisió d’ajornar fins a nova convocatòria 
l’Assemblea General Ordinària, que estava a poques 
setmanes de celebrar-se. 

Pel que fa a les beques ‘Tots hi tenim lloc’, la FAC ha 
anul·lat la convocatòria del segon trimestre, a raó del 
confinament.

La cancel·lació o el replantejament d’esdeveniments 
com ara el X Consell de la XTAC o els Dies Mundials de la 
Dansa, la Música i el Teatre, han aguditzat l’enginy de 
les entitats, que han començat a celebrar esdeveniments 

a través de les xarxes com també de videoconferències. 
En aquest sentit, la FAC ha desenvolupat un sistema de 
videoconferències per facilitar que les entitats es puguin 
seguir reunint, des de casa. Aquestes eines es poden 
trobar al web de la FAC, a l’apartat específic del Catàleg 
de Serveis.

Parlant de serveis, des de la FAC s’han pres algunes mesures 
com ara l’abaratiment del cost del servei de subvencions, 
acords per a l’estalvi energètic o la renegociació de 
la pòlissa de responsabilitat de juntes directives amb la 
cooperativa Arç per un any més.

Malgrat totes aquestes accions a nivell de gestió, des de la 
FAC no s’ha aturat l’activitat més directa, i s’han programat 
una sèrie de càpsules formatives en línia i per a tothom, 
que han tingut molt bona rebuda, amb la possibilitat de 
respondre les preguntes de l’audiència. Clara del Ruste, 
Jordi Bertran, Mireia Ros i Pep Callau són els mestres que 
estan passant per aquestes càpsules de la FAC.

La Federació d’Ateneus també ha tingut cura que el retorn 
a l’activitat, en la mesura que es vagi permetent, de les 
entitats, sigui el més segur possible. En aquest sentit, la 
FAC ha proporcionat kits amb gel desinfectant, i d’altres 
materials que es troben detallats a l’apartat de Serveis 
d’aquest butlletí. Des de l’oficina de la FAC també s’han 
pres les mesures adients per poder afavorir el retorn a 
l’activitat professional de l’equip tècnic.

La FAC ha proposrcionat kits de gel desinfectant 
per a totes les entitats.

El president de la FAC, Pep Morella, es connecta 
amb el MHP Quim Torra i amb l’HC de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga.
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L’ATENEU POPULAR 
GARRIGUENC DÓNA DUES 
IMPRESSORES 3D 

A finals del mes de març l’Ateneu Popular 
Garriguenc va promoure una campanya de 
micro-mecenatge amb la finalitat de comprar 

una impressora 3D per elaborar equips de protecció 
individuals pensant en els professionals sanitaris. 
La iniciativa va tenir tant d’èxit que es van recaptar 
més de 13.500€ a base de donacions de més de 200 
particulars, entitats i empreses, fet que va permetre 
arribar a comprar dues impressores en lloc d’una, així 
com el material necessari per fer equips de protecció 
individual (EPI).

Un cop servit el personal sanitari i les residències 
també s’han distribuït pantalles protectores facials 
entre els comerços de la comarca per poder atendre 
al públic amb més garanties. Els Mossos d’Esquadra 
han estat els encarregats de fer-les arribar al poble. 
Un cop finalitzada l’emergència sanitària, l’Ateneu 
donarà les impressores a l’Associació Talma de Juneda 
i a l’Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques.

L’ATENEU GOLMESENC CELEBRA 
EL SEU 7è ANIVERSARI DURANT 
EL CONFINAMENT

Durant aquest període de 
confinament l’Ateneu Golmesenc 
ha celebrat el seu setè aniversari. 

Tot i que no ha estat possible fer un 
acte per simbolitzar una efemèride tan 
assenyalada, l’ateneu va fer una crida 
a tots els seus socis i col·laboradors 
demanant-los a tots ells un desig per 
la cultura a través de vídeos i escrits per compartir a les seves 
xarxes socials.

La història de l’entitat es remunta a 2013, quan un grup de 
persones compromeses amb Golmés, el Pla d’Urgell i Catalunya, 
es van unir i establir llaços d’amistat i cooperació. La iniciativa 
va sorgir arran de les activitats solidaries al voltant de la Marató 
de TV3 i les consultes per la Independència que es van realitzar 
en aquell moment. A poc a poc van néixer altres activitats i es 
va anar forjant un conjunt d’idees principalment encaminades 
a fins socials, culturals i d’identitat d’un país i poble. 

LA DELEGACIÓ TERRES  
DE PONENT PREPARA UN CICLE 
DE DEBATS

La Delegació Terres de Ponent està preparant de cara a 
finals de 2020 un cicle de debats per aprofundir en les 
conseqüències derivades de l’actual crisi de la Covid-19 i 

així reflexionar sobre totes les seves implicacions. 

Per fer-ho possible proposem tres grans blocs temàtics 
d’especial rellevància i actualitat, amb l’objectiu de donar 
resposta en la mesura que sigui possible a les principals 
incògnites que es plantejaran en els següents mesos. Tot i 
que encara estem en una fase de planificació, les temàtiques 
escollides que abordarem durant el cicle seran el nou escenari 
econòmic que deixarà aquesta crisi, les implicacions socials 
que tindrà la nova realitat i la recuperació de les estructures 
culturals.

Cada bloc de debat estarà conduït per un ponent entès en la 
matèria que s’encarregarà d’exposar les seves idees durant 
la sessió. Posteriorment s’obrirà un torn de preguntes per tal 
d’afavorir el debat i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL

 Una de les impressores 3D comprades
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EL CENTRE FRATERNAL  
DE PALAFRUGELL FINALITZA  
LES REFORMES I ESTRENA  
UN NOU BAR A L’ATENEU

El Centre Fraternal de Palafrugell comença una nova 
etapa amb l’estrena de l’espai gastronòmic de 
l’ateneu i altres millores en l’edifici. La reforma del 

bar-restaurant, promoguda per l’empresa Novara Hotels 
SA, va començar a principis d’any i s’ha portat a terme 
sota la supervisió dels membres de junta. 

Aquestes obres, que eren necessàries per l’antiguitat 
de l’edifici i per complir la normativa, han suposat una 
gran millora en l’ateneu. Per una banda, s’ha reformat la 
sala cafè i la cuina del bar-restaurant. A més, l’empresa 
explotadora també hi ha instal·lat un ascensor que 
comunica tots els pisos del centre, fet que permetrà que 
els socis i sòcies del Centre Fraternal tinguin millor accés a 
les sales superiors de l’edifici, on hi ha la biblioteca i una 
sala de reunions que fins ara no s’havien utilitzat massa, 
precisament per la dificultat en l’accés.

Amb la nova decoració de la sala cafè s’ha intentat donar 
un toc més modern a l’espai, tot i que també s’ha respectat 
part de la decoració i dels elements representatius del 
centre social.
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LA DT GIRONA SEGUEIX  
TREBALLANT TELEMÀTICAMENT

La Junta Rectora de la delegació de comarques gironines 
es va reunir el passat dissabte 18 d’abril del 2020 en la 
nova plataforma de videoconferències de la Federació. 

El punt més important de la trobada va ser l’aprovació 
de l’activitat anual de la delegació: el Cicle de Poesia i 
Arts, amb la intenció de realitzar-lo la tardor 2020. Abans 
de seguir endavant amb la proposta, però, es va acordar 
demanar l’opinió i vist i plau a la resta d’ateneus federats.

Per altra banda, a la reunió de junta es va acordar que 
la tècnica realitzaria videoconferències individuals 
amb cadascun dels ateneus federats per tal de resoldre 
possibles dubtes o problemàtiques originades per la 
situació del moment, així com per parlar i traçar un 
possible pla d’acció de cara a la temporada 2020-2021. 
Diversos ateneus del territori es van sumar a la proposta.

CICLE DE POESIA I ARTS: LA 
PROPOSTA CULTURAL DE LA 
DELEGACIÓ GIRONINA 2020

La delegació de Girona de la Federació d’Ateneus de 
Girona proposa com a activitat anual realitzar un 
Cicle de Poesia i Arts itinerant, format per cinc 

temàtiques diferents (feminisme, ecologia, humor, infantil 
i eròtic). El cicle s’organitza conjuntament amb l’editorial 
gironina Edicions Tremendes i consta de cinc recitals de 
poesia amb acompanyament artístic (música, dansa, 
expressió corporal o il·lustració, entre). A cada espectacle 
hi participen dues persones (poeta + artista) de les 
comarques gironines, i la durada de cada recital serà 
d’aproximadament una hora. Cada ateneu podrà escollir 
quants i quins recitals vol fer, així com les dates, els horaris 
i el format dels espectacles dins la seva programació.

RIPOLLÈS

GARROTXA

CERDANYA

ALT EMPORDÀ

ESTANY
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GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ
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EN TEMPS DE CONFINAMENT... 
REINVENTAR-SE

Des de la DT Ciutat de Barcelona hem observat que hi ha hagut molts 
ateneus que han trobat la manera de reinventar-se en ple estat 
d’alarma i amb totes les seus físiques tancades.

Des dels ateneus del territori s’ha fet un esforç molt gran per poder 
mantenir la flama de la massa social activa tot oferint tallers, concursos, 
projeccions dels espectacles fets per les diverses seccions de teatre, 
dansa i altres activitats de manera virtual i oberta tot oferint als socis 
espais de cultura de proximitat.

Alguns dels exemples que han sigut rellevants han estat, per exemple: 
la iniciativa «Fil a l’agulla contra el Coronavirus» de Foment 
Hortenc. Des d’aquest ateneu del barri d’Horta, una 12 de socis de 
l’entitat s’han dedicat a confeccionar bates per a centres mèdics amb 
material cedit per l’empresa Joquer Tapicerias SA, davant la imperiosa 
necessitat de més de 3 milions de bates per als professionals de la Salut.

El Centre Moral i Instructiu de Gràcia, en un sentit més lúdic, ha 
organitzat tot un seguit d’activitats com ara, cursos, xerrades, consells, 
etcètera, per poder combatre millor el confinament, i seguir mantenint 
l’activitat viva.A través del web de Lluïsos d’Horta, hom podrà veure 
les fotografies participants i guanyadores 
del concurs organitzat per Sant Jordi 
#SantJordiConfinats, la Diada cultural de 
Catalunya que, enguany, també s’ha hagut 
de celebrar des del confinament.

Finalment, la iniciativa del Centre de 
Sarrià, l’ultrason#desdecasa, una reflexió 
filosòfica sobre els drets dels animals, ara 
que han tornat a ocupar l’espai que ha 
cedit la humanitat durant el confinament.

NOU MODEL DE 
REUNIONS A LA 
JUNTA DE LA 
FEDERACIÓ... LES 
VIDEOCONFERÈNCIES!

La Delegació Territorial de la Ciutat de 
Barcelona s’ha apuntat al nou model de 
reunions virtuals. Gràcies a la plataforma 

que ha treballat la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, els membres de la Junta Rectora 
de la DT Ciutat de Barcelona s’han pogut 
reunir des de casa, en ple confinament, per 
poder seguir realitzant la tasca encomanada 
com a junta de la DT.

En aquest sentit, des de la DT s’ha estat 
treballant en la manera de poder connectar 

cadascun dels ateneus federats a la ciutat 
de Barcelona i anar tenint reunions 
individuals amb la Junta Rectora, per no 
perdre el fil, mentre no es pugui fer de 
manera presencial de nou. Les entitats 
adscrites a la Delegació aniran rebent 
les pertinents convocatòries per poder 
mantenir aquestes trobades de manera 
virtual. 

L’ALTERNATIVA ECOLÒGICA 
MÉS FIABLE
Sanitat ambiental

Tractaments especialitzats de desinfecció
Patologies de la fusta

Desinfectació - Desratització
Control integral de plagues

+ informació:  
Dep. Tècnic:  info@biotrack.es / T. 639 100 369núm. registre: 0289CAT-SB



7

REUNIÓ TELEMÀTICA DE 
LA JUNTA RECTORA DE LA 
DELEGACIÓ

El passat dissabte 18 d’abril es va reunir de manera 
telemàtica la Junta Rectora de la Delegació de les 
comarques tarragonines. Va ser la primera reunió que es 

va fer a partir dels mitjans digitals i realment cal dir que els 
resultats van ser molt pròspers i òptims per tots els membres 
de la Junta. També va ser la primera presa de contacte entre 
els seus membres després del confinament decretat per les 
autoritats i gairebé un mes després d’aquest, cosa que va servir 
per mesurar com estava afectant l’actual situació a cadascun 
dels ateneus. Així doncs, la Junta així va acordar mantenir un 
contacte fluid amb totes les entitats de la Delegació i seguir 
treballant telemàticament amb els reptes que té, especialment 
en l’organització per l’any vinent de la Trobada Nacional 
d’Ateneus. 

TROBADES TELEMÀTIQUES AMB 
LES ENTITATS DE LA DELEGACIÓ

La Junta Rectora de la Delegació va acordar mantenir un 
contacte bo amb les entitats de la Delegació durant aquests 
temps d’incertesa, sobretot per tal que vegin que la FAC i la 

Delegació segueixen al seu costat malgrat les circumstàncies. 
Per això, s’han realitzat reunions amb ateneus per veure quina 
és la seva situació i, a la vegada, explicar com evoluciona la 
feina de la Junta Rectora. De totes les reunions fetes en destaca 
la conjunta que van mantenir el delegat territorial, el tècnic 
i les quatre entitats de 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 l’Orfeó Reusenc. El passat mes de febrer ja 
es va fer una trobada similar, i la voluntat és que aquestes 
continuïn amb el propòsit que els ateneus de Reus organitzin 
el Plenari que la Delegació celebrarà aquest any. Tot i això, les 
circumstàncies actuals fan que siguem prudents en veure quin 
serà el format d’aquest Plenari.

ACTIVITAT VIRTUAL I 
TELEMÀTICA DELS ATENEUS 
DE LA DELEGACIÓ

Davant la necessitat 
d’adaptar-se a les 
noves circumstàncies, 

molts dels ateneus de 
la Delegació han hagut 
d’ajustar la seva activitat 
i fer-ne algunes d’elles a 
través de les xarxes. Entre 
totes elles, en volem 
destacar algunes. La 
Cumprativa de Llorenç del 
Penedès ha fet una gran 
feina a través del Facebook 
per tal de mostrar l’acció 
de les seves accions i 
organitzar actes durant 
el mes de maig com ara 
una ballada de gegants 
a través de les xarxes o l’organització de 
teatre infantil a través de la xarxa, entre d’altres. 
També important és el que ha fet el Centre de Lectura 
de Reus, que ha convocat de manera virtual el que 
anomenen #rosesCdL2020, una exposició fotogràfica 
virtual de roses amb l’objectiu de mantenir viu 
l’esperit del Concurs Nacional de Roses que cada any 
ha celebrat l’entitat per promoure els valors artístics i 
culturals d’aquest símbol de la ciutat de Reus. 

La Cumprativa i el Centre de Lectura de Reus només 
són dos exemples, ja que moltes entitats han 
readaptat la seva activitat per tal que la cultura i 
l’ateneisme segueixin presents en aquests temps 
difícils i complicats per a molta gent. 
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MONTSIÀ

BAIX EBRE

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRE

BAIX 
CAMP

ALT CAMP BAIX 
PENEDÈS

TARRAGONÈS

CONCA
DE BARBARÀ

TERRA ALTA
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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: 

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:    Marta Pons - T. 628 570 903 - fronteresinvisibles@gmail.com
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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.

La Federació d’Ateneus de Catalunya fa setmanes que està treballant per poder oferir als ateneus federats la 
màxima cobertura possible, davant la crisi sanitària que està afectant la societat a l’àmbit mundial.

En aquest sentit, des de la FAC s’ha impulsat una nova iniciativa des de la carta de Serveis adreçada 
específicament a combatre el Coronavirus des de les entitats. Es tracta de diferents productes relacionats amb la 
prevenció als millors preus. Alguns dels materials que destaquem a les entitats són:

PODEU TROBAR LA COMPARACIÓ DELS MILLORS PREUS I EMPRESES A L’APARTAT DE COVID19 QUE HEM OBERT 
A LA SECCIÓ DE SERVEIS DE LA WEB DE LA FAC.

Ara que amb l’avenç del pla de fases per regions sanitàries a Catalunya, es podrà veure una reobertura 
progressiva de les nostres entitats és important que estiguem el millor preparat possible i creiem que aquests 
serveis poden ajudar als ateneus a obrir de forma segura. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb 
la FAC.

DESTACAT COVID-19

SENYALITZACIÓ
Vinils de terra 
plastificats homologats 
i antilliscants, per 
senyalitzar la separació 
d’espais i mantenir els 
espais de seguretat.

MAMPARA 
ANTICONTAGI  
OFICINA
Pantalla de protecció  
amb suport inferior, 
transparent i de fàcil 
neteja  per a facilitar la 
seguretat de les persones 
de forex o de metacrilat.

MAMPARA 
ANTICONTAGI 
PENJANT
Pantalla de protecció 
penjant (instal·lada 
en suport superior) 
transparent i de fàcil 
neteja per a facilitar la 
seguretat de les persones, 
de forex o de metacrilat.

SE
PA

RA
CI
Ó

SE
PA

RA
CI
Ó

SE
N
YA

LI
TZ
AC

IÓ

DESINFECCIÓ 
D’ESPAIS
Tractament de desinfecció 
global amb tractament 
aeri i superfícies de les 
instal·lacions i tractament 
de desinfecció preventiva 
de conservació.DE

SI
N
FE
CC

IÓ

GEL 
HIDROALCOHÒLIC
GeL desinfectant 
antibacterial.

DE
SI
N
FE
CC

IÓ

PROTECTORS FACIALS 
Article de protecció 
personal anticontagi. 
Pantalla facial de plàstic. 

MASCARETES
Certificades i 
reutilitzables. Tant de tela 
com de plàstic.  

PR
OT

EC
CI
Ó
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SERVEIS

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. 

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

ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ
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.

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. 

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

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

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.

COMUNICACIÓ I INFORMÀTICA
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.

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. 
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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.

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.

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.

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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LES ENTITATS EXPRIMEIXEN 
LA CREATIVITAT DAVANT  
EL CONFINAMENT 

La pandèmia mundial ocasionada per la COVID19 ha 
devastat l’activitat que es fa des de les entitats. 
Nogensmenys, moltes d’aquestes han trobat algunes 

sortides explotant la creativitat dels seus associats. Així, 
durant aquests dies hem pogut veure iniciatives molt 
reeixides com una de les sessions de converses organitzades 
pel Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de 
Montbui, amb la participació del president de la FAC, Pep 
Morella, el president del Centre, Jaume Pieres i Garcés, i 
l’exconseller de Cultura, Lluís Puig i la regidora de Cultura 
de Caldes, Laia Cuscó. 

El Casino de Calaf ha organitzat el primer Concurs de 
Microtextos Teatrals Inèdits, repartint un total de 1.000€ 
en premis (1r, 500€, 2n, 300€ i 3r, 200€). El concurs 
també recompensa als tres textos guanyadors amb 
la representació dels seus textos a l’ateneu, quan el 
Coronavirus ho permeti. En aquest sentit, entre les bases 
hi ha un seguit de paràmetres que dona aquest caràcter 
«micro’ al concurs: una durada màxima de 20 minuts, i un 
màxim de 3 actors. El termini de presentació de propostes 
acaba el 30 de setembre.

Entre d’altres iniciatives destacades, en destaca una que 
recorda el Sant Jordi confinat, com és la que ha emprès 
el Centre de Lectura de Reus. Aquest 2020, el Centre de 
Lectura organitzava la 73a Exposició de roses, però 
el confinament ha obligat a reinventar-la. Així, sota 
l’etiqueta #rosesCDL2020, l’entitat ha anat publicant 
fotografies de roses i flors dels balcons de tothom durant 
els dies 9 i 11 de maig.
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ENTITATS 

ATENEUS CONFINATS

Durant el confinament, la FAC va prendre la iniciativa 
de crear un espai al web on els ateneus poguessin 
expressar com combaten el tancament de sales 

d’ateneus i de teatres des de la creativitat. D’aquí en va 
sorgir l’espai «Ateneus Confinats’. Textos, vídeos imatges... 
Diversos ateneus del territori han compartit iniciatives que 
després han estat útils per altres entitats. Per veure totes 
les iniciatives només cal accedir al portar web ateneus.cat/
ateneus-confinats.

La plataforma resta oberta per a tots aquells membres 
d’ateneus que vulguin seguir explicant com ho han viscut. 
Per a participar només cal enviar-nos un escrit breu o 
un vídeo a ateneus@ateneus.cat, i indicar-nos el teu 
nom i de quin ateneu formes part. Nosaltres ho anirem 
compartint també a xarxes!

EL PRESIDENT-FUNDADOR DE 
LA FAC, FRANCESC PUERTAS, 
MOR ALS 63 ANYS

La Federació d’Ateneus de Catalunya està de dol després 
de rebre la notícia del traspàs d’un dels seus fundadors 
i primer president, Francesc Puertas. Puertas, nascut a 

Martorell el 1957, era comunicador i expert en corseteria. 
Professionalment es va dedicar a la investigació i a la 
comunicació mitjançant conferències i esdeveniments. 
També es va dedicar a la formació de professionals del sector.

El 1983, Francesc Puertas, conjuntament amb altres 
membres vinculats a l’associacionisme i preocupats per 
la situació en aquell moment de l’eteneisme, decideixen 
fundar la Federació d’Ateneus de Catalunya, de la qual ell 
en va ser el primer president entre els anys 1983 a 1985.

Des de la FAC, el seu president Pep Morella, en nom de la 
tota la Junta Directiva actual, els 180 ateneus que formen 
part de la federació i els expresidents de la nostra entitat, 
volem expressar el nostre més sincer condol per la pèrdua 
d’un dels pares d’aquesta Federació tant a la família com als 
amics d’en Francesc. Al web de la FAC podeu recuperar una 
entrevista amb ell a la Revista Ateneus número 8 (Pàg. 36).
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EL DASC CRIDA A INSCRIURE-
S’HI IGUALMENT

La crisi sanitària ha afectat el Dia de l’Associacionisme 
Cultural, el DASC20, que ha obert les inscripcions, com 
cada any, per apuntar-s’hi. La Generalitat impulsa 

que les entitats organitzin actes de manera virtual, com 
el propi acte oficial, que tindrà aquest format. Des de 
Cultura es recorda que les inscripcions seguiran tenint-se 
en compte a l’hora d’accedir a subvencions, i es recomana 
fer tota la difusió de les activitats que s’organitzin a través 
de les etiquetes #DASC20 i #DASCacasa.

El Dia Internacional de la Dansa la Música i el Teatre, també 
s’ha hagut de suspendre. Enguany, estava previst que se 
celebrés a La Verbena de Sant Joan de la Vilatorrada, que 
va emetre una carta on es cridava a tothom a no deixar de 
ballar des de casa, i mantenir la flama encesa.

LA SOCIETAT UNIÓ 
ESCAULENCA ENTRA A 
FORMAR PART DE LA 
FEDERACIÓ D’ATENEUS

La Delegació de les Comarques de Girona ha arribat 
a un acord amb la presidenta de la Societat la Unió 
Escaulenca, a les Escaules (Boadella i les Escaules, Alt 

Empordà), Mònica Torrent, perquè l’entitat que enguany 
celebra el seu 150è aniversari entri a formar part de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya.

Des de la FAC aprofitem aquests dies de confinament per 
donar la benvinguda a l’entitat empordanesa a la família 
ateneística, i convidem als seus socis a prendre partit en 
les iniciatives que sorgeixen en el sí del món ateneístic.
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ENTITATS

LA FAC HA POSAT EN 
MARXA UN SISTEMA DE 
VIDEOCONFERÈNCIES PER A 
TOTS ELS ATENEUS

Davant la situació d’emergència sanitària causada per 
la pandèmia de la Covid-19, la FAC està treballant 
en posar tots els recursos possibles a l’abast de les 

entitats associades, amb la finalitat de preservar el treball 
que s’està fent per totes elles, des del confinament.

Una d’aquestes mesures és la web de videoconferències 
BigBlueButton, que funciona amb tots els navegadors web 
moderns: Chrome, Firefox i Safari; de diferents sistemes 
operatius: Windows i Mac; i també en diferents dispositius 
moderns: Android i iPhone. Amb això, la FAC vol facilitar 
que les entitats tinguin una eina per celebrar les trobades 
tant de juntes i assemblees com d’altres tipus de reunions 
de funcionament del seu ateneu, sense que això suposi un 
maldecap addicional. Per activar-s’hi un compte només 
cal demanar-ho a ateneus@ateneus.cat

BEQUES SOCIALS 
TOTS HI TENIM LLOC!
Els ateneus podeu facilitar activitats a persones  
en risc d’exclusió social:
Degut a la situació actual de pandèmia, i per les corresponents 
mesures de prevenció, la convocatòria de BEQUES DE CASALS 
D’ESTIU de la FAC queda ANUL·LADA.

La propera convocatòria serà la del 4r trimestre  

(setembre – desembre): 9 de desembre de 2020

+ info: www.ateneus.cat /ateneus@ateneus.cat / 93 2688130
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EL X CONSELL DE LA 
XTAC ES DESENVOLUPA 
TELEMÀTICAMENT

La junta de la FAC va decidir adaptar el X Consell de 
la XTAC programat pel dia 9 de maig a la situació 
actual. La tramesa de la informació i les valoracions 

relatives al que havia de ser l’ordre del dia del consell, es 
van enviar per correu electrònic a les entitats convocades. 
Per a realitzar les votacions es va emprar una plataforma 
d’enquestes.

Us recordem que si les circumstàncies ho permeten, el 
proper consell presencial de la XTAC serà el dia 3 d’octubre 
de 2020 al Casal de Vila-Rodona.

CONVOCADA LA VII BECA 
TERRA D’ATENEUS

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

de la Caixa i el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, convoquen una beca de recerca 
històrica a un estudi centrat en la repercussió social de 
l’associacionisme cultural ateneístic en un territori concret 
des del punt de vista històric.

En aquests moments hi ha convocada la VII Beca 
Terra d’Ateneus. La convocatòria és oberta a tots els 
investigadors de centres d’estudis locals i comarcals. El 
termini de presentació de les sol·licituds és el dimecres 1 
de juny de 2020. Pel que fa a la realització del treball, el 
termini serà entre juliol de 2020 i juliol de 2021.

La beca està dotada amb 3.000 euros i la publicació del 
treball guanyador a la col·lecció «Terra d’Ateneus», de 
l’editorial Afers.
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PROJECTES I ACTIVITATS

Entrevista amb Neus Moran, investigadora i 
comissària de l’exposició

LA FAC I LA MIRA PREPAREN 
L’EXPOSICIÓ  
«QUAN S’ENDUEN EL PAÍS:  
L’ESPOLI FRANQUISTA ALS 
ATENEUS DE CATALUNYA»

La FAC ha iniciat per aquest 2020 un projecte que té a 
veure amb l’espoli als ateneus durant el franquisme. 
En col·laboració amb La Mira, s’ha concebut l’exposició 

«Quan s’enduen el país: l’espoli franquista als ateneus 
de Catalunya». 

El treball té el segell de la investigadora de Picassent, 
Neus Moran Gimeno, que ha exercit de comissària de 
l’exposició i n’ha fet la recerca històrica. El resultat final 
són 13 plafons que recullen amb precisió diversos capítols 
d’aquesta època fosca de l’associacionisme, amb proves 
documentals detallades i un llista complert dels estatges 
confiscats tant a les entitats actualment adherides a la FAC 
com altres, algunes desaparegudes.

Des de la FAC es vol agrair molt especialment l’ajut de les 
entitats que han col·laborat en la recerca documental per 
fer d’aquesta exposició una realitat i un èxit.



15

QUINA MASSA SOCIAL TENEN ELS ATENEUS?
El resultats ens revelen diverses dades com ara que la 
massa d’associats total segueix estable en uns 86.000 
socis, amb una mitjana de 487 associats per entitat, 
d’una mitjana d’edat de 52 anys. Pel que fa a les juntes 
directives, la bretxa de gènere s’escurça, i trobem una 
mitjana de 5 homes per 4 dones a les juntes directives.

PRESSUPOSTOS
El ateneus compten amb pressupostos que, en total, 
sumen uns 27,7 M€. Val a dir però que la distribució és 
bastant desigual. La gran majoria d’ateneus (44,72%) no 
tenen pressupostos superiors als 50.000 €, mentre que 
de més d’1 M€ només n’hi trobem l’1,90%. Enmig hi ha 
un gruix d’entitats que es mouen entre els 50.000 € i els 
100.000 € (21,49%), i un 28,11% que va dels 100.000 € de 
pressupost fins al mig milió. La franja del mig milió al 
milió l’ocupen el 3,78% dels ateneus.

RECURSOS HUMANS
Els ateneus depenen bàsicament del voluntariat, ja que 
el 84% de les persones que realitzen una tasca a l’entitat 
són voluntaris que desenvolupen la seva feina de manera 
puntual o amb un compromís a més llarg termini. 

Pel que fa al treball remunerat, els llocs de feina més 
contractats pels ateneus són els vinculats a l’administració 
(38,15%), tècnics d’activitats (32,65%) i consergeria 
(25,11%).

ELS INGRESSOS
La tendència dels ateneus és diversificar les fonts 
d’obtenció d’ingressos. Majoritàriament es financen a 
través de les quotes dels seus socis (42%) i dels serveis 
que ofereixen (17%). Cal destacar que l’aportació per 
subvencions de l’administració pública ronda el 14% de 
mitjana del pressupost de les entitats.
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ANUARI 2019

ANUARI 2019: CONSULTA’L  
AL WEB ATENEUS.CAT
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha presentat l’Anuari 
2019, l’informe mitjançant el qual es recullen dades molt  
diverses de l’activitat dels ateneus durant un període concret. 
En aquest cas es recullen les dades de 2019 dels 90 ateneus  
de 177 que han participat, una xifra que representa el 50,84% de participació.  
Algunes de les dades més rellevants d’aquest informe anual, són les següents:



ESPECIAL VI CONGRÉS D’ATENEUS

CARTA DEL PRESIDENT DE LA 
FEDERACIÓ D’ATENEUS CATALALUNYA 
A LES ENTITATS
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CARTA DEL PRESIDENT

Hem iniciat les fases de desconfinament i com si es 
tractés d’un joc de pistes, hem de complir amb tots 
els protocols de seguretat per poder  recuperar la 

nostra vida cultural i associativa.

Per les xarxes socials els ateneus heu estat molt actius i 
creatius,  programant tallers, exposicions, recuperant la 
història, reprogramant espectacles que les nostres seccions 
havien fet. Ara ja es comencen a veure un altre tipus 
imatges, en algunes parts del país les terrasses comencen 
a tenir activitat. 

Cal seguir sent forts i actius i veurem que, com una taca 
d’oli, aquest alè de recuperació s’anirà escampant per tot 
el territori.

Els ateneus, molts d’ells centenaris, ja les han vist de tots 
colors. De ben segur que en poc temps els nostres grups 
i seccions ja hauran fet una obra de teatre o un musical 
recordant aquest episodi de la nostra història.

Ja li tenim posat el peu al coll a aquest drac, cal seguir 
endavant!

Els Ateneus, som llavor de llibertat, som la força que mou 
la cultura del país.

Una abraçada a totes i tots.

Pep Morella 
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya
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