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PASSEM COMPTES

La Federació d’Ateneus de Catalunya s’ha bolcat amb la 
iniciativa #CulturaSegura promoguda per tot el sector 
de la cultura i l’associacionisme durant aquest estiu, 
per exigir a les administracions públiques que no es 
tanquin els teatres. La fi de l’estat d’alarma ha posat 
en evidència les mancances d’alguns sectors de l’oci 
com ara bars o discoteques, però no pas el sector de 
la cultura ni tampoc el de l’associacionisme, que han 
mantingut una actitud exemplar, esdevenint un baluard 
de la seguretat a dins dels recintes, amb un resultat de 
zero contagis.

LA FAC SE SUMA A LA INICIATIVA 
#CULTURASEGURA PER EVITAR  
EL TANCAMENT D’ESPAIS
La Federació d’Ateneus ha pres part activa en una reivindicació de tot el món 
de la Cultura, i que ha permès una reobertura ordenada de les sales de teatre 
del país.
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La iniciativa es va plasmar durant el mes de juliol en la 
signatura d’un manifest que, indignat, exigia que no 
s’apliquessin les mateixes mesures de tancament de 
centres que les que es volien aplicar als locals d’oci. L’èxit 
de la campanya ha permès que els recintes dels ateneus 
puguin obrir en condicions especials d’aforament, 
distanciament i d’higiene, i això ha suposat, també, 
una alenada de vida igual que la cultura ho ha estat, 
en termes generals, durant el període de confinament.

La Federació d’Ateneus ja es va sumar a principis d’any 
a la iniciativa Actua Cultura 2% que reivindicava que 
els governs, en el cas de Catalunya, de la Generalitat, 
que destinessin com a mínim el 2% del seu pressupost 
en inversió cultural.

Concentració del sector cultural, aglutinat en la plataforma ‘Actua Cultura’ per exigir el 2% del pressupost de la Generalitat

<  Llegeix l'article que vam 
publicar al portal Social.cat!
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Entre els mesos de juliol al 
setembre 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:

VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS:
01.  Associació Cultural Ateneu 

Golmesenc
GOLMÉS (Pla d’Urgell)

02.  Associació Cultural Centre 
Cultural i d’Esbarjo d’Ivars 
d’Urgell
IVARS D’URGELL (Pla d’Urgell)

03.  Associació Cultural Plataforma 
Odèon
CANET DE MAR (Maresme)

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

05.  Ateneu Barcelonès
BARCELONA (Barcelonès)

06.  Ateneu Bisbalenc
LA BISBAL DE FALSET (Priorat)

07.  Ateneu Cultural de Guissona
GUISSONA (La Segarra)

08.  Ateneu Cultural Josep Taverna
ALFORJA (Baix Camp)

09.  Ateneu de Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)

10.  Ateneu de Tàrrega
TÀRREGA (Urgell)

11.  Ateneu Familiar
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix 
Llobregat)

12.  Ateneu Popular de Ponent
LLEIDA (Segrià)

13.  Ateneu Popular Garriguenc
LES BORGES BLANQUES (Les 
Garrigues)

14.  Ateneu Unió (Colònia Güell)
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix 
Llobregat)

15.  Ateneu Vall de Llémena
CARTELLÀ (Gironès)

16.  Casal Camprodoní
CAMPRODON (Ripollès)

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

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

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

37.  La Lira Vendrellenca
EL VENDRELL (Baix Penedès)

38.  La Unió Escaulenca
LES ESCAULES (Alt Empordà)

39.  Orfeó Reusenc
REUS (Baix Camp)

40.  Patronat de la Catequística
 FIGUERES (Alt Empordà)

41.  Primer Casino de Blanes
BLANES (La Selva)

42.  Societat Coral l’Espiga de les Corts
BARCELONA (Barcelonès)

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

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

45.  Societat Cultural La Vicentina
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix Llobregat)

46.  Societat la Fraternitat
SANT LLORENÇ DE LA MUGA (Alt Empordà)

47.  Societat l’Amistat
CADAQUÉS (Alt Empordà)

48.  Societat Unió Gandesana
GANDESA (Terra Alta)

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

VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS  
NO FEDERADES:
50.  Centre Catòlic de Banyoles

BANYOLES (PLA DE L’ESTANY)

51.  Societat La Concòrdia de Cantallops
CANTALLOPS (ALT EMPORDÀ)

BAIXES ENTITATS FEDERADES:
52.  Orfeó Popular Olotí

OLOT (LA GARROTXA)

53.  Ateneu Català
SALLENT (BAGES)

54.  Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny
BALSARENY (BAGES)
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VISITES I REUNIONS  
AMB ENTITATS

19.  Casino Llagosterenc 
LLAGOSTERA (Gironès)

20.  Casino Menestral Figuerenc
FIGUERES (Alt Empordà)

21.  Casino Olotí
OLOT (La Garrotxa)

22.  Centre Catòlic
SANT VICENÇ DELS HORTS (Baix 
Llobregat)

23.  Centre Cultural Els Catalanistes
BARCELONA (Barcelonès)

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

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

26.  Centre Fraternal
PALAFRUGELL (Baix Empordà)

27.  Centre l’Avenir Fanalenc
PLATJA D’ARO (Baix Empordà)

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

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

30.  Cercle Bredenc
BREDA (Selva)

31.  Cercle Campdevanolenc
 CAMPDEVÀNOL (Ripollès)

32.  Círcol Catòlic
VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)

33.  El Centre
LLORENÇ DEL PENEDÈS (Baix 
Penedès)

34.  Foment Cultural i Artístic
MOLINS DE REI (Baix Llobregat)

35.  Fundació Orfeó Lleidatà
LLEIDA (Segrià)
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S’INICIA EL PROCÉS 
D’ELABORACIÓ D’UN  
PLA DE COMUNICACIÓ

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha encarregat 
l’elaboració d’un Pla de Comunicació a l’agència de 
comunicació Primer Punt amb l’objectiu de donar 

visibilitat a la tasca que s’està portant a terme des dels 
ateneus, afavorir la consolidació de socis i ampliar el 
nombre d’entitats federades.

Com a fase prèvia a l’elaboració del Pla de Comunicació, 
Primer Punt realitzarà una anàlisi a fons per conèixer 
l’estructura i funcionament de la FAC. Es tracta d’una 
aproximació a la nostra realitat que permeti identificar què 
volem que ens defineixi i quins són els nostres objectius 
estratègics ara i aquí.

En aquest sentit, aquest mes de setembre s’iniciaran 
tot un seguit d’entrevistes amb representants de la FAC 
per identificar els reptes i valors de l’entitat, així com la 
realitat rica i diversa dels ateneus. La comunicació serà 
molt més efectiva si tenim clar qui som i quines són les 
nostres prioritats. 

Totes les aportacions en aquesta fase d’anàlisi seran 
molt ben rebudes per part de l’agència que treballarà el 
Pla. Per això, si voleu contribuir amb les vostres idees o 
suggeriments, podeu contactar amb Primer Punt a través 
del correu victor@primerpunt.cat

LA FAC DISPOSARÀ D’UNA 
PLATAFORMA D’ENQUESTES  
I FORMULARIS PRÒPIA

La Federació d’Ateneus de Catalunya està ultimant 
una plataforma de caràcter propi per a poder 
complimentar enquestes, recollir dades a través de 

formularis, etcètera, per a les diverses activitats, reunions, 
convocatòries en general o enquestes que realitza al llarg 
de cada any.

A partir d’ara, l’ateneu interessat en utilitzar per al seu ús 
habitual aquesta plataforma d’enquestes, es pot posar en 
contacte amb la federació enviant un correu a ateneus@
ateneus.cat.

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  
PER A JUNTES DIRECTIVES  
I EQUIPS DIRECTIUS

La FAC adverteix de l’obligatorietat de realitzar una 
formació obligatòria de prevenció dels riscos de la 
COVID-19. L’administració ha advertit que és obligatori 

que aquesta formació es faci tant a juntes directives com 
a equips directius dels ateneus, per la qual cosa la FAC 
l’ofereix en línia. El cost per a cada persona que faci 
la formació és de 10 € que es facturarà des de la FAC a 
l’ateneu. 

Fins ara, gràcies a la crida que s’ha fet des de la Federació 
d’Ateneus, s’hi han inscrit més de 400 voluntaris.

La Federació d’Ateneus de Catalunya ja ha 
donat a conèixer les bases dels 31ns Premis 
Ateneus, l’acte més important que organitza 
el món de l’associacionisme ateneístic al cap 
de l’any i que se celebra el desembre.  
Teniu temps per presentar les vostres 
candidatures fins a l’1 de novembre.

Organitza: Hi col·labora:

PREMIS  
ATENEUS 
2020
PRESENTEU  
LA VOSTRA  
CANDIDATURA

+ informació: www.ateneus.cat/premisateneus

31a
edició

publicitat
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CICLE DE DEBATS 
«REFLEXIONS SOBRE  
UNA NOVA REALITAT»

La Delegació Terres de Ponent realitzarà entre els dies 
26 de setembre i 30 d’octubre un cicle de debats 
que se celebrarà en dotze entitats de la demarcació 

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 centrarem els debats en 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. Els temes escollits 
són l’economia, la societat i la cultura i, entre altres 
qüestions, intentarem abordar el nou escenari 
econòmic que deixarà aquesta crisi, les implicacions 
socials que tindrà la nova realitat i les accions 
necessàries per a la recuperació de les estructures 
culturals.

El bloc de debat sobre economia estarà conduït pels 
ponents Arcadi Oliveres, Manel Pérez i Daniel Raventós, 
el de societat per Joan Benach i el de cultura per 
Salvador Casals, Josep Tort i Margarida Troguet. 

LLIBRE DEL CENTENARI  
DE L’ATENEU DE TÀRREGA

El dissabte 19 de setembre es va dur a terme l’esperada 
presentació del llibre commemoratiu del Centenari de la 
Societat Ateneu de Tàrrega. Aquesta publicació havia de 

ser la cloenda a les nombroses activitats realitzades el 2019, 
any del centenari. La seva presentació oficial estava prevista 
inicialment pel passat 19 d’abril, aprofitant la celebració de 
Sant Jordi, però la suspensió el dia 14 de març de tota mena 
d’activitats, obligant inclòs al tancament del local social de 
l’ateneu, ho va fer impossible.

El llibre porta per títol Història universal de l’Ateneu de Tàrrega 
(1919-2019), i és una obra de recerca històrica a càrrec de la 
comunicadora targarina Natàlia Lloreta Pané, en què es repassa 
de forma exhaustiva la trajectòria de l’emblemàtica entitat 
recuperant cartells, programes, documents institucionals i 
fotografies de diverses èpoques. 

SESSIÓ DE FORMACIÓ SOBRE 
XARXES SOCIALS

Fa pocs dies va tenir lloc a l’Ateneu Popular Garriguenc 
de Les Borges Blanques la sessió formativa anual de la 
nostra delegació, la qual va girar entorn de les xarxes 

socials. Aquesta sessió la va conduir la lleidatana Ester 
Barqué, community manager, dinamitzadora i formadora en 
xarxes socials, i va basar la seva intervenció en la millora de 
la comunicació que fan les entitats a través de les principals 
plataformes.

L’objectiu d’aquesta jornada era tenir una idea més clara 
del funcionament d’aquestes xarxes i intentar aplicar el seu 
potencial a l’activitat que realitzem les entitats regularment 
per tal d’optimitzar les publicacions i poder arribar a més 
públic. Es van abordar qüestions com si s’han d’utilitzar 
totes les xarxes socials, quines són les més recomanables, si 
les xarxes s’han de treballar juntes o separades, o fins i tot 
amb quina freqüència i horaris hem de publicar els nostres 
continguts. La jornada va aplegar una vintena de persones en 
representació de les 16 entitats de la delegació. 

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL
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CELEBRACIÓ DELS 150 ANYS 
DE LA UNIÓ ESCAULENCA

La Unió Escaulenca de Les Escaules, que es va incorporar 
a la Delegació de Girona de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya el passat mes de març, celebra enguany 

els seus 150 anys d’història. Amb motiu d’aquesta 
celebració, el dissabte 4 de juliol l’ateneu va inaugurar 
una exposició que recull els 150 anys d’història. L’acte 
inaugural va comptar amb la presència del president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya Pep Morella, així com de 
la presidenta de l’entitat Mònica Torrent, el comissari de 
l’exposició Joan Casellas i la sòcia de l’ateneu Rosa Vidal, 
que va ser la responsable de recopilar i ordenar tots els 
materials d’arxiu i crear el fons documental. L’exposició 
es podrà visitar fins a final d’any, i el primer diumenge de 
cada mes es realitzaran visites guiades per a conèixer més 
a fons la història de La Unió Escaulenca. 

Així mateix, durant aquesta tardor es duran a terme 
diverses activitats vinculades al món de l’associacionisme 
i des de l’ateneu es realitzarà la 
campanya «150 anys, 150 socis», 
una acció que busca incrementar el 
número de socis i vol incentivar que 
els visitants, amics i familiars dels 
membres de l’entitat escaulenca 
també col·laborin amb les diverses 
activitats i propostes culturals que 
es realitzen al municipi. 
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ONZE ATENEUS GIRONINS 
PARTICIPEN AL CICLE DE 
POESIA I ARTS 

El Cicle de Poesia i Arts s’ha inaugurat el divendres 18 
de setembre a la Societat l’Amistat de Cadaqués amb 
el recital de Poesia Ecològica, un dels cinc espectacles 

dels que consta l’activitat anual de la delegació. A l’acte 
hi ha participat el president de la Federació d’Ateneus 
Pep Morella, la delegada de la delegació de Girona 
Olga Porterias, la presidenta de la Societat l’Amistat de 
Cadaqués Patrícia Llinares i el coordinador dels artistes 
del cicle Ramon Bartrina, membre de l’editorial Edicions 
Tremendes, que ha col·laborat amb la realització i 
preparació d’aquesta activitat formada per cinc recitals 
amb cinc temàtiques diferents: ecologia, família, diversió, 
reivindicació i sensualitat.

Aquest ha estat el tret de sortida d’aquest cicle itinerant 
de poesia que comptarà amb més de 20 espectacles arreu 
de les comarques gironines i que ha comptat amb la 
participació d’11 ateneus federats a la delegació: la Societat 
l’Amistat de Cadaqués, el Primer Casino i la Casa del Poble 
de Blanes, el Casino Menestral i La Cate de Figueres, el 
Centre Fraternal de Palafrugell, el Casino Llagosterenc 
de Llagostera, l’Ateneu de la Vall de Llémena, La Unió 
Escaulenca de Les Escaules, la Societat La Fraternitat de 
Sant Llorenç de la Muga i el Cercle Camdevanolenc de 
Campdevànol.

DISSABTE 3 D’OCTUBRE: 
JORNADA DE FORMACIÓ I 
PLENARI

Els ateneus de la Delegació de les comarques gironines 
es trobaran el proper dissabte 3 d’octubre al Centre 
Fraternal de Palafrugell per realitzar una jornada que 

durarà tot el matí i que es dividirà en dues parts. A les 10 
h es durà a terme la formació anual de la delegació «Com 
donar a conèixer la nostra entitat: el dossier», impartida 
pel tècnic de la FAC Alfons Tiñena. Després d’una pausa, 
a les 13 h els membres de junta assistents aprofitaran la 
trobada per realitzar el plenari anual de la delegació, en 
la que es valorarà la situació i les activitats realitzades 
durant aquest any, es valorarà com incentivar i millorar 
la participació i cooperació entre ateneus, i es plantejaran 
diverses propostes i possibles accions que es faran durant 
l’any 2021 a les comarques gironines.

RIPOLLÈS

GARROTXA

CERDANYA

ALT EMPORDÀ

ESTANY



6

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

NOU  
BARRIS
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CAMINS D’ATENEUS

El 20 de juny es va celebrar la segona edició de 
Camins d’Ateneus. L’itinerari a peu va durar 
uns 9 Kms i es va realitzar pel districtes de 

Sant Andreu, passant per ateneus com el Centre 
Catòlic de Sant Andreu, La Lira i Els Catalanistes. El 
recorregut es va iniciar al Rec Comtal, un espai molt 
entranyable que perdurà fins al segle xix com un 
dels principals abastadors d’aigua a la ciutat, que 
servia per a regar i també en el seu ús de força per a 
fer funcionar els diversos molins construïts al llarg 
del seu traçat. Actualment és una obra protegida 
com a Bé Cultural d’Interès Local.

Tot resseguint el Rec, que passa descobert per 
alguns trams, els assistents a l’acte van poder 
descobrir l’ultima explotació agrària de Barcelona, 
la Ponderosa situada entre el riu Besos i l’autopista. 
En arribats a Sant Andreu, es van visitar dos dels 
tres ateneus que tenim en aquest districte: la 
Societat Cultural i Esportiva La Lira on van explicar 
quines són les activitats dels ateneus i com són les 
seves instal·lacions. Allà es va poder descobrir el 
petit tresor que amaguen: un petit refugi que es 
construí durant la guerra civil espanyola.

Seguint el recorregut, els visitants van arribar al 
Centre Cultural Els Catalanistes on també van poder 
gaudir de l’explicació de les activitats que s’hi 
fan, i van poder recórrer les seves instal·lacions. 
Allí varen prendre un refresc. L’activitat va generar 
155 € que foren entregats al Rebost Solidari de Sant 
Andreu. La propera edició de Camins d’Ateneus 
serà el mes d’octubre a Sants.

ESTRENA DE LA  
RESIDÈNCIA 2019  
DE LA XTAC ALS LLUÏSOS D’HORTA

El cap de setmana de la Diada Nacional de Catalunya es va 
estrenar a Lluïsos d’Horta un dels primers espectacles de les 
residències teatrals que ha impulsat la XTAC. Aquesta estrena 

estava programada pel 15 de març, just quan el coronavirus va aturar 
la vida dels teatres.

L’obra és fruit de l’acord de col·laboració entre la productora 
Oblideu-vos de Nosaltres i Evelyn Arèvalo al capdavant, la Xarxa de 
Teatres d’Ateneus de Barcelona (XTAC) de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya (FAC) i Lluïsos d’Horta, segons el qual la companyia ha 
realitzat una Residència a Lluïsos d’Horta per preparar la producció 
de l’obra i presenta la seva estrena. La Residència es va iniciar al 
mes de novembre i s’ha allargat fins al març. A finals d’agost es van 
reemprendre els assajos, fins l’estrena, el mes de setembre.

LA REVISTA DEL CENTRE MORAL 
DEL POBLENOU ARRIBA A L’EDICIÓ 
NÚMERO 100

Aquest mes de setembre s’ha arribat a l’edició número 100 de 
la revista informativa del Centre Moral del Poblenou. Aquest 
número especial, que pretenia incorporar un canvi de disseny, 

ha hagut d’anar posposant algunes d’aquestes actualitzacions a 
causa de la situacio pandèmica. El resultat final ha estat un recull-
resum molt especial de tota l’activitat del curs 2019-2020. Des del 
Centre hi ha una gran motivació per poder recuperar la dinàmica de 
l’activitat habitual, estruncada pel virus.

publicitat

Contacte: comercial@idonium.com

Nou servei de comercialització elèctrica per 
l’estalvi d’electricitat dels ateneus federats.

www.idonium.com

ESTALVIA EN 
L’ELECTRICITAT  
DEL TEU ATENEU
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VISITES A ENTITATS  
DE LA DELEGACIÓ 

Des de l’inici del desconfinament decretat per les autoritats 
durant el mes de juny, el tècnic i el delegat han realitzat 
diverses visites a entitats de la zona, especialment 

aquelles que estan situades en zones més allunyades o bé 
que mantenen poc contacte amb la Delegació. La intenció 
d’aquestes visites era mostrar que l’activitat de la Delegació 
continuava malgrat les mesures d’urgència del moment, que 
les entitats podien comptar amb la FAC en qualsevol moment; 
i la presentació de la proposta de Trobada Nacional d’Ateneus 
programada pel maig de l’any vinent a Llorenç del Penedès. La 
primera d’elles va ser a la Societat Unió Gandesana a principis 
de juny, i un mes després amb l’Ateneu Cultural Josep Taverna.

L’ATENEU CULTURAL JOSEP 
TAVERNA TREBALLA EN  
LA LLUITA PER LA DEFENSA  
DEL TERRITORI

L’Ateneu Cultural Josep Taverna d’Alforja ha estat l’entitat 
pionera en presentar unes al·legacions a la Generalitat per 
impedir el projecte d’investigació minera a l’empresa que 

actualment opera a la pedrera. Aquest projecte d’investigació 
suposaria l’ampliació de fins a quatre vegades l’espai que 
actualment té i posaria en risc una zona on hi viu una rica 
varietat de fauna i també disposa de diversos jaciments 
arqueològics. Els ajuntaments d’Arbolí i Alforja han secundat 
les al·legacions presentades per l’Ateneu, a més de molts 
altres veïns i veïnes a títol individual. Persones lligades a 
l’entitat diuen que, malgrat sigui només una exploració, 
veuen massa esforç per part de l’empresa en una cosa perquè 
després no se’n vulgui fer ús. Tot i això, el que més temor fa 
són les dimensions del projecte i la riquesa patrimonial que té 
l’espai natural. 

PREPARACIÓ DEL 
PLENARI, PROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL «ATENEUS, 
LLAVOR DE LLIBERTAT» I 
L’EXPOSICIÓ «ATENEUS, 
CULTURA I LLIBERTAT»

Durant l’estiu les entitats de la FAC de Reus —Centre 
de Lectura de Reus, Centre d’Amics de Reus, 
Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia i Orfeó 

Reusenc— han estat preparant diverses activitats pels 
darrers mesos de l’any. D’entrada, el Plenari anual 
que la Delegació organitza i que enguany es celebrarà 
a Reus. A més, el proper divendres 18 de setembre 
es realitzarà la projecció del documental «Ateneus, 
llavor de llibertat». L’acte comptarà amb la presència 
del director Sergi Sandúa i posteriorment hi haurà un 
col·loqui sobre aquest. L’activitat està oberta a tota 
la ciutadania. Al marge d’això, durant les properes 
setmanes els ateneus reusencs adscrits a la FAC 
acolliran l’exposició «Ateneus, cultura i llibertat», 
dedicada a l’evolució del moviment ateneístic al llarg 
de la història a partir de mostrar els seus antecedents i 
el seu desenvolupament 
en el teixit sociocultural 
del país des del segle 
xix fins a l’actualitat. 
Consta d’onze lones 
que plasmen l’evolució 
històrica d’entitats 
gremials, escoles de 
formació, societats 
musicals, orfeons, 
casals, etcètera.
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CATÀLEG D’ACTIVITATS

El Catàleg d’activitats és una eina que facilita esdeveniments per programar a les entitats federades: actuacions 
en viu, xerrades, exposicions, visites guiades, projeccions de cinema, i d’altres. Actualment ofereix una vintena de 
propostes programables. Pots consultar-lo al web www.ateneus.cat. Entre les novetats destaquem: 

EXPOSICIÓ

L’ATENEU ÉS CASA TEVA: MÚSICA

La música és una part molt important de l’activitat dels nostres ateneus. La nova 
exposició que presenta la Federació d’Ateneus de Catalunya pretén fer un recull 
de l’activitat musical que es viu i es genera des dels Ateneus.

Suport:   12 Banderoles de 80×180 cm de lona en color.  
En suport X-Bànner.

Contacte: secretaria@ateneus.cat

EXPOSICIÓ

ÀNIMA. 15 ANYS DE LA FUNDACIÓ .CAT

El proper setembre fa 15 anys de l’aprovació del domini de llengua i cultura 
catalanes .CAT. En commemoració el que ha significat i significa el domini per la 
nostra societat, la Fundació .CAT presenta una exposició itinerant que començarà 
a Barcelona i la intenció és que es mogui arreu del territori de parla catalana.

La inauguració de l’exposició pot incloure una xerrada de presentació amb els 
membres de la Fundació.

Durada:  La circulació de l’exposició es d’1 any a partir del 15 de setembre del 2020. 
El període d’exposició en un ateneu és entre 15 dies i un mes.

Costos:  El muntatge, desmuntatge i transport van a càrrec de la Fundació.cat.

Contacte: Demanar l’exposició a la FAC: tecnic@ateneus.cat  / 932688130

EXPOSICIÓ

QUAN S’ENDUEN EL PAÍS:  
L’ESPOLI FRANQUISTA ALS ATENEUS DE CATALUNYA

La Federació d’Ateneus de Catalunya i el magazín La Mira han elaborat aquesta 
exposició que repassa l’espoli patrimonial franquista vers l’associacionisme 
ateneístic.

«L’espoli patrimonial fou un mecanisme repressiu de primer ordre en el qual 
confluïen la voluntat política de càstig als «enemics» i l’interès econòmic 
del Nuevo Estado sorgit de la victòria de la Guerra Civil. Des de l’inici de la 
insurrecció, el Movimiento Nacional buscà consolidar-lo sobre una sòlida 
base legal, construïda expressament per legitimar la usurpació patrimonial 
generalitzada a totes les persones físiques i jurídiques, vives o mortes/existents, que qualificà d’enemics 
polítics. Centenars d’immobles foren espoliats a les entitats del moviment associatiu de Catalunya».

Suport:  13 plafons Banner de 80×180 cm, en color.

Contacte: secretaria@ateneus.cat
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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.

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 sis serveis relacionats en matèria de prevenció tant per a persones 
com a locals físics d’ateneus, ara que amb l’avenç del pla de fases per regions sanitàries a Catalunya, es podrà 
veure una reobertura progressiva de les nostres entitats. 

DESTACAT COVID-19

DESINFECTANT VIRICIDA /
BACTERICIDA 
Producte per desinfectar superfícies i teixits.

Útil per a butaques, cadires, manetes de 
portes, taules i tota mena de superfícies)

Preus:  Format 1 litre: 6,50 € 
Format 5 litres: 30,00 € 
Cal afegir les despeses d’enviament

El lliurament es podrà fer segons 
existències.

Contacte: secretaria@ateneus.cat

DE
SI
N
FE
CC

IÓ

GEL HIDROALCOHÒLIC
Gel de mans, higienitzant i anti bactèries.

Preus:  Garrafa 5L: 27 € 
Dosificadors 500 ml: 6,20 € 
Cal afegir les despeses d’enviament.

El lliurament es podrà fer segons 
existències.

Contacte: secretaria@ateneus.catDE
SI
N
FE
CC

IÓ

CONVENIS

LA FAC FIRMA UN CONVENI AMB IDONIUM ENERGY SL PER A L’ESTALVI 
EN ELECTRICITAT ALS ATENEUS

Idonium Energy SL és una empresa proveïdora de tecnologia per l’eficiència per consultors energètics 
i comercialitzadores elèctriques. Per algunes associacions, s’encarrega de preparar licitacions de 
compra d’energia agrupada buscant el millor preu possible pel soci. Desde la FAC hem signat un acord 
per poder oferir a les entitats federades un servei de millora de costos elèctrics sense cap cost pel 
soci. 

QUÈ HE DE FER PER INSCRIURE’M, SI JA SÓC 
SOCI DE LA FAC?
El soci ha d’enviar a Idonium una còpia de 
l´última factura de la llum per recollir les dades 
necessàries per la tramitació confirmant si vol 
format del grup de compra agregada amb inici 
de subministrament 1/07/2021.

COM PUC MILLORAR EL MEU PREU ACTUAL ABANS  
DE L’1 DE JULIOL?
Amb la factura rebuda, Idonium presentarà a cada 
entitat que ho vulgui una proposta de millora de 
costos de la seva factura i gestionarà el canvi de 
comercialitzadora establint que el venciment serà 
necessàriament la data d’inici del contracte de 
compra agregada 01/07/2021.

DESTACAT

Si voleu formar part d’aquest servei podeu posar-vos  
en contacte escrivint a comercial@idonium.com  

amb còpia a ateneus@ateneus.cat. Podeu consultar la 
informació completa a Gestió Interna del catàleg  

de Serveis de la web de la FAC.
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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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LA FAC EDITA LA 4a GUIA 
PRÀCTICA DELS ATENEUS: 
«ACOLLIDA DEL SOCI  
A L’ATENEU»

Amb la voluntat d’ajudar als ateneus i a les persones 
que hi son al capdavant, la FAC ha editat el quart 
volum de la col·lecció de Guies Pràctiques per als 

Ateneus en el qual el punt d’interès principal és l’atenció 
al soci. Precisament, la guia s’anomena «Acollida del soci 
a l’ateneu».

En aquesta guia, elaborada per la gerent dels Lluïsos de 
Gràcia, Marta Buch, es descriu tot allò que l’entitat ha de 
tenir en compte des del moment de l’arribada d’un soci, 
fins i tot si acaba marxant. 

Per tant, la guia defineix què és un soci i el seu rol dins 
d’un ateneu, quins elements hem de tenir en compte per 
donar-li una bona benvinguda –acompanyats d’exemples 
pràctics–, com acomiadar-se’n si marxa, i què li oferim 
mentre n’és membre: com el fem participar, el perquè 
de les quotes i com el podem fer un soci actiu. La guia 
és descarregable des del web de la FAC. Hi haurà alguns 
exemplars impresos a la Seu Central de la Federació.
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PROJECTES I ACTIVITATS

UN ESTUDI CIENTÍFIC TRACTA 
SOBRE L’IMPACTE DE LA CRISI 
DE LA COVID-19 AL MÓN 
ATENEÍSTIC

La crisi de la Covid-19 en entitats ateneístiques» és 
un estudi científic que tracta sobre l’impacte de la 
crisi de la Covid-19 al món ateneístic, i és obra de 

l’estudiant del Màster de Gestió Cultural de la UOC, Bernat 
Picornell i Grenzner, que analitza l’impacte general de la 
crisi sanitària, i concretament posa el focus en una sèrie 
d’entrevistes als Lluïsos de Gràcia, l’Ateneu Santcugatenc, 
el Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès, la 
Lliga de Capellades, l’Associació Cultural i Recreativa La 
Unió Calafina i La Cate de Figueres. Consulta l’estudi a la 
pàgina web de la FAC!

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

La Federació d’Ateneus, conjuntament amb el magazín 
La Mira, han estrenat l’exposició «Quan s’enduen el 
país: l’espoli franquista als ateneus de Catalunya», un 

treball comissariat per la doctora en Història Neus Moran, 
que s’ha basat en una recerca que ha estat treballant sobre 
l’espoli patrimonial a molts ateneus durant i després de la 
Guerra Civil.

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 llistat complet dels estatges confiscats tant a les 
entitats actualment adherides a la FAC com altres, algunes 
desaparegudes. Per a reservar l’exposició i portar-la al 
teu ateneu, consulta la fitxa que hem publicat a l’apartat 
d’exposicions de la pàgina web. 

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.

«
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L’EDITORIAL AFERS PUBLICA 
EL CINQUÈ VOLUM DE  
LA COL·LECCIÓ BECA TERRA 
D’ATENEUS

L’editorial Afers ja ha publicat l’obra guanyadora de la 
V Beca Terra d’Ateneus, «Catalunya a Bèlgica. Història 
del Casal Català de Brussel·les (1930-2020)», de Jordi 

Bohigas Maynegre, que ja es pot adquirir a la botiga en 
línia de l’Editorial Afers. 

El llibre examina l’associacionisme cultural dels catalans a 
l’exterior a partir d’un estudi de cas: la història del Casal 
Català de Brussel·les des de la seva fundació, a final de 
1930, fins al present.

LA FAC SIGNA UN CONVENI AMB LA FIEC PER POTENCIAR 
L’ATENEISME FORA DE CATALUNYA

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha signat un 
conveni amb la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes (FIEC), per projectar la tasca de les entitats 

socioculturals més enllà de Catalunya.

La rúbrica a l’acord l’han posat el president de la FAC, 
Pep Morella, i els vicepresidents de la FIES, Jordi Gairín i 
Albert Masquef. La FIEC és una agrupació d’entitats lliure, 
voluntària i autònoma que no persegueix altra finalitat 
que la de ser un laboratori d’idees per fer avançar el 
coneixement i la satisfacció de les necessitats de la 
Catalunya Exterior.

Amb aquest acord, les entitats adherides a la FAC tindran 
una eina més per poder fomentar el moviment arreu del 
món a través també dels canals de la FIEC.

EL GIRONA FILM FESTIVAL I 
EL CERDANYA FILM FESTIVAL 
INCLOUEN EL DOCUMENTAL 
DE LA FAC AL SEU CATÀLEG 
OFICIAL

El documental «Ateneus: llavor de llibertat» està assolint 
cotes d’èxit ben altes des de la seva presentació 
el setembre de 2019. La seva emissió per TV3 i les 

presentacions al llarg dels ateneus de tot el territori han 
cridat l’atenció de dos festivals cinematogràfics del nord: 
el de Girona (celebrat el mes de setembre) i el de la 
Cerdanya (celebrat durant l’agost). Tots dos festivals l’han 
inclòs i emès des del seu catàleg oficial. 
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PROJECTES I ACTIVITATS
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MÉS DE 150 INFANTS HAN 
GAUDIT DEL 23è CASAL 
D’ESTIU A L’ATENEU  
DE LA VALL DE LLÉMENA

Des de l’any 1997, l’Ateneu de la Vall de Llémena ha 
organitzat el Casal d’Estiu durant el mes de juliol a 
la Rectoria de Cartellà, indret que fa que bona part 

del seu al·licient sigui el contacte amb la natura i l’entorn 
rural. La llavor de l’actual Casal d’Estiu es va sembrar fa 23 
anys, quan dues mares vinculades a l’ateneu van decidir 
oferir voluntàriament un espai d’oci i aprenentatge als fills 
de les famílies que formaven part de l’ateneu, de manera 
que aquests gaudissin d’un seguit d’activitats d’estiu 
mentre els pares i mares treballaven. Enguany s’ha arribat 
a la 23a edició, una edició especial que no s’ha deixat de 
celebrar tot i la presència del virus. 

LLEIDA S’INCORPORA  
A LA XARXA DE CASES  
DE LA MÚSICA

La Casa de les Músiques de Lleida, impulsada des de 
l’Orfeó Lleidatà, s’ha incorporat a la xarxa de Cases 
de la Música de Catalunya; un projecte sociocultural 

en xarxa, que té com a objectius primordials promoure 
la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de la 
música popular i moderna a tot Catalunya; a més de 
complementar les infraestructures culturals municipals 
mitjançant l’organització d’activitats, dirigides tant als 
artistes i als creadors, com al públic en general.

La Casa de la Música de les Terres de Lleida, ubicada a la 
seu de l’Orfeó Lleidatà, començarà a operar a la capital 
del Segrià aquesta tardor. Encara que el projecte es troba 
en una fase inicial, ja està donant els seus primers passos 
potenciant el treball en xarxa per a la professionalització 
dels músics, i a impulsant projectes en què la música 
funcioni com una eina d’inclusió. Alhora, la Casa de la 
Música lleidatana, com fan les altres seus del projecte, 
també organitzarà activitats que permetin una millor 
projecció de la feina dels músics i creadors, alhora que 
fomentin l’atracció de públic per a la música.

infoFAC 51 setembre 2020

ENTITATS 

NOVA INCORPORACIÓ 
AL DEPARTAMENT DE 
COMUNICACIÓ DE LA FAC 

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha incorporat 
a partir de setembre en Nil Cervera com a suport al 
Departament de Comunicació i a la Xarxa de Teatres 

d’Ateneus de Catalunya. En Nil substituirà en Joan Ballart, 
que fins ara realitzava aquestes tasques. Des de la FAC 
agraïm al Joan la seva dedicació i donem la benvinguda 
al Nil!

LA FAC TANCA UN CICLE  
DE CONVERSES EN LÍNIA

Durant l’estat d’alarma i la pandèmia la Federació 
d’Ateneus ha impulsat una sèrie d’iniciatives per 
mantenir l’activitat en línia. Una d’aquestes ha estat 

un cicle de converses amb diversos actors del món de la 
Cultura. La primera d’aquestes va ser amb el conseller 
de Cultura l’exili, Lluís Puig, i el president de la FAC, 
Pep Morella. L’altre gran conversa ha estat entre Patrícia 
Linares (presidenta de l’Amistat de Cadaqués) i Rosa Ardid 
(Catedràtica de llengua i literatura catalana). Les converses 
es poden recuperar des del Youtube de la FAC.
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ESPECIAL AGO

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

Termini per enviar les places becades:
• 4t trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de 2020
• 1r trimestre (gener – març): 22 d’abril de 2021 
• 2n trimestre (abril – juny): 18 de juliol de 2021 
• Casal d’Estiu / activitats d’estiu (juliol-agost): 25 de juny de 2021 
• 4t trimestre (setembre – desembre): 9 de desembre de 2021

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

Calen tenir en compte, sempre, els protocols editats 
pel PROCICAT sobre mesures a prendre (distanciament, 
ventilació, gel, mascaretes, etc). També si es permet fer 
reunions i amb quines condicions. L’assemblea general de 
socis es considera una reunió. 

La Generalitat, al web d’entitats jurídiques, ens dona unes 
pautes per a fer reunions, de les quals us les resumim:

>   Fins el 31 de desembre del 2020, les entitats i els seus 
òrgans es poden reunir per adoptar acords per mitjà de 
videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, 
encara que no estigui previst en els estatuts de 
l’entitat.

>   Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la 
mateixa data (31 de desembre de 2020), també podeu 
adoptar acords sense celebrar reunions, sempre que 
ho decideixi la persona que presideix l’entitat.

>   Es permet, en el cas d’assemblea general de socis, que 
si un mínim del 20% dels associats acorden que no cal 
celebrar l’assemblea general, l’entitat en pot quedar 
exonerada. 

>   Si la decisió de l’entitat és aquest últim cas, cal que 
pugueu demostrar que el 20% dels socis hi estan 
conformes, mitjançant un document on hi donin la 
seva conformitat.

>   Si l’assemblea es celebra per mitjans telemàtics, 
s’haurà de garantir:

 •  Que es pugui identificar les persones que assisteixen.

 •  Continuïtat de la comunicació.

 •  Possibilitat d’intervenir en deliberacions.

 •  Dret a vot.

La reunió s’entén celebrada en el lloc on és la persona que 
la presideixi encara que els estatuts no ho prevegin.

S’haurà d’aixecar acta igual i recordeu que no es poden 
gravar les sessions; i si es vol fer s’haurà de comunicar a 
l’inici de la reunió i amb l’acord de tots els participants.

És possible que aquestes normes puguin anar canviant en 
funció de com evolucioni la pandèmia.

ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS  
SÍ O NO? INFORMA-TE’N!
Davant la situació actual i amb la normativa vigent a la mà, en aquests moments 
no es disposa d’unes directrius clares sobre com s’ha de fer per convocar 
l’Assemblea General Ordinària de Socis d’una entitat. Des dels Serveis Jurídics  
de la FAC establim algunes directrius que us traslladem.

LA CELEBRACIÓ DE LES ASSEMBLEES GENERALS ALS ATENEUS
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