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PASSEM COMPTES

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha aprovat en 
l’Assemblea General Ordinària celebrada per primer cop 
de manera telemàtica, una declaració que insta a les 
administracions públiques a donar suport econòmic a 
les entitats que sustenten el teixit cultural del país.

El text de la declaració, que ha estat aprovat per la 
pràctica totalitat de l’assemblea, es mostra comprensiu 
amb la situació actual i les mesures decretades per 
la Generalitat de Catalunya, que pretenen reduir 
la mobilitat al carrer i, per tant, disminuir el risc de 
contraure el virus entre persones. Tanmateix, també 
recorda que els teatres no han deixat de ser, en cap cas, 
espais segurs.

L’ATENEISME DEMANA EL SUPORT 
ECONÒMIC DE LES ADMINISTRACIONS 
EN L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA 2020
Les entitats reunides a l’AGO 2020, la primera celebrada de manera telemàtica, 
demanen garanties al govern per afrontar el brot víric d’aquesta tardor.
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Per tot això, les entitats que han aprovat la declaració 
han acordat demanar a les administracions públiques 
«d’ajudar econòmicament al teixit associatiu cultural 
per garantir la continuïtat de la tasca que desenvolupen 
arreu del territori. Que aquesta ajuda sigui el més 
eficient possible per no malmetre, encara més, la 
perjudicada economia de les entitats».

Entre les mesures que proposa el text, es fa incís en 
la possibilitat d’ajornar, reduir o bonificar els impostos 
que graven sobre les entitats culturals. La declaració 
aprovada també demana que se les tingui en compte 
a l’hora de prendre les decisions, per poder planificar 
amb temps les respostes que pertoquin a l’impacte de 
les mesures que decreti el Govern.

Intervenció de la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, com a cloenda de l’Assemblea de socis 
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Entre els mesos de setembre 
al desembre 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.  Agrupació Congrès 

BARCELONA (Barcelonès)

02. Associació Núria Social
OLOT (Garrotxa)

03. Ateneu Barcelonès 
BARCELONA (Barcelonès)

04. Ateneu de Sant Just 
SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat)

05. Ateneu Hortenc 
BARCELONA (Barcelonès)

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

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

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

09. Casino del Centre
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(Barcelonès)

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

11. Casino Olotí 
OLOT (La Garrotxa)

12. Centre Catòlic de Sants
BARCELONA (Barcelonès)

13. Centre Cultural Els Propis
BARCELONA (Barcelonès)

14. Centre Cultural Les Preses 
LES PRESES (La Garrotxa)

15. Centre Fraternal 
PALAFRUGELL (Baix Empordà)

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

17. Centre Moral
ARENYS DE MUNT (Maresme)

ALTES ENTITATS:
32.  Amics de la Unesco de 

Barcelona
BARCELONA (Barcelonès) 

33.  Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu
ESTERRI D’ÀNEU (Pallars Sobirà)

34. Associació Núria Social
OLOT (Garrotxa)

VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS  
NO FEDERADES:
35. Ateneu Colon

BARCELONA (BARCELONÈS)

36. Centre Catòlic de Guissona 
GUISSONA (LA SEGARRA)

37. Ateneu d’Almoster 
ALMOSTER (BAIX CAMP)

38. Defensa Agrària 
SELVA DEL CAMP (BAIX CAMP)

39. Societat La Concòrdia 
AGULLANA (ALT EMPORDÀ)
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VISITES I REUNIONS  
AMB ENTITATS

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

19. Centre Sant Pere Apòstol 
BARCELONA (Barcelonès)

20. Cercle Campdevanolenc 
CAMPDEVÀNOL (Ripollès)

21. Club Marina Casinet 
LLORET DE MAR (La Selva)

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

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

24. Fundació Orfeó Lleidatà
LLEIDA (Segrià)

25. La Unió Escaulenca
LES ESCAULES (Alt Empordà)

26. Lluïsos de Gràcia
BARCELONA (Barcelonès)

27. Orfeó Badaloní
BADALONA (Barcelonès)

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

29.  Societat Cultural i Recreativa  
La Unió de Mas Rampinyo
MONTCADA I REIXAC  
(Vallès Occidental)

30. Societat l’Ateneu 
TÀRREGA (Urgell)

31. Societat Recreativa El Ciervo
SABADELL (Vallès Occidental)
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LA FAC RECULL LES 
PROPOSTES DELS ATENEUS 
PER LES ELECCIONS DEL 14F

Durant aquesta tardor, les entitats adherides a la FAC 
han tingut l’opció, a través d’un breu formulari, 
de fer arribar algun clam als partits polítics que es 

presentaran a les pròximes eleccions al Parlament de 
Catalunya previstes pel mes de febrer. Amb els resultats del 
qüestionari, la FAC ha elaborat un document de propostes 
que ha traslladat als partits, perquè valorin recollir-ho als 
programes electorals.

El qüestionari es dividia en cinc àrees d’interès: 

>  Cooperació entre l’administració i l’ateneu

>  Impostos

>  Processos participatius

>  Normatives i aspectes legals

>  Finançament

LA FAC S’ADAPTA ALS 
PROTOCOLS DEL BROT DE 
COVID-19 DE LA TARDOR

L’aparició d’un segon brot (previst, malauradament) de 
Coronavirus, va obligar el mes d’octubre a la Generalitat 
a tancar els establiments culturals. D’aleshores ençà, 

des de la FAC s’han estat explorant totes les vies amb el 
Govern català per oferir un baló d’oxigen a les entitats i 
minimitzar els danys, altra vegada, de les cancel·lacions i 
els ajornaments d’espectacles.

En aquest sentit, a més dels propis serveis de la Federació, 
la Generalitat ha activat dues subvencions, la primera per 
compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles, i 
l’altra per a la programació estable d’activitats artístiques, 
que s’han anat gestionant des del servei de subvencions 
de la FAC amb els ateneus interessats. 

En el marc de la desescalada, la Generalitat va iniciar 
també el passat 23 de novembre un Pla d’Obertura 
Progressiva d’activitats, que marcava una sèrie d’objectius 
de reobertura en quatre trams, si l’evolució de la pandèmia 
ho permetia, la qual cosa va ajudar a què, poc a poc, 
moltes entitats comencessin a obrir portes de nou.

LA PRIMERA ASSEMBLEA 
TELEMÀTICA DE LA FAC 
APROVA EL NOU PLA 
ESTRATÈGIC 2020-2026

Tal com dèiem en portada, el passat 31 d’octubre, 
la Federació d’Ateneus va celebrar la seva primera 
Assemblea General Ordinària (AGO) telemàticament. Al 

conclau es van connectar 46 entitats a la vegada (el 24% 
de les entitats federades), i 60 persones. La consellera de 
Cultura, Àngels Ponsa, va donar la benvinguda a la trobada 
virtual.

L’Assemblea va aprovar el Pla Estratègic de la Federació 
2020-2026, un document que actualitza l’anterior, i que 
recull entre altres les conclusions del darrer Congrés de 
la FAC, que es va celebrar l’any passat. Entre els eixos 
més destacats del text hi ha la potenciació del model 
ateneístic i de pertinença al col·lectiu, com també 
millorar l’organització interna, els serveis, i la capacitat 
d’interlocució tant amb les administracions com entre 
entitats.

l’AGO va recollir molt bons comentaris de part dels 
assistents, que es van connectar a través de la plataforma 
que va estrenar la FAC durant el primer confinament. Amb 
l’estructura ja prevista, el desenvolupament de l’assemblea 
i les votacions vinculades es van poder fer segons el previst 
i sense cap incidència.
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DELEGACIONS TERRITORIALS

FINALITZA EL CICLE DE 
DEBATS «REFLEXIONS SOBRE 
UNA NOVA REALITAT»

La Delegació va programar per la tardor de 2020 un cicle 
de debats per poder parlar sobre les conseqüències 
de l’actual crisi de la covid19. Tot i que sabíem que 

seria difícil dur-lo a terme per les restriccions i mesures 
de seguretat que han anat sorgint, vam tirar-lo endavant 
amb l’objectiu que fos presencial i així tornar a organitzar 
activitats als ateneus de la delegació. Després de tot, 
dels dotze debats programats vam poder fer-ne els cinc 
primers amb un notable èxit d’assistència i implicació per 
part de tothom. Vam poder gaudir de les reflexions de 
la Margarida Troguet, Josep Tort, Arcadi Oliveres i Ramon 
Morell, així com de debats força enriquidors amb la 
col·laboració de tots els assistents. Pel que fa a la resta de 
debats i ponents que no podran participar al cicle, hem 
acordat amb tots ells realitzar un resum de la ponència en 
format vídeo que properament es publicarà a la web de la 
FAC. Per complementar aquest vídeos també tenim previst 
editar un llibret on es recullin les reflexions de tots els 
ponents del cicle, tant de les ponències presencials que es 
van realitzar, com dels vídeos resum que estem preparant. 

L’ATENEU DE TÉRMENS POSA EN MARXA UN CONCURS

L’Ateneu de Térmens ha decidit modernitzar la seva imatge corporativa i adaptar-la als nous temps. Entre els treballs 
presentats s’escollirà el nou logotip de l’entitat termenina que esdevindrà la imatge oficial de l’ateneu a partir de 
l’1 de gener de 2021. A aquest efecte s’han fet públiques les bases que regiran tant la participació com el calendari i 

requisits que han de complir els documents que es presentin a concurs. El concurs està obert a totes aquelles persones 
que hi vulguin participar siguin de Térmens o d’altres municipis. La presentació de propostes es podrà fer fins el dia 
20 de desembre de 2020. A partir d’aquesta data, l’entitat escollirà entre les diferents propostes i està previst que el 
lliurament del premi al logotip guanyador es faci el diumenge 27 de desembre a les 18:00 al Centre Cultural Sant Joan 
de Térmens. S’estableix un únic premi per a la proposta guanyadora que consistirà en una dotació en metàl·lic de 250€.

L’ORFEÓ LLEIDATÀ POSA 
EN MARXA LA CASA DE LA 
MÚSICA DE LLEIDA

Fa unes setmanes ens vam fer ressò de la incorporació 
de Lleida al projecte Cases de la Música amb l’Orfeó 
Lleidatà com impulsor i coordinador d’aquesta 

iniciativa a les nostres terres. Malgrat la situació sanitària 
i restriccions, aquest projecte continua endavant amb tot 
un seguit d’activitats i propostes que tenen per objectiu 
potenciar el treball en xarxa per a la professionalització dels 
músics. Així doncs, entre les activitats realitzades podem 
destacar la jam session de hip-hop que es va realitzar a 
l’Espai Orfeó o les xerrades on-line d’artistes com Lildami, 
Meritxell Gené i Alu Spear. Entre els projectes previstos 
properament cal destacar la posada en marxa del concurs 
de bandes emergents de Casa de la Música de Lleida dirigit 
a joves d’entre 18 i 35 anys que es resoldrà en una final on 
cinc bandes tocaran en un concert que es retransmetrà via 
streaming el dia 22 de desembre. Aquest concurs oferirà 
diversos premis als grups guanyadors. Actualment la FAC i 
l’Orfeó Lleidatà estan preparant un conveni de col·laboració 
per poder incorporar activitats relacionades amb la música 
a la Delegació Terres de Ponent. 

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL
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L’ACTIVITAT ANUAL DE LA 
DT GIRONA PEL 2021 SERÀ 
UN CICLE ITINERANT DE 
CANTAUTORS I CANTAUTORES 
DE LES COMARQUES 
GIRONINES

La Delegació de les Comarques Gironines ha decidit dur 
a terme un Cicle de Cançó d’Autor com a activitat anual 
pel 2021. La idea va sorgir al darrer plenari que es va 

celebrar el 3 d’octubre al Centre Fraternal de Palafrugell, 
i posteriorment es va portar a votació a través del nou 
programa d’enquestes de la FAC. Tots els ateneus de la 
delegació que no van poder formar part del plenari i que 
van votar en l’enquesta van estar d’acord amb aquesta 
decisió, de manera que l’any vinent l’activitat anual 
de la delegació serà un cicle itinerant de cantautors i 
cantautores de les comarques gironines que girarà pels 
diversos ateneus de la zona. A banda de l’activitat anual, 
a l’enquesta els ateneus de Girona també van votar que 
la formació anual que es duria a terme durant el 2021 
tractaria sobre comunicació i xarxes socials, amb l’objectiu 
de potenciar la difusió de les activitats, generar més 
impacte i arribar a nous públics.

DELEGACIONS TERRITORIALS

ELS RECITALS DEL CICLE DE 
POESIA I ARTS ES POSPOSEN 
AL 2021

Degut a les mesures de seguretat i prevenció per la 
Covid-19, la Delegació de les Comarques Gironines de 
la FAC, en acord amb la pròpia Federació i l’editorial 

col·laboradora Edicions Tremendes de Girona, ha decidit 
posposar els recitals del Cicle de Poesia i Arts que s’havien 
de dur durant els mesos de novembre i desembre. La 
decisió s’ha pres davant la incertesa actual causada per 
la crisi sanitària, i tots els ateneus que havien programat 
els diversos espectacles per finals d’any s’han compromès 
a dur a terme els catorze espectacles que faltaven durant 
els primers mesos del 2021. El Cicle de Poesia i Arts, que 
finalment ha comptat amb la participació de 9 ateneus 
de la delegació, ha programat 19 recitals arreu de de les 
comarques gironines, dels quals només se n’han pogut 
dur a terme 5 a causa de la parada obligatòria en el món 
cultural. Fins a dia d’avui, més de 100 espectadors han 
gaudit dels recitals realitzats i, si les mesures ho permeten, 
l’activitat anual de la delegació de Girona d’aquest any 
comptarà amb una participació de gairebé 700 de públic 
quan el cicle finalitzi.

NOU ATENEU FEDERAT A LA 
DT GIRONA: EL NÚRIA SOCIAL 
D’OLOT

La Delegació de les Comarques Gironines de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya suma un nou ateneu! El Núria 
Social d’Olot és un espai social, comunitari i cultural 

que funciona de forma associativa i autogestionada, 
cultivant espais col·lectius i impulsant la transformació 
social del municipi i la comarca. L’espai consta d’una 
sala polivalent oberta a associacions i cooperatives de la 
zona, una cantina amb funció de bar-restaurant que és 
el punt de trobada i una zona de coworking, en la que hi 
treballen i participen diversos col·lectius i professionals a 
títol individual. Membres de la Xarxa d’Economia Social 
de la Garrotxa, el Núria Social d’Olot és un dels motors 
culturals del municipi i entra a formar part de la Federació 
per crear xarxa i vincular-se al món ateneístic i cultural de 
Catalunya. 

Més informació a www.nuriasocial.org

RIPOLLÈS

GARROTXA

CERDANYA

ALT EMPORDÀ

ESTANY
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SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

NOU  
BARRIS

DELEGACIONS TERRITORIALS

AMICS DE LA UNESCO DE 
BARCELONA S’ADHEREIX 
A LA FAC

Volem donar la benvinguda als Amics de la 
UNESCO de Barcelona que s’han unit a la 
Federació d’Ateneus com a entitat de ple dret.

Amics de la UNESCO Barcelona és una entitat 
fundada el 1960, que recull els principis de la 
declaració fundacional de la UNESCO de promoure 
la pau, la justícia i la llibertat al món, a través de la 
solidaritat moral i intel·lectual entre les persones 
del seu entorn; uns principis absolutament 
compartits per la FAC:

Entitat que té la vocació, des dels seus inicis, de 
portar la cultura, el diàleg i el respecte a tots els 
racons de la nostra ciutat.

Alhora volem treballar coordinadament i/o en 
col·laboració amb el màxim d’agents socials que 
treballen amb objectius similars als nostres. I ho 
desitgem així perquè és també una bona manera 
de compartir i enriquir-nos mútuament.

D’acord amb els nostres estatuts encetem una nova 
etapa amb una Junta renovada. És des d’aquesta 
nova responsabilitat que la Junta, i jo mateixa al 
capdavant, ens proposem continuar treballant pel 
nostre lema: EDUCACIÓ, CIÈNCIA I CULTURA.

Si ens seguiu veureu que, si tot va bé com esperem, 
continuarem la tasca dels nostres predecessors 
i dels valors perennes de la UNESCO, però també 
volem oferir nous espais de diàleg i projectes que 
garanteixin la bona salut de la nostra democràcia 
i de la nostra convivència.

Iniciem aquest nou tram del camí amb el lema 
VOLEM CONÈIXER LA INCLUSIÓ A TRAVÉS DE … un 
munt de conceptes entre els quals no poden faltar 
afavorir la inclusió a la cultura, a la innovació i a 
l’obertura de la ment per garantir la comprensió 
entre els pobles!

Ens agradarà molt que us passegeu per la nostra 
pàgina i ens conegueu de la mateixa manera que, 
en un futur, si us ha agradat, interessat i, sobretot 
si us fa il·lusió, podeu i voleu, ens acompanyeu en 
aquest viatge cultural i entranyable que no té fi!!!

amicsunescobcn.cat
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CAMPANYA A INSTRAGRAM  
@SENSECULTURA 

Júlia Cortina, membre de la companyia SUS4 (que està fent 
residència a Lluïsos d’Horta), ha engegat una campanya per 
reivindicar que la cultura és segura. Tots els integrants de la 

companyia són joves artistes de diferents parts del territori català 
que s’estan obrint camí en les arts escèniques. El confinament actual 
ha impedit que poguessin dur a terme els seus projectes, entre ells 
un concert i varies funcions de la producció de la FAC que ja es va 
veure obstaculitzada pel primer confinament.

Amb aquesta acció Júlia Cortina ha aconseguit mobilitzar a 
companyies professionals i amateurs, associacions i entitats culturals 
per visualitzar la situació de vulnerabilitat que estem vivint.

Animem a tots els ateneus que es vulguin sumar a aquesta 
campanya a penjar la seva foto a les xarxes socials, etiquetant a 
@sensecultura, amb ulls tapats i mascareta sota el lema: «sense 
cultura estem cecs i muts».

LES RESTRICCIONS OBLIGUEN A 
APLAÇAR CAMINS D’ATENEUS

Des de la DT Ciutat de Barcelona, hem hagut novament 
d’aplaçar la sortida planificada pel 18 d’octubre degut a les 
mesures de confinament a causa del virus. 

La nova proposta és fer-ho el 17 de gener, amb aquest recorregut: 
la pujada al Castell de Montjuïc tot resseguint un camí que el 
rodeja i baixar cap a Sants tot coneixent equipaments culturals 
fins arribar al Centre Catòlic de Sants a on coneixerem l’entitat.

Per a més informació sobre la organització de la sortida, cal 
contactar amb el correu de la delegació barcelona@ateneus.cat 
o bé anar seguint l’actualitat al web de la FAC.
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EL CENTRE DE LECTURA I 
L’HOSPITAL DE SANT JOAN 
IMPULSEN «CONTES PER SOMIAR»

El Centre de Lectura de Reus ha arribat a un acord amb l’Hospital 
de Sant Joan de Reus, pel qual els infants ingressats al centre 
podrà gaudir de contacontes en línia. El cicle, que porta per títol 

«Contes per somiar», constarà de tres contes, que es penjaran al 
canal Youtube del Centre de Lectura. L’activitat és una col·laboració 
que es fa amb el suport d’Òptiques Teixidó, de la Institució de les 
Lletres Catalanes i de la Fundació de l’Obra Social «la Caixa».

«Contes per somiar» ja ha ofereix el 
seu primer conte en línia: Un malson 
al meu armari, de Mercer Mayer. 
L’explica Marta Vidal, responsable 
de la biblioteca infantil del Centre 
de Lectura. 

FORMACIÓ EN 
MATÈRIA DE 
RECURSOS PER 
FINANÇAR LES ENTITATS

El passat dissabte 21 de novembre, la Delegació de les comarques 
tarragonines de la FAC va organitzar una formació dedicada a 
les noves eines de finançament per les entitats. La formació 

havia de ser presencial, però donada l’actual situació es va variar 
el format per tal que aquesta es fes en format telemàtic. 

La formació va anar a càrrec d’en Josep Soler, gestor cultural per 
la UOC amb un postgrau en Fundraising. Aquest és un procés 
general de captació de fons mitjançant les donacions particulars. 
La formació va comptar amb la presència virtual d’unes dotze 
persones de diverses entitats de la Delegació i va ser força útil pels 
ateneus de cara a plantejar-se com obtenir finançament a partir 
de bastir en format de projecte les activitats que aquests realitzen.

EL DOCUMENTAL 
«ATENEUS: LLAVOR DE 
LLIBERTAT», VISITA LA 
GERMANDAT DE REUS

El passat divendres 18 de setembre la 
Delegació de les comarques tarragonines 
de la FAC va organitzar la projecció del 

documental «Ateneus, llavor de llibertat» a la 
sala del teatre de la Germandat de Sant Isidre i 
Santa Llúcia. L’acte va comptar amb la presència 
del director Sergi Sandúa i posteriorment 
hi va haver un col·loqui sobre l’evolució de 
l’ateneisme a Catalunya i, concretament, a 
Reus. És important destacar que té la capital del 
Baix Camp en el documental, especialment amb 
parts d’aquest rodades al Centre de Lectura de 
Reus.

DELEGACIONS TERRITORIALS

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: 

ESPECTACLE RECITAL AMB RAPSODE, TENOR I PIANO

EL NADAL QUE NO VAM TORNAR A CASA

Es narra la petita història del primer Nadal d’exili: el Nadal del 1939 i els següents 
d’exili i presó del 2017, 2018, 2019 i 2020.

Concert amb el rapsode MHP Quim Torra, si s’avisa amb temps suficient, el tenor 
Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn.

Es llegeixen textos de Xammar, Bengueral, etc. i s’interpreten nadales, 
l’Emigrant, Cantique de Noel, etc.

Materia:  Faristol i micròfon pel rapsode, piano afinat i faristol pel tenor. 
Durada:  90 minuts 
Preu:  1.000 € 
Contacte:  600 402 207 - j.cortada@hotmail.com

PRESENTACIÓ I RECITAL TENOR I PIANO

UN MELÒMAN ANOMENAT PROUST

Presentació de l’entorn cultural a Paris a l’època de Marcel Proust per part del 
crític musical Jorge de Persia.

Concert amb el pianista Josep Buforn i el tenor Jordi Cortada. Interpretant obres 
de Reynaldo Hahn, Duparc, Debussy, Fauré, Albèniz, Wagner, etc.

Durada: 1,15 hores 
Material:  Piano afinat, faristol i micròfon pel presentador 
Cost:  1.000 € 
Contacte:  Jordi Cortada Passola. Tel.: 600 40 22 07

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

infoFAC 52 desembre 2020
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CONVENIS

CARTELLERA DIGITAL

Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us proposem disposar d’una CARTELLERA DIGITAL a la 
vostra entitat, amb la finalitat de poder informar als associats i als visitants les activitats que porteu 
a terme.

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

AQUESTA PROPOSTA US PERMETRÀ:

>  Millorar la comunicació de l’espai amb el 
públic presencial.

>  Augmentar el nombre de socis de l’entitat.

>  Fer xarxa amb la resta d’ateneus mitjançant 
continguts de la FAC.

>  Difondre activitats pròpies de l’ateneu  
en temps real.

>  Destacar missatges o continguts en moments 
puntuals.

>  Donar suport i enfortir el lligam amb els 
col·lectius que participen de l’espai incloent 
informació de les seves activitats a la 
pantalla.

>  Reduir residus en la impressió de cartells 
físics.

>  Més netedat de l’espai.

>  Potenciar l’activitat de la cafeteria o 
restaurant.

>  Possibilitat d’incloure publicitat de 
col·laboradors o patrocinadors de l’espai, 
podent esdevenir una nova font d’ingressos.

>  Fer un pas més en la transformació digital de 
l’associats.

REQUISITS TÈCNICS:

Per crear i introduir continguts a la cartellera 
digital es fa des de l’aplicació de Telegram, des 
d’un mòbil o des de l’ordinador.

>  Telèfon mòbil amb Telegram instal·lat per 
gestionar els continguts.

>  Pantalla instal·lada a l’espai.

>  Connexió a internet (preferentment per 
cable).

>  Endoll.

>  Reproductor Full HD de la cartellera.

LA PROPOSTA DE LA FAC PELS ATENEUS  
QUE EN FORMEN PART ÉS LA SEGÜENT:

>  Visita gratuïta amb instal·lació del 
reproductor i formació per a gestionar els 
continguts.

>  15 dies de prova.

>  El cost de manteniment mensual és de 13 € 
(En el cas de ser una entitat federada,  
la FAC assumirà el cost de manteniment 
durant els primers sis mesos).

US INTERESSA?
Si us interessa poder disposar d’aquest servei, feu-nos arribar un correu electrònic a  
ateneus@ateneus.cat amb les dades següents:

Nom entitat: Població:
Persona de contacte: Telèfon de contacte:
Correu electrònic de contacte:  
Teniu internet a l’entitat? L’internet és de cable o wi-fi?: 
Teniu Televisió? A quina zona de l’entitat el teniu?

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.

DESTACAT

infoFAC 52 desembre 2020
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APLICATIU VIDEOCONFERÈNCIES

El web de videoconferències https://videoconferencias.ateneus.cat/ és una aplicació anomenada 
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.

BigBlueButton admet múltiples comparticions d’àudio i vídeo, presentacions amb capacitats 
ampliades de pissarra, com punter, zoom i dibuix, xat públic i privat, ús compartit de l’escriptori, 
VoIP integrat i suport per a la presentació de documents PDF i documents de Microsoft Office.  
A més a més, els usuaris poden ingressar a la conferencia com a espectador o moderador.

Com a espectador, l’usuari pot unir-se a la conferencia de veu, compartir la seva càmera web, i 
xatejar amb els altres. Com a moderador, l’usuari pot silenciar / activar el silenci dels altres, expulsar 
a qualsevol usuari de la sessió i convertir qualsevol dels usuaris en el presentador actual.  
El presentador pot carregar diapositives, vídeos i textos i controlar la presentació.

DESTACAT

Aquest servei és gratuït durant el 2020-2021.

Per més informació podeu contactar escrivint a ateneus@ateneus.cat

SERVEIS

CATALEG DE SERVEIS
El Catàleg complert a la 
web de la FAC, on s’hi 
recull tots els serveis, 
avantatges, promocions 
i descomptes amb les 
que compten les entitats 
federades.

Podeu trobar serveis 
gratuïts oferts per la 
FAC i preus especials 
per contractar empreses 
amb les que s’han signat 
convenis.

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. 

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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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. 

SERVEIS
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LA GERMANDAT DE REUS 
DÓNA TOT EL SEU FONS 
DOCUMENTAL A  
LA GENERALITAT

La darrera setmana de setembre, la Germandat de Sant 
Isidre i Santa Llúcia de Reus va rebre la documentació 
d’acceptació de tot el fons documental de l’entitat, de 

part de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta de tota la documentació que comprèn el 
període del naixement de l’entitat (1694) fins el 2014. La 
formalització de l’entrega per a la seva millor conservació, 
s’ha fet mitjançant un contracte de cessió al Departament 
de Cultura. La Generalitat ha anunciat que aquesta 
documentació quedarà albergada a l’Arxiu Comarcal del 
Baix Camp, a disposició de tothom qui la vulgui consultar.

Amb aquesta notícia, l’entitat vol avisar també a tots els 
historiadors i investigadors que vulguin fer recerca sobre 
l’entitat o sobre Reus.

ENTITATS 

EL CENTRE MORAL D’ARENYS 
DE MUNT REOBRE PORTES

Dissabte, 26 de setembre, el Centre Moral d’Arenys 
de Munt va reobrir les seves instal·lacions, després 
de finalitzar unes obres de rehabilitació que s’han 

anat duent a terme durant un any, amb una inversió de 
500.000€ que han reformat l’edifici del carrer Francesc 
Macià, 57, i l’han fet més accessible. En l’acte –que 
aleshores va poder ser presencial, amb les mesures de 
seguretat pertinents–, conduit pel president de l’entitat 
i membre de la Junta Directiva de la FAC, Esteve Torrent, 
es va projectar el vídeo reportatge que explica tot el 
procés d’obres, i hi va actuar l’Esbart del Centre i el grup 
de música Kalabanda. El Centre dóna aixopluc als més de 
1.800 associats i els 100 voluntaris que treballen per un 
públic de 7.000 persones l’any.

L’ATENEU DE SANT JUST 
DESVERN PRESENTA EL 
LLIBRE DEL SEU CENTENARI

El passat divendres, 2 d’octubre va tenir lloc la 
presentació de llibre que commemora el centenari 
d’una entitat històrica: l’Ateneu de Sant Just Desvern. 

El llibre recull tota la història de l’entitat, des del moment 
en el qual Manel Garcia i Solà va decidir fundar-la, i Gaspar 
Modolell i Jané va facilitar ho va posar fàcil en la venda del 
terreny on s’aixecaria la seu de l’Ateneu de Sant Just. A 
la presentació hi va acudir el president de la Federació 
d’Ateneus, Pep Morella. 

infoFAC 52 desembre 2020
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3 NOUS ATENEUS ENTREN AL CENS PER AL FOMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA

La Unió Santcugantenca, l’Orfeó Badaloní i l’Espiga de les 
Corts han estat incloses enguany al Cens d’Entitats per al 
Foment de la Llengua Catalana. El CENS agrupa entitats 

privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals 
i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions 
de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la 
llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén 
per foment de la llengua catalana la realització d’activitats 
que promouen actituds positives envers el català o 
tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre 
la població en general o en col·lectius concrets.

Per formar-ne part, s’ha de fer a través del portal de 
tràmits de la Generalitat de l’1 de gener al 30 d’abril de 
cada any. Formar part del CENS i ajudar a la difusió del 
català desgrava en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

ENTITATS 

infoFAC 52 desembre 2020

4 ATENEUS ENTRE LES SALES CENTENÀRIES HOMENATJADES 
PER L’ACADÈMIA DE CINEMA

El 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, l’Acadèmia del Cinema Català va retre homenatge a les sales 
centenàries qui ha a tot el Principat i que estan en actiu. Se’n compten quatre ateneus del total de 13 sales: el Casal 
Camprodoní (Camprodon), el Foment Mataroní (Mataró), el Casino Prado (Sitges) i El Retiro (Sitges).

Des de la FAC volem felicitar totes les entitats, i molt especialment els quatre ateneus de la federació, per la seva 
trajectòria i el compromís amb la cultura durant tants anys. Moltes Felicitats!
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LA XTAC PROGRAMA LA XIFRA 
RÈCORD DE 130 ESPECTACLES 
DURANT L’XI CONSELL

En el marc de l’XI Consell de la XTAC, celebrat a l’ateneu 
de Vila-rodona, es van contractar 130 espectacles, el 
que suposa una xifra rècord per a la xarxa de teatres 

d’ateneus de la Federació, i un veritable impuls per a la 
tasca de programació que realitzen, en un context difícil 
com l’actual.

D’aquests 130 espectacles que es portaran a terme als 
diferents ateneus aquesta temporada, si la pandèmia 
ho permet, es van tancar un total de 63 de programació 
coordinada, 33 de la producció pròpia: «36 preguntes 
que faran que t’enamoris… o no» i 32 MasterClass fetes 
per un professional de la dansa o del teatre, adreçades a 
actors o balladors amateurs i/o al públic en general, que 
l’Ateneu podrà oferir a la gent de la seva entitat i entorn.

MALGRAT LA CRISI 
SANITÀRIA, EL CICLE DE 
CULTURA POPULAR DE LA 
TARDOR ES VA INICIAR

El ja tradicional Cicle de Cultura Popular als Ateneus, en 
la seva versió de tardor, es va poder estrenar durant 
el mes d’octubre, malgrat que el segon confinament 

va acabar obligant a ajornar les darreres sessions. Amb un 
total de 23 esdeveniments programats, gairebé el doble 
que el 2019, són 7 els ateneus de la ciutat de Barcelona que 
van acollir algun dels espectacles d’esbarts, bandes, corals 
i cobles de la ciutat. El Cicle està organitzat per la FAC i la 
XTAC, amb la participació de l’ICUB.

PROJECTES I ACTIVITATS

LA FAC S’HA ADHERIT A LA 
CAMPANYA «LA CULTURA EM 
TOCA»

La Federació d’Ateneus de Catalunya s’ha afegit a 
la campanya «La cultura em toca», una iniciativa 
promoguda pel Cercle de Cultura i un grup de 

professionals de la captació de fons (fundraising) en l’àmbit 
cultural de Catalunya. Membres de la xarxa fundraising.
cat, han decidit promoure i llençar una campanya per 
donar suport al sector cultural català.

A través del web laculturaemtoca.cat, la campanya anima 
els ciutadans que estimen la cultura a comprar, difondre i/o 
donar per retornar a la cultura tot el que els ha aportat en 
els moments extremadament complicats de la pandèmia.

13 ENTITATS BENEFICIADES 
DEL PROGRAMA DE BEQUES 
DE LA FAC

Després d’un any ple de batzegades en el qual 
s’ha hagut d’anul·lar una de les convocatòries, el 
programa de beques per excel·lència de la FAC, el 

‘Tots hi tenim lloc’, ha acabat l’any amb les inscripcions 
del darrer trimestre.

En aquesta ocasió, fins a 13 entitats s’hi han inscrit, amb 
un total de 48 persones becades; unes xifres molt similars 
a les del mateix trimestre en altres anys, la qual cosa és 
un bon indicador de la bona salut del projecte, malgrat 
la precarietat de les condicions. Des de l’Àrea de Projectes 
de la FAC ja es prepara l’edició de programa de beques del 
2021.

infoFAC 52 desembre 2020
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PROJECTES I ACTIVITATS

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) conjuntament 
amb el magazín La Mira, van presentar el passat 
15 d’octubre, coincidint amb la commemoració de 

l’assassinat del president Companys, l’exposició «Quan 
s’enduen el país: l’espoli franquista als ateneus de 
Catalunya», davant dels mitjans, a Lluïsos de Gràcia.

El president de la FAC, Pep Morella, va obrir l’acte fent un 
repàs dels motius que han dut a la federació a produir 
aquesta exposició: «hem volgut deixar escrit tot aquest 
episodi trist de la història». Per Morella, és molt important 
que des dels valors dels ateneus es faci una «defensa de la 
catalanitat», i que el moviment ateneístic es faci més fort 
gràcies a accions com aquesta exposició.

Al seu torn, la comissària de l’exposició i doctora en 
Història, Neus Moran, va explicar el procés de legitimació 
de l’espoli que es va perpetrar a través de la creació 
d’un corpus legal, i la intenció que hi havia al darrere, 
com havia passat en el cas del CADCI: «conservar tota 
la documentació necessària per extreure noms per 
reprimir». La investigadora de La Mira ha estat la 
persona que va elaborar la primera recerca sobre aquest 

camp d’estudi. Moran va explicitar el desig que aquesta 
exposició «ajudi a obrir noves línies d’investigació» i 
va llençar diverses preguntes a l’aire: «Per què no s’ha 
efectuat el retorn de les propietats immobles?», «Per 
què l’Estat no ha respectat els convenis internacionals 
que ha signat amb relació al retorn de les propietats als 
damnificats?».

En la mateixa línia, el director de La Mira, Francesc Canosa, 
va definir el «para-estat que ha estat Catalunya». «Creiem 
que ha d’explicar un país no explicat. Hauríem de ser una 
narració». Canosa també va palesar que l’Estat espanyol 
no ha demanat perdó per l’afusellament de Companys i va 
fer una apel·lació a tota la societat catalana per a utilitzar 
aquesta exposició i altres eines per «fer-ne una qüestió 
de país». «La reprogramació és la gran arma de l’estat 
espanyol», va sentenciar.

L’exposició consta de 13 plafons que recullen amb precisió 
diversos capítols d’època fosca de l’associacionisme, des 
de l’inici de la Guerra Civil. Des de la FAC està a disposició 
de totes les entitats federades (cal consultar el web o 
adreçar-se a secretaria@ateneus.cat).

LA FAC I LA MIRA PRESENTEN 
L’EXPOSICIÓ SOBRE L’ESPOLI  
ALS ATENEUS
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PREMIS ATENEUS. LLIURATS A LA SEU DE 
FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC DE SANT 
JOAN DESPÍ EL 15 DE DESEMBRE
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha celebrat aquest passat dimarts  
15 de desembre, la primera gala d’entrega dels Premis Ateneus de manera 
telemàtica, a causa de les condicions sanitàries que la pandèmia mundial de 
la Covid-19 ha exigit durant aquest 2020. 

En aquesta 31a edició celebrada al Foment Cultural i Artístic 
de Samt Joan Despí, només hi ha assistit un representant 
per entitat. Per a la resta del món ateneístic, la gala 
s’ha pogut seguir en streaming pel canal de Youtube 
de la Federació, gràcies a la cobertura de Punt TV. Entre 
els guardons més destacats, hi ha el premi especial «La 

Pandèmia no ens atura» que s’ha endut la Unió de Mas 
Rampinyo, per l’organització de la Festa Major del seu 
Municipi (confinada). La cerimònia no ha oblidat tampoc 
el desaparegut Francesc Puertas, president fundador de la 
FAC i traspassat enguany. La FAC farà arribar un record a la 
família.

31a
edició

COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA
1r.  Recuperació Ràdio Local, de l’Avenç Centre 

Cultural  
i Recreatiu, d’ Esplugues de Llobregat

2n.  Pla de comunicació de la Unió Escaulenca,  
de La Unió Escaulenca, de Les Escaules

3r.  Tomba’ns!, del Casal Societat La Principal,  
de Vilafranca del Penedès

CREATIVITAT ARTÍSTICA
1r. Vilassar Balla, del Casal Popular de Vilassar 
de Dalt 

2n.  M una altra Mirada, de la Societat Coral 
Cultural i Recreativa La Verbena, de Sant Joan 
de Vilatorrada

3r.  Monoclip, Els Xulius, Centre Social Ribetà,  
de Sant Pere de Ribes

CAPACITAT D’INNOVACIÓ
1r.  Impressores 3D per combatre la covid-19,  

de l’Ateneu Popular Garriguenc, de Les Borges 
Blanques

2n.  Gimcana del Centre 2.0, del Centre Moral i 
Cultural  
del Poblenou de Barcelona

3r.  Projecte de musicoteràpia a l’UCI de 
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, de la 
Fundació Orfeó Lleidatà

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
1r.  Festival Riubombori, de La Cultural Jordi Francolí,  

de L’Espluga de Francolí

2n.  La integració de les dones, nens/nenes i joves 
migrants a Barcelona, d’Indian Culture Centre,  
de Barcelona

3r.  «CERAP, 40 anys amb la cultura i la llibertat»,  
del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
(CERAP) de Riudoms

TREBALL EN XARXA
1r.  Obrim portes, de l’Orfeó 

Badaloní, de Badalona

JOVE, PROPOSA
1r.  Cabaret Jove’21, del Centre 

Moral d’Arenys de Munt

PREMI ESPECIAL  
“LA PANDÈMIA NO ENS ATURA”
1r.  Festa major de Mas Rampinyo 

2020 (confinada), de la 
Societat Cultural i Recreativa 
La Unió de Mas Rampinyo, de 
Montcada i Reixac


