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PASSEM COMPTES

El passat 13 de març es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària (AGO) de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
en la qual es van avaluar les accions i els comptes de 
l’any passat, tenint en compte el dificilíssim context en 
el qual es va entrar a partir del mes de març. En aquesta 
assemblea, celebrada telemàticament, es va presentar 
també el Projecte de la FAC 2021. 

Arrel del 6è Congrés d’Ateneus celebrat el primer 
semestre de 2019, des de la FAC s’ha coordinat un 
grup motor amb voluntaris de diferents ateneus 
federats per acordar quines accions concretes  
–vinculades a l’execució d’objectius del Congrés– es 
volen prioritzar per aquest any i que han sigut ratificades 
per l’Assemblea General Ordinària de socis.

S’han proposat 102 accions a dur a terme, tant per 
part de la FAC com per part de les entitats, que s’han 
discutit i ratificat entre els socis assistents, tancant 

L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA APROVA 102 ACCIONS A 
DESENVOLUPAR DURANT L’ANY 2021 
La FAC aprova el Projecte per a l’any 2021 malgrat la pandèmia,  
un treball que desenvolupa el Pla Estratègic 2020-2026, arrel de l’encàrrec  
del 6è Congrés d’Ateneus.
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així el Pla d’execució de la FAC 2021. Totes les accions 
que es duran a terme aquest any, surten de les línies 
acordades pel Pla Estratègic 2020-2026, que vol dibuixar 
el recorregut i accions concretes que haurà de dur a 
terme l’ateneisme per assolir els objectius proposats al 
passat 6è Congrés d’Ateneus.

Entre aquestes en destaquen l’edició de guies 
temàtiques d’interès pel funcionament de les entitats, 
reforçar i promocionar les eines informàtiques de la 
FAC (SIFAC), presentar la nova web de serveis de la 
FAC, promocionar projectes que fomentin el treball amb 
altres entitats associatives o aportar les eines necessàries 
per l’autoconeixement i estudi de les entitats, que són 
només alguns dels reptes que s’ha plantejat la FAC per 
aquest any, així com emplacem a les entitats a caminar 
conjuntament amb aquestes accions per construir el 
moviment ateneista que volem.

Imatge d’arxiu d’una Assemblea General Ordinària
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Entre els mesos de desembre de 2020 a març de 2021 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:

REUNIONS TELEMÀTIQUES PRESIDENT-ENTITATS
El president de la FAC, Pep Morella, ha estat mantenint 
reunions telemàtiques amb totes les entitats. En total, 
s’ha tractat de 7 reunions en les quals els ateneus han 
traslladat les seves problemàtiques després d’un any tan 
dur com el passat, i des de la FAC s’han recollit per tal de 
poder treballar de manera més acurada en el Pla d’Ajuts 
2021.

18/12/2020 VALLESOS - MARESME

19/12/2020 COMARQUES TARRAGONA

19/12/2020 BARCELONA

19/12/2020 PENEDÈS-CAT.CENTRAL

21/12/2020 COMARQUES GIRONA

22/12/2020 PONENT

23/12/2020 LLOBREGAT-GARRAF
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VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS

VISITES I REUNIONS AMB ENTITATS:
01. Ateneu Popular de Ponent

LLEIDA (Segrià)

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

03. Casino de Vic 
VIC (OSONA)

04. Casal de Llavaneres 
SANT ANDREU DE LLAVANERES (Maresme)

05. Casino Menestral Figuerenc 
FIGUERES (Alt Empordà)

06. Patronat de la Catequística 
FIGUERES (Alt Empordà)

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

08. Centre Cultural Els Catalanistes
BARCELONA (Barcelonès)

09.  Societat Cultural i Esportiva  
La Lira
BARCELONA (Barcelonès)

10. Ateneu del Clot
BARCELONA (Barcelonès)

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

12. Casal Catòlic Sant Andreu 
BARCELONA (Barcelonès)
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PASSEM COMPTES

LA FAC RENOVA PER UN ANY 
MÉS LA PÒLISSA COL·LECTIVA 
AMB ARÇ

La Federació d’Ateneus de Catalunya, conscient de les 
responsabilitats que assumeixen els membres de les 
juntes dels ateneus amb el seu patrimoni personal, 

ha negociat un any més una pòlissa col·lectiva amb 
la corredoria amb la qual té un acord de col·laboració: 
Arç, Serveis Integrals d’Assegurances.

Aquest any, el certificat personalitzat de les dades del 
vostre ateneu s’ha enviat per correu postal ordinari.

A l’Àrea d’Entitats, a l’apartat «documents», us hem 
afegit un PDF complementari i exhaustiu on podeu 
consultar i descarregar-vos la totalitat de la cobertura 
d’aquesta pòlissa.

LA FAC ES PLANTEJA 
ARRIBAR A UN CONVENI AMB 
L’SGAE PER AGILITZAR ELS 
TRÀMITS DE PAGAMENT DELS 
DRETS D’AUTOR

La Federació d’Ateneus ha estat treballant durant aquest 
primer trimestre de l’any en plantejar un conveni 
amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), 

per poder facilitar a les entitats el tràmit de pagament 
de drets d’autor que gestiona aquesta societat. La FAC 
ha arribat a aquesta conclusió després de tot un seguit 
de reunions amb les entitats federades i on ha copsat 
les dificultats burocràtiques que suposa per les entitats 
adherides a la FAC aquest tràmit.

En aquest sentit, la FAC ha impulsat un qüestionari que 
les entitats podien omplir fins el 16 de febrer on es se les 
convidava a mostrar el seu interès a l’hora de participar 
en una iniciativa liderada per la FAC de negociar amb 
l’SGAE una solució conjunta que contribueixi, també, a 
abaratir aquests costos de drets d’autor (textos, música o 
altri) que es paguen a l’SGAE regularment.

LA FAC TRASLLADA ALS 
PARTITS POLÍTICS LES 
NECESSITATS DELS ATENEUS

La Federació d’Ateneus de Catalunya es va erigir com un 
actor propositiu en aquesta convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya que es van celebrar el passat 

14 de febrer. 

El fet s’ha produït després d’elaborar un document de 
treball conjunt amb les entitats adherides del territori, on 
es recollien tot un seguit de demandes i necessitats del 
món associatiu, i de l’ateneístic en particular i que s’han 
traslladat a les formacions que es presentaven i que han 
atès la Federació. questes són, Esquerra Republicana, 
Junts i el Partit dels Socialistes de Catalunya. 

La dinàmica ha consistit en un diàleg d’aproximació 
mútua i intercanvi d’opinions en tots els casos. Per part de 
la FAC s’ha expressat la necessitat que els nostres polítics 
valorin la importància del moviment ateneístic, la cultura 
de proximitat i la cultura de base.

En aquestes reunions, mantingudes pel president de la 
Federació, Pep Morella, acompanyat d’alguns membres de 
la junta i del gerent, han arrencat diversos compromisos 
per part dels polítics: Des d’Esquerra Republicana, Pere 
Aragonès s’ha compromès a atendre les reivindicacions 
d’assolir una despesa pressupostària del 2% en cultura. 
Junts per Catalunya ha recollit aquest horitzó en el seu 
programa electoral, a la vegada que fa esment també a la 
recuperació del patrimoni ateneístic manllevat després 
de la Guerra Civil.
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DELEGACIONS TERRITORIALS

JA ES PODEN CONSULTAR 
ELS MATERIALS SORGITS 
DEL CICLE DE DEBATS 

La Delegació Terres de Ponent va programar 
per la tardor de 2020 un cicle de debats per 
poder parlar sobre les conseqüències de 

l’actual crisi de la Covid-19 amb la participació 
de Margarida Troguet, Josep Tort, Arcadi Oliveres, 
Ramon Morell, Daniel Raventós i Salvador Casals. 
Tot i la suspensió de bona part dels debats 
presencials, vam demanar a tots els ponents 
implicats la realització d’un resum de la seva 
intervenció en format vídeo per poder deixar 
constància de les seves reflexions donada la 
impossibilitat de complir el calendari previst per 
les restriccions derivades de la crisi sanitària. 
Des de fa pocs dies aquests vídeos ja es poden 
visualitzar al canal de YouTube de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, i des de la Delegació 
Terres de Ponent us animem a dedicar-hi una 
estona. Per complementar aquests vídeos també 
s’ha publicat un llibret en format PDF disponible 
a la pàgina web de la FAC on es recullen les 
reflexions de tots els ponents del cicle. 

L’ATENEU POPULAR DE PONENT IMPULSA UNA NOVA 
ORDENANÇA A LLEIDA

Últimament han estat moltes les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Lleida que amb la crisi provocada per la 
Covid-19 han vist limitats els seus drets de reunió i participació al no complir amb les mesures de seguretat als espais 
on habitualment fan reunions i trobades. L’Ateneu Popular de Ponent, davant la problemàtica que suposava la 

realització de l’assemblea anual, ha impulsat una iniciativa coordinada des de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament 
de Lleida, per proposar una modificació sobre l’ordenança fiscal relativa a la utilització de sales d’equipament 
municipal amb la finalitat d’utilitzar espais públics on es poden complir les mesures de seguretat establertes. 
Això permetrà que les entitats de la ciutat de Lleida puguin fer ús dels equipaments municipals que requereixin de forma 
gratuïta mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la Covid-19. En aquest sentit, el passat mes de 
novembre l’Ateneu Popular de Ponent va poder realitzar la seva assemblea a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.

EL CONSELL CULTURAL DE  
LES VALLS D’ÀNEU ANUNCIA  
LA 30a EDICIÓ DEL DANSÀNEU

El passat 4 de gener el Consell Cultural de les Valls d’Àneu va 
anunciar les dates de la 30a edició del Festival de Cultures 
del Pirineu Dansàneu, tot i les incerteses derivades de l’actual 

pandèmia. El president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 
Ferran Rella, va explicar que el Dansàneu tindrà lloc del 25 de juliol 
a l’1 d’agost de 2021, ambdós inclosos, unes dates consensuades 
amb la Mancomunitat de municipis de les Valls d’Àneu que pretenen 
descongestionar la gran oferta cultural del mes d’agost. En l’acte 
de presentació celebrat l’església de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu, 
també es va compartir la imatge d’aquest 30è aniversari encarregada 
a l’il·lustrador barceloní Arnal Ballester, i es va aprofitar per 
desglossar els eixos principals de la seva programació, centrats 
en la memòria històrica, la recuperació patrimonial, el suport als 
projectes pirinencs i les propostes artístiques de qualitat i de caràcter 
festiu. A més, es durà a terme una ruta a Sorpe, la qual finalitzarà 
amb una acció artística al Prat de Fuster. Cal tenir en compte que en 
aquest punt, el 18 d’abril de 1938 van ser afusellats i enterrats una 
desena d’homes per part de les tropes franquistes, dels quals ara 
se n’han trobat les restes de vuit d’ells. Finalment, i sumant esforços 
amb el programa «Música i exili» del Departament de Cultura, es 
recordarà la figura de l’activista i cantautora Teresa Rebull.

VALL D’ARAN

PALLARS JUSSÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

NOGUERA

SEGRIÀ URGELL

SEGARRA

LES GARRIGUES

PALLARS SOBIRÀALTA
RIBAGORÇA

PLA
D’URGELL
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DELEGACIONS TERRITORIALS

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS CELEBRA 
170 ANYS

El dijous 21 de gener de 2021 es va 
celebrar el 170è aniversari de la 
constitució del Casino La Constàn–

cia, una associació recreativa de Sant 
Feliu de Guíxols que als seus orígens, i 
emmirallant-se amb d’altres ja existents 
-com la de Figueres-, aglutinava joves 
tapers, pescadors i petits artesans 
de la ciutat. Conegut comunament 
com el Casino dels Nois, durant molts 
anys l’entitat va anar canviant de seu 
social, fins que l’any 1888 van comprar 
unes cases del carrer del Portalet per a 
enderrocar-les i construir-hi el local 
propi. El nou edifici, projectat per 
l’arquitecte General Guitart i Lostaló, 
es va inaugurar la diada de Pasqua 
de Resurrecció del 1889. Després de 
diferents vicissituds al llarg dels anys, 
l’agrupació ha arribat als nostres dies 
amb 170 anys de supervivència i amb 
un llarg recorregut social i cultural a 
Sant Feliu de Guíxols. Després d’haver 
rebut una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya, tramitada conjuntament amb 
la Federació d’Ateneus, el Nou Casino 
començarà les obres de rehabilitació 
de l’ateneu durant el mes de març, 
amb l’objectiu d’adaptar diferents espais 
de l’edifici per mantenir viva l’activitat 
cultural i social de l’entitat.

RIPOLLÈS

GARROTXA

CERDANYA

ALT EMPORDÀ

ESTANY
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LA DT GIRONA TORNA A CELEBRAR 
UNA JORNADA DE FORMACIÓ I 
PLENARI, AQUESTA VEGADA A OLOT

Seguint la fórmula la trobada que 
va tenir lloc el mes d’octubre 
a Palafrugell, la Delegació de 

Girona es torna a trobar el proper 
dissabte 27 de març per celebrar 
una jornada completa que 
inclourà la primera formació i el 
primer plenari de l’any. L’activitat 
tindrà lloc al Núria Social d’Olot, el 
darrer ateneu federat a la delegació, 
de manera que els ateneus podran 
conèixer les persones i l’espai de 
l’entitat olotina. La primera formació d’aquest 2021 estarà relacionada amb 
l’àmbit de la comunicació i les xarxes socials, amb el repte d’aprendre a 
crear més impacte a través d’Internet i arribar a més públic que pugui estar 
interessat en el teixit associatiu i l’activitat cultural dels diferents ateneus 
de les comarques gironines. Després de la formació es durà a terme un 
plenari, en el que es parlarà de l’estat actual i de l’activitat de la delegació 
durant el 2021, i es presentarà a la nova tècnica que substituirà a Irene 
Caamaño. La jornada culminarà amb un dinar a Olot i una visita a primera 
hora de la tarda a l’altre ateneu federat del municipi, el Casino Olotí. 

LA DT GIRONA PRESENTA EL CICLE  
DE CANÇÓ D’AUTOR NOTES DEL NORD

Notes del Nord és el nom de 
l’activitat anual de 2021 de la 
Delegació de Girona. Un cicle 

musical itinerant de sis cantautors 
i cantautores de les comarques 
gironines que girarà pels diversos 
ateneus del territori durant el 
segon semestre de 2021. Els artistes 
que participaran al cicle Notes del 
Nord seran David Mauricio, Tom 
Hagan, Lakaste, Stene Moshka, 
Marina Prat i Madamme Mustash, 
que presentaran en solitari el seu 
repertori de cançons de creació pròpia. Així doncs, el cicle comptarà amb un 
total de sis propostes musicals originàries de les comarques gironines i cada 
ateneu podrà triar quants concerts i quins artistes programar entre els 
mesos de juliol i desembre.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DELS 150 ANYS DE LA LIRA 

El migdia del passat dissabte. 30 de gener, a l’Espai de 
Creació de la Fabra i Coats de Sant Andreu, es va realitzar 
la presentació del llibre LA LIRA, 150 anys fent poble, que 

commemora els 150 anys de la SCiE La Lira, entitat cultural i 
associativa de referència de Sant Andreu del Palomar. A 
l’esdeveniment hi van intervenir Lucía Martín, regidora 
del Districte de Sant Andreu i Maria Àngels Blasco, directora 
general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural així com 
Pau Vinyes, autor del llibre i historiador local; Enric Capdevila, 
president de la SCiE La Lira; Pep Morella, president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya i Laia Escoté, secretària de La 
Lira. La presentació va anar a càrrec de Glòria Prunés, sòcia de 
l’entitat i integrant del comitè de celebració del 150è aniversari 
de l’entitat. 

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

GRÀCIA

EIXAMPLE

SARRIÀ-  
SANT GERVASI

HORTA-  
GUINARDÓ

SANT MARTÍ

CIUTAT VELLA

SANT  
ANDREU

NOU  
BARRIS

DELEGACIONS TERRITORIALS

ATENEUS DE BARCELONA S’UNEIXEN 
PER PRESENTAR UN PROJECTE 
COMÚ ALS PREMIS BEQUES DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Diferents Ateneus de Barcelona ens hem interessat en un projecte 
de col·laboració al sí dels nostres barris de referència, per 
treballar de forma conjunta amb la Fundació Jaume Bofill i 

l’Ajuntament de Barcelona (o les respectives seus del Districte que 
corresponguin). 

En concret les entitats que prenen aquesta iniciativa són: La Societat 
La Lira del barri de Sant Andreu, el Centre Cultural Sant Vicenç 
de Sarrià, els Lluïsos d’Horta, Amics 
de la Unesco de Barcelona del barri 
de l’Eixample i els Lluïsos de Gràcia, 
amb actuació directa als barris que 
s’indiquen. 

Hi ha dos projectes o iniciatives de 
la Fundació Jaume Bofill que poden 
encaixar bé en aquesta col·laboració: 
la incorporació al projecte global 
de la fundació, Educació 360o, i 
la seva forma concreta actual, el 
projecte Passaport Edunauta. 
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LA DELEGACIÓ 
DE BARCELONA 
ES REGISTRA AL 
PLA ESTRATÈGIC 
METROPOLITÀ  
DE BARCELONA

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
ha iniciat el nou procés: «Barcelona 
Demà. Compromís Metropolità 2030»,  

que durant el 2021 ens portarà a 
l’elaboració conjunta de les estratègies de 
desenvolupament de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, en diferents àmbits, i la 
conseqüent posada en marxa de les missions 
i projectes relacionats durant els propers 
10 anys. L’estem dissenyant com un procés 
col·laboratiu i compartit, «cocreat», del que 
justament ara estem configurant el mapa de 
les organitzacions amb les que ens agradaria 
comptar en alguna de les fases, i que 
anomenem Mapa d’actors del procés. 
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REUNIÓ DEL PRESIDENT DE  
LA FAC PEP MORELLA AMB  
LES ENTITATS DE LA DELEGACIÓ

Aprofitant la realització del Plenari el dissabte 19, el 
president de la FAC Pep Morella es va reunir amb un 
total de nou ateneus de la Delegació abans de començar 

el Plenari. El president va fer arribar un missatge d’ànim a 
totes les entitats a més d’explicar els contactes que la FAC ha 
tingut amb l’administració. A més, el president va recollir les 
demandes dels ateneus per tal de mirar de solucionar-les i 
prendre’n nota, sobretot aquelles que tenien a veure amb 
possibles noves vies de finançament per part de les entitats. 

LA CONSELLERA DE CULTURA 
VISITA EL CENTRE DE LECTURA 
DE REUS

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, 
va visitar el 20 de gener el Centre de Lectura de Reus. 
Ponsa va conèixer detalls de les obres d’ampliació que 

l’ateneu reusenc està realitzant actualment, un projecte que 
permetrà ampliar l’espai de les escoles de Dansa i Teatre 
de l’entitat. També va visitar el teatre de l’ateneu, el Teatre 
Bartrina, i la Biblioteca, on va revisar alguns dels incunables 
que s’hi conserven. La consellera va valorar del Centre de 
Lectura el fet que sigui «un referent de la cultura a la ciutat de 
Reus però també al país, perquè no és un espai només local 
sinó que, per la seva activitat i per la vinculació amb el Teatre 
Bartrina i el munt d’activitats que desenvolupa, té un gran 
valor». Per la seva banda, el president del Centre Lectura, Lluís 
Miquel Pérez, va destacar: «Ha sigut una visita de coneixement 
mutu, d’expressió dels projectes de futur i d’interès per veure 
quin marc de col·laboració es podria implementar». 

PLENARI DE LA DELEGACIÓ 
DE LES COMARQUES 
TARRAGONINES

Donada la situació del país durant el mes 
d’octubre la Junta Rectora de la Delegació va 
decidir suspendre el Plenari anual que s’havia 

de celebrar el 17 d’octubre a Reus. Però finalment 
es va convocar la reunió Plenària de les entitats el 
passat dissabte 19 de desembre de forma telemàtica. 
A la reunió hi van assistir un total de 9 entitats i es 
van tractar punts importants pel desenvolupament 
de la Delegació. En primer lloc, s’aprovà la proposta 
de Trobada Nacional d’Ateneus que la Delegació 
organitzarà el proper 2022, la qual tots els ateneus 
trobaren molt ambiciosa i esperen que es pugui 
realitzar sense cap contratemps. A més, la Junta 
Rectora actual va fer una valoració de la seva activitat 
durant el darrer any tot destacant la presentació del 
documental «Ateneus, llavor de llibertat» a Reus i 
la posterior exposició itinerant «Ateneus, cultura 
i llibertat» per les entitats de Reus. Finalment, es 
presentà l’activitat que la Delegació vol realitzar 
aquest proper 2021 que consistirà en un recorregut 
històric per l’atenenisme penedesenc.

DELEGACIONS TERRITORIALS

MONTSIÀ

BAIX EBRE
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BAIX 
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PENEDÈS
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CONCA
DE BARBARÀ
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XERRADA

EL RENAIXEMENT DEL FEIXISME I LES RELIGIONS

L’actual renaixement del feixisme i d’altres formes de domini autoritari 
d’extrema dreta a Europa, i al món, moltes vegades es presenta en forma 
d’una religió i imposa posicions religioses, siguin catòliques o evangèliques. 
D’altra banda, les autoritats religioses, que perden seguidors, busquen en 
els moviments polítics de la dreta autoritària l’espai per a la seva pròpia 
supervivència a les societats secularitzades. Volem analitzar la connexió que 
existeix entre l’església catòlica i les comunitats evangèliques amb les formes 
de domini polític autoritari. Només desactivant la tòxica relació que les religions 
institucionals han permès d’instaurar amb aquests autoritarismes podrem evitar 
la destrucció de la democràcia i la violació de drets humans.

Durada:  1h - 1,30h   /   Preu:  175 € + desplaçament 
Contacte:  Krzysztof Charamsa - info@kcharamsa.com

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: 

TALLER

TALLER DE RELAXACIÓ POSITIVA

Es tracta d’un taller de relaxació positiva, on es duran a terme diverses pràctiques 
de gestió emocional i del pensament, per tal d’obtenir una millora qualitativa 
del benestar personal. Hi ha també opció a fer també una xerrada sobre relaxació 
positiva.

Cost:  40 €/ taller / 60 € taller + xerrada  
Contacte:  Sònia Fontseca Moratalla - sonfontmor@gmail.com

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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CONVENIS

IDONIUM – ESTALVI D’ENERGIA 

La Federació d’Ateneus ha arribat a un acord amb Idonium Energy SL , empresa que prepara 
licitacions de compra d’energia agrupada buscant el millor preu possible pel soci. Per tal que els 
ateneus federats puguin accedir a reduir les seves despeses en electricitat.De l’acord se’n podran 
beneficiar tots els ateneus federats i l’empresa s’encarregarà de vetllar pels interessos energètics 
col·lectius del conjunt de l’ateneisme.

El cost de l’electricitat és un dels principals frens per a la competitivitat de les empreses, i, 
sobretot, per a les societats culturals. La millor manera de reduir la factura elèctrica és a través de 
la compra agregada: un grup d’empreses consumidores amb capacitat de negociar les millors 
condicions.

Idónium Energy és l’empresa delegada per la FAC per gestionar-ho i defensar els interessos 
energètics del col·lectiu. Aquesta direcció tècnica garanteix que tots els socis puguin tenir una 
atenció especialitzada i molt propera, al seu abast i en tot moment.

AQUEST ES UN SERVEI EXCLUSIU PER SOCIS DE 
LA FAC

La participació al Grup d’Energia Agregada 
de la FAC és oberta a totes les entitats 
associades: com més ateneus us adheriu, 
millors preus aconseguirem.

ESTALVI MIG DEL 10% 

L’experiència en grups de compra, ha 
demostrat que es pot assolir un estalvi mig del 
10% en la factura energètica respecte a la 
compra individualitzada.

COM FORMAR PART DEL GRUP DE COMPRA 
AGREGADA? 

Si voleu formar part d’aquest servei cal 
omplir degudament el full que trobareu 
a l’enllaç www.ateneus.cat/idonium i 
retornar-lo per correu electrònic a ateneus@
ateneus.cat, abans del 31 de març de 2021. 
Pels que no ens ho enviïn abans d’aquesta 
data no podem garantir que puguin formar 
part del grup.

A partir d’aquí es procedirà durant el mes 
d’abril a fer els tràmits de sol·licitud, 
esperant que durant el mes de maig i juny es 
puguin obtenir majors reduccions del preu de 
compra i es puguin signar les renovacions i 
noves adhesions durant el mes de juny.

CATÀLEG DE 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
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CATÀLEG DE SERVEIS

infoFAC 53 març 2021

PROPERAMENT PRESENTAREM LA NOVA WEB  
DE SERVEIS DE LA FAC
La SIFAC és la plataforma pròpia d’eines informàtiques que ha creat la Federació d’Ateneus per a facilitar 
eines virtuals de treball a les entitats com són l’eina de videoconferències i l’eina per fer formularis i 
enquestes.

A més d’aquestes eines que ja s’utilitzen des de fa mesos, aquest proper mes d’abril la FAC presentarà 
una nova web dedicada exclusivament a tots els serveis que s’ofereixen a les entitats, on els ateneus 
podran trobar tota la informació actualitzada i les seves novetats.

LA NOVA WEB ES DIVIDIRÀ EN QUATRE APARTATS:

• Serveis: serveis oferts pels assessors de la FAC.

•  Empreses amigues: llista d’empreses que ofereixen descomptes als ateneus federats a la FAC i/o a la 
massa social d’aquests.

•  Valor afegit: recursos dirigits a les associacions i als seus directius per mantenir-los informats i 
facilitar la seva tasca al capdavant de les entitats.

•  Catàleg d’activitats: propostes 
d’activitats que la FAC ofereix 
als ateneus, com documentals, 
xerrades i exposicions.

publicitat:
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CATÀLEG DE SERVEIS

BEQUES «TOTS HI TENIM LLOC» PER A TOTES  
LES ENTITATS
«Tots hi tenim lloc!» és un programa de cohesió social i lleure que, des del 2012, ofereix activitats 
socioculturals dels ateneus a persones que es troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-los 
i integrar-los a la societat. 

Cada trimestre de l’any la Federació d’Ateneus obre les sol·licituds per a que totes les entitats federades 
puguin demanar aquesta beca (trimestral) per a persones que participen en activitats de l’ateneu i 
necessiten un ajut econòmic per fer-ho. 

PER A QUE LES ENTITATS FEDERADES PUGUIN OPTAR A LES BEQUES, CALDRÀ SEGUIR AQUESTA 
NORMATIVA:

 1. Es podrà demanar un màxim de 3 beques per entitat i per mes.

 2.  Les peticions es faran en 4 periodes trimestrals:  
(gener – març; abril – juny; beques d’estiu i setembre – desembre).

 3. Es becarà un màxim de 10 mesos l’any + l’activitat d’estiu (casals d’estiu).

DE L’IMPORT MENSUAL DE CADA ACTIVITAT LA FAC APORTARÀ EL SEGÜENT:

 • Dels primers 15€ es becarà el 100%

 • Dels segons 15€ es becarà el 50%

 • Dels tercers 15€ es becarà el 25%

 • A partir dels 45€ no es becarà.

TERMINI PER SOL·LICITAR LES PLACES BECADES:

Aquesta beca es pot demanar a través del formulari d’inscripció que trobareu a la web de la FAC 
durant els següents períodes: 

 •  El 1r trimestre (gener-març): 14 de març de 2021. 

 •  El 2n trimestre (abril-juny): 13 de juny de 2021. 

 •  Les activitats d’estiu (juliol-agost): 4 de juliol de 2021. 

 •  El 4t trimestre (setembre-desembre): 12 de desembre 
de 2021. 

Per qualsevol dubte relacionat amb les beques podeu 
escriure a tecnic@ateneus.cat
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ATENEUS X  
LA DEMOCRÀCIA 
ORGANITZA 
DUES TERTÚLIES 
AMB DIVERSES 
PERSONALITATS

El col·lectiu de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya «Ateneus 
x la Democràcia», ha organitzat 

dues tertúlies de nivell (una el mes 
de gener i l’altra el mes de març) que 
s’han pogut seguir des del canal de 
Youtube de la FAC, i que han girat al 
voltant del paper de l’ateneisme 
en la preservació de la llengua 
catalana, i sobre el paper que juga 
el sistema assembleari com a mètode 
d’organització dins el món ateneístic.

Les tertúlies del col·lectiu ateneístic 
han comptat amb diverses 
personalitats qualificades per a parlar 
dels dos aspectes. En la primera, sobre 
llengua, hi van participar el doctor en 
arts escèniques, escriptor i dramaturg 
català, Jordi Coca, la presidenta 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i directora general de 
Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya, Ester Franquesa, 
i el president de la Coordinació 
d’Associacions per la Llengua Catalana, 
Pep Ribas.

En la segona, sobre el sistema 
assembleari, els ponents varen ser 
Carme Porta, tècnica en imatge fílmica i 
exdiputada al Parlament de Catalunya, 
cap de comunicació de Fundació Surt 
i participa de diferents projectes 
periodístics; Lluís Puig, exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
i director artístic, dansaire, músic 
i polític català; i Salvador Casals, 
expresident de la FAC i gestor Cultural, 
actual membre del CoNCA.

ENTITATS 

QUATRE ENTITATS DEMANEN SUPORT 
PER OBTENIR LA CREU DE SANT JORDI

La Unió de Mas Rampinyo, el Casino de Calaf, La Cate de Figueres i 
l’Orfeó Badaloní han demanat el suport de la resta d’entitats de la FAC 
per obtenir enguany la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga 

la Generalitat any rere any.

Les motivacions són principalment en motiu d’aniversaris assenyalats. 
Enguany és el 125è aniversari del Casino de Calaf, i vol celebrar l’efemèride 
amb aquesta distinció. En el cas de la Unió Mas Rampinyo, de Montcada i 
Reixac, La Cate de Figueres i l’Orfeó Badaloní, les entitats volen aprofitar la 
commemoració del seu centenari (1921) per impulsar aquesta iniciativa. En el 
cas de La Cate però, el centenari va ser l’any 2020.

Per donar a suport a qualsevol d’aquestes quatre entitats, o a les quatre, cal 
omplir els formularis que hi ha al web ateneus.cat, o posar-se en contacte 
amb aquestes entitats directament.

LA FAC FELICITA ELS ANIVERSARIS  
DELS ATENEUS

La Federació d’Ateneus felicita els ateneus que enguany celebren un 
aniversari destacat. Aquest 2021 n’hi ha vuit: 

•  La Societat Cultural La Vicentina (Sant Vicenç dels Horts) 150 anys 
(fundada el 1871)

•  L’Associació Cultural Recreativa Unió Calafina (Calaf) El Foment Cultural i 
Artístic (Molins de Rei) 100 anys (fundat el 1921)

•  El Patronat de la Catequística (Figueres) 100 anys (fundat el 1921)

•  La Societat Cultural i Recreativa La Unió de Mas Rampinyo (Montcada i 
Reixac) 100 anys (fundada el 1921) 

• L’Orfeó Badaloní (Badalona) 100 anys (fundat el 1921)

•  El Casal Cultural i Recreatiu (Castellbisbal) 50 anys (fundat el 1971)

•  L’Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres (Sant Jaume Sesoliveres, a 
Piera) 50 anys (fundada el 1971)

infoFAC 53 març 2021



13

EL CONCA IMPULSA UN 
QÜESTIONARI PER CONÈIXER 
L’AFECTACIÓ PER LA COVID-19 
AL SECTOR ARTÍSTIC I CULTURAL

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (el CoNCA) 
ha elaborat un qüestionari per analitzar l’impacte de 
la crisi sanitària i econòmica en el sector cultural. 

Malgrat la pandèmia global continua limitant de forma 
molt important l’activitat cultural i artística, és hora de 
fer un primer balanç de com les mesures preses per lluitar 
contra el virus han afectat el teixit de les empreses i els 
treballadors culturals.

Amb aquest objectiu, des de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya s’ha participat molt activament en aquesta 
iniciativa que promou el CoNCA, un organisme de titularitat 
pública que compta amb l’expresident Salvador Casals 
entre els seus membres. Els resultats permetran conèixer 
millor la situació del sector cultural i artístic de cara 
a fer recomanacions a les administracions públiques 
amb l’objectiu final d’accelerar la recuperació durant 
l’any 2021.

Les conclusions finals d’aquesta iniciativa es publicaran 
a l’Informe Anual de la Cultura i de les Arts 2020 que el 
CoNCA té previst presentar el proper mes de juny.

LA FEDERACIÓ D’ATENEUS 
S’ADHEREIX A LA CAMPANYA 
«VOLEM MÉS AUDIOVISUAL 
EN CATALÀ»

La Federació d’Ateneus de Catalunya s’ha adherit 
a la campanya a favor d’una major presència de 
l’audiovisual en català, que ha impulsat la Plataforma 

per la Llengua amb la participació d’altres entitats com 
l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de 
Catalunya.

«Volem més audiovisual en català», és un decàleg de 
mesures per a l’audiovisual a Catalunya. El document, 
presentat el 21 de gener a la Filmoteca de Catalunya, va 
servir per demanar als partits que es van presentar a les 
eleccions al Parlament que l’assumissin i l’apliquessin si 
acabaven arribant al govern.

El decàleg va anar acompanyat d’una campanya de 
sensibilització al voltant d’aquestes deu mesures, entre 
les quals hi ha un vídeo promocional protagonitzat per 
diverses personalitats del món de l’audiovisual català.

PEP VALLÈS, DE L’ATENEU 
IGUALADÍ, PREMI ARLEQUÍ 
2019

El passat 13 de febrer, el director 
teatral Pep Vallès, vinculat a 
l’Ateneu Igualadí, va veure 

reconeguts els ja 50 anys dedicats a 
la direcció escènica amb l’entrega de 
Premi Arlequí 2019 (un acte que s’havia 
de celebrar el 2020, però la pandèmia 
el va endarrerir un any més).

El jurat de la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya, 
entitat organitzadora també, ha 
justificat la tria de Pep Vallès com 
a guanyador del Premi Arlequí a la 
persona, per la seva «contribució 
altruista a favor de les institucions 
de cultura popular, i molt especialment el seu ajut i 
col·laboració en la constitució i consolidació del grup 
de teatre de l’Ateneu Igualadí, a més del seu treball en 
bé del teatre comarcal durant més de cinquanta anys en 
diferents poblacions, grups, escoles, i centre penitenciari 
de l’entorn».

ACTE D’INICI D’OBRES DEL 
CENTRE CULTURAL ELS PROPIS

El passat 12 de desembre es va fer l’acte de col·locació 
de la primera pedra del nou local social dels Propis 
a la Via Júlia. Aquesta és la seu històrica del Centre 

Cultural «Els Propis», una de les més antigues de Nou 
Barris i que acull també a l’Agrupació Sardanista de les 
Roquetes i a la Societat Coral de l’Ideal d’en Clavé.

La seu actual, que data de 1955, va ser construïda amb 
l’esforç econòmic de diferents socis de l’antiga Associació 
de Propietaris i Contribuents de les Roquetes (actual Els 
Propis) i amb el temps va acabar sent la seu social de 
l’Agrupació Sardanista i de la Societat Coral, fet que la va 
convertir en un dels punts de referència a nivell social i 
cultural de Nou Barris.

La seu actual havia quedat del tot antiga i ja no cobria 
les necessitats actuals de les entitats i ni tant sols reunia 
les mínimes condicions; és per això que fa uns anys es 
va començar a treballar amb les diferents administracions 
la possibilitat de reformar la seu actual i convertir-la en 
un gran centre de difusió de la cultura popular d’arrel 
tradicional a Nou Barris, aprofitant les potencialitats de 
les entitats que tenen la seva seu al centre.

ENTITATS 
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AMEN SAM: PARTICIPA EN 
UN PROJECTE DE PAÍS DE LA 
FEDERACIÓ D’ATENEUS

La Federació d’Ateneus de Catalunya vol aprofitar la xarxa 
territorial d’ateneus a tot el territori català per presentar un 
projecte comunitari i sobre cultura del poble gitano: Amen 

Sam (Nosaltres Som, en llengua romaní), amb la complicitat de 
la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC, amb 96 
associacions federades). 

Des de la FAC estem cercant 8 entitats federades i representatives de 
tot el territori que puguin ser l’espai d’acollida de tot un seguit de 
trobades que continguin: xerrades, actuacions musicals, exposicions 
i tallers (de gastronomia, de llengua, d’història...), sempre 
relacionades amb el Poble Gitano (o romà, tal com demanen que 
siguin coneguts a nivell internacional).

Per a participar i tenir informació més completa d’aquest projecte, 
els ateneus interessats trobareu tota la informació a ateneus.cat/
amensam

CONVOCATÒRIA OBERTA DE 
RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES 2021

Per tercer any consecutiu i per tal de posicionar-se clarament a 
favor de la creació, oferir cultura de qualitat als nostres socis i 
veïns, i donar suport als creadors locals, la Federació d’Ateneus 

de Catalunya (FAC) a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya (XTAC) ha obert una convocatòria de residències artístiques 
als ateneus adreçada, exclusivament, als artistes professionals.

Aquestes residències permetran a les companyies tenir un espai 
d’assaig a un dels ateneus de la XTAC durant 3 o 4 mesos. A més, 
l’acord també inclou la programació d’una funció d’estrena al 
mateix ateneu posterior al període d’assaig. És per això, que els 
projectes presentats no poden haver estat estrenats prèviament.

Per tal d’optar a aconseguir una residència de la FAC i la XTAC cal 
omplir la documentació especificada a les bases a xtac@ateneus.
cat. Les companyies tenen temps fins al 4 d’abril de 2020. Trobareu 
les bases i més informació al web de l’XTAC.

LA FAC I LA XTAC 
ESTRENEN LA 
PRODUCCIÓ D’AQUESTA 
TEMPORADA

Dissabte 23 de gener, el Casal de Llavaneres 
va acollir l’estrena de l’espectacle «36 
preguntes que faran que t’enamoris… o 

no», dirigida per Pere Anglas, produïda per la 
FAC, la XTAC i la companyia Els McGregor Teatre. 
L’obra va iniciar a Llavaneres una gira que l’està 
duent a més de 30 teatres d’arreu del país.

L’obra respon a la pregunta: Es pot enamorar 
algú d’un desconegut en només 36 preguntes? 
Partint d’aquest raonament, Arthur Aron va 
fer un experiment sociològic sobre l’intimitat 
l’any 1997. Tot i que l’objectiu de l’experiment 
era investigar sobre l’intimitat, moltes parelles 
es van enamorar. Ara, Pere Anglas recupera 
aquesta idea per portar-nos la nova comèdia 
romàntica de la temporada.

PROJECTES I ACTIVITATS
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PROJECTES I ACTIVITATS

Som perfectament conscients dels impactes negatius 
associats al comerç digital i de la urgència de les 
alternatives de consum per digitalitzar-se. Per això, 

creiem que l’Economia Social i Solidària (ESS) necessita 
construir, de forma col·lectiva, un espai digital on es 
puguin contractar i comprar productes i serveis. Un espai 
regit pels principis del consum conscient i els criteris 
socials, ambientals i de governança de l’ESS.

És per això que Opcions impulsa la creació d’aquest 
Mercat Social Digital, conjuntament amb Coopdevs, Koiki, 
Agència Talaia, Fent País, Goteo i la Federació d’Ateneus 
de Catalunya. I amb el suport financer de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

Volem articular un espai d’intercooperació comercial i 
comunicativa per ajudar a escalar les iniciatives de l’ESS. 
Un espai que arribi a una part important de la ciutadania, 
també a la que encara no practica el consum conscient. 
I ho estem fent apostant per una logística sostenible, 
tecnologia de codi obert i amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte del nostre consum i no de maximitzar els 
beneficis.

És per això que s’ha creat La Zona: Alternativa ecològica 
de la compra online i de model de comerç local, creant 
una xarxa de punts de recollida de proximitat i en el que 
la logística es recolza principalment en la bicicleta i els 
desplaçaments a peu.

Que quedi clar, però, que l’objectiu final no és 
només la creació d’un «Market Place», sinó també el 

desenvolupament d’un espai digital a on informar sobre 
l’impacte del nostre consum, facilitar i motivar els canvis 
a les alternatives de consum, comprometre’ns amb la gent 
vulnerabilitzada i fer xarxa per posar el nostre consum al 
servei de la transformació social.

En resum, des de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
volem apostar per sumar en aquest projecte d’alternatives 
de consum en un mateix projecte d’intercooperació. 
Perquè, si alguna cosa hem après de l’anterior crisi és que, 
per ensortir-nos-en, cal que ho fem plegades. És per això 
que animem a tots els ateneus federats a sumar-se a 
la iniciativa de ser centre de recollida de La Zona. Així, 
persones i entitats del vostre barri o municipi podran 
recollir-hi els productes que hagin comprat. Ajudareu 
a l’estalvi de CO2, augmentareu el reconeixement de la 
vostra entitat i guanyareu referencialitat com a espai 
compromès amb el consum conscient.

Si vols que el teu ateneu formi part de la xarxa de 
Centres de Recollida us podeu posar en contacte amb 
nosaltres.

A més, aquest més d’abril durem a terme un seguit 
de formacions virtuals pels membres de les juntes dels 
ateneus que en vulguin formar part. Parlarem de La 
Zona i sobre què implica esdevenir Centre de Recollida i 
com fer-ho. Podreu conèixer millor el projecte i aclarir 
tots els dubtes.

Us podeu apuntar al següent enllaç, i trobar-hi el 
díptic informatiu: ateneus.cat/lazona

LA ZONA: EL MERCAT DIGITAL DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
La crisi de la COVID-19 ha obligat una part important de la societat a adaptar-
se a un entorn digital de forma ràpida i massiva. Des d’Opcions, cooperativa 
de consum responsable, ja s’han informat dels impactes negatius associats al 
comerç digital. Ara bé, les mesures de confinament i el distanciament físic no 
deixen gaire marge i han provocat que moltes empreses vegin perillar la seva 
viabilitat econòmica si no poden obrir línies de negoci en l’entorn digital.
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LA FAC ARRENCA COMPROMISOS DE LES 
DIVERSES DIPUTACIONS A FAVOR DELS 
PROJECTES DELS ATENEUS DEL TERRITORI
Els representants de la Federació han arrencat diversos compromisos dels 
representants polítics de les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona.  
Durant les properes trobades hi ha prevista també una reunió amb la 
Diputació de Barcelona.

El president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep 
Morella, acompanyat pel secretari de la junta, Esteve 
Torrent i pel gerent Jordi Casassas, han mantingut 
durant les darreres setmanes tot un seguit de reunions 
amb els diputats de Cultura de les diputacions de 
Tarragona i Girona, i amb el president i la vicepresidenta 
de l’àrea de Cultura de la Diputació de Lleida.

La voluntat d’aquestes trobades per part de la FAC ha anat 
en la línia de mantenir una relació fluida amb aquestes 
administracions supramunicipals, traslladar-los algunes 
de les preocupacions més importants dels ateneus que 
estan adherits a la FAC, i trobar vies de col·laboració 
estables per consolidar la funció ateneística arreu de 
Catalunya.

De resultes d’aquesta feina conjunta amb les 
administracions, n’han sortit algunes informacions 
a tenir en compte per les entitats d’aquestes tres 
demarcacions, com ara la convocatòria d’una línia de 
subvencions per un valor de 700.000€ de cara al 2022, en 
el cas de la Diputació de Tarragona, que s’ha compromès 
també a col·laborar activament en la Trobada Nacional 
d’Ateneus 2022.

Pel que fa a la demarcació de Girona, no es preveuen 
subvencions a curt o mitjà termini per a la reforma 
d’ateneus, però sí que hi ha activa una subvenció per 
a activitats que prové de l’àrea de Cultura d’aquesta 
diputació a la qual s’anima a les entitats a participar-hi. 
Enguany, la Diputació de Girona ha tornat a concedir una 
subvenció a la Federació d’Ateneus per valor de 14.000€, 
igual que l’any passat. 

En la reunió amb el president i la vicepresidenta de 
l’àrea de Cultura de la Diputació de Lleida, sí que es 
va arrencar el compromís d’impulsar una convocatòria 
de subvencions per a la rehabilitació d’ateneus en un 
futur. En les properes setmanes també s’obrirà una 
línia de subvencions per a activitats, que n’inclourà de 
realitzades durant els anys 2020 i 2021. 

En el cas de la Diputació de Barcelona, la Federació 
d’Ateneus hi té prevista una reunió de cara a finals de 
març on s’abordaran les problemàtiques pròpies dels 
ateneus d’aquesta demarcació.


