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PASSEM COMPTES

Els Premis Ateneus reconeixen la creativitat, l’originalitat, 
la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions 
culturals, les persones i les empreses del país per promoure 
la cultura i l’associacionisme cultural.

El termini de presentació de candidatures és de l’1 de 
juliol fins a les 24 hores del 17 d’octubre de 2021. Només 
s’acceptaran les candidatures trameses via web que hagin 
estat presentades dins d’aquest període i que s’ajustin 
als requeriments previstos al formulari de presentació 
disponible a www.ateneus.cat/premisateneus.

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA  
DELS PREMIS ATENEUS 2021
Com cada any, la Federació d’Ateneus de Catalunya organitza aquesta 
entrega de premis, que enguany celebra la seva 32a. edició. 

infoFAC54
EN PORTADA

setembre 2021

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA. Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 81 30. ateneus@ateneus.cat. www.ateneus.cat

Les diferents categories de premis que s’entreguen per 
als ateneus federats són: el Premi Jove, Proposa!, el 
Premi al Treball en Xarxa, el Premi a la Comunicació 
Associativa i el Premi a la Creativitat Artística. Totes 
aquelles entitats no federades poden optar al Premi al 
Foment de la Participació.

Cada categoria disposa d’un primer premi de 1.500 € i 
el guardó; un segon premi de 900 € amb diploma, i un 
tercer premi de 300 € amb diploma.

Guardons dels Premis Ateneus
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La Federació d’Ateneus de Catalunya vol 
aprofitar la xarxa 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).

Un total de 14 ateneus d’arreu del territori han programat 
un seguit de tallers, xerrades, actuacions musicals, 
exposicions i cinefòrums. Les activitats, que tindran lloc 
entre setembre i desembre de 2021, estan centrades en 
diverses temàtiques d’interès, com la història del poble 
gitano, la rumba catalana, el porrajmos (holocaust gitano) 
o la dona gitana i el feminisme romaní.

A principis de setembre, La Lira de Sant Andreu acollirà 
l’acte d’inauguració del projecte i el cicle es desenvoluparà 
durant el darrer quadrimestre de 2021, de setembre a 
desembre.

Per la FAC, la integració social de totes les cultures que 
han construït la identitat social catalana és una prioritat. 
Volem integrar, col·laborar, associar-nos. És el cas del 
col·lectiu gitano que, a més, ha estat històricament una 
cultura estigmatitzada i reprimida. L’associació amb 

entitats com la FAGiC, de tanta transcendència al país, 
creen una aliança que ens fa créixer i situa, a la Federació 
d’Ateneus, com un dels agents socioculturals de referència 
a Catalunya.

La concepció d’aquest projecte, que compta també amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i la Fundació 
«La Caixa», tambe respon a un encàrrec del 6è Congrés 
d’Ateneus de Catalunya, celebrat el 2019, que consisteix 
en obrir els ateneus al carrer, i apropar el model i la vida 
ateneística a aquests nous col·lectius. La FAC vol contribuir 
a superar els estereotips que la societat occidental ha 
anat construint al voltant del poble gitano, integrant-
los a la vida quotidiana de l’ateneisme i, per tant, de 
l’associacionisme català. El projecte té una voluntat 
comunitària, és a dir, de fer participar no només al poble 
gitano i sòcies dels ateneus, sinó també l’entorn del 
municipi on està situat l’ateneu participant.

A FONS

AMEN SAM

infoFAC 54

Paquita Domingo, vicepresidenta de la Dona i Salut de la FAGIC, 
impartint un taller. ©FAGICConcert de rumba ofert per la FAGIC ©FAGIC



3

A FONS
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ACTIVITAT ENTITAT LOCALITAT DATA PROPOSADA
Centre d’Amics de Reus Reus dj. 23 de setembre

Cercle de belles Arts Lleida Ciutat dc. 13 d’octubre

Espluga Viva Esplugues de Llobregat dj. 21 d’octubre 

Centre d’Amics de Reus Reus dj. 30 de setembre

Orfeó Badaloní Badalona dv. 1 d’octubre

Ateneu Popular de Ponent Lleida ciutat dc 20 d’octubre

Espluga Viva Esplugues de Llobregat dt. 26 d’octubre

Ateneu Popular de La Fuliola La Fuliola (Lleida) dg. 7 de novembre

Societat La Lliga Capellades dj. 11 de novembre

La Massa - Centre de Cultura Vilassarenc Vilassar de Dalt dc. 24 de novembre

Ateneu Santfeliuenc Sant Feliu de Llobregat dj. 25 de novembre

Lluïsos de Gràcia Barcelona dj. 9 de desembre

Societat Cultural i Esportiva La Lira Barcelona dv.26 novembre

Societat Cultural i Esportiva La Lira Barcelona dc. 29 de setembre

Orfeó Lleidatà Lleida ciutat dc. 27 d’octubre

El Círcol Badalona dv.8 d’octubre

Orfeó Lleidatà Lleida ciutat dc. 3 de novembre

Lluïsos d’Horta Barcelona dv.19 de novembre

Ateneu Santfeliuenc Sant Feliu de Llobregat dj. 9 de desembre

Espluga Viva Esplugues de Llobregat dt. 19 d’octubre

Orfeó Lleidatà Lleida ciutat ds.23 d’octubre

Ateneu Popular de La Fuliola La Fuliola (lleida) ds.13 de novembre 

Societat Cultural i Esportiva La Lira Barcelona dc. 22 de setembre

Ateneu Popular de Ponent Lleida ciutat ds.9 d’octubre

Amen Sam Lleida Lleida ciutat ds.16 d’octubre

Orfeó Badaloní Badalona ds.16 d’octubre

La Massa - Centre de Cultura Vilassarenc Vilassar de Dalt dc. 17 de novembre

Societat La Lliga Capellades ds.25 de setembre

Espluga Viva Esplugues de Llobregat dj. 28 d’octubre

Orfeó Lleidatà Lleida ciutat dg. 7 de novembre

Lluïsos d’Horta Barcelona dg. 21 de novembre

La Massa - Centre de Cultura Vilassarenc Vilassar de Dalt ds.18 de setembre

Ateneu Santfeliuenc Sant Feliu de Llobregat dv.19 de novembre

El Círcol Badalona ds.6 de novembre

Societat Cultural i Esportiva La Lira Barcelona ds.27 de novembre

Centre d’Amics de Reus Reus del 20 al 30 de setem.

Amen Sam Lleida Lleida del 6 al 17 d’octubre

Espluga Viva Esplugues de Llobregat del 19 d’oct. a l’1 de nov.

Ateneu Popular de La Fuliola La Fuliola del 7 al 26 de novembre

Lluïsos de Gràcia Barcelona de l’1 al 15 de desembre

Societat Cultural i Esportiva La Lira Barcelona del 9 al 29 de setembre

Amen Sam Badalona Badalona de l’1 al 23 d’octubre

Amen Sam Lleida Lleida 27 d’octubre al 7 de nov.

Lluïsos d’Horta Barcelona del 10 al 30 de novembre

Ateneu Santfeliuenc Sant Feliu de Llobregat del 9 al 17 de desembre

XERRADA:
HISTÒRIA DEL POBLE 
GITANO

XERRADA: PORRAJMOS

TALLER:  
RUMBA CATALANA

CINEFÒRUM: PORRAJMOS

CONCERT:  
COLORS DE RUMBA 

CONCERT: 
ELS 4 DE LA CERA

EXPOSICIÓ: COM TU

EXPOSICIÓ: PORRAJMOS 

TALLER: 
PERCUSSIÓ FLAMENCA

TALLER: 
CUINA GITANA

XERRADA:
DONA GITANA I FEMINISME 
ROMANÍ

Trobareu tota la informació al web: ateneus.cat
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VISITES I REUNIONS

LA FAC EXPOSA LES 
PRIORITATS DELS ATENEUS 
DAVANT EL PLENARI  
DEL CONCA

La Federació d’Ateneus va participar a la reunió del 
plenari del Consell Nacional de Cultura i de les 
Arts (CoNCA), el passat 9 de juny.

A la reunió, la FAC va plantejar diverses qüestions que 
ens preocupen, com el paper que hauríem de jugar 
els ateneus en el nou Pla d’Equipaments Culturals 
de Catalunya (PECCat), en la perspectiva d’una 
cultura participativa que reverteixi la dinàmica del 
ciutadà-client i defensi el valor dels espais privats 
amb vocació de servei públic.

En aquest sentit, la Federació ha expressat la 
necessitat de trobar fórmules que facilitin l’ajut de 
l’Administració en la rehabilitació dels equipaments, 
i poder fer front a la tendència dels ajuntaments a 
apropiar-se dels ateneus amb necessitats de reformes 
per convertir-los en espais íntegrament públics.

RONDA DE REUNIONS 
AMB NOUS DIRECTORS 
GENERALS DE LA 
GENERALITAT  
DE CATALUNYA

El 12 de juliol Pep Morella, juntament amb 
el secretari de la FAC, Esteve Torrent, es van 
reunir amb el Director General de Joventut de la 

Generalitat, Àlex Sastre.

D’altra banda, el 13 de juliol, el president de la FAC, es 
va reunir amb la Directora General de Cultura Popular 
i Associacionisme, Adelaida Moya, i el Sub-director 
General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional, Antoni Herrera. D’altra banda, el 
president també es va reunir amb la Directora General 
d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech. La 
darrera de les reunions fou amb el Director General 
de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Joan Ramon 
Casals i Mata, el 20 de juliol.

ANIVERSARIS D’ENTITATS
El moviment ateneístic català té els 
seus orígens al segle XIX i tal és la força 
del teixit sociocultural d’aquest país, 
que molts d’aquells ateneus segueixen 
celebrant els aniversaris de la seva 
fundació. Hi ha exemples molt diversos 
a poblacions distribuïdes per arreu del 
territori i és per això, que volem dedicar 
aquest espai a tots ells.

CENTENARI DE ‘LA CATE’
Al llarg del mes de maig s’han celebrat els actes 
commemoratius d’aquest centenari que es preveu que 
durin aproximadament un any, per tal de celebrar també 
el cinquantenari de la ‘fundació’ de l’entitat tal com se 
la coneix actualment. ‘La Cate’ ha comptat també amb 
la col·laboració de l’entitat figuerenca ‘La Figa’ a l’hora 
d’organitzar els esdeveniments per la integració d’un 
públic més jove.

EL RETIRO DE SITGES 
CELEBRA EL SEU 150è 
ANIVERSARI
L’esdeveninemnt va tenir lloc al 
saló-teatre de l’ateneu el passat 
ds.10 de juliol, on hi va haver una 
conferència a càrrec del Cronista 
Oficial de la Vila, Joan Yll; l’actuació 
del grup Retiro; la presentació d’un 
reportatge audiovisual a càrrec 
de l’autor Ferran Vilanova, i la 
interpretació de la sardana del 150è aniversari, per part 
de Ross Borsody, del Sitges Canta, amb música de Blai 
Fontanals Argenter i lletra de Joan Duran Ferrer.

A més a més, dins dels actes de commemoració, el ds.17 
de juliol es va presentar el llibre «El Retiro. 150 anys 
de vida sitgetana. 1870-2020», dels autors Jordi Fusté i 
Roland Sierra.

infoFAC 54



5

CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE LA REFUNDACIÓ 
DE L’ATENEU TERRASSENC
El passat divendres, 11 de juny, a l’Hotel Don Cándido, es celebrà 
l’Acte commemoratiu del 25è aniversari de la refundació de 
l’Ateneu Terrasenc. En aquest acte hi participà el president de 
la FAC, Pep Morella, que va manifestar: «Tenim molts ateneus 
centenaris que han mantingut la seva activitat pràcticament 
ininterrompuda durant més d’un segle, però té un mèrit 
especial que una entitat, com és el cas de l’Ateneu Terrassenc, 
hagi nascut en un moment de la història més recent, quan, 
precisament, el moviment ateneístic ha de lluitar per fer valer 
el seu tarannà i els seus valors davant una societat cada cop 
més canviant».

CELEBRACIÓ DE LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DEL TEATRE DEL CASAL LA SOCIETAT 
LA PRINCIPAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aquest any 2021, el Teatre del Casal la Societat la Principal de 
Vilafranca del Penedès commemora el seu centenari. Amb 
motiu d’aquest aniversari, tenen previst organitzar un acte on 
volen convidar a tots els Teatres centenaris dels ateneus.

CENTENARI DE L’ORFEÓ BADALONÍ
Per la celebració del centenari es van organitzar tres actes 
centrals, El primer fou un acte inaugural de caire acadèmic, 
el 27 de febrer, un segon acte central de gran format i un acte 
final de cloenda de caire festiu. A més d’aquests tres actes 
volem organitzar més actes amb el que proposeu les activitats 
de l’Orfeó, així com les propostes individuals que ens feu 
arribar.

VISITES I REUNIONS

CENTENARI DE LA UNIÓ 
DE MAS RAMPINYO
La Unió de Mas Rampinyo, 
entitat federada de Montcada 
i Reixac, ha celebrat el seu 
centenari aquest 2021. La idea 
era fer actes durant tot l’any, 
però per la normativa sanitària 
han hagut de deixar el gruix 
d’activitats cap el quart final 
de l’any. Tot i això, el dia 25 d’abril, dia que es va 
constituir l’entitat, es va fer un acte simbòlic amb 
parlaments, la descoberta de placa i un petit concert 
de violoncel i violí.

EL NOU CASINO ‘LA CONSTÀNCIA DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS’ CELEBRA ELS 170 
ANYS D’HISTÒRIA
El dijous 21 de gener de 2021 es va celebrar el 170è 
aniversari de la constitució del Casino La Constància, 
una associació recreativa de Sant Feliu de Guíxols que 
ha arribat als nostres dies amb 170 anys de història i 
amb un llarg recorregut social i cultural a la localitat. 
Actualment, l’ateneu està pendent de fer reformes 
a l’edifici i segueix mantenint-se actiu malgrat les 
dificultats causades per la crisi sanitària.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
‘LA LIRA: 150 ANYS FENT POBLE’ 
UN RELAT HISTORIOGRÀFIC  
DE LA SOCIETAT ANDREUENCA
El dissabte 30 de gener, va tenir lloc a la ‘Fàbrica de 
Creació Fabra i Coats’ de Barcelona la presentació 
del llibre «La Lira, 150 anys fent poble». El llibre 
commemora els 150 anys de vida de ‘La Lira’, que, 
des de l’any 1870, dinamitza la vida de Sant Andreu 
de Palomar mitjançant propostes culturals, esportives 
i d’esbarjo que tenen com a base el foment de valors 
com la integració, la igualtat, la participació i el 
civisme.

infoFAC 54
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ESPECTACLES

«UN VESPRE AMB L’ALFREDO» ÉS LA NOVA PRODUCCIÓ DE LA FAC,  
QUE ES PROGRAMARÀ DE GENER A SETEMBRE DEL 2022

Cada any la Federació d’Ateneus de Catalunya a través de la Xarxa 
de Teatres d’Ateneus de Catalunya, coprodueix un espectacle 
ideat expressament per representar-se als diferents ateneus de 
la Xarxa. Les últimes produccions que s’han fet des de la FAC són 
‘Una altra estrena’ i ‘36 preguntes que faran que t’enamoris’. 
La producció escollida de cara a l’any 2022 és l’obra ‘Un vespre 
amb l’Alfredo’ de la Cia. ‘Els Iluminati’, una òpera i comèdia que 
es programarà de gener a setembre de 2022. 

PROJECTES I ACTIVITATS

FAC

AINA VILES I MÒNICA TORRENT,  
NOVES VOCALS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAC

En el marc de la celebració de la jornada Els ateneus som essencials? al Casal 
Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, es van presentar oficialment les dues noves 
incorporacions de la Junta Directiva de la FAC: l’Aina Viles de l’Ateneu Popular 
Garriguenc i la Mònica Torrent de la Unió Escaulenca.

L’Aina Viles, ha estat vinculada al món cultural des de ben petita, principalment 
al musical. És membre de la Junta de l’Ateneu Popular Garrigues des del 2014 i 
actualment participa del Consell de Joves de les Garrigues.

La Mònica Torrent va començar a treballar en el món de l’educació i en el lleure, 
especialment amb persones amb discapacitat i joves en risc d’exclusió social. 
Actualment coordina un menjador escolar i és la directora d’un casal d’estiu.  
És Presidenta de la Unió Escaulenca de Les Escaules des del 2019.

infoFAC 54

DIADES

ELS DIES DEL TEATRE, MÚSICA I DANSA

Des de la Federació, atorguem molta importància a les 
celebracions d’aquelles diades que tenen a veure amb la cultura 
i és per això que organitzem actes i activitats per fomentar-ne la 
participació ciutadana. 

•  Enguany, pel Dia de la Música es va signar un manifest 
conjuntament amb l’Acadèmia Catalana de la Música. 

•  Per la celebració del Dia del Teatre es va publicar un vídeo-
manifest creat des de la FAC i signat per la XTAC, la FGATC i l’AADPC.

•  Pel Dia Internacional de la Dansa, l’agrupament d’Esbarts 
dansaires i la Federació vam organitzar un acte especial a Sant 
Joan de Vilatorrada amb vàries personalitats de renom i que es va poder seguir per streaming.

•  El Casino de Sant Andreu de la Barca fou l’ateneu federat que va acollir l’acte de celebració del Dia de 
l’Associacionisme Cultural 2021, on hi van assistir el president de la FAC, Pep Morella, la Consellera de 
Cultura, Natàlia Garriga, la directora de Cultura Popular i Associacionisme, Àngels Blasco i la Presidenta de 
l’ateneu, Carme Lloverol, entre d’altres personalitats.

AINA VILES

MÒNICA TORRENT
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PROJECTES I ACTIVITATS

ESPECTACLE

ES REPRESENTA EL CABARET JOVE’21,  
GUANYADOR DEL PREMI ‘JOVE, PROPOSA!’

Al maig s’estrenà el Cabaret Jove’21 al Centre d’Arenys de Munt. Tenint en compte 
la bona acollida que va tenir l’espectacle per part del públic, durant el mes de 
juny es varen programar vàries funcions al mateix centre perquè tots els socis en 
poguessin gaudir. 

El projecte, que va guanyar el Premi Ateneus Jove, proposa! la passada edició, 
compta amb un elenc d’artistes d’entre 12 i 19 anys provinents de l’escola de 
circ i l’escola de teatre de l’ateneu. Per aquest motiu, el Cabaret Jove’21 combina 
tècniques de circ i dansa a fi d’explicar una història sobre la lluita per a encarar 
nous reptes, descobrir què ens fa diferents i les emocions que pot provocar un canvi tan significant com és el 
de sortir de la pròpia zona de confort. 

infoFAC 54

JORNADES

LA FAC A LA DISSETENA EDICIÓ DEL RECERCAT

L’Institut Ramon Muntaner va organitzar els dies 7, 8 i 9 de maig la dissetena 
edició del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local, on va participar el 
president de la FAC, Josep Morella.

Amb les seves consecutives edicions, el Recercat s’ha convertit en el lloc de 
referència on trobar tota la recerca que s’està realitzant dins l’àmbit local i 
comarcal, en una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents espais 
territorials de parla catalana i pel reconeixement a la important tasca que des de 
fa molts anys aquest teixit associatiu ha fet com a dinamitzador del territori.

Aquesta edició, en format híbrid, va comptar amb la participació de la Federació 
d’Ateneus com a membres de patronat del Institut per primera vegada. La FAC va col·laborar amb una 
presentació de la carta de serveis i amb un recull de les activitats que organitzen alguns ateneus del territori.

BEQUES

VI BECA «TERRA D’ATENEUS»: ‘MODERNITAT I 
PROGRÉS. EVOLUCIÓ ATENEÍSTICA I ASSOCIATIVA 
DE LES TERRES DE PONENT (1850-2020)’

La FAC, l’IRMU i l’Editorial Afers, amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la CCEPC van presentar ‘Modernitat i progrés. 
Evolució ateneística i associativa de les Terres de Ponent (1850-2020)’, l’obra 
guanyadora de la VI Beca de Recerca Històrica «Terra d’Ateneus». L’acte va tenir 
lloc a la Universitat de Lleida el passat 21 d’abril.

A les comarques del Segrià i el Pla d’Urgell, els ateneus i altres espais de socialització es van desenvolupar 
a la llum de l’evolució social induïda per la Revolució Industrial i les millores agràries. Des de la segona 
meitat del segle XIX, els espais associatius van contribuir a modelar la societat, a més de ser actors decisius 
en les diverses etapes històriques que ha viscut el país fins avui dia. Modernitat i progrés aporta evidències 
que ajudaran a entendre les necessitats i les demandes dels diversos grups socials que estructuraven les 
poblacions de Ponent, canalitzades a través de les associacions ateneístiques.
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LA FAC ET RECORDA

infoFAC 54

IDONIUM – ESTALVIAR 
ELECTRICITAT

Oferim a les entitats federades un servei de millora 
de costos elèctrics sense cap cost pel soci. Aquest 
serveix s’ofereix amb Idonium Energy SL, 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. Aquesta direcció tècnica gestionarà El Grup 
d’Energia, defensarà els interessos energètics del 
col·lectiu, i garanteix que tots els socis puguin tenir 
una atenció i especialitzada i molt propera al seu 
abast.

DESCOMPTES AL FESTIVAL DONA 
I AL TEATRE POLIORAMA: ELS 
NOUS AVANTATGES PELS SOCIS I 
SÒCIES D’ENTITATS DE LA FAC

Aquest estiu, els socis i sòcies de les entitats 
federades podran gaudir de nous avantatges 
i descomptes en festivals, obres de teatre, 
exposicions i altres activitats.

Us deixem, a continuació, un llistat de les noves 
incorporacions als que ja hi havia, que podreu 
trobar resumits a la web de serveis de la Federació 
d’Ateneus:

•  10% de descompte per als esdeveniments 
del Festival Dona 2021 – Art en femení, que 
organitza el Casino Prado de Sitges, de l’1 al 5 
de setembre.

•  15% de descompte per al musical I want U 
back – Michael Jackson. L’homenatge definitiu 
a l’enyorat ídol mundial que s’ha creat per 
convertir-se en el punt de trobada demandat 
per la seva legió de seguidors a Espanya. Al 
Teatre Poliorama, del 7 al 12 de setembre.

A l‘àrea d’entitats del web ateneus.cat, a l’apartat 
‘documents’, teniu disponible el document amb els 
codis de descompte.

SUBVENCIONS

El Servei de subvencions informa permanentment a 
les entitats federades sobre les noves convocatòries 
de subvencions i ajuts existents, i ofereix 
assessorament i gestió integral en la presentació de 
sol·licituds d’ajuts.

INFORMACIÓ SOBRE SUBVENCIONS

La FAC informa permanentment a les nostres 
entitats federades sobre les noves convocatòries de 
subvencions i ajuts a les quals es pot optar. Podeu 
consultar tota la informació aquí: https://www.
ateneus.cat/subvencions/.

ASSESSORAMENT

L’assessorament sobre com presentar, tramitar i 
gestionar les sol·licituds de subvencions i ajuts és 
gratuït i es pot rebre posant-se en contacte amb la 
FAC.

TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS

La FAC ofereix als ateneus un servei per tramitar 
les subvencions a les qual vulgueu accedir. La 
preparació de la sol·licitud són 100 € + IVA. Una 
vegada adjudicada la subvenció, es fa el seguiment 
i la justificació. El cost d’aquesta segona part és del 
10% de l’import atorgat + IVA, amb un màxim de 
500 €.

     Servei gratuït

     Servei gratuït

    Servei amb cost
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LA FAC RECOMANA

 

DES DE LA FAC US OFERIM UNA GRAN VARIETAT D’ACTIVITATS PER DINAMITZAR I 

OMPLIR DE CONTINGUT ELS VOSTRES ATENEUS. FEU UN COP D’ULL A AQUEST CATÀLEG 

I TROBAREU DIFERENTS PROPOSTES INTERESSANTS PER OFERIR I PROGRAMAR, COM 

ARA TALLERS, CINEFÒRUM, XERRADES I DOCUMENTALS!

El documental «Ateneus: llavor de 
llibertat» –produït per la FAC i la 
productora audiovisual catalana Nosotros 
produccions– narra en una hora 
l’aportació que aquestes entitats culturals 
han fet en la construcció de la societat 
catalana, des de fa dos segles i fins a 
l’actualitat i, contribueix a relatar  
la memòria històrica del nostre país. 

L’objectiu del documental és donar a 
conèixer l’esperit, trajectòria i realitat 
del moviment ateneístic; la seva 
magnitud i importància històriques, i el 
seu paper indispensable com a element 
protector i estimulant de la cultura 
catalana. 

Si voleu projectar el documental a la 
vostra entitat podeu escriure un correu  
a ateneus@teneus.cat

Documental:  
Ateneus: llavor de Llibertat
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La Federació d’Ateneus de Catalunya us 
proposa ATENEUSxCULTURA, un cicle 
de tallers que té com a objectiu donar 
a conèixer la cultura popular del nostre 
país i apropar diverses expressions 
artístiques de cultura popular als ateneus! 
Per fer això ens hem posat en contacte 
amb diferents entitats i federacions 
que ofereixen tallers sobre temàtiques 
populars concretes per a adults i infants. 

Alguns exemples de tallers que podeu 
fer són el de capgrossos, de bastons, 
de pessebres, de sardanes i de jocs 
tradicionals catalans. Cada un dels 
tallers té varies sessions, i les dates i 
els horaris s’hauran d’acordar amb el 
tallerista! Per organitzar un taller al 
vostre ateneu podeu contactar amb 
ateneus@ateneus.cat o visitar el web 
ateneus.cat

Tallers de cultura popular
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La Federació d’Ateneus de Catalunya 
i el magazín La Mira han elaborat una 
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.

Si voleu més informació sobre l’exposició 
podeu contactar amb ateneus@teneus.cat

Exposició sobre l’espoli 
franquista
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El Cicle Gaudí és un projecte que 
impulsa l’Acadèmia del Cinema Català 
i que constitueix una xarxa estable de 
sales a Catalunya que porta 10 pel·lícules 
catalanes per any, una cada mes, a quasi 
una vuitantena de poblacions de tot el 
territori. Arriba allà on els ciutadans no 
tenen un accés fàcil a l’oferta en pantalla 
gran, ja sigui per manca de sala de cinema 
o bé per absència de programació catalana 
a les sales de cinema properes.

Els ateneus que estiguin interessats en què 
les seves sales formin part del Cicle Gaudí per 
promoure el cinema en català, han de posar-se  
en contacte amb la coordinadora del Cicle,  
Marina Saura i Olivella, escrivint al correu 
msaura@ciclegaudi.cat o trucant al 673 284 114

Cicle Gaudí

Camins d’Ateneus és un projecte de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 
que promou el coneixement de diferents 
poblacions a través dels seus ateneus. 
S’organitzen caminades en pobles o 
ciutats per visitar els ateneus, antics 
ateneus, entitats associatives culturals o 
llocs d’interès relacionats amb aquests. 
Aquest projecte és una iniciativa de la 
Delegació Territorial de Barcelona.

FUNCIONAMENT:

>   Un/a guia explica la ruta i acompanya al 
grup durant tot el recorregut.

>   Es fa una explicació de cada ateneu 
visitat per part d’alguna persona que hi 
forma part.

>   Es proposa pagar una inscripció assequible 
i destinar els diners a una entitat social 
local.

>   Per cada ruta de Camins d’Ateneus es 
farà una guia explicativa que es donarà 
als participants, on s’explica el projecte i 
l’itinerari.

>  Qualsevol persona amb ganes de caminar 
pot apuntar-se a una ruta del projecte.

 Participa en el projecte Camins 
d’Ateneus!
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EL CENTRE DE LECTURA DE 
REUS ORGANITZA L’ESTIU 
CULTURAL

L’Escola de Lletres de la Biblioteca del Centre de 
Lectura ha organitzat ‘l«Estiu Cultural», una oferta 
d’actes que tindran lloc durant el mes de juliol amb 

l’objectiu de proposar als socis de l’entitat i al públic en 
general una programació cultural de qualitat. En aquests 
moments de postpandèmia, l’entitat creu adient oferir 
una programació presencial amb la finalitat de recuperar 
la sociabilitat que li és pròpia a la cultura. Tot i així, totes 
les activitats també es retransmeten en directe pel canal 
Youtube del Centre de Lectura.

L’Estiu Cultural té el seu tronc central en el cicle «Llibres 
que han marcat el món d’avui», en què diversos 
especialistes presentaran obres del pensament i de la 
literatura que han influït en la configuració de la societat 
actual. Altres activitats destacades de l’Estiu Cultural són 
les conferències, així com una taula rodona sobre l’esport 
femení.

EL CASINO LLAGOSTERENC 
PRESENTA LA 24a. EDICIÓ 
DEL SEU CICLE DE CONCERTS 
A LA FRESCA

Es tracta d’una iniciativa que va començar ja fa gairebé 
un quart de segle, de forma molt modesta, i que avui 
es troba avui consolidada com un punt de trobada 

obligatòria les nits dels divendres d’estiu. La programació 
d’aquest 2021, reduïda per les circumstàncies i limitacions 
de la pandèmia, inclou actuacions de jazz, rumba, rock, 
i folk, amb un total de 6 concerts entre el 9 de juliol i el 
20 d’agost.

Cal destacar que obren i tanquen el cicle de concerts dos 
conjunts locals, vinculats a l’Escola de Música del 
mateix Casino, amb els 
conjunts Sotrac, obrint amb 
el primer concert, i My Start 
que tanca amb l’última 
actuació. També es troba 
vinculat al professorat 
musical del Casino, 
l’actuació de Senyor 
Mit, d’Hostalric (Pop 
Folk d’autor). D’aquesta 
manera es compleix el 
desig que professors i 
alumnes de l’Escola de 
Música i els conjunts 
locals, tinguin presència 
a la programació d’estiu.

EL DANSÀNEU DEL CONSELL CULTURAL DE LES 
VALLS D’ÀNEU, PREMI NACIONAL DE CULTURA 2021

El Dansàneu ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA) ha reconegut el festival de cultures del Pirineu, que se celebra a les Valls d’Àneu i que impulsa el Consell 
Cultural de les Valls d’Àneu, valorant el conjunt d’un projecte que enguany 

celebra la seva trentena edició. En aquest acte, el president de la FAC, Pep Morella, 
va presentar el documental Ateneus, llavor de llibertat. 

Així doncs, amb aquest guardó es reconeix la seua excel·lència, innovació, trajectòria 
i projecció de futur com a festival respectuós amb el territori i que s’articula a partir 
de la dansa, la música i el patrimoni entès des de diversos vessants: el patrimoni 
arquitectònic i artístic de les Valls d’Àneu, el natural i també l’immaterial.

Hereu de l’escola d’estiu de dansa i música tradicional fundada pel ballarí i 
coreògraf Joan Serra l’any 1992, el Dansàneu va renéixer l’any 2015 com un projecte 
obert a públics de totes les edats que combina la riquesa patrimonial i natural de la 
zona amb les propostes artístiques més innovadores.
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EL GEIEG ACULL UNA 
EXPOSICIÓ DELS 
ALUMNES DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL D’ART  
DE GIRONA

La mostra, sota el títol «Llavors la llavor», neix 
amb la voluntat de crear nous espais culturals 
en què els joves escultors puguin ensenyar 

les seves creacions, en aquest cas, al voltant del 
concepte cultura.

Amb aquesta exposició, els onze alumnes que hi 
han participat, volen presentar la seva personalitat 
artística a partir d’un recull de peces treballades 
durant tot el curs, que combinen tècniques de 
ceràmica i diversos elements i estils decoratius. 
Durant la inauguració, la professora Pruvi Casals 
va explicar: «volíem il·lustrar el que és el GEiEG 
a través de la cultura i cadascun dels alumnes 
l’han portat al seu terreny. Hi ha peces molt 
diferents, fetes amb tècniques de ceràmica. Hi ha 
treballs molt bons, especialment en un any molt 
complicat, a causa de la situació sanitària, però 
els resultats són magnífics».

LA SOCIETAT LA 
FRATERNITAT ORGANITZA 
LA 4a. TROBADA 
D’URBAN SKETCHERS

Ds.12 de juny, la Societat La Fraternitat 
va organitzar juntament amb USK Girona 
(Urban Scketchers Girona) la «4a. Trobada 

d’Urban Sketchers» al poble on s’ubica l’ateneu, 
Sant Llorenç de la Muga. En aquesta edició, 
gairebé noranta dibuixants, entre novells, 
experts professionals i aficionats, arribats de tot 
Catalunya, van aprofitar per dibuixar els racons 
més característics del poble empordanès.

El col·lectiu USK Girona considera les trobades a 
Sant Llorenç de la Muga un esdeveniment esperat, 
entranyable i multitudinari, i agraeix plenament 
a l’Ajuntament i la Societat la Fraternitat, en 
especial atenció a Joan Martínez, president de 
l’ateneu, l’estima demostrada.

SESSIÓ DE FORMACIÓ PER  
A ENTITATS A LA FULIOLA

El passat 15 de maig la Delegació Territorial de les Terres de 
Ponent va realitzar la primera sessió de formació d’aquest 
2021, que tractava sobre la comptabilitat i fiscalitat adreçada 

a entitats sense ànim de lucre. Es va celebrar a la sala d’actes 
de l’Ajuntament de La Fuliola amb la col·laboració de l’Ateneu 
Popular de la mateixa població.

La jornada va aplegar una quinzena de participants en 
representació de nou entitats de la delegació, i la persona 
encarregada d’impartir la sessió va ser el Roger Santiago, gestor 
especialitzat en l’assessorament comptable i fiscal a entitats o 
artistes i col·laborador habitual de la Federació d’Ateneus. Vam 
poder parlar i resoldre dubtes sobre temes com les obligacions 
fiscals de les entitats, l’impost sobre activitats econòmiques o les 
exempcions d’IVA. Tot i la complexitat de la temàtica, la valoració 
final dels assistents va ser molt positiva i es van aconseguir 
clarificar molts dubtes.

CELEBRAT EL ‘CICLE PARLEM  
DE CULTURA POPULAR’  
AL CASINO DE CALDES

Ds.dia 8 de maig de 2021 es va celebrar l’acte «Ateneus: Origen 
i evolució del Casino de Caldes», al mateix equipament del 
Casino. 

Durant l’acte es va projectar un breu documental de les instal·lacions 
del Casino que va anar seguit del parlament dels assistents. El 
president de la FAC, Pep Morella va manifestar: «El pòsit històric 
de les entitats i una clara visió de futur són 2 elements bàsics 
pel seu arrelament i pervivència. Per això voldria fer incís en la 
visió de futur, les estratègies i accions que volem desplegar per 
garantir aquest arrelament al territori». També va fer referència a 
la importància que té fer una crida al jovent perquè s’impliquin 
amb el moviment ateneístic: «La veu de la gent jove ha de tenir 
presència i un paper rellevant als ateneus per garantir el relleu 
generacional. Hem de ser capaços de connectar-hi i d’entendre 
les seves inquietuds i necessitats».

infoFAC 54
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L’ATENEU BARCELONÈS ESCULL UNA DONA COM A PRESIDENTA 
PER PRIMERA VEGADA A LA SEVA HISTÒRIA

La Junta Directiva va iniciar el dijous 25 de març de 2021 
el seu mandat de quatre anys, sota el mandat d‘Isona 
Passola. Està impulsada per un grup de 15 persones, 

liderat per la primera presidenta de la història de l’Ateneu 
i un equip paritari. Sota el lema «Reactivem l’Ateneu» 
impulsarà diversos projectes rellevants per als socis, 
l’organització i la projecció de l’entitat al país.

La propera renovació del principal òrgan de govern de 
l’entitat tindrà lloc el 2025. Des de la Federació volem donar 
la benvinguda a aquest nou equip i encoratjar-los a seguir 
treballant per la cultura del nostre país.

ATENEUS AL DETALL

MARIA FAVÀ GUANYA LA  
VIII BECA TERRA D’ATENEUS

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Federació 
d’Ateneus de Catalunya han concedit la VIII Beca de 
Recerca Històrica Terra d’Ateneus a l’obra «L’Aliança del 

Poblenou i l’Ateneu Colón, la coordinació i les diferències 
de dues entitats populars», presentada per la periodista 
Maria Favà.

El jurat ha valorat que es tracti d’un aprofundiment en 
l’estudi de l’àmbit de Barcelona que es focalitza en dues 
entitats de referència del Poblenou amb importants 
fons documentals que permetran una visió de context, 
però també una mirada més concreta de l’àmbit cultural i 
social per la comparativa entre les dues entitats. 

Aquest ajut, dotat amb 3.000 euros i la publicació del 
treball per l’Editorial Afers, es va crear l’any 2014 per 
incentivar l’elaboració de projectes centrats en l’estudi 
de la repercussió social de l’associacionisme cultural 
ateneístic en algun indret de l’àmbit català i des del punt 
de vista històric.

EL NOU CASINO LA 
CONSTÀNCIA REPRÉN 
LA SEVA ACTIVITAT AMB 
LA PRESENTACIÓ DE LA 
NOVEL·LA «CAIMÓ»

Dimecres, dia 8 de setembre, a les 7 del vespre, es va 
presentar al Nou Casino La Constància de Sant Feliu 
de Guíxols, la novel·la «Caimó» de Toni Strubell.

El llibre, òpera prima de l’autor en l’àmbit de la ficció 
històrica, es fonamenta en la vida i obra de Pere Caimó 
i Bascós (Sant Feliu de Guíxols, 1819 – 1878), un polític 
republicà català, diputat 
a Corts durant el sexenni 
democràtic i alcalde de 
Sant Feliu de Guíxols el 
1868. Caimó va ser, a 
més, un dels fundadors 
de la societat Casino La 
Constància ara fa 170 
anys.

Després de mesos 
d’inactivitat des de la 
pandèmia, l’ateneu 
es torna a posar en 
marxa en l’any del seu 
aniversari. 

infoFAC 54
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BEQUES SOCIALS 
TOTS HI TENIM LLOC!
Els ateneus podeu facilitar activitats a persones  
en risc d’exclusió social.

Aquest mes de setembre s’obre el procés 
d’inscripcions per al curs 2021-2022.
 

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

ATENEUS EN XARXA

‘NOTES DEL NORD’, EL CICLE DE CANÇÓ 
D’AUTOR DEL 2021 A LA DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE GIRONA

Notes del Nord és el nom de l’activitat anual de 2021 de la Delegació de 
les Comarques Gironines. Es tracta d’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 
programen entre juliol i desembre.

LA DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE PONENT PRESENTA EL CICLE ‘VESPRADES ALS ATENEUS’

Aquest projecte presenta un cicle de concerts amb artistes de 
Ponent dirigit a les 18 entitats que formen part de la Delegació 
Territorial Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus. El cicle 

està previst portar-lo a terme durant la tardor de 2021 (octubre i 
novembre), i comptarà amb la participació de les següents propostes 
artístiques: Dwayna Laia, Joan Blau, Amulet, Guada Garino, Joan 
Lozano, Joana Cebolla, Edu Escaño i Her Majesty. 

El cicle de concerts que presentem es tracta d’una coproducció entre 
la Federació d’Ateneus i la Fundació Orfeó Lleidatà emmarcada 
en el conveni de col·laboració entre ambdues entitats, i que té per 
finalitat ampliar l’abast de les activitats de la Casa de la Música de 
Lleida, Pirineu i Aran, mitjançant la participació i col·laboració de la 
Xarxa d’Ateneus de les Terres de Ponent.

infoFAC 54
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ATENEUS EN XARXA

MINICICLE DE CONCERTS  
A BARCELONA AMB 
PEDRO JAVIER GONZÁLEZ 
‘TRIO’

La FAC ha organitzat un minicicle de 7 concerts 
que es duran a terme des de setembre a 
novembre a alguns dels ateneus federats 

de Barcelona. L’escollit per fer aquestes 
representacions és Pedro Javier González, 
qui torna a posar en marxa una de les seves 
formacions instrumentals estrelles: el trio. 

En aquesta ocasió, juntament amb en Guillem 
Aguilar, al baix, i en David Domínguez, a la 
percussió, presentarà als ateneus una col·lecció 
de temes originals i adaptacions des del cor de la 
guitarra flamenca. 

Pedro Javier González és un dels guitarristes de 
referència mundial amb més de tretze discs en la 
seva trajectòria. Ha col·laborat amb músics com 
Joan Manuel Serrat, Manolo García, Paco de Lucía 
o Tommy Emmanuel, entre d’altres.

EL CICLE DE POESIA I ARTS POSA 
PUNT I FINAL ALS RECITALS 
OFERTS PER LES COMARQUES 
GIRONINES

L’any 2020, la Delegació Territorial de Girona de la Federació 
d’Ateneus, va proposar com a activitat anual realitzar un Cicle 
de Poesia i Arts itinerant, format per cinc espectacles que 

es podien adaptar a diferents formats i espais, depenent de les 
necessitats i condicions de cada ateneu que acollís el cicle. El 
cicle ha constat de cinc recitals de poesia, aproximadament d’una 
hora, amb acompanyament artístic (música, dansa o expressió 
corporal) a través d’un col·lectiu d’artistes (poeta/es + artistes) de 
les comarques gironines.

AQUESTA TARDOR TORNA EL 
CICLE DE CULTURA POPULAR ALS 
ATENEUS! 

El Cicle de Cultura Popular als ateneus torna aquest mes 
d’octubre amb més força que mai! Hem programat un total 
25 esdeveniment repartits en 12 ateneus federats. El cicle 

està patrocinat i organitzat per l’ICUB - Ajuntament de Barcelona.

El cicle continua actiu malgrat la crisi del coronavirus, que 
ha tocat de ple les entitats de cultura popular. Malgrat tot, 
l’associacionisme cultural es manté ben viu tot i que no ha 

estat fàcil. Músics, dansaires, cantants… han treballat de valent 
aquestes darreres setmanes per estar a punt i fer gaudir al públic 
d’aquesta programació exquisida, que de segur que serà un plaer 
per als sentits.

Ara fa quatre anys que va arrencar el cicle ‘Cultura popular als 
ateneus’ amb l’objectiu d’unir dues tradicions molt importants 
a casa nostra: la cultura ateneística i les diverses expressions 
de cultura popular que tenim a Barcelona. Les actuacions són 
espectacles de qualitat a càrrec d’esbarts, bandes, corals i cobles 
de la ciutat, que es posen en escena en un marc de luxe: els 
ateneus que hi ha per tot Barcelona.

infoFAC 54
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ACTUALITAT

publicitat:

LA FAC DAVANT LA 
NOVA LLEI DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA 

La nova llei de memòria democràtica permetrà 
investigar els espolis produits durant el 
franquisme.

El passat dijous 22 de juliol, el president de la 
Federació d’Ateneus, Pep Morella, va fer unes 
declaracions a La Sexta Noticias des del Casino de 
l’Aliança de Poblenou demanant la restitució de 
tots els béns requisats als ateneus. 

LA FAC REBUTJA LES 
AGRESSIONS D’LGTBI-FÒBIA

La Federació d’Ateneus de Catalunya ens unim a les 
reivindicacions que s’han estat produint al llarg dels darrers 
mesos per part del col·lectiu LGTBIQ+, les agressions de 

caràcter homòfob, de les quals darrerament s’han denunciat 
diversos casos, com el de Samuel Liz, el jove de 24 anys 
assassinat a la Corunya.

Davant aquest moviment, el passat 7 de juliol el Parlament va 
declarar Catalunya «zona de llibertat» per a les persones 
LGTBIQ+. Des de la FAC, advoquem per aquesta decisió, des del 
coneixement que els ateneus són espais que es fonamenten 
en la llibertat, la tolerància i el respecte. Per aquest motiu, el 
darrer número publicat de la Revista Ateneus, que està dedicat 
a la figura de la dona, també tracta temes que preocupen avui 
en dia al col·lectiu LGTBIQ+, com a mostra de l’envergadura 
de lluites a què s’encara avui el feminisme. A l’editorial de la 
publicació declarem: «un ateneu que representi la realitat de 
la seva població i amb tots els accents possibles, fugint de la 
masculinització clàssica, serà un ateneu que assegurarà la seva 
persistència durant molts anys més».

infoFAC 54



OFERTES LABORALS

TÈCNIC DE 
COMUNICACIÓ

FUNCIONS:
•  Coordinació de continguts i 

edició de publicacions.
•  Composició d’una base de 

dades de mitjans relacionats 
amb el món de la cultura 
i vetllar pel contacte amb 
aquests.

•  Actualització de l’agenda i 
del servei d’anuncis de les 
pantalles de la Federació.

•  Realitzar continguts pel canal 
de Youtube i per les xarxes 
socials de la Federació.

•  Elaboració de dissenys i 
maquetació de material 
publicitari dels projectes.

REQUISITS:
•  Llicenciat/da en comunicació 

audiovisual o equivalent.
•  Coneixement de món ate-

neístic i l’associacionisme 
cultural.

• Ser menor de 30 anys.
•  Ser beneficiària del programa 

de garantia juvenil.

CONEIXEMENTS I HABILITATS:
• Nivell C1 de català.
• Domini de WordPress.
• Coneixements en disseny.
• Domini de Pack Office
• Estratègia en Social Media
•  Capacitat de dinamització de 

xarxes socials.
•  Desenvolupament de la base 

de dades de mitjans rela-
cionats amb el món de la 
cultura.

•  Capacitat de treball en equip.
•  Persona resolutiva, amb  

imaginació i creativitat.
•  Coneixement de llengua  

catalana nivell C. 

TÈCNIC DE 
DINAMITZACIÓ 
CULTURAL 

FUNCIONS:
•  Atenció a les entitats  

federades del territori.
•  Anàlisi de l’entorn. 
•  Coordinació d’activitats 

pròpies. 
•  Col·laboració en la imple-

mentació de projectes. 
•  Redacció d’informes i 

memòries.

REQUISITS: 
•  Titulació en dinamització 

sociocultural i/o gestió s 
ociocultural o equivalent.

•  Coneixement de món ate-
neístic i/o l’associacionisme 
cultural català.

•  Coneixement de llengua  
catalana nivell C. 

•  Coneixements en dinàmi-
ques de grup i elaboració de 
diagnosis .

•  Coneixements del Pack Office. 
• Ser menor de 30 anys. 
•  Ser beneficiària del programa 

de garantia juvenil. 

CONEIXEMENTS I HABILITATS:
• Nivell C1 de català. 
• Imaginativa i creativa. 
•  Capacitada per treballar en 

equip. 
• Amb capacitat d’adaptació. 
• Sociabilitat alta.

TÈCNIC EN 
INFORMÀTICA

FUNCIONS:
•  Desenvolupament dels  

diferents aplicatius:
  - CMS WordPress, modifica-

ció de themes i plugins.
  - Desenvolupament amb 

framework Codelgniter.
  - Desenvolupament i inte-

gració de webservices.
•  Suport a les entitats federades 

en aspectes de manteniment 
dels seus aplicatius.

REQUISITS:
•  Tècnic superior de desen-

volupament d’aplicacions 
web o tècnic superior 
d’administració en sistemes 
informàtics en xarxa.

•  Ser menor de 30 anys.
•  Ser beneficiària del programa 

de garantia juvenil.

CONEIXEMENTS I HABILITATS:
• Nivell C1 de català
•  Backend i frontend: HTLM, 

CSS, PHP (OOP), CodeIgniter 
(MVC), JavaScript, JQuery, SQL, 
AJAX, REST, Git, eCommerce.

•  Sistemes gestors de bases de 
dades.

•  Bones pràctiques, codi  
llegible, documentació de 
codi i patrons de disseny.

•  Administració de sistemes e 
n entorns Windows i Linux.

•  Drupal, Laravel, React, Diseny, 
UX / UI.

•  Capacitat de treball en equip.
•  Responsabilitat i capacitat 

organitzativa.
•  Capacitat creativa i  

innovadora.
• Actitud prepositiva.
•  Implicació en el projecte de 

l’entitat.

La Federació d’Ateneus de Catalunya cerca tres tècnics, via Garantia Juvenil, 
que puguin donar suport en les àrees de projectes, comunicació i informàtica.
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LES TRES OFERTES LABORALS  
TENEN LES MATEIXES  
CONDICIONS: 

• Jornada de 40h a la setmana.

• Contracte en pràctiques.
• Durada de 6 mesos.

•  Sou segons conveni (1.395,00€ 
bruts mensuals per 12 pagues).

•  Lloc de treball:  
ciutat de Barcelona. 

 podeu enviar CV a  
ateneus@ateneus.cat
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MOLT BONA ACOLLIDA DE  
LA JORNADA ELS ATENEUS SOM 
ESSENCIALS? PRESENT I FUTUR
El 3 de juliol de 2021, la Federació d’Ateneus va celebrar al Casal Cultural i 
Recreatiu de Castellbisbal la jornada ‘Els Ateneus som essencials? Present i 
futur’.  

La jornada va significar un retrobament de les entitats 
després del llarg parèntesi provocat pel COVID, i va 
propiciar un debat molt dinàmic i participatiu del qual 
se’n desprenen un seguit de reflexions i propostes que 
ens seran molt útils a l’hora de seguir treballant aspectes 
essencials com l’obertura a la societat, el treball en xarxa 
i el compromís social.

El debat es va abordar des de tres òptiques, situant com a 
punt de partida les visions de tres ateneus amb realitats 
molt diferents i a partir d’un seguit de premisses que 
havien d’ajudar a fer un petit anàlisi de la situació en la 
que es troba el moviment ateneístic a l’actualitat. 

Com a pilar de país, els ateneus hem de posar en valor el 
que som, el que fem i el que representem i, especialment, 
allò que ens diferencia i ens fa essencials, però cal també 
aixecar la mirada per visualitzar les oportunitats que se’ns 
presenten per seguir sent essencials i identificar els reptes 
que ens permetin ser encara molt més essencials.

Queda molt camí per fer, però és important que anem 
traçant el full de ruta per avançar en la mateixa direcció. 
És per això que organitzarem futures jornades com 
aquesta, ja que és la millor manera de fer xarxa i enfortir 
la figura dels ateneus.
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