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EDITORIAL
mics i amigues,

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha començat amb bon peu l’any. Hem deixat enrere una gran cele-
bració dels Premis Ateneus, que van resultar ser tot un èxit, tot situant-nos en l’àmbit de l’associacionis-
me com un dels guardons més importants.

Comencem l’any amb un projecte renovat i ambiciós. Després del 5è Congrés d’Ateneus la Federació es va proposar
analitzar de primera mà les necessitats de les entitats, i la resposta ha estat un nou impuls al catàleg de serveis i re-
cursos, que enguany presentem ampliat i amb diferents convenis amb empreses que, com a entitats, podreu sol·li-
citar per a la gestió dels vostres centres. El 27 de març celebrarem la Jornada informativa de serveis a l’emblemàtic
Ateneu Barcelonès, on es presentaran tot aquest nou ventall de serveis. 

També hem començat a treballar per a la gestió d’un bon finançament, començant per la  jornada informativa de sub-
vencions 2010, que va comptar amb la participació de molts de vosaltres. A més a més, la nova proposta formativa, espe-
cialitzada per a tècnics i directius pot donar una gran empenta en la millora i enfortiment de la nostra xarxa associativa.

El nou impuls d’aquest any ve donat també pel fet que estem aconseguint una major implicació de les administra-
cions en la nostra tasca, i així ho confirmen la consecució de dos convenis importants: d’una banda el de la xeCat,
la xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, que suposa un reconeixement a la qualitat dels nostres equipaments.
Cada vegada més entitats han seguit de prop aquest conveni presentant la seva adhesió. Aquesta xarxa ens perme-
trà donar més visibilitat i valor a la nostra tasca diària i al treball voluntari que fem des de les entitats per la cultu-
ra del país. D’altra banda, el passat 4 de març signàvem amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya un conveni pel qual els estudiants d’ensenyament secundari podran fer pràctiques professionals als nostres
ateneus, apropant als joves a l’associacionisme. 

Amb tot, estem treballant per aquest projecte que tenim tots i totes en comú, i que és obert a qualsevol proposta i
suggeriment. Fent xarxa aconseguirem més presència territorial i més força com a col·lectiu.

Pere Joan Pujol i Macau, 

President de la Federació d’Ateneus de Catalunya
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a nens/es a partir de 8 anys, i ha
format durant 30 anys actors i ac-
trius del poble i la comarca. La pro-
posta teatral va incloure adapta-
cions de contes clàssics representats
per nens i joves de totes les edats. 

Espectacle Girona XXI - Índia / Ca -
ta lunya, de l’Associació per a la di-
fusió de la música de cambra i de la
música en viu de Girona. (Premi a la
creativitat en música)

Aquest projecte or-
questral es crea com
a formació musical
estable en el pano-
rama de la música
catalana actual.
Una de les propos-
tes més innovado-
res va consistir en
crear vincles entre
la música catalana i
la música hindú

promovent la creació musical i el
diàleg entre tradicions. 

“Aigua”, del Cercle de Cultura Tradi-
cional i Popular Marboleny, de les
Preses (Premi a la creativitat en cul-
tura popular i tradicional)
“Aigua” era una creació artística
que vinculava amb molt d’encert
dansa i música d’arrel tradicional
catalana. 

Projecte pantalles, de la Societat
d’Esbarjo, Esports i Cultura La Prin -
ci pal, de Vilafranca del Penedès.
(Premi a la innovació)
Per a millorar la difusió de l’escola

de teatre, la Societat d’Esbarjo va
crear material audiovisual seguint
els criteris del web 2.0 creant una
nova campanya de difusió adapta-
da a les noves tecnologies.

El servei d’intercanvi de llibres, a
l’Ateneu Santcugatenc. (Premi a
l’activitat sociocultural)
L’Ateneu Santcugatenc va dur a ter-
me una iniciativa per a rehabilitar
la façana de l’ateneu a partir de la
donació voluntària de llibres. Se’n
van recollir 7.500 volums 

Els Premis de Reconeixement van
anar destinats:

Dídac Tudela i Cànovas, de la Socie-
tat Cultural La Vicentina, de Sant Vi-
cenç dels Horts. (Reconei xement a
la Trajectòria Individual)

Obra Social Caixa Penedès. (Reco -
neixement a l’esponsorització i/o
mecenatge)

El programa Mans, de Catalunya
Ràdio. (Reconeixement als Mitjans
de Comunicació Professionals)

El Centre Moral i Instructiu de Grà-
cia, de Barcelona. (Reconeixe ment
L’Ateneu de l’Any)

CONCURS “JOVE PROPOSA. FES TEU
L’ATE NEU”:

Màgicus, Festival de Màgia Jove,
dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona.

efinitivament enguany
l’edició dels Premis Ate-
neus ha estat tot un èxit.
Un merescut reconeixe-
ment a una feina ben fe-

ta per totes aquelles entitats, per-
sones, empreses i mitjans de comu-
nicació que s’han esforçat durant
tot un any amb iniciatives originals
i innovadores que potencien i fo-
menten els valors de l’associacio-
nisme dins el nostre país. 

A l’acte hi van par-
ticipar l’Hono rable
Conseller de Gover-
nació i Administra-
cions Públiques,
Jordi Ausàs i Coll,
Ramon Fontdevila,
director del Centre
de Promoció de la
Cultura Popular i
Tradicional Cata -
lana, José Manuel González Labra -
dor, Diputat delegat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Guillem Es-
priu, regidor del Districte de Gràcia
de l’Ajuntament de Barce lona, i Da-
vid Ricart, Coordinador Territorial de
la Secretaria de Joven tut de la Ge-
neralitat de Catalunya, entre d’al-
tres autoritats.

Els projectes guardonats van ser 

Revista Carrer, de la Fundació Pri -
va da La Roda d’Accions Culturals i
de Lleure, de Barcelona. (Premi als
mitjans de comunicació d’associa-
cions culturals).
Aquesta publicació va néixer fa més
de 20 anys i s’ha consolidat com
una de les veus referents de l’asso-
ciacionisme, el món educatiu, la
cultura i la societat catalana. 

Escola de teatre Artur Iscla, del
Centre Cultural i Recreatiu, de Pine-
da de Mar. (Premi a la creativitat en
Arts Escèniques)
El Centre Cultural i Recreatiu va en-
gegar el 1980 l’escola de teatre per

XX EDICIÓ DELS PREMIS ATENEUS
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Premiats

Enguany els Premis
Ateneus han estat tot
un èxit i un merescut
reconeixement a les

entitats que s’han
esforçat durant tot

un any amb iniciati-
ves originals i inno-

vadores
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a Federació d’Ateneus de
Catalunya us proposa una
oferta formativa de quali-
tat enfocada als directius i
als tècnics professionals

de les entitats federades a través
d’una escola de formació especia-
litzada.

L’objectiu principal és proporcionar
més eines, coneixements, recursos
professionals i organitzatius que us
permetin millorar la gestió diària de
les vostres entitats.

La matrí-
cula que-
da forma-
litzada per
ordre d’ins-
cripció. Per
a realizar-la
escriviu a
serveis@ate-
neus.cat o bé
trucant al 93
268 81 30.

FORMACIÓ

L REDACCIÓ DE PROJEC-
TES I MEMÒRIES
Eines per a redactar amb rigor i
eficàcia projectes i memòries per
a presentar a les subvencions.

Data: Per concretar. 

Horari: de 10h a 14,30h

Lloc: C/ Carolines, 10

Preu: 10€ entitats federades i 
15€ entitats no federades.

CONDUCCIÓ 
DE REUNIONS 
I REDACCIÓ D’ACTES
Aprendre a planificar, conduir i
avaluar les reunions i a redactar
actes i documents oficials per a
la gestió adequada de l’entitat.

Data: 10 d’abril de 2010

Horari: de 10h a 14,30h

Lloc: C/ Santaló, 37

Preu: 10€ entitats federades i
15€ entitats no federa-
des.

CAPTACIÓ, RETENCIÓ 
I MOTIVACIÓ DEL SOCI
COM A VOLUNTARI
Millorar la implicació de sòcis/es
a l’entitat; adquiri tècniques de
participació, millorar en la
recerca i selección del volunta-
riat a partir de l’entrevista.
Dates: 8 de maig de 2010

29 de maig de 2010
Horari: de 10h a 14,30h
Lloc: C/ Santaló, 37
Preu: 15 € entitats federades i

30 € entitats no federades.

CAPTACIÓ DE RECUR-
SOS ECONÒMICS: COM
DIVERSIFICAR ELS 
NOSTRES INGRESSOS
Dissenyar estratègies de capta-
ció de fons adequades a cada
entitat i conèixer les diferents
fonts de finançament especifi-
ques per a les nostres entitats.
Dates: 9 d’octubre de 2010

30 d’octubre de 2010
Horari: de 10h a 14,30h
Lloc: C/ Santaló, 37
Preu: 15 € entitats federades i

30 € entitats no federades.
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CONVENI D’EDUCACIÓ

l passat 4 de març la Federació d’Ateneus va sig-
nar un conveni amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya del que totes les

entitats federades podran beneficiar-se. El conveni
comporta que els alumnes d’ensenyament secundari
post obligatori i d’ensenyaments artístics i esportius pu-
guin perfeccionar la seva formació alternant l’estudi
amb la realització de pràctiques professionals a les nos-
tres entitats. 

El temps màxim de dedicació a les pràctiques serà de 4
hores diàries i 20 setmanals. El seguiment i avaluació es
gestionarà des del centre docent, tot i que l’entitat hau-
rà de designar una persona responsable de pràctiques
entre el seu personal.

Pere Joan Pujol, president de la Federació d’Ateneus signant el
conveni amb Educació

ASSEMBLEA

l passat 30 de gener es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària de la Federació d’Ateneus de
Catalunya al Centre Moral i Cultural del Poblenou,

a Barcelona. En aquesta es van portar a debat diversos
temes i se’n van aprovar d’altres. A continuació troba-
reu un resum dels més destacats:

>  Es va aprovar la memòria d’activitats de l’any 2009.

>  Es va aprovar l’estat de comptes de l’any 2009 que va
generar uns ingressos de 270.963,30€, 276.862,04€ de
despeses i 5.898,74€ de superàvit.

>  Es va aprovar el projecte per a l’any 2010 amb noves
propostes interessants entre les quals destaquem una
amplia gama de nous serveis; formació de qualitat
per directius de les entitats; la celebració de la 21ena
edició dels Premis ateneus i la tercera del concurs Jo-
ve Proposa; un segon any en el que podrem conèixer
el territori a través del Turisme Ateneístic, l’adhesió a
la XECAT; el conveni signat amb la Secretaria d’Acció
Ciutadana entre d’altres.

>  Es va aprovar el pressupost per a l’any 2010 amb una
previsió de 351.500 €

>  Es va aprovar augmentar les quotes per aquest any en
funció del número de socis de l’entitat: 

• fins a 200 socis: 150 €
• entre 200 i 500 socis: 250 €
• més de 500 socis: 350 €
• Per facilitar el pagament de les quotes anuals,

aquest es realitzarà en dos terminis (Febrer i Se-
tembre)

Trobareu més informació a www.ateneus.cat/assem-
blea2010

infoFAC16març 2010 PASSEM COMPTES

L’assemblea ordinària 2010
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TROBADA DE DIRECTIUS
A VILAFRANCA

Inaugurem la temporada del Turis-
me Ateneístic amb la primera troba-
da de directius  a Vilafranca del Pe-
nedès. La trobada tindrà lloc el pro-
per dissabte 17 d’abril amb l’objec-
tiu principal de promoure l’interès
per conèixer els propis ateneus, la
potencialitat de cadascuna de les
entitats federades i la diversitat
d’entorns. Aquesta vegada es conei-
xerà la historia de Vilafranca a través
dels seus ateneus, se’n visitaran di-
versos i es coneixeran els projectes
que s’hi desenvolupen  de la mà de
la Junta Directiva de cada entitat. La
jornada inclourà esmorzar i dinar
pels assistents i tindrà com a cloen-
da un col·loqui amb totes les perso-
nes participants sobre els temes que
estan afectant actualment el movi-
ment ateneístic.

LA JORNADA INFORMA-
TIVA DE SUBVENCIONS

El passat 20 de febrer es va celebrar
als Lluïsos de Gràcia la jornada in-
formativa de subvencions 2010, on
hi van assistir més de 50 persones
de 35 entitats. Va ser una jornada
de gran interès en la què es van ex-
posar les diferents fonts de finan-
çament públiques i privades que
podem aprofitar en la gestió dels
nostres ateneus. 

Vam comptar amb la presència de
Ramon Fontdevila, director del Cen-
tre de Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana per a pre-
sentar la subvenció del CPCPTC, i de
diferents membres de la FAC per in-
formar sobre les subvencions con-
vocades per la Secretaria d’Acció
Ciutadana, així com de la resta d’a-
juts i premis recollits al quadre de
subvencions que podeu consultar a
www.ateneus.cat. A més a més, la
FAC va exposar el servei que ofereix
d’assessorament, gestió i tramitació
de subvencions.

LA FAC RESPON

En aquest espai recollim i responem
dubtes o preguntes plantejades per
les entitats federades, que puguin
ser d’interès per a la resta d’asso-
ciacions. Qualsevol entitat que vul-
gui suggerir alguna pregunta pot
fer-ho a través del correu electrò-
nic: info@ateneus.cat

Si, la LOPD afecta a totes les entitats
i professionals que tractin dades

de caràcter personal. S’entén com
dada de caràcter personal el con-
junt d’informació que pugui identi-
ficar a una persona. (nom, adreça,
DNI, etc.).

La LOPD té com objectiu garantir i
protegir tot allò que està relacionat
amb les llibertats públiques, així
com els drets fonamentals de les
persones i especialment l’honor i la
intimitat personal i familiar.

Únicament estan exemptes del
compliment de la LOPD les dades
que tracten persones físiques en
l’activitat personal o domèstica o
aquelles dades que serveixen per
investigar actes terroristes o de de-
linqüència

Patrícia Julià

www.seinprodat.es

La llei de protecció de
dades afecta les entitats
culturals?
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XECAT

om ja sabeu, la Federació forma part de la La xar-
xa d’equipaments cívics de Catalunya (xeCat). Com
a conseqüència d’aquest conveni, les entitats fe-

derades interessades en participar en aquesta xarxa po-
den adherir-s’hi a través de la Federació. Una vegada
una entitat hi és adherida, disposarà d’un espai virtual
que permetrà difondre la seva pàgina web i activitats
destacades. 

L’objectiu de la xeCat és establir i consolidar un model
de qualitat dels equipaments cívics i treballar per la se-
va extensió territorial. Aquesta xarxa ajudarà a promou-
re la cooperació entre la Generalitat, les associacions i
els municipis. Amb la xeCat s’iniciarà un procés d’un nou
marc de relació i treball per a les entitats que evitarà du-
plicitats en el diferents territoris, millorararà la
qualitat de les actuacions, optimitzarà recursos i
afavorirà les relacions entre les administracions,
l’associacionisme, les fundacions, i les entitat
d’obra i acció socials. 

Avui ja som 33 les entitats adherides a la xarxa. És
important que per gaudir dels avantatges del
conveni signat amb la xeCat si la vostra entitat
s’hi vol adherir, els tràmits els delegueu a la FAC
mitjançant correu-e (serveis@ateneus.cat) o bé
per telèfon 93 268 81 30

XARXANET

arxanet.org és un portal vinculat al món de l’as-
sociacionisme i el voluntariat promogut per la
Generalitat de Catalunya amb l’ajuda de més de

10 entitats referents en aquests àmbits, entre les que s’-
hi troba la Federació.

El web ofereix notícies i articles d’interès en aquesta te-
màtica, i distribueix la informació a partir de diferents
àmbits associatius: social, ambiental, internacional,
cultural i comunitari. També ofereix serveis d’assessora-
ment econòmic, informàtic, jurídic i d’altres recursos
d’interès

La Federació d’Ateneus dinamitza el portal comunitari
fent visible l’associacionisme arrelat al territori. Les en-
titats podeu aprofitar el servei d’agenda del portal per a
difondre les vostres activitats, actes i esdeveniments,
sense necessitat de ser usuaris registrats:
http://www.xarxanet.org/node/add/event. 

C
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EL PROPER 27 DE MARÇ
CELEBRAREM A 
L’ATENEU BARCELONÈS
LA JORNADA DE SERVEIS
2010 

En aquesta jornada s’ha programat
exposar i difondre el ventall de ser-
veis, promocions i avantatges que la
Federació d’Ateneus ofereix a les
entitats federades. El passat 2009 la
FAC va realitzar trobades amb diver-
sos ateneus per detectar de primera
mà quines eren les necessitats que
calia cobrir, i enguany per donar-hi
resposta s’ha preparat un catàleg de
serveis. Així, en aquesta jornada es
presentaran tots els recursos que la
Federació posa a la disposició de les
entitats i s’exposaran alguns dels
serveis d’altres empreses que a par-
tir d’ara les entitats podreu sol·lici-
tar mitjançant els convenis que ha
signat la FAC.

ELS SERVEIS 
D’EMPRESES 
A LES ENTITATS

Enguany la FAC ha signat una sèrie
de convenis per facilitar-vos la ges-
tió diària dels vostres centres, la
oferta estarà en constant ampliació
per tal de poder atendre les noves
necessitats que vagin sorgint. Pel
moment s’ha contactat amb dife-
rents empreses i organismes que
inclouen propostes de finançament
a través de la banca ètica, progra-
mació d’espectacles familiars, pro-
grames informàtics de gestió de so-
cis, rehabilitació de sales i teatres...
Podreu consultar tota la informació
a www.ateneus.cat

ASSESSORAMENT 
EN SUBVENCIONS

Com ja sabeu, la Federació ofe-
reix assessorament telefònic en
la gestió de sol·licituds d’ajuts i
subvencions per aconseguir in-
crementar el nombre d’ateneus
que aconsegueixen recursos
públics mitjançant  finança-
ment públic. També actualitza
i filtra tota la informació rela-

tiva al finançament públic i la pu-
blica al portal web (www.ate-
neus.cat) i als butlletins electrònics
La Fac informa que s’envien periò-
dicament a tècnics i directius. 

NOU SERVEI 
DE COMUNICACIÓ

Com a novetat, la FAC ofereix un
servei d’assessorament en comuni-
cació. Les entitats interessades po-
deu concertar una entrevista amb
l’equip tècnic de la FAC i analitza-
rem plegats quins canals de comu-
nicació i difusió esteu utilitzant i
quines propostes de millora podrí-
em trobar per tal d’ampliar i fer
més eficaces les vostres eines co-
municatives.

NOU CATÀLEG DE 
SERVEIS I RECURSOS

A partir d’ara podreu consultar a
www.ateneus.cat els serveis que
oferiran les diferents empreses a les
entitats així com els serveis que
ofereix la Federació. Només caldrà
que accediu a l’espai de Recursos i
a l’apartat catàleg de serveis des de
la vostra àrea privada, accedint-hi
amb el vostre nom d’usuari i con-
trasenya. 

infoFAC16març 2010 SERVEIS
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’any 1910 naixia una nova
entitat, el Centre Catòlic,
futur Patronat Cultural i
Recreatiu de Cornellà. A
principis del segle XX,

Cornellà experimentava una segona
etapa industrial (la primera havia
tingut lloc la segona meitat del se-
gle XIX, amb la implantació de fà-
briques tèxtils conegudes com: Can
Rosès, Vilumara, Bagaria o Suris,
noms que més endavant es van
modificar). Tot i això, la vila mante-
nia les antigues arrels d’una page-
sia en contrast amb la classe obre-
ra, la qual havia transformat Corne -
llà en un poble eminentment tre-
ballador.

La missió del nou Patronat era la di-
fusió de la cultura en totes les seves
manifestacions. De fet, fou de les
primeres entitats del municipi que
després de la Guerra Civil va repren-
dre la vida associativa. 

Va contribuir a les obres del nou
Temple Parroquial de Santa Maria
(la vella Església que va ser ende-

rrocada) i a posar fil a l’agulla en un
projecte que feia temps ocupava el
pensament dels socis fundadors: la
construcció d’unes escoles annexes
a l’edifici del Patronat per donar
cabuda a la nova generació d’alum-
nes dins els criteris religiosos de
l’època. Una tasca digne de lloança
que va donar cobertura al buit edu-
catiu que patia la població, alesho-
res de 8.000 persones, fins a mit-
jans dels anys setanta.

Durant els primers anys de la post -
guerra es produeix un altre canvi de
nom i el Patronat Obrer es conver-
teix en el Patronato Cultural y Re-
creativo, donant major èmfasi a la
seva vessant socio-cultural. No és
fins al anys 1970 que va canviar el
nom al actual Patronat Cultural i
Recreatiu. Des dels seus inicis, les
seccions que ha aplegat el PCR han
estat sempre la seva raó de ser: El
Triangle teatre, element vertebrador
del PCR, l’Agrupació Sardanista, el
Ball de Diables, el Grup de Foc de
l’Agru pació, el Club d’Escacs, la Co-
ral Àuria, els Trabucaires, els Caste-

llers, la Penya Barça, la Secció de
Dansa i Ioga, la Secció de Cinema
Vídeo Amateur, l’Avenç de Cornellà,
l’Associació pel Patrimoni Històric i
Cultural, i el Grup de Dones Artemis.

El Centenari es desenvoluparà du-
rant tot l’any 2010, amb al voltant
de quaranta actes, des d’una expo-
sició retrospectiva dels cent anys del
Patronat al Castell de Cornellà, un
cicle de conferències, espectacles de
dansa, representacions teatrals, una
passejada nocturna per la riba del
riu Llobregat, una Festa Popular del
Centenari, etc, acabant amb un
gran ball de Gala.

En aquesta centenari també hi par-
ticipen altres entitats de la ciutat
que hem volgut convidar a cele-
brar-ho amb nosaltres.

L
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Patronat Cultural i Recreatiu 
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 52
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 933770229
patronatcr@telefonica.net

CENTENARI DEL PATRONAT
CULTURAL I RECREATIU 

Amb la col·laboració de:




