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De fet, el Turisme Ateneístic no
és més que una manera de
donar continuïtat a la forma
en que la població catalana
dedica el seu temps d’oci al
lleure, la cultura o la gastro-
nomia (visitant amb amics o
amb la família fires, mer-
cats, equipaments, patri-
moni arquitectònic, etc).

En el nostre cas, es tracta de poder
oferir a aquesta mateixa gent una
oferta cultural vinculada als ate-
neus.

l projecte del Turisme
Ateneístic pretén mostrar
la tasca associativa dels
ateneus i la història del
territori que els envolta.

El Turisme Ateneístic, en la seva fa-
se inicial es dirigeix als directius i
directives dels ateneus per tal que
aquests puguin avaluar-ne el des-
envolupament i que al seu torn,
s’animin a fer propostes de turis-
me ateneístic al seu barri o muni-
cipi. 

Després, i fruit d’aquesta tasca ini-
cial de directius i directives, l’ob-
jectiu final serà aconseguir con-
feccionar una
oferta turística
i cultural vin-
culada als ate-
neus, a la que
hi tingui accés
tant els vostres
associats com
públic familiar,
jove o gent gran
que vulgui conèi-
xer el país i el te-
rritori d’una ma-
nera diferent, po-
sant l'accent en
l'associacionisme i
la cultura popular.

TURISME ATENEÍSTIC, DESCOBREIX
EL PAÍS A TRAVÉS DELS SEUS ATENEUS!
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E SÓC UN ATENEU I VULL FER LA MEVA PROPOSTA DE
TURISME

Aquí teniu varies idees per confeccionar-la 

• Si sou més d’un ateneu federat al vostre barri o municipi podeu fer
junts la proposta

• Oferiu una visita a la localitat o barri a la que pertanyeu de la mà d’un
historiador local

• Obriu les portes del vostre ateneu o les de més d’un si feu la proposta
en xarxa

• Podeu pensar la proposta per adreçar-la a col·lectius concrets: casals
d’avis, escoles, agències de viatges, turisme rural...

• Podeu oferir un menú gastronòmic amb cuina de temporada, plats
típics, productes de la vostra regió, que potenciïn també el turisme gas-
tronòmic al territori

• Penseu quin preu pot tenir la visita (per públic extern i pels vostres
associats)

• Dissenyeu un pla per promocionar la vostra oferta

• Compteu en incloure un petit qüestionari per conèixer el grau de
satisfacció dels assistents

Com?

La Federació posarà al vostre abast un formulari per ajudar a estructurar
la vostra proposta.

Us facilitarà el contacte amb guies locals si no en disposeu

Difondrà i promocionarà la vostra oferta de Turisme Ateneístic entre les
altres entitats i entre el públic general

Establirà convenis amb Administracions públiques i empreses privades on
oferir les vostres propostes

Quan?

Qualsevol entitat federada que presenti la seva proposta haurà d’oferir-la
abans a tots els directius i directives dels ateneus federats, per a que entre
tots i totes validem i millorem les propostes de turisme ateneístic.

Més informació a serveis@ateneus.cat 
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Al bar de l’entitat es fa una petita
pausa per esmorzar plegats. Des-
prés es continua amb la visita per la
Vil·la fent drecera pels diferents ca-
rrers per descobrir la toponímia i els
personatges històrics que s’hi vin-
culen. 

Més endavant, a la Plaça del Dia-
mant, es va poder baixar al refugi
antiaeri de la guerra civil, que s’a-
maga sota la plaça, un dels millors
conservats a la ciutat per la seva
temperatura i grau d’humitat. El
districte de Gràcia sovint hi organit-
za visites com a eina de recuperació
de la memòria històrica, així que es
va aprofitar per a que un expert fes
la visita.

Ja a la plaça Trilla, s’aprofita per
parlar sobre els can-
vis urbanístics que
va patir la Vil.la, ini-
cialment rural i com
es va veure afecta-
da per la imminent
urbanització del
segle XIX. La sego-
na entitat a visitar
és EL Cercle (1903),
on ens hi acom-
panyà Marc Gi-
meno, l’actual
president i Jo-
sep Maria López

Més enllà encara a l’antiga plaça
Rius i Taulet, avui plaça de la Vil·la
de Gràcia es troba la Seu del Distric-
te. Aquí Joan Lafarga va explicar la
història del campanar i la revolta de
les quintes de 1870.

Per acabar, al Carrer Ros de Olano es
va visitar la tercera i darrera entitat,
el Centre Moral i Instructiu de Grà-
cia, presidit per Carlos Pablos, que
després de fer la visita guiada pel
centre, va donar peu al dinar de
cloenda a la mateixa entitat.  

quest dissabte 12 de juny
s’ha celebrat la tercera
sortida  dins del programa
de turisme ateneístic, que
dóna continuïtat a aque-

lles realitzades l’any passat a Molins
de Rei i Cadaqués.

Aquesta vegada la trobada ha estat
a la Vil·la de Gràcia, on varis direc-
tius i directives d’entitats han tin-
gut l’oportunitat de descobrir i co-
nèixer el treball en xarxa que han
desenvolupat durant anys tres enti-
tats emblemàtiques de la vil·la: els
Lluïsos de Gràcia, el Cercle Catòlic de
Gràcia i el Centre Moral de Gràcia ,
unides històricament a la praxi d’a-
rrel cristiana i totes elles sòcies de
la FAC.

La sortida va començar a la Plaça
del Nord, on hi té la seu els Lluïsos,
entitat fundada el 1855. Allà, Joan
Lafarga, historiador i guia local que
conduuïa la visita, va explicar els
orígens històrics del barri i els seus
canvis urbanístics, així com trets to-
ponímics de la plaça del Nord on
s’ubica l’entitat. L’Oriol Hosta,
membre de la Junta Directiva va
obrir-nos les portes de l’ateneu per
explicar-nos la història i els orígens
del centre, i les activitats i projectes
que s’hi desenvolupen. 

TURISME A GRÀCIA

A

Plaça de Manuel Torrente

A l’interior del refugi

A la Plaça del Diamant
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XECAT

la Xarxa d’Equipaments Cívics de la Generalitat de
Catalunya (xeCat) ja s’hi ha adherit 40 entitats de
la Federació de Catalunya. Les entitats adherides

han rebut formació per gestionar i publicar els seus ac-
tes, esdeveniments i recursos al portal web de la plata-
forma: www.gencat.xecat.cat 

REUNIONS AMB GRUPS
PARLAMENTARIS 

a Federació d’Ateneus de Catalunya ha mantingut
reunions amb els principals grups parlamentaris
per debatre temes d’interès que afecten el movi-

ment ateneístic: la llei de mecenatge, el finançament, la
possibilitat de la contractació laboral als ateneus, les
subvencions, l’exempció de l’impost IBI, el finançament
bancari, el Peccat... Fruit d’aquestes reunions cada grup
polític ha presentat per a la revista Ateneus un article
posicionant-se respecte aquests temes. 

PLA DE COMUNICACIÓ

a Federació ha començat a treballar per millorar
la seva comunicació tant externa com interna a
través de la contractació d’un pla de comunicació

amb l’empresa Aportada. En aquesta primera fase estem
analitzant com és la comunicació amb les entitats fede-
rades, amb les no federades, amb la junta directiva; ai-
xí com les diverses publicacions que edita la Federació.
Després de l’estiu traçarem línies estratègiques per rea-
litzar les millores en col·laboració amb Aportada.

PROPERES ELECCIONS 2011

’any 2011 es convocaran eleccions per a la renova-
ció dels membres de la Junta Directiva. És una
bona oportunitat per aquelles persones interes-

sades en treballar per la millora del moviment ateneís-
tic tot formant part de la direcció de la Federació. Per ai-
xò us animem a que presenteu la vostra candidatura.

CONSELL D’ASSOCIACIONS

l president del Centre Catòlic de Sant Andreu, Her-
menegildo Serrano ha estat proposat i escollit per
la Junta Directiva com a representant de la Fede-

ració d’Ateneus al Consell d’Associacions de Barcelona.

MAPA TERRITORIAL
D’EQUIPAMENTS

l Departament de Go-
vernació de la Generali-
tat de Catalunya ha en-

carregat a la Federació la rea-
lització del mapa territorial
dels equipaments cívics
de Catalunya, que es des-
envoluparà entre juny i
setembre, coordinant
diversos tècnics repar-
tits pel territori català.

REUNIÓ AMB EL
CONSELLER TRESSERRES

l passat 2 de juny el president de la Federació i
varis membres de la Junta es van reunir amb el
Conseller de Cultura Joan Manuel Tresserres per

debatre sobre la cooperació entre ateneus i ens locals  i
valorar com s’aplicarà el Peccat durant els propers anys.

infoFAC 17 juny 2010 PASSEM COMPTES
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CONDUCCIÓ DE REUNIONS
I REDACCIÓ D’ACTES

El passat 10 d’abril diverses entitats
van assistir a la formació que va te-
nir lloc a la Fundació Pere Tarrés per
treballar aspectes relacionats amb la
gestió de les reunions: com planifi-
car-les, conduir-les i avaluar-les.

També es van
oferir eines i
tècniques per
fer més eficaces
les reunions de
junta així com
els procedi-
ments per re-
dactar actes i
documents ofi-
cials.

PROGRAMA DE POS-
TGRAU EN ANIMACIÓ
SOCIAL I
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

La Universitat Pompeu Fabra i l’IDEC
proposen un Programa de postgrau
en Animació Social i Desenvolupa-
ment Comunitari, dirigit per Xavier
Marcè i Paulina Ballbé, adreçat a ti-
tulats, professionals, treballadors,
col·laboradors o voluntaris de l'àm-
bit sociocultural i comunitari que
vulguin actualitzar o completar la
seva formació o professionalitzar-se
o capacitar-se per treballar-hi a ni-
vells de més responsabilitat. Pot in-
teressar a les persones vinculades a
l’associacionisme ja que està dirigit
també i concretament a agents de
barri o poble, responsables d’ate-
neus, casals culturals i equipaments
similars; voluntaris, dinamitzadors
d’entitats sense ànim de lucre, as-
sociacions (de joves, dones, estu-
diants, jubilats, immigrants, veï-
nals, moviments socials); entitats

esportives i de lleure, culturals
(música, dansa, arts plàstiques,
cultura popular, comissions de fes-
tes), cooperatives, etc. Per a més
informació podeu visitar
http://www.idec.upf.edu/

CAPTACIÓ DE RECURSOS
ECONÒMICS: COM DIVER-
SIFICAR ELS NOSTRES
INGRESSOS

Dates: 9 i 30 d’octubre de 2010
(aquesta formació s’impar-
tirà en dues sessions)

Horari: de 10h a 14.30h

Preu: 15 € entitats federades i 30 €
no federades

Formació impartida per professorat
de la Fundació Pere Tarrés 

Inscripcions: serveis@ateneus.cat o
al tel. 93 268 81 30

Consulteu les bases a www.ateneus.cat

FORMAció ANUL·LADA



IWITH.ORG 

with.org es dedica a
programar pàgines web
per a ong’s i entitats

sense ànim de lucre. Amb el
conveni establert entre la FAC,
Iwith i el CPCPTC, es podrà re-
novar la pàgina web de l’enti-
tat o crear-ne una de nova, sempre i quan l’entitat tin-
gui una persona que pugui actualitzar-la i assistir a la
formació gratuïta que Iwith facilitarà per dotar el portal
web de continguts. Les entitats federades interessades
podeu enviar un correu-e a comunicacio@ateneus.cat i
us hi posarem en contacte. Iwith també ofereix assesso-
rament telefònic el mes de juliol, només cal que ens in-
diqueu a la Fac dia i hora en la que voleu rebre l’asses-
sorament.

NOUS SERVEIS

a Federació ha signat convenis amb diferents em-
preses: amb l’agència de Viatges Rodamons;
l’empresa d’atraccions infantils, tallers, especta-

cles i animacions de carrers Show Factory; la periodista
especialitzada en comunicació per a ateneus Elisabet
Isasi-Isasmendi i Acte Consultors, assessors en temes de
comptabilitat, temes laborals de representació jurídica i
auditories. 

Consulteu la vostra àrea privada d'entitats a 
www.ateneus.cat per obtenir més informació.

infoFAC 17 juny 2010 SERVEIS
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PROGRAMA DE GESTIÓ
D’ENTRADES DE
MICROPLANET 

icroplanet, proveeix a les entitats de recursos in-
formàtics per facilitar la gestió de les entitats. Per
aquelles entitats que necessiteu gestionar la ven-

da de localitats per teatres, concerts, espectacles...
l’empresa us ofereix una oferta pel programa que ges-
tiona les entrades. Aquest pack inclou el programari, la
instal·lació i la impressora pels tickets, amb un preu es-
pecial per a entitats de 998 € més IVA.  

Contacte: Enric Bardera 
Tel. 93 464 27 86 
(www.microplanet.net) 

NOUS VALS 
DE DESCOMPTE

a Federació està treballant per poder oferir des-
comptes als associats de les entitats, és a dir po-
der oferir descomptes i ofertes en activitats cultu-

rals i d’oci a les 90.000 persones associades a les enti-
tats federades. La FAC en gestionarà aquestes promo-
cions oferint un talonari de descomptes a les entitats
que al seu torn, podran repartir entre els seus associats.
Cada entitat sol·licitarà tants talonaris com vulgui oferir
i enviar als seus associats i la FAC els imprimirà i envia-
rà a l’entitat. Cada tres mesos la Fac oferirà un nou full
de talonari amb noves ofertes i avantatges.  

I

L

M

L



VOLS ESTAR AL CORRENT
DE LES DARRERES 
NOVETATS EN EL MÓN
DEL VOLUNTARIAT I
L’ASSOCIACIONISME?

Si voleu conèixer quins projectes de
voluntariat duen a terme entitats
com la vostra, les celebracions que
es duran a terme durant les prope-
res setmanes, conèixer iniciatives
innovadores, notícies relacionades
amb l’àmbit de les associacions o
jornades o tallers adreçats a enti-
tats, subscriviu-vos al butlletí de
Xarxanet.org seguint aquest enllaç
http://xarxanet.org/user/register i
rebreu a la vostra bústia de correu
tota la informació una vegada a la
setmana. 

DIRECTIU/VA! VOLS
ESTAR INFORMAT DE
LES DARRERES NOVE-
TATS EN LA GESTIÓ
ASSOCIATIVA? 

Subscriu-te al butlletí setmanal
La Fac Informa Directius enviant
un correu-e a
comunicacio@ateneus.cat

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

Quines obligacions legals tenen les
entitats alhora de programar acti-
vitats d’estiu per a infants i joves?

El Decret 137/2003 de 10 de juny regu-
la les activitats d’educació en el
lleure en les quals participen menors
de 18 anys. En aquest sentit, les
acampades, casals, colònies o rutes
hauran de complir un mínim de re-
quisits: caldrà la presència de com a
mínim un dirigent per cada deu par-
ticipants en les activitats. Si l’activi-
tat té una durada de tres o més nits
consecutives, el 40% dels membres
de l’equip dirigent hauran d’estar en
possessió del títol de monitor de
lleure i de director/a de lleure en el
cas del responsable de l’activitat.

A més a més, l’entitat haurà de
contractar una assegurança d’acci-
dents personals i de responsabilitat
civil que cobreixi els riscos derivats
de les activitats.

Pel que fa a les acampades, aques-
tes s’hauran de situar fora de te-
rrenys susceptibles de ser inundats,
insalubres o que resultin perillosos.
Caldrà un permís d’acampada sig-
nat pel propietari/a del lloc i una
còpia de l’escrit comunicant la rea-
lització de l’activitat a l’ajuntament
o consell comarcal, així com un pla
d’emergència elaborat per l’entitat.

També caldrà dur durant tota l’acti-
vitat la documentació pertinent: el
programa detallat de l’activitat,
l’autorització de participació a l’ac-
tivitat signat pels pares o represen-
tants legals, la fitxa de salut, la llis-
ta alfabètica amb adreces i telèfons
de totes les persones que participen
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LA TEVA ENTITAT 
JA S’HA ADHERIT 
A LA XECAT (XARXA
D’EQUIPAMENTS
CÍVICS DE CATALUNYA)?

Adherint-vos-hi podreu formar
part d’una xarxa d’intercanvi de
recursos amb d’altres entitats,
casals, equipaments i adminis-
tracions públiques que us aju-
daran a posicionar-vos com a
equipament a nivell nacional.

Truca al 93 268 81 30 o escriu a 
serveis@ateneus.cat per trami-
tar l’adhesió!

en l’activitat, les targetes d’identi-
ficació sanitàries i els comprovants
de les cobertures d’assegurances.

Us recomanem de totes maneres que
llegiu amb atenció el Decret a
www.gencat.cat/joventut/normativa
i que si teniu dubtes demaneu asses-
sorament a la Secretaria de Joventut.

Servei d’Educació en el Lleure. 
Secretaria de Joventut. 
Tel. 93 483 83 55 

NOU CALENDARI ESCOLAR

El proper curs 2010-2011 el calen-
dari escolar variarà: el 7 de setem-
bre del 2010 s’iniciaran les classes
al segon cicle de l'educació infantil,
l'educació primària, l'educació es-
pecial i els ensenyaments secunda-
ris, professionals i de règim espe-
cial. A banda de les vacances de
Nadal i de setmana santa, els cen-
tres faran 5 dies de vacances, a triar
entre del 28 de febrer al 4 de març
o del 7 a l’11 de març de 2011.

LA COM RÀDIO 
ENTREVISTA ENTITATS 

Moltes entitats federades amb seu a
la ciutat de Barcelona han participat
a les entrevistes que el locutor de
Com Ràdio Quim Ortí ha realitzat pe-
riòdicament als informatius del mig-
dia de l’emissora. Les entitats entre-
vistades pel moment han estat els
Lluïsos de Gràcia (Oriol Hosta), els
Lluïsos d’Horta (Antoni Araujo); el
Casal Catòlic de Sant Andreu (Herme-
negildo Serrano); el Centre Moral de
Gràcia (Carlos Pablos); el Centre Cul-
tural Sant Vicenç de Sarrià (Montse-
rrat Morera); l’Orfeó Martinenc (Jordi
Gras), l’Agrupació Congrés (Núria Ja-
ner) i el Centre Catòlic de Sants (Jau-
me Castanyer). Properament ho faran
El Cercle de Gràcia i l’Agrupació Cul-
tural Folklòrica. Més informació a co-
municacio@ateneus.cat



8

’Orfeó Martinenc va néixer
el 12 de juny de 1.910 amb
el nom d´Escola Coral
Martinenca per donar
educació musical al gran

teixit obrer amb pocs recursos eco-
nòmics que hi havia al barri del Clot
de Barcelona.

L’eina en que es va basar l’Escola
Coral per la realització del seu en-
senyament musical va ser mitjan-
çant la creació de l’Orfeó Martinenc,
i així ben aviat, al barri, la nova en-
titat va ser coneguda per la seva
massa coral, l’Orfeó Martinenc, for-
mada per més de 150 cantaires.

Però l’Orfeó sempre ha sigut una
entitat oberta i de seguida es van
crear altres activitats com teatre,
esbart, declamació, excursionisme,
ciclisme, etc.

Aquesta fervent activitat va portar a
inaugurar la seu pròpia l’any 1.923 a
l’avinguda Meridiana cantonada
amb Consell de Cent amb bar, tea-
tre, secretaria i altres dependències
per seguir desenvolupant les seves
activitats.

Activitats estroncades d’arrel l’any
1.936 per les forces d’esquerra que
van incautar l’entitat.

Però no ni va be prou, que a l’any
1.939, va ser ocupat, però ara, per
les forces de dretes, i a la vegada
canviant l’any 1.941 el nom de Orfeó
Martinenc per Centro Moral de San
Martín de Provençals (més propi del
temps que corrien)

Temps difícils, de resistència, que
amb els anys, com el nostre país, va
anar virant, aconseguint que les
dones poguessin ser sòcies i incor-
porant noves seccions joves com les
de cultura popular: Gegants i gra-
llers, Tolc i Diables, la massa coral...

Fins que a l’any 2.000 l’Assemblea
de Socis va aprovar per més de dos
terços dels assistents la recuperació
del nom d’abans de la Guerra Civil:
Orfeó Martinenc.

Començàvem bé el nou segle, però
poc ens pensàvem que l’any 2.002
es presentaria la nostra gran opor-
tunitat: aconseguir comprar l’edifi-
ci de l’Orfeó, enderrocar-lo i fer-lo
nou.

El projecte del nou edifici de l’Orfeó
Martinenc va aconseguir implicar a
tothom per anar tots a una: Ajunta-
ment, Generalitat, Consell Comarcal,
partits polítics, entitats del Clot-
Camp de l’Arpa i evidentment els
nostres socis.

El 27 de setembre de 2.008 vam in-
augurar el nou edifici, amb nous
espais per somiar i realitzar nous
projectes que permetin treballar per
la cultura, l’associacionisme i el vo-
luntariat.

El mateix any la Federació d’Ate-
neus de Catalunya ens va concedir
el Premi Ateneu de l’any 2.008 en
reconeixement al projecte i l’esforç
realitzat. L’any següent, el 2 d’octu-

bre de 2.009, l’Ajuntament de Bar-
celona ens va concedir la medalla
d’or al Mèrit Cívic.

I finalment enguany, el 2.010, cele-
brem el Centenari de l’Orfeó Marti-
nenc, amb un ampli ventall d’actes
participatius i oberts per a tothom.

Aquest centenari i el nou edifici més
polivalent i més equipat fa que les
seccions de l’Orfeó : Teatre, Sarsue-
la, Orfeó, Cor Jove, Coral Infantil, Es-
cola de Música, Benèfica, Esbart,
Danses Folk. Argentines, Filatèlia,
Plaques de Cava, Gegants i Grallers,
Tolc, Diables i Tabalers, Jubilats,
Penya Barcelonista, Penya Perica i
les activitats de Taller d’art, Opera,
Swing, Salsa, Tango, Dansa del ven-
tre, excursions, xerrades, cursets,
etc., ofereixin una oferta variada i
atractiva per celebrar un gran passat
i un gran futur dins  del món de la
cultura, l’associacionisme i el vo-
luntariat.
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Orfeó Martinenc
Av Meridiana 97 
08026 Barcelona
Tel.93 245 39 90
orfeomartinenc@gmail.com

PASSA L’INFOFAC ALS COMPANYS DE JUNTA!

CENTENARI DE L´ORFEÓ MARTINENC
CREATIVITAT, RESISTÈNCIA, PARTICIPACIÓ, FUTUR




