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Qui Som?
La Federació d’Ateneus de Catalunya es va fundar el 1983 com a entitat 
de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions culturals. Més de 
trenta anys després, mantenim el diàleg constant, oferim serveis de 
proximitat i defensem els interessos de les nostres entitats associades. 
La FAC va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014, i el Premi Nacional de 
Cultura el 2019.

Donem visibilitat al moviment,  promocionem i potenciem la cultura 
catalana, fomentem el model d’associacionisme i esdevenim un 
interlocutor vàlid amb l’administració.

Avui som gairebé 180 entitats federades, que sumem prop de 90.000 
persones associades a tota Catalunya.

La Federació la formen tots els ateneus associats. L’òrgan rector de la 
FAC, la Junta Directiva, està composada per un conjunt de persones 
vinculades a algun ateneu, escollides en assemblea i que fan un treball 
voluntari. El dia a dia de la Federació funciona gràcies a l’equip tècnic 
que vetlla pels interessos dels ateneus.

Amb tot plegat, enfortim el teixit associatiu sociocultural català a través 
de projectes que impulsen, cohesionen i visibilitzen l’activitat del 
moviment. Hem desplegat delegacions territorials arreu del país, creem 
xarxes d’intercanvi de coneixements, realitzem formació específica, 
recollim i difonem la veu del sector, assessorem i donem serveis en 
aspectes jurídics, fiscals, arquitectònics, i un llarg etcètera que respon 
a les necessitats de la raó essencial de la nostra existència: fomentar les 
relacions comunitàries entre les persones.

10.500 activitats anuals
179.000 m2 d’equipaments
1.500.000 assistents a activitats
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Com Treballem?
La Federació treballa pel reconeixement de les entitats i associacions 
socioculturals com a vertebradores de l’activitat i la cultura dins les 
seves respectives comunitats. 

Treball en xarxa
El treball en xarxa és fonamental per tal de millorar el projecte i enfortir 
la societat civil catalana. Per aquest motiu apostem per participar en 
projectes compartits com el Consell de l’Associacionisme Cultural, 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) i la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya entre d’altres.

Per mantenir un contacte real, constant i proper amb tot el territori, oferir 
serveis als federats i defensar els seus interessos des de la proximitat, la 
Federació d’Ateneus ha desplegat les delegacions territorials.
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>>  Delegació territorial  
de les terres de ponent  
(16 entitats)

   Tècnic de la Delegació:  
Xavier Esterri  
(terresdeponent@ateneus.cat)

>>  Delegació territorial  
de les comarques gironines 
(19 entitats)

   Tècnica de la Delegació:  
Irene Caamaño  
(comarquesdegirona@ateneus.cat)

>>  Delegació territorial  
de la ciutat de Barcelona  
(24 entitats)

   Tècnic de la Delegació:  
Núria Font  
(barcelona@ateneus.cat)

>>  Delegació territorial  
de les comarques tarragonines  
(15 entitats)

   Tècnic de la Delegació:  
Francesc Fortuño  
(delegaciotgn@ateneus.cat)
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Treball institucional
Per la seva trajectòria i per les gairebé 180 entitats que la integren, 
la Federació es presenta davant de l’administració com un interlocutor 
vàlid a l’hora de defensar els interessos i projectes de les associacions 
culturals catalanes.

Amb projectes ambiciosos com l’elaboració d’un acord de país amb la 
Generalitat per reconèixer i potenciar el nostre moviment, la Federació 
esdevé veu i referent de la cultura viva del país i de les persones que la 
fan possible. 

Promoció i difusió
Treballa dia a dia per donar visibilitat al moviment i a les activitats de 
cadascuna de les entitats federades a través de les noves tecnologies, 
l’actualització constant del web, la presència a les principals xarxes 
socials i un contacte fluid amb els mitjans. 

Comunicació  
interna

InfoDirectius 
(butlletí 
setmanal)

InfoFAC 
(butlletí 
trimestral)

Memòria 
anual 
(anual)

Entorn 2.0 

www.ateneus.cat

 www.xtac.ateneus.cat

        AteneusCatalunya
       AteneusCat
       @ateneuscat

        xarxateatres
        @xarxateatres

Comunicació  
externa

Revista Ateneus 
(semestral)

Anuari
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Dia a Dia
La FAC ofereix un suport continuat en la tasca diària de les entitats 
federades amb prestacions i avantatges d’acord amb les necessitats 
actuals del teixit associatiu. 

Serveis
Els serveis es basen en una assessoria i guiatge gratuïts, amb opció a 
preus especials per a una gestió integral.

Arquitectura  Amb els serveis d’Arquitectura i Rehabilitació es facilita a les 

 i Rehabilitació    entitats el compliment i l’adequació a les normatives com també 
la remodelació d’espais.

Assegurances  Solució de dubtes sobre assegurances contractades o ampliació 
de cobertures.

 Des de la federació mantenim una comunicació constant amb  
Beques,  les entitats sobre noves convocatòries de subvencions i ajuts a 
Premis i les quals es pot optar. També celebrant els Premis Ateneus com 
Subvencions  a foment de la tasca dels ateneus amb recompensa econòmica o 

convocant beques pròpies per a que les dificultats econòmiques 
no siguin un impediment.

Comptable Assessorament especialitzat en temes comptables, fiscals i 

i Fiscal  laborals que puguin sorgir dins de l’entitat per part d’assessors 
especialistes en el tercer sector. 

Comunicació Assessorament personalitzat per millorar la comunicació interna i 

i informàtica  i externa de cada entitat. Recursos materials i eines 
informàtiques específics per la comunicació dels ateneus i 
gestions telemàtiques.



7

Avantatges + Valor Afegit
 Avantatges i descomptes per als socis de les entitats federades.

 Convenis amb empreses de serveis.

  Sessions de formació (jurídica, laboral, fiscal, comunicativa, etc.).

 Taules rodones d’intercanvi d’experiències entre el sector.

 Assegurança pels directius de les entitats.

 Realització de projectes de foment de la llengua catalana.

  Difusió d’esdeveniments de les programacions de les entitats 
federades.

 Suport especialitzat a les entitats federades mitjançant una borsa 
Dinamització  de dinamitzadors culturals coordinat per l’equip tècnic de la FAC, 

per tal d’afavorir el dia a dia i els plans de futur de les entitats 
federades. 

Gestió Interna Serveis per a la facilitació de la gestió interna dels ateneus.

 Assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats  
 federades per facilitar el compliment de la normativa legal vigent 
Jurídic  en qüestions com l’adaptació d’estatuts, la llei orgànica 

de protecció de dades (LOPD) o els requisits d’organització 
d’espectacles. 

Material  Material divers a disposició de les entitats federades per a la 
realització d’esdeveniments o pel dia a dia de les vostres entitats.
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Participa!
Formar part de la Federació vol dir participar en projectes innovadors i 
ambiciosos que poden potenciar les activitats de les entitats i ofereixen 
incentius als associats.

Premis Ateneus
Des de l’any 1989, la Federació 
d’Ateneus convoca aquests guardons  
per premiar les iniciatives i l’esforç de les 
entitats socioculturals catalanes. 

Subvenció Impulsa’t 
La FAC ofereix anualment el programa 
Impulsa’t, amb la finalitat d’ajudar a 
finançar activitats que fan els ateneus: 
actuacions en viu, tallers, exposicions  
i xerrades.

Beques «Tots hi tenim lloc!»
Programa de cohesió social i lleure  
que ofereix activitats socioculturals  
dels ateneus a persones que es troben 
en risc d’exclusió social amb l’objectiu 
d’acostar-les i integrar-les a la societat.
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Exposicions
Les entitats federades poden acollir 
exposicions itinerants: 

- « La repressió franquista als ateneus», 
en col·laboració amb el magazín La 
Mira, repassa els escorcolls de l’aparell 
franquista a diversos ateneus del país 
en el context de la Guerra Civil (1936-
1939).

- « Ateneus: Cultura i llibertat»,  
que recull el desenvolupament dels 
ateneus en el teixit sociocultural  
des del segle xix fins a l’actualitat; 

-  « L’Ateneu és casa teva: literatura», que 
narra la repercussió literària dels ateneus 
amb les biblioteques, fons documentals, 
aules d’escriptura i clubs de lectura.

-  « L’Ateneu és casa teva: música», al  
voltant de les aportacions ateneístiques  
a la música catalana.

Llibre dels Ateneus
«Ateneus. Cultura i llibertat. 
L’associacionisme a la Catalunya 
contemporània». És l’obra que recull 
l’aportació dels ateneus a la formació i 
culturització de les classes subalternes. 
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Catàleg d’activitats
És una eina que té com a objectiu 
facilitar esdeveniments per programar a 
les entitats federades: actuacions en viu, 
xerrades, exposicions, visites guiades, 
projeccions de cinema, i d’altres. 

Documental
La Federació d’Ateneus de Catalunya  
ha produit el documental «Ateneus: 
llavor de llibertat». El llargmetratge narra 
l’aportació dels ateneus, casals i casinos 
a l’associacionisme cultural propi de 
Catalunya.

Beca de recerca història  
«Terra d’Ateneus»
Impulsada anualment per la FAC i 
l’institut Ramon Muntaner incentiva 
els treballs centrats en l’estudi de la 
repercussió social de l’associacionisme 
ateneístic. La beca està dotada amb 
3.000 € i la publicació del treball.
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XTAC 
La Xarxa de Teatres d’Ateneus  
de Catalunya, amb 32 entitats i  
12.800 butaques, ofereix formació  
als programadors, avantatges i 
descomptes econòmics en la programació 
d’espectacles i una plataforma de venda 
d’entrades. 

Guies pràctiques
La Federació d’Ateneus ha començat a 
editar les guies pràctiques per a facilitar 
eines de formació a les juntes directives 
d’entitats federades. Fins ara ja se 
n’han publicat tres, la Guia Pràctica de 
Comunicació, la d’Envelliment Actiu i la 
de Com rehabilitar el meu ateneu.

Trobada Nacional d’Ateneus
La FAC organitza un esdeveniment que 
es planteja com un espai d’intercanvi 
mutu, de convivència i d’enfortiment del 
moviment ateneístic del territori català. 
Allunyant-la de la formalitat d’una AGO, 
la Trobada Nacional conté un component 
lúdic que convida a anar-hi i fer xarxa.
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6è Congrés d’Ateneus
Durant el primer semestre de 2019, el 
món ateneístic va celebrar el 6è Congrés 
d’Ateneus, un espai de participació 
(també telemàtic) obert a tothom que 
va desembocar en un document de 
conclusions que conformen el full de ruta 
de l’ateneisme pels propers anys.

Dinamització Cultural
El servei de dinamització als ateneus 
comprèn un anàlisi de l’entitat i una 
acció dinamitzada segons les necessitats 
específiques de l’Ateneu. Una de les 
possibles accions a realitzar als ateneus 
és la de crear un grup de joves que dugui 
a terme activitats dins de l’entitat, entre 
d’altres.

Camins d’Ateneus
«Camins d’Ateneus» és una iniciativa 
sorgida de la Delegació Territorial de la 
Ciutat de Barcelona que consta d’una 
passejada a peu per diversos punts 
d’interès d’una localització geogràfica, 
que inclou els ateneus del territori. Una 
manera d’apropar els ateneus a la gent. 
Els beneficis de les inscripcions es 
destinen a finalitats solidàries.
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Cicle de Cultura  
Popular als Ateneus
Es tracta de cicles de cultura popular 
amb la participació de cobles i esbarts i 
d’altres expressions de la cultura popular 
impulsats per la FAC i l’ICUB, a la ciutat 
de Barcelona. 

Metarxiu dels Ateneus
Amb el suport de l’ICUB, la FAC ha 
culminat la creació del portal virtual del 
Metarxiu del patrimoni de les entitats 
ateneístiques de la ciutat de Barcelona, 
amb el suport tècnic de l’arxivera 
Susanna Muriel (http://metarxiu.ateneus.
cat/). L’objectiu d’aquest projecte ha estat 
el de difondre l’enorme i excepcional 
singularitat dels elements patrimonials 
que custodien els Ateneus.

Tallers de Cultura Popular
Periòdicament, des de la FAC s’impulsen 
una sèrie de tallers per a grups reduïts 
de persones, de cultura popular. Es 
tracta d’introduir a la gent en expressions 
artístiques com ara el ball de bastons, 
o bé la confecció de capgrossos, entre 
d’altres.
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#1 Donem visibilitat als ateneus 

#2 Defensem els interessos comuns del moviment 

#3 Us mantenim informats 

#4 Us oferim retorn de la quota

#5 treballem en xarxa

#6 Estem al costat de les juntes amb els nostres assessors

#7 Ens preocupa resoldre el futur dels ateneus 

#8 Compartim experiències 

#9 Us facilitem formació

#10 Tots som ateneus

10 Raons per federar-te
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10 Raons per federar-te Què cal fer per formar part de la  
Federació d’Ateneus de Catalunya: 
A.  Fer arribar a la seu social de la Federació la següent documentació:

 -    La fitxa de dades de l’entitat, signada i segellada pel secretari/a o 
pel president/a.

 -    La fitxa de dades bancàries, signada i segellada pel secretari/a o pel 
president/a.

 -    Un certificat on es manifesti la decisió presa en junta directiva de 
formar part de la Federació d’Ateneus de Catalunya, signada pel 
secretari/a amb el vistiplau del president/a.

 -    La fitxa dades equipament degudament complimentat.

 -    Una còpia dels estatuts de l’associació.

 -    Una fotografia de l’entitat en format electròni.

B.  Abonar la quota anual d’associat. La quota varia en funció del número 
de socis que té l’entitat. 

 -    Fins a 100 socis: 272 €

 -    Entre 101 i 200 socis: 356 €

 -    Entre 201 i 500 socis: 467 €

 -    Entre 501 i 1.000 socis: 578 €

 -    Més de 1.000 socis: 632 €

 Aquesta quota inclou una assegurança per a les juntes directives.

  Per facilitar el pagament de les quotes anuals, aquest es realitzarà 
en dos terminis, el primer a finals de març i el segon a mitjans de 
setembre. L’ingrés es farà un cop es comuniqui a l’entitat l’acceptació 
com a sòcia de la federació al compte corrent que s’indicarà.

C.  Abonar la quota d’inscripció a la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
Per a l’any 2020 la quota és de 200 € per a totes les entitats.

D.  Abonar la quota de la compra de 2 llibres «Ateneus: Cultura i Llibertat. 
Associacionisme a la Catalunya Contemporània», editat per la FAC per 
un import total de 40 €.
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DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Lluïsos d’Horta
C. de Feliu i Codina, 7
08031 (Barcelona)
barcelona@ateneus.cat

DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE LES COMARQUES GIRONINES
La Cate
Ronda del Rector Arolas, 4
17600 Figueres (Girona)
comarquesdegirona@ateneus.cat

DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE LES TERRES DE PONENT
Ateneu Popular de Ponent
C. Pau Claris, 10
25008 (Lleida)
terresdeponent@ateneus.cat

DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE LES COMARQUES TARRAGONINES
Centre d’Amics de Reus
Raval de Robuster, 36
43204 Reus (Tarragona)
delegacioTGN@ateneus.cat

Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r 
08003 Barcelona 
Tel. 93 268 81 30 
ateneus@ateneus.cat 
www.ateneus.cat
 Ateneus FAC
 AteneusCat
 @ateneuscat


