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PRESENTACIÓ
L’any 2014 començava amb un gran repte,
la presentació del primer Pla Estratègic de la
Federació d’Ateneus de Catalunya pels propers
set anys. Amb la voluntat de traçar un camí de
futur es presentaven els elements centrals que
pretenen configurar una guia per permetre projectar una visió de l’organització i definir una
estratègia compartida de futur.
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administracions públiques. Per això aquest nou
Pla Estratègic ens convida no només a acostarnos a les institucions sinó a sumar esforços amb
les persones i col·lectius que configuren el sector ateneístic català.

Aquest Pla s’elabora des de la consciència de
l’escenari de canvi que estàvem vivint, de les
oportunitats i dels riscos que es trobaven en
el nostre entorn. Necessitàvem organitzar-nos
millor i innovar, aconseguir treballar més junts i
juntes que mai per avançar en la mateixa direcció. I això significava traçar un full de ruta, tenir
un Pla.

Fins ara a la Federació hem treballat amb perseverança i els resultats de més de trenta anys
de treball així ho indiquen. S’ha treballat intensament per acostar-se a les realitats de les
entitats, amb visites al territori, i s’ha fet una
aposta per millorar la comunicació, fet que ens
ha permès una major visibilitat i presència. A
dia d’avui, donem servei a 164 entitats i més
de 95.000 persones associades de 29 de les
41 comarques de Catalunya i de 108 municipis
d’arreu del país.

El nou context ens demana maduresa i ens
emplaça a establir complicitats, dins del sector,
però també, i d’una manera especial, amb les

Enguany es complien també 25 anys dels Premis Ateneus, uns guardons que volen reconèixer
l’esforç i la importantíssima tasca que cada

dia realitzen les entitats del territori. Innovant,
creant, perseverant i construint. Uns premis
que s’han consolidat i adaptat a les necessitats i canvis dels ateneus i associacions al llarg
d’aquests anys.

rents àmbits. Per tot això i per la seva trajectòria
hem rebut aquest 2014 la Creu de Sant Jordi,
un reconeixement al servei de Catalunya en
defensa de la seva identitat en els àmbits culturals i cívics.

El 2014 també ha vist com el llibre dels ateneus
creixia i agafava forma fins a concretar-se en un
document que es presentarà a l’Assemblea del
2015. Els seus autors, Ramon Arnabat i Xavier
Ferré, han realitzat una tasca meticulosa de
recollida d’informació i anàlisi històric, sociològic i antropològic per crear un document de
referència del moviment associatiu.

El document que teniu ara a les mans, la
Memòria 2014, és el resultat d’aquest any
intens de treball que ens ha permès començar
a desplegar el que serà la nostra estratègia de
futur dels propers anys per seguir endavant i
créixer com a organització, seguir treballant en
xarxa i consolidar-nos com a entitat de referència del món ateneístic català.

Molta gent confia en la Federació, en el seu
equip de professionals, en les persones voluntàries i en els seus serveis. Però tot el treball
intern no seria possible sense el suport de totes
les persones i institucions que han participat
i avalat aquest projecte des de diversos i dife-

Salvador Casals Romagosa
President de la Federació
d’Ateneus de Catalunya

PRESENTACIÓ
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ESTRATÈGIA
DE LA FEDERACIÓ
A. ORGANITZACIÓ INTERNA
L’any 2014 va entrar en vigor el nou Pla Estratègic de la Federació d’Ateneus que s’anirà desenvolupant fins al 2020. Aquest Pla ha comportat canvis en l’organització interna de la FAC. La comissió
d’Expansió i Seguiment i la comissió de Comunicació han desaparegut restant la Jurídica i l’Econòmica
i incorporant-se la comissió del Pla Estratègic.
• Jurídica
• Econòmica
• Pla Estratègic
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Comissió Jurídica
Components
• Núria Font

Comissió Econòmica
Components

• Patrícia Julià

• Jordi Casassas

• Ricard Julià

• Roger Santiago

• Jordi Casassas

EIXOS DE TREBALL

Eixos de treball

• E
 l treball fet per la comissió durant l’any
2014 dóna els seus fruits amb la declaració
de la Federació d’Ateneus de Catalunya com
a entitat d’utilitat pública el mes d’abril de
2014.

• S
 eguiment del pressupost anual aprovat
durant l’Assemblea de 2013.

• E
 s continua treballant per aconseguir reduir
els tràmits per tal que les entitats puguin
obtenir la declaració d’utilitat pública.
• Seguiment de la Llei d’Espectacles. Esmenes
a la llei.
• Es fa un seguiment de les lleis que afecten
els ateneus i es publiquen informes explicatius dirigits a les entitats: llei de protecció
de dades, regulació de les participacions de
loteria, obligacions jurídiques de les entitats,
bonificació de l’IBI a les entitats, IVA i novetats fiscals que afecten els ateneus.

• E
 s busquen noves formes de finançament per
a la Federació.
• P
 er segon any consecutiu s’ha aconseguit que
l’Ajuntament de Barcelona atorgui finançament per reformar teatres d’entitats a través
de l’ICUB.
• Es realitzen reunions amb les diputacions per
tal d’aconseguir línies de finançament directes per a entitats.
• C
 onveni amb Banc Santander per millorar el
finançament dels ateneus.
• E
 s porta a terme, amb el Departament de Cultura, el projecte Impulsa’t.

Comissió del Pla Estratègic
Components
• Marta Buch		

• Jordi Casassas

• Josep Manel Nogueras

• Anna Pruneda

• Carlos Pablos		

• Alfons Tiñena

Eixos de treball durant el 2014
• Impulsar i vetllar pel bon funcionament del
Pla Estratègic.
• S
 eguiment de totes les accions que es duguin
a terme.
• F
 er valoració de les accions i proposar metodologies.

Estratègia de la federació
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Consell de redacció de la revista Ateneus
La desaparició de la Comissió de Comunicació
va comportar la creació del Consell
de Redacció de la revista Ateneus
amb l’objectiu de consensuar els
eixos centrals i els continguts de
cada número.
En formen part: Salvador Casals,
Serafin Castaño, Miquel Alsina i
Laura Casas.
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25

accions
NO realitzades

La Junta Directiva
A 31 de desembre de 2014 la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya estava formada
per:

President

Vicepresidenta

Sr. Salvador Casals
i Romagosa,

Sra. Núria Font i Revilla,

del Casal Societat
La Principal de Vilafranca
del Penedès

dels Lluïsos d’Horta
de Barcelona

Secretària

Tresorer

Sra. Anna Pruneda i Serra,

Sr. Ricard Julià i
Capdevila,

del Círcol Catòlic
de Badalona

del Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià
de Barcelona

Vocal

Vocal

Sr. Miquel Alzina i Pla,

Sr. Serafin Castaño i
Martínez,

del Casino Unió Comercial
de Vilafranca del Penedès

de la Societat Cultural Sant
Jaume de Premià de Dalt

Vocal

Vocal

Sr. Fèlix Puig i Carbonell,

Sr. Hèctor Fort i Robert,

de l’Ateneu de Cultura
Popular de l’Hospitalet
de Llobregat

del Centre de Lectura de
Reus

Durant l’any 2014, la Junta Directiva s’ha reunit
17 vegades. D’aquestes, 12 han estat ordinàries
i 5 extraordinàries. En cinc ocasions la Junta
s’ha reunit fora de la Federació en entitats federades:

• L
 ’Avenç d’Esplugues de Llobregat al gener
• E
 l Casino de Vic al març
• S
 ocietat Cultural l’Oliva de Badalona al maig
• C
 asino del Masnou al juliol
• A
 teneu Golmesenc de Golmés al novembre

Estratègia de la federació

9

L’equip tècnic de la Federació
L’estructura tècnica de la Federació s’ha reduït en un tècnic, d’aquesta manera l’organigrama ha 31 de
desembre quedava conformat per:
• Gerència: Jordi Casassas

• Responsable de l’àrea jurídica: Patrícia Julià

• Àrea de comunicació: Laura Casas

• Responsable de l’àrea laboral, fiscal i
comptable: Roger Santiago

• Àrea de projectes, atenció al soci i serveis:
Helena Picó
• Responsable de subvencions i estratègia
corporativa: Alfons Tiñena

• Responsable de l’àrea d’assegurances:
Javier Gómez
• Dinamitzadors culturals: Marc Martín i Xavier Oller
• Responsable Espai A: Íngrid Marín

Assemblea General de Socis
L’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya va tenir lloc el dia 22 de febrer
al Casino de Caldes de Montbui. Van assistir-hi 33 entitats (el 20% dels associats) i una setantena de
persones.
Es van aprovar els següents punts:

• Pla Estratègic de la Federació 2014-2020;

• Memòria d’activitats del 2013;

• Guia del Bon Govern.

• Gestió de la Junta 2013;

• La incorporació d’Hèctor Fort com a membre
de la junta directiva.

• L’estat de comptes del 2013;
• Augment de quotes que han quedat establertes de la següent manera:
Fins a 200 socis: 262,00 €
Entre 200 i 500 socis: 367,00 €
Més de 500 socis: 472,00 €
Quota d’entrada: 200,00 €
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Un cop finalitzada l’Assemblea va tenir lloc un
dinar amb les entitats assistents i els representats del Casino de Caldes, on també va assistir-hi
el Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Puig.

B. EXPANSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR
La FAC té

164

PRESÈNCIA I EVOLUCIÓ
Durant l’any 2014 s’han produït 9 altes i 7 baixes, fet que suposa que a 31 de desembre de 2014 la
Federació d’Ateneus de Catalunya sumi 164 entitats adherides.

Altes:

Baixes:

• Societat Nova de Banyeres del Penedès

• S
 ocietat Cultural i Recreativa Sant Jaume
dels Domenys

• Primer Casino de Blanes

entitats
federades

• La Unió Vilanovina de Vilanova i la Geltrú

• Orfeó Badaloní
• Casal de Llavaneres

• S
 ocietat Cultural i Recreativa L’Obrera de
Mora d’Ebre

• Centre Agrícola i Social del Pla del Penedès

• Societat Unió Recreativa de Cabacés

• Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca

• Centre Cultural i d’Esbarjo d’Ivars d’Urgell
• Centre Cultural d’Olesa de Bonesvalls

• Sociedad Coral Recreativa El Ciervo de
Sabadell

• Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona

• Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny
164
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Estratègia de la federació

11

Presència de la Federació d’Ateneus al territori
La FAC té entitats associades a 32 de les 41 comarques de Catalunya i a 114 municipis d’arreu del
país.
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Les visites al territori el 2014
La Federació considera essencial el contacte
continu i la promoció del treball en xarxa entre
les entitats federades. Visitar i programar activitats a diferents equipaments dels ateneus
federats permet a la FAC conèixer de primera
mà la realitat de cada territori i detectar les
possibilitats, les mancances i les necessitats
dels associats. Al mateix temps, el coneixement
directe entre les persones permet millorar la
comunicació i generar complicitats.
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1 Montsià

Entitats federades:
Durant el 2014 s’han fet un total de 55 visites a
47 entitats federades.

Entitats no federades visitades

Algunes de les visites coincideixen amb actes
com inauguracions, celebracions, trobades, etc.
Lamentablement, ha estat impossible assistir
a tots els actes als quals la Federació ha estat
convidada.

1
Garrotxa
1

Entitats no federades
La Federació visita anualment entitats no federades per tal d’aconseguir créixer en nombre
d’entitats i arribar a més punts del territori.
Durant l’any 2014 s’han visitat en total 18 entitats i s’ha aconseguit federar 9 entitats.

Baix
Empordà

1
1
2
2

1
Segrià

5
1
1
Alt
Camp

2
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1
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Alt Penedès

Centre Agrícola i Social. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ribera
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . El Pla del Penedès
d’Ebre

Anoia

Ateneu de Bedorc. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bedorc
Societat La Lliga . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Capellades

Baix Penedès

Societat Nova . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Banyeres del Penedès

Barcelonès

Orfeó badaloní. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Badalona
Centre Comarcal Lleidatà . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Barcelona
Societat Cultural i Esportiva la Lira . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Barcelona

El Bages

Centre Instructiu i Recreatiu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Balsareny
Associació Foment Cardoní. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cardona

La Selva

El Primer Casino de Blanes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Blanes

Maresme

Casal de Llavaneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre Recreatiu i Cultural . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Societat la Flor de la Palma . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Centre Recreatiu l’Aliança. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
El Casal Popular . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Osona

Ateneu de Manlleu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Manlleu

1 Montsià

Llavaneres
Montgat
Teià
Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt

Vallès Occidental Sociedad Coral Recreativa El Ciervo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sabadell
La Glòria Sentmenatenca . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sentmenat

S’han fet

55

visites a
entitats
federades
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Projecció exterior
Representants de la Federació d’Ateneus de
Catalunya van assistir al Fórum Ateneos organitzat a Córdoba conjuntament amb la Federación
de Ateneos de Andalucía. En aquesta trobada,
representants de diferents entitats andaluses
i catalanes van intercanviar experiències, van
intentar resoldre dubtes comuns i es van explicar bones pràctiques dutes a terme per tal de
millorar el funcionament actual de les entitats.
És la primera vegada que es celebra un acte

d’aquestes característiques i el president de la
Federación andaluza, Antonio Manuel va destacar que l’objectiu era aprendre dels més de 30
anys d’experiència de la FAC, tant a «nivell de
finançament com de vertebració de la societat a
més a més de la importància d’estar units».
La Federación de Ateneos de Andalucía, fundada
l’any 2007, aglutina actualment 25 ateneus i
associacions culturals del territori. L’any 2012
va agermanar-se amb la Federació d’Ateneus de
Catalunya, durant una sortida de turisme ateneístic, concretament a Sevilla.

Oriol Hosta, Patrícia
Linares, Oriol Leo i
Francisco de Asis Ayala
(secretari de la Fed.
Ateneos de Andalucía)

C. ACTIVITAT PÚBLICA I RELACIONS INSTITUCIONALS
Assistència actes institucionals
La Federació ha participat durant el 2014 a:
• La Fira Mediterrània de Manresa 2014

• Acte de Lliurament de la Creu de Sant Jordi

• El Primer Fórum Ateneos a Córdoba (octubre)

• A
 cte d’inauguració de l’Escola d’Estiu del
Voluntariat de Catalunya

• Acte de Lliurament dels Premis Civisme del
Departament de Benestar i Família
• Acte de Lliurament dels Premis Voluntariat
del Departament de Benestar i Família
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• «Firagran» de la FATEC
• Jornades a la UAB sobre «Ateneus i educació»

Reconeixements
Creu de Sant Jordi 2014
La Generalitat va atorgar la Creu de Sant Jordi
a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Aquest
és un reconeixement que des de l’any 1981 distingeix a persones i entitats pels seus mèrits i

serveis destacats a Catalunya en defensa de la
seva identitat en els àmbits culturals i cívics. És
una de les distincions més destacades que es
poden rebre des de la Generalitat.

Premi MEMORIAL FRANCESC CANDEL
La Federació d’Ateneus de Catalunya, ha estat
guardonada en l’àmbit social en reconeixement
a la tasca desenvolupada pel conjunt dels ateneus catalans durant el darrer segle i mig i, en
concret, pel trentè aniversari de la
Federació que va néixer en democràcia,
immediatament després que Catalunya
recobrés la seva principal institució de
govern, la Generalitat.

Estratègia de la federació
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Forma part de:

Consell de Cultura Popular
de la Generalitat (DGCPAAC)
El Consell de la Cultura Popular i Tradicional és
el màxim òrgan consultiu competent en matèria de cultura en relació amb la cultura popular
i tradicional, la dinamització sociocultural i
l’associacionisme cultural. Està format per un
màxim de 20 vocals que han de ser experts en
matèria de cultura popular i associacionisme
cultural.
La Federació forma part d’aquesta comissió com
a entitat representativa dels moviments associatius culturals. El representant és Salvador
Casals, president de la FAC.

Consell d’Associacions i
Voluntariat de Catalunya (CAVC)
En representació de les entitats culturals del
país, la FAC forma part com a vocal del Consell de
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
(CAVC), un òrgan consultiu i d’assessorament del
Govern en matèries associatives i de voluntariat,
concretament, de l’elaboració, el seguiment i
l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme
i el voluntariat.

Taula de Barcelona pel Dret
a Decidir
Formada per diferents entitats i col·lectius
de la ciutat de Barcelona, es constitueix amb
els objectius de promoure actes i iniciatives
encaminades a fomentar en la ciutadania el
convenciment de la necessitat democràtica
d’una consulta; difondre el compromís pacífic
que el Dret a Decidir constitueix una expressió fonamental de l’exercici de la democràcia;
i a concorre en un acte final en el que es faci
manifestació solemne d’aquesta Declaració en
confluència amb el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.
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Pacte Nacional
per a la Immigració
És un acord signat per la Generalitat i diferents
agents socials i econòmics amb l’objectiu de
respondre les demandes respecte a la transformació demogràfica viscuda pel fet migratori i les
seves conseqüències. La Federació s’hi adhereix
l’any 2011.

Consell Social de la Cultura
del Departament de Cultura
de la Generalitat
És un òrgan consultiu que pretén que els sectors
socials i econòmics participin més intensament
en el desplegament de la vida cultural. El president de la FAC, Salvador Casals hi ha estat
convidat.

Consell social de l’Ateneu
Barcelonès
El Consell Social de l’Ateneu Barcelonès té com
a objectiu eixamplar la xarxa de complicitats de
l’entitat en el món social i econòmic. Per aquest
motiu en formen part representants d’empreses
i institucions i d’altres persones a títol personal.
Els seus membres han estat escollits per l’actual
junta i el president de la Federació d’Ateneus,
Salvador Casals hi ha estat convidat.

Ha donat suport a:
• L
 es activitats commemoratives del Tricentenari dels fets de 1714
• L
 a candidatura de Barcelona Capital del
Voluntariat
• El projecte Barcelona Ciutat Educadora
• E
 l projecte de micromecenatge pel llibre
«El món ho ha de saber»
• E
 l projecte de micromecenatge pel vídeo
«L’Artesà, el Documental»

S’ha adherit a:
• M
 anifest contra la pobresa: «La pobresa és
evitable. Contra les desigualtats: justícia
social» (2013)
• Pacte Nacional pel Dret a Decidir (2014)

S’han mantingut reunions
amb:
La Federació és el interlocutor vàlid entre
l’administració i els ateneus. Per aquest motiu
ens hem reunit al llarg de l’any amb diferents
institucions i entitats.
• Generalitat de Catalunya
- Departament de Benestar Social i Família
- D
 epartament de Cultura
- D
 epartament d’Ensenyament
- D
 epartament d’Interior
• CoNCA
• Diputació de Barcelona
• Diputació de Lleida
• Ajuntament de Barcelona
• Ministerio de Cultura de Madrid

Entitats i empreses:
• CAB (Consell d’Associacions de Barcelona)
• Federación de Casas Regionales
• FATEC
• Ens de Comunicació Associativa
• F
 ederació Catalana del Voluntariat Social
(FCVS)
• Xarxanet.org
• Universitat Autònoma de Barcelona
• IRMU – Institut Ramon Muntaner
• UOC

Estratègia de la federació
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VALOR AFEGIT
A. SERVEIS i CONVENIS
L’any 2014 la Federació ha editat el Catàleg
de Serveis 2014. Aquesta guia és una eina eficaç pensada per ajudar en la gestió diària de
les entitats i associacions culturals que conté
els serveis oferts per la Federació, els convenis
signats amb empreses, els recursos i avantatges
amb què compten totes les entitats federades i
la informació bàsica sobre la FAC.

SERVEIS
SERVEI D’ASSEGURANCES
Servei ofert per Arç Coorredoria
d’Assegurances.
Solució de dubtes sobre assegurances contractades o ampliació de
cobertures.

SERVEI DE COMUNICACIÓ
Assessorament personalitzat per
millorar la comunicació interna i
externa de les entitats.
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SERVEI DE DINAMITZADORS
CULTURALS
Suport mitjançant un equip de
dinamitzadors culturals coordinat
des de la FAC, per tal d’afavorir la
programació eficient d’activitats
innovadores a partir dels recursos
disponibles de l’entitat.

SERVEI FORMACIÓ
Formacions específiques i personalitzades per a la vostra entitat.
Podeu fer-nos arribar les vostres
peticions i us prepararem la jornada
a mida a un preu especial.

SERVEI LINGÜÍSTIC
Correccions, recursos lingüístics i
cursos de llengua.

SERVEI DE MATERIAL
Cessió gratuïta material per a la
realització d’esdeveniments; digitalització de documents i llibres i
personalització de carnets de socis
amb el disseny que ens feu arribar
a preus especials.

SERVEI JURÍDIC
Assessorament i gestió en matèria
jurídica a les entitats federades per
facilitar el compliment de la normativa legal vigent en qüestions com
l’adaptació d’estatuts, la llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
o els requisits d’organització
d’espectacles.

SERVEI COMPTABLE, FISCAL I
LABORAL
Assessorament especialitzat en
temes comptables, fiscals i laborals
amb preus especials per la gestió de
la comptabilitat, les nòmines, etc.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Assessoria en matèria laboral,
gestió d’entrada al programa de
Treballs en Benefici a la Comunitat,
voluntariats i convenis de pràctiques amb estudiants. Es redacten
informes explicatius d’interès per a
les entitats federades.

SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
S’ofereix amb la col·laboració d’una
empresa d’enginyeria especialitzada. L’objectiu és fer possible que
les entitats redueixin despeses en
els subministraments d’energia a
través de la compra d’electricitat i
gas conjuntes.

SERVEI DE SUBVENCIONS
Des de la Federació mantenim una
comunicació constant amb les entitats sobre les noves convocatòries
de subvencions i ajuts a les quals
es pot optar.

SERVEI D’ARQUITECTURA I
ENGINYERIA
S’ofereix amb la col·laboració d’una
empresa especialitzada. L’objectiu
és facilitar a les entitats el compliment i l’adequació a les normatives
i la remodelació d’espais.

VALOR AFEGIT
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2010

2011

29

135

entitats
han utilitzat
els serveis

2012

109

2013

146
145

29
9

ÚS DELS SERVEIS I CONVENIS
DE LA FAC
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Assegurances
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Subvencions i ajuts
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0
0
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Ofertes culturals

113

2012

115

2013

124

2014

135
0

20

40

60

80

100

120

140

2010

237

2011

365

2012

518

2013

673

2014

674

39
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Serveis més sol·licitats:
nombre d’entitats que han sol·licitat un servei
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2011

Demandes de les entitats 2010-2014
Material

34
33

25

92

Altres

0
0
0

0

2010

Temes de gestoria fiscal i laboral

27

13
17

Durant el 2014 135 entitats han demanat i han
accedit als serveis i els convenis de la Federació
en 674 ocasions.

Recursos humans

31
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0
2
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15
14

14

CONVENIS
El nombre de convenis vigents amb empreses de
diferents àmbits durant el 2014 és de 27.
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TREBALL EN BENEFICI
DE LA COMUNITAT

«CATÀLEG IMPULSA’T»

La Federació d’Ateneus i el Departament de Justícia van signar un conveni el 2009 per tal que
les persones que han de dur a terme treballs en
benefici de la comunitat els puguin realitzar a
qualsevol entitat federada.
Enguany 19 entitats han demanat aquest servei, i en total s’han tramitat 99 TBC. En total
aquestes persones han estat treballant als ateneus 12.032 hores que equivalen a un estalvi
econòmic per les entitats de 144.380 € aproximadament.
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Aquest any hem posat en marxa a la nostra web
un apartat amb el nom «Catàleg Impulsa’t»
amb l’objectiu d’oferir a les entitats opcions
de programació assequibles i variades. Des de
espectacles teatrals, de música o titelles, fins a
exposicions, conferències tertúlies o documentals.
En total aquest any 2014 s’han publicat 41
activitats al Catàleg Impulsa’t entre les que hi
havia actuacions en viu, música, conferències,
xerrades i presentacions. En total 29 activitats
han estat contractades per 22 entitats.

21

14

3

3

Exposicions

Altres

Activitats publicades

Activitats destacades del
catàleg
• C
 onferència 1714-2014: l’evolució de la
Societat Civil Catalana (11 entitats ho han
demanat)
• P
 resentació del projecte «Esborrat
feixisme» (4 entitats ho han demanat)

pel

• E
 xposició «Teatres en risc» (2 entitats ho han
demanat)

CLUB DEL DIRECTIU
Des de la seva creació l’any 2012 el Club del
Directiu ha sumat nous membres fins arribar a
348 persones que formen part de la Junta de les
entitats o de l’equip tècnic amb responsabilitat
directiva.

VALOR AFEGIT
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B. FORMACIÓ
Durant l’any 2014 s’han realitzat 3 jornades de formació i una formació on-line.

Subvencions

14

39

6

7

entitats

entitats

entitats

entitats

16

71

11

13

persones

persones

persones

persones

Captació de fons (On-Line)

Dia: 24 de febrer al 24 de març
Lloc: On-Line
Participació: 14 entitats i 16 persones
Es va organitzar des de la FAC un curs on-line
per aprendre els elements clau per a la captació
de recursos de fons privats i públics per entitats
no lucratives.
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Subvencions de Cultura de la Generalitat

Dia: 25 de març
Lloc: Departament de Cultura
Participació: 39 entitats i 71 persones
Sessió sobre les subvencions del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Va comptar amb la presència del Director General de Cultura Popular, Associacionisme i
Accions Culturals Lluís Puig.

FISCALITAT ASSOCIATIVA I NOVETATS 2014
Dia: 24 de maig
Lloc: R
 eial Cercle Artístic de
Barcelona
Participació: 10 entitats i
14 persones
Es va parlar de les novetats
2014 en qüestions com l’IVA
o la SEPA; les obligacions
amb el registre; documentals, comptables i fiscals; els
beneficis fiscals de la llei de
mecenatge o la problemàtica
dels clubs esportius, etc.

Com preparar una subvenció
Dia: 25
d’octubre
Lloc: Ateneu Cultural
Catalònia
Participació: 6 entitats i
11 persones
Formació sobre com millorar
la presentació de subvencions
i aprendre detectar possibles
mancances o errors comuns
alhora de fer les sol·licituds.

Tècnics de teatre: Llum i Acció!
Dia: 15 de novembre
Lloc: C
 entre Cultural Sant
Vicenç de Sarrià
Participació: 7 entitats i
13 persones
L’empresa Acústic Barna va
oferir una formació per a tècnics de teatre per familiaritzar-se amb la il·luminació i
les instal·lacions elèctriques
d’auditoris o sales de teatre

VALOR AFEGIT
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ACTIVITATS
I PROJECTES

57

candidatures presentades

PREMIS ATENEUS 2014
El 2014 ha estat l’any del 25è aniversari
dels Premis Ateneus uns guardons que busquen donar visibilitat al moviment associatiu i
reconèixer la tasca duta a terme per les entitats
i associacions de Catalunya. L’acte va tenir lloc
al Born Centre Cultural el dia 15 de desembre a les 18 h a la Sala Moragues on van
assistir-hi gairebé 300 persones.
Actualment consten de 6 categories, entre
les quals n’hi ha 5 amb dotació econòmica:
Foment a la Participació, que és una modalitat oberta al món associatiu; Mitjans de
Comunicació, Creativitat Artística i Capacitat d’Innovació, que van adreçades a entitats
membres de la Federació d’Ateneus; i Jove,
Proposa!, que és una modalitat oberta a tots
els grups de joves d’entre 16 i 30 anys que
vulguin dur a terme un projecte en un ateneu
adherit de la Federació.
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57

7

Total
Mitjans de
candidatures comunicació

20

11

14

5

2

1.040
vots

Creativitat
artística

Capacitat
d’innovació

Foment de la
participació

Premi jove

Reconeixement
integració
social

Votació
popular

La 6a categoria és la novetat d’aquesta edició:
un premi a la Votació Popular que compta amb
el suport del diari Ara. El premi per aquesta
nova categoria inclou, una subscripció durant un
any al Diari Ara i una col·lecció de llibres sobre
narrativa catalana del s.XX o poetes catalans del
s.XX.
Per segon any consecutiu en col·laboració amb
la Federació Catalana de Voluntariat Social, s’ha
fet entrega del Reconeixement a la Integració.
L’objectiu d’aquest reconeixement a la integració és donar valor públicament a les bones
pràctiques que porten a terme conjuntament
els ateneus i les entitats socials de Catalunya
en l’àmbit de la integració social de persones
amb diversitat funcional, física o intel·lectual,
de persones amb risc d’exclusió, de persones
afectades per problemàtiques socials, i també

donar valor al treball dels voluntaris que les
acompanyen.
Durant l’acte es va voler felicitar a les entitats
que enguany compleixen aniversaris destacats:

25 anys: Ateneu de Tarragona (1989).
100 anys: Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal (1914), Societat Cultural i Recreativa
L’Aliança de Cubelles (1914), Societat Sant
Telm de Corbera de Llobregat (1914)
125 anys: El Centre de Llorenç del Penedès
(1889), La Lira Vendrellenca del Vendrell,
(1889).
150 anys: Casino de Caldes de Montbui
(1864) i l’Ateneu Hortenc, (1864).

Foto de grup de les entitats que compleixen anys

ACTIVIATTS I PROJECTES
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Guanyadors de les categories dels Premis Ateneus 2014
Premi Jove, proposa!
1r. Agrupament Escolta Ermessenda de Carcassona, el nou
agrupament del Casc Antic,
Centre Sant Pere Apòstol de
Barcelona.
2n. Grup de Teatre Musical de
Joves, de Lluïsos d’Horta de
Barcelona.
3r. Xarxa bàsquet-Xarxa jove,
del Casal Societat La Principal
de Vilafranca del Penedès.

Premi als Mitjans
de Comunicació
1r. El fil imaginari,
del Casal Societat La Principal
de Vilafranca del Penedès.
2n. Ateneu 2.0, de l’Ateneu
Popular de la Fuliola.
3r. Sistema de comunicació
integral, dels Lluïsos d’Horta
de Barcelona.

Premi a la Creativitat
Artística

Premi al Foment
de la Participació

1r. Escacs vivents, Centre Moral
d’Arenys de Munt.

1r. Cartografies sensibles,
Plataforma d’Educació Social:
Salesians Sant Jordi.

2n. El portador de lletres,
de l’Ateneu Golmesenc.
3r. 1a Mostra de Grups
Juvenils Amateurs de teatre
de Catalunya,
de l’Agrupació Congrés.

 XXII Fira d’Artesania i
2n. X
Mostra d’entitats i serveis,
Fundació Ateneu Sant Roc
3r. Diumenges en Família,
La Farinera, Ateneu del Clot.

Premi a la Capacitat
d’Innovació

Premi de Votació
Popular

1r. Jove emprèn/Espai Jove de
Treball, Ass. Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià.

Fundació Ateneu de Sant Roc pel
projecte XXXII Fira d’artesania i
mostra d’entitats i serveis

2n. Consell Participatiu de
L’Espai Orfeó, Orfeó Lleidatà.
3r. Nova Imatge pels 90 anys
de l’Ateneu, Ateneu de Sant
Celoni.

Reconeixement a la
Integració Sociocultural
«La diversitat social al Centre» de
El Centre Cultural de Sant Vicenç
de Sarrià i el Centre Assís.

Guanyadors del Premis Ateneus 2014 amb els representants institucionals
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El jurat 2014
«Premi Jove, proposa!» 2014
• Míriam Benavent, component del grup de teatre La bambolina negra en el Centre Cultural
Sant Vicenç de Sarrià, guanyadors el 2013.
• J oaquim Parera, cap del Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció
General de Joventut.
• D
 avid Guàrdia, Vicepresident 2n del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya.

DINAMITZADORS CULTURALS
El projecte es va crear l’any 2011 amb l’objectiu
d’oferir un suport a les entitats a través d’una persona especialitzada en dinamització d’entitats
durant 5 mesos 4 hores a la setmana.
Les entitats interessades poden demanar el servei que els permetrà incorporar una persona a
l’entitat assumint el 25% del seu cost: 115 €
mensuals (impostos no inclosos).

3

entitats
han
contractat
el servei

Durant l’any 2014, 3 entitats federades han contractat el Servei de Dinamització Cultural. I una
entitat ha contractar el servei per a l’elaboració
del pla estratègic.

Premis Ateneus 2014
• Patrícia Julià, advocada i assessora de la FAC.
• R
 amon Arnabat, historiador i president de
l’Institut d’Estudis Penedesencs.
• M. Carme Jiménez, directora de l’Institut
Ramon Muntaner.

El vídeo dels Premis Ateneus
2014
L’acte de lliurament, els parlaments dels guanyadors i les declaracions de protagonistes i
personalitats han quedat recollits en un vídeo
editat per l’empresa PUNT TV i que es pot veure
penjat al web de la Federació.

Entitats participants 2013 i 2014
• Ateneu Arenyenc, Arenys de Mar (2013)
• D
 iadema Corberenca, Corbera de Llobregat
(2013)
• C
 ercle Campdevanolenc de Campdevànol
(2013)
• G
 ermandat de Sant Isidre i Santa Llúcia
de Reus (2013-14)
• A
 teneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts
(2013)
• Societat Sant Telm de Corbera de Llobregat
(2013-14)
• P
 atronat Cultural i Recreatiu de Cornellà
de Llobregat (2013)
• Societat Cultural L’Oliva de Badalona (2013)
• Ateneu Adrianenc (2014)
• A
 teneu Familiar i Recreatiu de Manresa
(2014)

ACTIVIATTS I PROJECTES
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AMICS DELS ATENEUS I TURISME ATENEÍSTIC
A través del projecte «Amics dels Ateneus» s’ha realitzat una visita de turisme ateneístic a Astúries i
Cantàbria del 21 al 23 de març de 2014. La visita es va organitzar amb la col·laboració del Centro
Asturiano de Barcelona.

TURISME ateneÍstic a ASTÚRIES
i CANTÀBRIA:
Dies:

21-23 de març

Assistents: 	 4 entitats i 10 persones

Entitats visitades:

Entitats participants:

• Ateneo Jovellanos

• A
 teneu de Cultura Popular de L’Hospitalet
de Llobregat

• Ateneo Obrero de Gijón
• Ateneo Obrero de Villaviciosa
• Casino de Llanes
• Círculo de Recreo de Torrelavega
• Ateneo de Santander

Experiència de les entitats:
Montserrat Morera i Ricard Julià,
del Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià
«Viatjar, conèixer altres països i comunitats, la seva
realitat, les seves necessitats i problemàtiques,
l’intercanvi d’experiències, i en definitiva el coneixement d’altres persones, és extraordinàriament útil
també per la consolidació i reafirmació del nostre projecte ateneístic i el seu futur».
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• El Casino de Sant Andreu de la Barca
• Casal Societat La Principal
• El Centre de Sant Vicenç de Sarrià
• Federació d’Ateneus de Catalunya

TOTS HI TENIM LLOC!
L’any 2012 la Federació va iniciar un projecte social per tal d’oferir activitats dels ateneus a persones
en situació de risc d’exclusió social i evitar que aquelles que formen part de l’entitat però estan passant
per una situació econòmica difícil deixessin de tenir accés a les activitats i a la cultura.
Les entitats federades poden participar-hi de
dues maneres:
1. O
 ferint places perquè una persona en risc
d’exclusió social pugui realitzar alguna activitat a l’ateneu, el qual ha d’assumir el cost
de la quota de soci de la persona beneficiària
de la plaça.
 ent arribar a la FAC les places que actual2. F
ment ja es bequen des de l’ateneu.
La FAC resol, trimestralment, la concessió de
les beques, que representaran un 80% sobre la
quota d’activitat mensual, sempre que aquesta
no superi els 30 €. Les places que tinguin una
quota d’activitat mensual superior als 30 € són
igualment acceptades tot i que, en aquest cas,
la FAC només becarà un 80% sobre un import
de 30 €. La quota de soci l’assumeix l’entitat.

Durant el 2014, un total de 6 entitats han
sol·licitat beques. S’ha becat un total de 184
persones amb una gran varietat d’activitats.

6

entitats
han
sol·licitat
beques

Per primera vegada s’ha reservat una partida de
diners per a Casals d’Estiu. Per a l’estiu 2014, 3
entitats ens han demanat un extraordinari per a
Casal d’Estiu amb un total de 14 beques.
entitats
participants

places

6

182

3

14

8

108

import
beques

2014

Poblacions que durant el 2014
han demanat beques:
• Barcelona:
• Lavern-Subirats:
• Vilafranca del Penedès:
• Terrassa:
• Lleida:
• Cornellà de Llobregat:

117 places
8 places
25 places
8 places
21 places
5 places

2013

ACTIVIATTS I PROJECTES
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ESPAI A, XARXA D’ARTS ESCÈNIQUES AMATEURS

Entitats federades participants:
• ACR Fals
• Ateneu de St. Just Desvern
L’Espai A, Xarxa d’Arts escèniques amateurs és
un projecte impulsat per la Direcció General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, i gestionada per la Federació d’Ateneus
de Catalunya. El projecte aglutina 4 federacions
més: el Moviment Coral Català, la Federació
de grups Amateurs de Teatre de Catalunya,
la Federació Catalana de Societats Musicals i
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
L’any 2014 ha tingut lloc la tercera temporada
on van participar 15 entitats federades que van
acollir un total de 54 actuacions de coral, teatre, esbart i banda, dels que van gaudir 4.616
persones. La mitjana d’assistents a cada actuació va ser de 85 persones, 11 més que a la
temporada anterior.
actuacions

2012
1a temporada

56

• Círcol Badalona
• Casino de Caldes
• Societat El Casino St. Andreu Barca
• Centre Moral Arenys Munt
• El Centre Llorenç del Penedès
• La Cate Figueres
• La Unió Mas Rampinyo
• Teatre Casal Vilafranca
• Centre Cultural l’Avenç
• Ateneu L’Aliança
• Teatre l’Ametlla de Merola

ateneus
participants

16

• Ateneu Torrellenc

• Orfeó Lleidatà

3.417

Per segon any consecutiu l’Espai A ha incorporat la Fira Mediterrània de Manresa com espai
on es van poder veure diferents representacions.
Els espectacles seleccionats van ser escollits
per les diferents comissions artístiques:
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2013
2a temporada

74

16

5.529

2014
3a temporada

54

15

4.616

Temporada 2014
Cant

Cor Jove Sentmenat
Cor País Meu
Grup Vocal Zetzània
ACTEA

54

actuacions

Ol’Green

Dansa

Esbart Dansaire de Mollet
Esbart Egarenc
Esbart Sant Martí
Esbart Dansaire de Rubí
Grup Dansa Cor de Catalunya

Teatre

Amics de les Arts de Terrassa
Cia. Mala Fama «Els Carlins»
Filagarsa

	Grup de Teatre del Centre de Llorenç
del Penedès
Sotacabina Teatre
Tequatre

Música Agrupació Musical Pau Casals
Agrupació Musical Canareva
Banda del Prat
Banda Unió Musical de Tarragona

ACTIVIATTS I PROJECTES
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EXPOSICIÓ «CATALUNYA, TERRA D’ATENEUS»
El 2014 ha estat el darrer any d’itinerància
de l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus».
Aquesta mostra, inaugurada el desembre de
2012 al Museu d’Història de Catalunya, oferia
un recorregut a través del passat, el present i el
futur de l’ateneïsme català.
L’exposició estava formada per imatges i material recopilat i cedit per les diferents entitats
federades a més de dos documents audiovisuals.
En el primer apareixien un seguit de persones

membres d’ateneus, des de nens a gent gran,
explicant la seva experiència i com viuen ells
el món ateneístic. El segon es feia una reflexió
sobre el moviment associatiu a través de les
opinions dels expresidents de la FAC, Francesc
Puertas, Francesc Melià, Albert Pinyol, PereJoan Pujol, juntament amb l’actual president,
Salvador Casals i en Pere Baltà, impulsor de la
FAC quan era director del Servei de Promoció
Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Poblacions on s’ha pogut visitar l’exposició durant els dos anys
d’itinerància:
2013
Població	Entitats	Dates
Arenys de Munt

Centre Moral d’Arenys de Munt

Del 8 al 24 de febrer

Gandesa

Societat Unió Gandesana (SUG)

Del 6 d’abril al 12 de maig

Caldes de Montbui

Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes
Ateneu Molí d’en Ral

Del 19 de juny al 4 de setembre

Sant Boi del Llobregat
Ateneu Familiar de Sant Boi
		

Del 10 de setembre
al 15 de desembre

Vilafranca del Penedès

Casal Societat La Principal
Casino Unió Comercial

Del 8 de novembre
al 8 de desembre

Figueres

Casino Menestral Figuerenc Societat
Coral Erato

Del 14 de desembre
al 26 de gener de 2014

2014
Població	Entitats	Dates
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Vic

Casino de Vic

Del 31 de gener al 8 de març

Igualada

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

Del 21 de març al 13 d’abril

Lleida

Orfeó Lleidatà
Sicoris Club
Cercle de Belles Arts
Ateneu Popular de Lleida

Del 30 d’abril al 18 de maig

Montcada i Reixac

La Unió de Mas Rampinyo
ABI (Associació Benèfica i Instructiva)

Del 7 d’octubre al 2 de novembre

ACTIVIATTS I PROJECTES
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CONFERÈNCIA 1714
Coincidint amb la celebració del Tricentenari dels fets de 1714 que es commemora l’any 2014, la
Federació va oferir a les entitats l’opció de programar una conferència per explicar els fets i la història
d’aquests 300 anys des del punt de vista de l’organització de la societat civil per poder introduir el
naixement dels ateneus i del món ateneístic i el que ha representat en els darrers 200 anys de la seva
fundació.
Aquesta xerrada podia anar complementada amb una visita guiada a Barcelona per conèixer els espais
que van quedar marcats per la lluita del 1714: el nou Centre Cultural del Born i alguns ateneus de la
ciutat de Barcelona.
La proposta que va començar el setembre de 2013 ha tingut bona acollida i 11 entitats ho ha utilitzat
durant el 2014.

TAULES RODONES I PONÈNCIES
Jornades UAB - Ateneísme i educació
Conjuntament amb en Pere Solà Gussinyer catedràtic d’història de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, es van organitzar dues jornades per parlar sobre «Ateneus i el seu patrimoni
immaterial» i «Ateneus i educació». Hi van participar representants del món associatiu com en Pere
Baltà, en Martí Ferrer i la Carme Mateu.
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LLIBRE DELS ATENEUS
El llibre «Ateneus: Cultura i llibertat. L’associacionisme a la Catalunya
contemporània» s’ha pensat com a document únic que recull la història
del moviment associatiu cultural des dels seus orígens fins a l’actualitat.
Una visió no només històrica sinó transversal que explica el paper que ha
jugat la ciutadania i els seus ateneus a l’hora de forjar el model actual de
societat civil.
Es presentarà a l’Assemblea 2015 i ha estat escrit per Ramon Arnabat i
Xavier Ferré.
L’autor de la portada és l’artista Wolfgang Berus, que ha creat aquesta obra
feta amb terra sobre llenç inspirant-se en els valors i la filosofia dels ateneus.

PLA ESTRATÈGIC 2014-2020
Després de l’aprovació a l’Assemblea General
de Socis de 2013 del Pla Estratègic 2014-20
s’ha començat a desplegar entorn als seus dos
eixos: enfortir el moviment ateneístic i millorar
les capacitats de la FAC.
• Potenciar el model ateneístic
• Facilitar el coneixement entre les entitats

El nostre projecte de futur
• El foment de la mobilització
• Una imatge renovada del moviment ateneístic
• La gestió eficient de programes i serveis a les
entitats

• Expansió del moviment

• El foment de la convivència social de la ciutadania

• Assolir major estabilitat econòmica

• El poder d’interlocució amb agents externs

• Millors projectes i serveis

• E
 l compromís amb la llengua i de la cultura
catalanes

• Interacció amb entitats
• Augmentar la capacitat d’interlocució

ANUARI 2013
Els ateneus pertanyen a un sector del qual no se n’ha fet, tradicionalment, cap estudi,
ni se n’han recollit massa dades per saber l’impacte social que representen. Per aquest
motiu l’any 2013 es va decidir impulsar un recull de dades per elaborar un anuari sobre
l’any 2012 per mostrar la realitat d’un col·lectiu fort, arrelat al territori, dinàmic i generador de molta activitat.
Enguany s’han recopilat les dades del 2013 fent una projecció sobre els 162 ateneus
que a final de l’any estaven adherits a la FAC. Es pot consultar el document final al
web de la FAC.

ACTIVIATTS I PROJECTES
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COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ INTERNA
InfoDirectiu

InfoFAC

Butlletí digital d’enviament setmanal. És el
canal de difusió interna de la Federació amb
les entitats i amb els membres del Club del
Directiu. Recull notícies, activitats i un apartat
especial dedicat als convenis, els serveis i les
ofertes culturals. A més a més d’un recordatori
de les subvencions i convocatòries d’ajuts.

Publicació trimestral, en paper i digital, de
comunicació interna amb les entitats i els
directius que resumeix l’activitat ordinària de
la Federació com les reunions mantingudes,
els actes organitzats, activitats en què ha participat, l’estat i l’evolució dels projectes i les
notícies destacades de les entitats federades.

S’han enviat un total de 47
butlletins InfoDirectiu.
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Durant el 2014 s’han publicat 3 números, el número 31 al març, el número
32 al setembre i el número 33 al
desembre.

COMUNICACIÓ EXTERNA

293

Presència als mitjans
El contacte amb els mitjans de comunicació
segueix sent una prioritat des de la Federació
d’Ateneus per tal d’aconseguir una presència
regular i donar visibilitat al moviment i a la FAC.

• Nova convocatòria de l’Espai A, quarta
temporada

Enguany s’han enviat diferents notes de premsa:

• Convocatòria dels Premis Ateneus 2014

• Inici de la tercera temporada de l’Espai A

• Publicació de les Bases 2014 dels Premis
Ateneus

notícies
relacionades
amb la
Federació

• Premi de Votació Popular (Premis Ateneus 2014)

• Convocatòries a les inauguracions de
l’exposició «Catalunya, terra d’ateneus»

• Lliurament dels Premis Ateneus

• Beca de recerca històrica Terra d’Ateneus

En total s’han registrat 293 notícies relacionades
amb la Federació o amb les entitats federades.

• Creu de Sant Jordi
• Pla estratègic de la Federació d’Ateneus
• Les entitats de Barcelona pel Dret a Decidir
• Concessió de les subvencions d’obres de l’ICUB

A l’apartat www.ateneus.cat/premsa podreu trobar les notícies i informacions més destacades
publicades pels mitjans generals i locals relacionades amb la Federació i les entitats.
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Xarxanet.org

Xarxes socials

Fa 11 anys que el portal www.xarxanet.org, la
xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya
impulsada pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, informa
sobre el món associatiu català. La Federació
d’Ateneus de Catalunya és l’encarregada de gestionar l’àmbit comunitari del portal, ja que són
les entitats les protagonistes del web, aportant
una informació d’actualitat i de qualitat.
L’àmbit comunitari dóna difusió a les notícies
i activitats que porten a terme les entitats veïnals, culturals, educatives en l’àmbit del lleure
i social, a més de totes aquelles que treballen
de forma compromesa pel bé col·lectiu com són
també els ateneus.
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Revista Ateneus

Web FAC

Durant l’any s’han editat els números 10 i 11
de la revista Ateneus, amb una tirada de 1.500
exemplars.
La revista número 10 es va dedicar a parlar
sobre ateneus i educació i el número 11 a les
dones directives d’entitats.
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FINANÇAMENT
La federació
ha tancat
l’any en
positiu amb

1.386,36€

Comparativa 2014
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RESULTAT

RESULTAT

Projectes del 2014

RESULTAT

2011

2012

2013

2014

Evoloció econòmica de la FAC (2011-14)

FINANÇAMENT
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2,01%

1,95%

0,07%

2,48%

7,23%

15,42%

70,48%

Entitats privades
16,08%
4,44% Diputacions
3,57% Ajuntaments
1,53% Estat

Generalitat de Catalunya
45,21%

Desglossat de les subvencions

Ingressos 2014

subvencions
42

70,84

QUOTES DE SOCI

15,42%

Prestacio serveis

7,23

Vendes productes

2,48

Quotes activitats

2,01%

1,78% 1,25%
1,83%
1,17%
1,84%

6,56%

30,53%

7,03%

18,94%

29,08%

Personal
Professionals externs
Material i serveis per a activitats
Publicitat i impressi
Professionals de serveis i convenis
Lloguers i compres
Suministrament i manteniment
Despeses banc ries
Altres
Amortitzacions

Despeses 2014

Personal

30,53

Professionals externs

29,08

Material i serveis per a activitats 18,94
Publicitat i impressi

7,03

FINANÇAMENT

Professionals de serveis i convenis 6,56
Lloguers i compres

1,84

Suministrament i manteniment

1,83
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Col·laboradors
de la federació
Persones que han col·laborat amb la FAC
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• Pere Baltà

• Montserrat Ventosa

• Mariano Martínez

• Íngrid Marín

• Ivan Alcázar

• Víctor Cornejo

• Josep Berenguer

• Maria Yamile Alonso

• Ramon Sabaté

• Gerard Esteban

• Guillem Tàpia

• Narcís Mestres

• Sergi Contreras

• Miriam Rocas

• Joaquim Parera

• Mireia Montañes

Empreses amb conveni

COL·LABORADORS DE LA FEDERACIÓ
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Altres empreses i entitats

Administracions
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Alt Empordà: Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca · Casino Menestral Figuerenc · Patronat de la Catequística de Figueres · Societat
Coral Erato de Figueres · Societat L’Amistat de Cadaqués · Alt Penedès: Associació Casal Torrellenc de Torrelles de Foix · Ateneu Agrícola
de Lavern · Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia · Ateneu Ordalenc · Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès · Casino
Unió Comercial de Vilafranca del Penedès · Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal · Centre Cultural i Recreatiu d’Olesa de Bonesvalls · Centre
Cultural i Recreatiu La Parra d’Avinyonet del Penedès · Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos · Societat
Cultural Hortonenca de Sant Llorenç d’Hortons · Societat Cultural i Recreativa El Centre de Sant Martí Sarroca · Societat Cultural La Munienca de Castellví de la Marca · Societat La Torre Les Gunyoles de les Gunyoles d’Avinyonet · Centre Agrícola i Social del Pla del Penedès ·
Anoia: Associació Cultural Recreativa Unió Calafina · Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres · Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa
Margarida de Montbui · Ateneu Igualadí de la Classe Obrera · Casal Català d’Hostalets de Pierola · Societat Foment de Piera · Societat
Recreativa Unió Begudenca de la Beguda Alta · L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural de Masquefa · Bages: Associació Cultural Recreativa
de Fals · Ateneu Català de Sallent · Casal Familiar Recreatiu de Manresa · Centre Instructiu i Recreatiu de Balsareny · Baix Camp: Ateneu
Cultural Josep Taverna d’Alforja · Centre d’Amics de Reus · Centre de Lectura de Reus · Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus ·
Baix Empordà: Centre Fraternal de Palafrugell · Centre L’Avenir Fanalenc de Platja d’Aro · Baix Llobregat: Amics d’El Prat del Prat de Llobregat · Ateneu de Sant Just Desvern · Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts · Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat · Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat · Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat · Ateneu Unió de Santa Coloma de Cervelló - Colònia Güell
· Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts · Centre Cultural de Sant Esteve Sesrovires · Centre Cultural i Recreatiu El Progrés de Martorell
· Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei · Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí · Joventut Catòlica de Molins de Rei · L’Avenç
Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat · Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat · Patronat de la Passió d’Esparreguera
· Societat Aliança Palmarenca de la Palma de Cervelló · Societat Coral Diadema Corberenca de Corbera de Llobregat · Societat Coral La
Unió de Cornellà de Llobregat · Societat Cultural La Vicentina de Sant Vicenç dels Horts · Societat El Casino de Sant Andreu de la Barca
· Societat Recreativa de Santa Coloma de Cervelló · Societat Sant Telm de Corbera de Llobregat · Baix Penedès: El Centre de Llorenç del
Penedès · La Lira Vendrellenca · Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca de la Bisbal del Penedès · Societat Cultural i Recreativa El Casal
de Bellvei · Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa de Llorenç del Penedès · Societat Nova de Banyeres del Penedès · Barcelonès:
Agrupació Congrés de Barcelona · Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona · Associació per a la Difusió del Folklore de Barcelona · Ateneu
Adrianenc de Sant Adrià del Besós · Ateneu Barcelonès · Ateneu Cultural Catalònia de l’Hospitalet de Llobregat · Ateneu de Cultura Popular
de l’Hospitalet de Llobregat · La Farinera Ateneu del Clot de Barcelona · Ateneu Hortenc de Barcelona · Casal Catòlic de Sant Andreu de
Barcelona · Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat · Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona · Centre Catòlic de L’Hospitalet de
Llobregat · Centre Cultural Els Catalanistes de Barcelona · Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona · Centre Moral i Cultural del
Poblenou de Barcelona · Centre Moral i Instructiu de Gràcia de Barcelona · Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona · Cercle Catòlic de Gràcia
de Barcelona · Círcol Catòlic de Badalona · Cor de Marina de Badalona · Foment Hortenc de Barcelona · Foment Martinenc de Barcelona ·
Lluïsos de Gràcia de Barcelona · Lluïsos d’Horta de Barcelona · Orfeó Martinenc de Barcelona · Reial Cercle Artístic de Barcelona · Societat
Coral l’Espiga de les Corts de Barcelona · Societat Cultural L’Oliva de Badalona · Berguedà: Associació Cultural L’Esplai de l’Ametlla de
Merola · Conca de Barberà: Casal Montblanquí de Montblanc · Garraf: Casino Prado Suburense de Sitges · Els Xulius - Centre Social Ribetà
de Sant Pere de Ribes · Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú · Societat Cultural i Recreativa L’Aliança de Cubelles · Societat Recreativa
El Retiro de Sitges · Garrigues: Ateneu Popular Garriguenc de les Borges Blanques · Garrotxa: Centre Cultural Els Catòlics d’Olot · Centre
Cultural de les Preses · Orfeó Popular Olotí · Gironès: Ateneu de la Vall de Llémena de Cartellà · Casino Llagosterenc de Llagostera · Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG) · La Segarra: Ateneu Cultural de Guissona · La Selva: Casa del Poble de Blanes · Cercle Bredenc · Club
Marina Casinet de Lloret de Mar · Primer Casino de Blanes · Maresme: Associació Cultural Centre L’Amistat de Premià de Mar · Associació
Cultural Plataforma Odeòn de Canet de Mar · Ateneu Arenyenc d’Arenys de Mar · Ateneu Vilassanès de Vilassar de Mar · Casino del Masnou
· Centre Catòlic de Mataró · Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar · Centre Moral d’Arenys de Munt · Foment Mataroní de Mataró ·
La Concòrdia de Cabrils · La Massa Centre de Cultura Vilassarenc de Vilassar de Dalt · Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella
de Malgrat de Mar · Societat Cultural Sant Jaume de Premia de Dalt · Casal de Llavaneres de Sant Andreu de Llavaneres · Montsià: Centre
Obrer de la Sènia · Osona: Casino de Vic · Pallars Jussà: Associació de Cultura Comú de Particulars de la Pobla de Segur · Casal Cultural de
Tremp · Pla d’Urgell: Ateneu Golmesenc de Golmès · Ateneu Popular Plana d’Urgell de Mollerussa · Priorat: Ateneu Bisbalenc de la Bisbal
de Falset · Guiametans per l’Ateneu dels Guiamets · Ribera d’Ebre: La Unió Social de Flix · Ripollès: Casal Camprodoní de Camprodon ·
Cercle Campdevanolenc · Segrià: Ateneu Popular de Ponent de Lleida · Cercle de Belles Arts de Lleida · Orfeó Lleidatà de Lleida · Sícoris
Club de Lleida · Tarragonès: Ateneu de Tarragona · Terra Alta: Societat Unió Gandesana de Gandesa · Urgell: Ateneu Popular de la Fuliola
· Societat L’Ateneu de Tàrrega · Vallès Occidental: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa · Associació Benèfico-Instructiva.
ABI de Montcada i Reixac · Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès · Ateneu Terrassenc de Terrassa · Casal Cultural i Recreatiu de
Castellbisbal · Casal de Sant Pere de Terrassa · Centre Cultural El Social de Terrassa · Societat Coral La Unió Santcugatenca de Sant Cugat
del Vallès · Societat Cultural i Recreativa La Unió de Mas Rampinyo de Montcada i Reixac · Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca de Sentmenat · Sociedad Coral Recreativa El Ciervo de Sabadell · Vallès Oriental: Ateneu L’Aliança de Lliçà d’Amunt · Casal Cultural
Codinenc de Sant Feliu de Codines · Casino de Caldes de Caldes de Montbui · Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui

