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la federació d’ateneus de catalunya va aprovar a l’assemblea general d’enguany el pla estratègic 2014-2020 que marcarà 
els passos a seguir i els objectius de l’entitat. les prioritats establertes són consolidar-se com a referent del moviment, 
augmentar la base associativa i convertir els ateneus en motors de participació i cohesió social.

en portada

la federació d’ateneus aproVa el 
pla estratègic 2014-2020
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El Pla Estratègic estableix que la Federació 
treballarà en dos eixos principals. D’una 
banda per enfortir el moviment ateneístic, 
donant visibilitat del moviment, difonent 
les seves particularitats i aconseguint 
augmentar la base associativa, i de l’altra 
millorar les capacitats de la Federació a 
través dels serveis, l’augment de la interacció 
amb les entitats i la millora de la capacitat 
d’interlocució.

El Pla Estratègic es desplegarà en sis àmbits: 

territorialitat: ser presents a totes les 
comarques i fer una Federació més propera 
al territori.
 
foment dels valors: difondre i promocionar 
els valors de l’ateneïsme.

Visibilitat: difondre el fet associatiu 
ateneístic i assentar les bases per al seu 
estudi, coneixement i divulgació.

treballar en xarxa: establir projectes de 
cooperació entre els ateneus, des de la 
Federació amb altres col·lectius i dels ateneus 
en cooperació amb el seu entorn proper.

serveis: mantenir i augmentar els serveis per 
als federats i desenvolupar línies de treball 
innovadores orientades a ser capdavanters 
dins el moviment sociocultural català.

sostenibilitat: definir l’estructura de recursos 
que ha de garantir l’equilibri econòmic de la 
Federació al llarg dels propers anys.

El document aprovat és el resultat d’un 
any de reflexió, revisió crítica i recull 
d’opinions, suggeriments i contribucions de 
diferents grups d’interès. Així doncs, s’ha 
establert que la proximitat i el compromís; 
la independència i el sentit crític; i la 
transparència i la innovació són els trets 
identificatius de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

la comissió del pla estratègic

Per tal d’aconseguir complir amb els 
objectius marcats dins del Pla Estratègic 
s’ha proposat crear una comissió de 
seguiment que garanteixi el compliment 
dels terminis, el correcte desplegament 
de les accions i en valori els resultats.  
Aquesta comissió és el motor del Pla 
Estratègic, per aquest motiu es reunirà tres 
vegades l’any i està oberta a la participació 
de les entitats federades, i també hi 
participaran membres de la Junta 
Directiva de la Federació i representants 
de l’equip tècnic. Per aquest motiu us 
demanem formar-ne part.

El termini per inscriure’s a la comissió 
acaba el 4 de maig. Podeu enviar-nos 
un correu a ateneus@ateneus.cat 
amb el nom i el contacte de la persona 
representant de l’entitat interessada 
en formar part de la Comissió del Pla 
Estratègic.
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Visites a entitats 
federades i no federades
Federades:

· centre cultural de sarrià
 BARCELoNA (BARCELoNèS)

· centre moral (2) 
 ARENYS DE MUNT (EL MARESME)

· ateneu igualadí de la classe obrera (2)
 IgUALADA (ANoIA)

· casino de caldes 
 CALDES DE MoNTBUI (VALLèS oRIENTAL) 

· orfeó lleidatà 
 LLEIDA (EL SEgRIà) 

· l’avenç centre cultural 
 ESPLUgUES DE LLoBREgAT (BAIX LLoBREgAT)

· cercle bredenc 
 BREDA (LA SELVA)

· casino de Vic
 VIC (oSoNA)

· orfeó popular olotí 
 oLoT (LA gARRoTXA)

· els catòlics d’olot
 oLoT (LA gARRoTXA)

· ateneu, centre democràtic i progressista
 CALDES DE MoNTBUI (VALLèS oRIENTAL)

· amics de les arts i joventuts musicals 
 TERRASSA (VALLèS oCCIDENTAL)

· la Vicentina 
 SANT VICENç DELS HoRTS (BAIX LLoBREgAT)

No federades:

· ateneu de sant celoni
 SANT CELoNI (VALLèS oRIENTAL)

· el centre 
 PLA DEL PENEDèS (ALT PENEDèS)

· centre de banyeres
 BANYERES DEL PENEDèS (BAIX PENEDèS)

· societat coral obrera la glòria sentmenenca
 SETMENAT (VALLèS oCCIDENTAL)

Cercle Bredenc

L’Avenç  Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

Casino de Vic

passem comptespassem comptes
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noVes entitats federades

La Federació d’Ateneus compta a 31 de març amb 163 
entitats federades. L’Ateneu de Sant Celoni és la darrera 
incorporació.

club del directiu 

Durant el primer trimestre hem sumat 41 nous membres 
del Club del Directiu. En total 289 persones gaudeixen 
d’informació directa d’interès per a les entitats i es 

beneficien dels avantatges de ser-ne membres.

trobades territorials

La Federació d’Ateneus realitzarà durant el 2014 un seguit 
de trobades territorials amb entitats federades i amb 
entitats no federades. L’objectiu d’aquestes trobades és 

presentar i explicar els projectes i serveis de la Federació, i 
donar a conèixer tant a les entitats membres com a les que 
encara no ho són, els avantatges i oportunitats que ofereix la 
FAC. Fins ara hi ha programada la trobada a Terrassa per les 
comarques del Vallès occidental i oriental pel dia 5 d’abril. 
A través del web, el correu electrònic i el butlletí setmanal 
rebreu les properes convocatòries.

la junta directiVa es 
reuneix al territori

LLa Junta de la Federació ha establert que periòdicament 
celebrarà una reunió extraordinària en un dels ateneus 
federats. Durant aquests tres mesos n’ha celebrat dues, 

una a L’Avenç Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat i una 
al Casino de Vic.

passem comptespassem comptes
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CLUB
DEL
DIRECTIU

Informació exclusiva
i avantatges
per a directius

Sabem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una 
entitat, per això el Club del Directiu et fa la vida més fàcil. 
Tots junts, en xarxa, serem més forts! tota  la  informació  a : www.ateneus.cat

El teatre de l’Ateneu de Sant Celoni

Reunió de la junta de la Federació d’Ateneus a L’Avenç Centre 
Cultural d’Esplugues de Llobregat



assemblea general 

El passat dia 22 de febrer la Federació d’Ateneus va celebrar 
la seva Assemblea general ordinària al Casino de Caldes 
de Montbui que enguany celebra el seu 150è aniversari. 

Van assistir-hi un total de 33 entitats (el 20% dels associats) i 
56 persones.

Els temes més destacats aprovats durant l’Assemblea van ser el 
nou Pla Estratègic 2014-2020 i la guia del Bon govern. Aquesta 
guia, elaborada a partir del recull d’un seguit de recomanacions 
que volen ser d’ajuda per millorar el funcionament de les 
entitats, es basa en el foment de la transparència de les 
entitats, la innovació i la democràcia participativa com a pilars 
essencials per garantir el correcte funcionament dels ateneus i 
associacions catalanes. 

A l’Assemblea es van ratificar els nous canvis en la Junta 
Directiva de la Federació amb la incorporació de l’Hèctor Fort, 
del Centre de Lectura de Reus, com a nou vocal en substitució 
d’Enric Tricaz, també del Centre de Lectura de Reus.

Una novetat important d’enguany ha estat l’aprovació de les 
noves quotes:
Fins a 200 socis: 262,00 ¤
Entre 200 i 500 socis: 367,00 ¤
Més de 500 socis: 472,00 ¤
Quota d’entrada: 200,00 ¤

Després de l’Assemblea es va celebrar un dinar amb els 
representants de les entitats assistents amb la presència de 
Jordi Solé, Alcalde de Caldes de Montbui.

Podeu consultar la Memòria 2013 aprovada durant l’Assemblea, 
l’estat de comptes i descarregar-vos tant el Pla Estratègic 2014-
2020 com la guia del Bon govern al web de la Federació.

Assemblea General Ordinària al Casino de Caldes de Montbui.

passem comptes
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l’exposició «teatres en 
risc» als ateneus

El Casal de Vilafranca del Penedès, el Centre de Sant 
Vicenç de Sarrià de Barcelona i els Lluïsos de gràcia de 
Barcelona han acollit l’exposició «Teatres en risc» de 

l’observatori d’Espais Escènics. Aquesta mostra recull part de 
la seva tasca realitzada des de l’any 1997 quan es van fundar. 
A través d’una col·lecció de mapes teatrals s’explica la història 
del territori i de les ciutats a través dels seus teatres. 

Consta de tres recerques: la ciutat de Barcelona i els seus 
teatres, els ateneus i els seus teatres i «altres» teatres.  
Trobareu més informació sobre aquesta exposició i com 
acollir-la al web de la Federació. El cost de l’exposició és 
gratuït, només s’ha de costejar el transport.

l’alZinar de masquefa 
daVant de nous reptes

Després de mesos d’analitzar i dialogar la Junta Directiva 
i els socis de L’Alzinar de Masquefa han decidit 
emprendre una nova etapa de reforma de l’entitat 

que gira entorn a la cultura, l’esport i l’esperit social. La 
conclusió és clara però complexa: «cal reactivar el patrimoni 
per garantir la supervivència de l’entitat».

Aquesta reforma inclou fer més sostenibles les infraestructures 
de la piscina i la pista descoberta.  Calen tres accions: més 
autosuficiència generant recursos propis especialment amb 
la pista esportiva  –l’aposta és el pàdel i els esports d’estiu i 
sorra–; convertir la zona situada entre l’edifici de l’Alzinar i la 
pista i la piscina, en l’Espai Social Verd, un lloc de trobada de 
socis, no socis, esportistes i famílies; i reformar íntegrament 
la piscina, amb una inversió econòmica de 40.000 ¤ per 
tornar a obrir l’estiu del 2014. 

L’Alzinar engega un canvi d’època important, un moment 
clau en què han decidit actuar i invertir per garantir la 
supervivència de l’entitat.

acaben els actes de 
celebració del centrenari a 
arenys de munt

El 8 de gener de 2014 es posava punt i final a la 
celebració dels actes del «Centrenari», el Centenari del 
Centre Moral d’Arenys de Munt que havien començat 

just el dia 8 de gener de 2013. Durant els actes que s’han dut 
a terme per commemorar aquest centenari s’ha volgut fer 
referència al passat, el present i el futur de l’entitat.
La filosofia de l’entitat durant aquests cent anys ha estat 
promocionar la cultura i ser un punt de trobada per a joves i 
no tan joves, amb el convenciment que seguiran adaptant-se 
als nous temps.

Aquesta etapa es tanca també amb un canvi de Junta, 
d’aquesta manera la presidenta de l’entitat Montserrat 
Fontbona dóna pas a Maria àngels gros.
 

l’icub atorga una ajuda 
per rehabilitar 4 entitats 
federades

L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona ha 
impulsat per segon any consecutiu el programa de 
rehabilitació d’auditoris i teatres d’entitats culturals 

sense afany de lucre. Enguany ha concedit subvenció a cinc 
ateneus de Barcelona, quatre dels quals estan federats: 
Centre Moral i Instructiu de Gràcia (3.990 ¤), Foment Hortenc 
(101.238 ¤), Lluïsos d’Horta (324.595 ¤) i Lluïsos de Gràcia 
(1.283.864 ¤).

Les entitats destinaran aquesta ajuda a les reformes 
d’adequació dels espais a les normatives vigents. Lluïsos de 
gràcia ho destinarà a la reforma general de l’edifici per tal 
d’aconseguir la Llicència d’Activitats, l’ajut equival al 45% de 
la reforma. El Centre Moral de gràcia ho destinarà a la compra 
d’equipament tècnic pel teatre. I Lluïsos d’Horta renovarà la 
sala de butaques del teatre.

L’any 2013 van rebre aquest ajut els Lluïsos d’Horta, el Centre 
Cultural de Sant Vicenç de Sarrià i el Centre Moral de gràcia.

entitats
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Imatge del projecte de reforma de l’Alzinar
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*La visita al Born no inclou la visita guiada al jaciment ni a l’exposició. Es fa una visita des del balcó.
** La visita a l’interior de l’Ateneu Barcelonès també és a part (40¤/15 persones) inclou visita guiada amb un historiador + audiovisual.

catàleg impulsa’t

El Catàleg Impulsa’t és una eina que té com a objectiu facilitar-vos, actuacions en viu, conferències, xerrades i 
exposicions, entre altres per programar i oferir als vostres socis. De manera trimestral destacarem dins de l’infoFAC 
algunes de les activitats que també podeu consultar al web a l’apartat Catàleg Impulsa’t.

 si teniu activitats que poden ser d’interès per altres ateneus, feu-nos-les arribar a través del correu electrònic 
o omplint el formulari que trobareu al web.

concert de guitarra amb rubén caneiro 
martíneZ
Recital de guitarra de la mà del guitarrista ferrolès Rubén Caneiro 
Martínez, comprès principalment per diferents compositors catalans 
i andalusos dels períodes musicals del Romanticisme i del segle XX. 
També hi ha la possibilitat de contractar el duet Anchos amb el 
guitarrista Víctor Mendoza.

preus especials pels ateneus:
concert com a solista: 150 ¤ (IVA inclòs) 
concert duet anchos: 250 ¤ (IVA inclòs)
contacte: 679 828 269 / rubas_@hotmail.com

1714 – 2014: l’eVolució de la societat 
ciVil catalana
Coincidint amb la celebració del Tricentenari dels fets de 1714 que es 
commemora aquest any hem organitzat una sèrie de conferències 
encaminades a explicar els fets i la història d’aquests 300 anys des 
del punt de vista de l’organització de la societat civil i el naixement 
dels ateneus fa més de 200 anys.

preu conferència: 75 ¤+ desplaçament / preu ruta: 75 ¤ (IVA inclòs) 
La ruta inclou la visita al Born Centre Cultural* + Ruta Ateneus Ciutat 
Vella**  (durada aproximada de 3 hores), màxim 25 persones. La 
visita a l’interior de l’Ateneu Barcelonès a part i inclou visita guiada 
amb un historiador + audiovisual (40 ¤ /15 persones) 
contacte: FAC- ateneus@ateneus.cat - 932 688 130

esborrat pel feixisme 
Esborrat pel feixisme és un projecte que vol ser un exercici de 
recuperació històrica per tal de rescabalar part de la memòria 
cinematogràfica de la guerra Civil que la dictadura franquista va 
intentar amagar i destruir. Els autors s’ofereixen a venir a les entitats 
a explicar-vos el projecte. 

preu: gratuït
contacte: joaquim@dinamicenginy.com – 656 325 582
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Exposició «Catalunya terra d’ateneus».

«catalunya, nació de pau»
És una proposta innovadora, agosarada i rigorosa, fruit del treball 
que, un grup divers de persones de l’àmbit de la cultura de la pau 
a Catalunya, han dut a terme en el seminari Estat de Pau, organitzat 
pel Col·lectiu Pau i Treva. Si voleu us ho poden venir a explicar a la 
vostra entitat.

preu: Despeses de transport + dietes (si fos el cas) 
contacte: Joan Contijoch (joan.contijoch@gmail.com) 

«catalunya, terra d’ateneus»
L’exposició «Catalunya, terra d’ateneus» va néixer amb la clara 
voluntat de donar a conèixer els moments claus de la història 
del moviment. Al llarg de l’exposició, s’explica quan i quin va ser 
l’origen dels  ateneus, com es van haver d’adaptar als constants 
canvis polítics, socials i econòmics i com van arribar a ser claus en el 
foment i difusió de la cultura catalana.

preu: 1.800 ¤ + quilometratge 
contacte: ateneus@ateneus.cat

teatres en risc
L’observatori d’Espais Escènics, ha realitzat una exposició que recull 
part de la seva tasca realitzada des de l’any 1997 quan es van fundar. 
L’exposició vol mostrar la feina feta per l’observatori relacionada 
amb l’estudi del lloc del teatre a Catalunya representat a través d’una 
col·lecció de mapes teatrals. 

preu: gratuïta (hi ha la possibilitat que des de l’observatori us facin 
un plafó específic del vostre teatre amb un cost de 75 ¤).
contacte: Ivan Alcázar docus24@gmail.com



serVei 
d’assegurances 

El Servei d’Assegurances de la Federació és un dels més 
utilitzats per les entitats. I és que a través de l’atenció 
personalitzada permet resoldre dubtes sobre la 

contractació, comparar pòlisses i ampliar o reduir cobertures 
en funció de les necessitats de cada una de les  entitats.

El servei compta amb l’assessorament gratuït i inclou una 
visita per avaluar les instal·lacions i l’elaboració d’un 
informe bàsic de forma gratuïta. I la gestió de la contractació 
d’assegurances es realitza a preus especials per a entitats.

Arç Cooperativa és qui ofereix el servei i garanteix 
assegurances ètiques i solidàries.

serVei 
de subVencions 

La Federació ofereix servei de gestió integral de 
subvencions per entitats federades.Si teniu dubtes, 
necessiteu ajuda per presentar la documentació o per 

realitzar una justificació, us podem ajudar. L’assessorament 
és gratuït i la gestió es fa a preus especials.

experiència de serveis:

«La nostra experiència en el tema assegurances 
és bona. Representa, primer, un estalvi important 
respecte a les assegurances anteriors i en el nostre 
cas ha representat un estalvi d’uns 900 euros 
anuals. El tracte ha estat correcte i afable i sobretot 
ens ha solucionant  totes les incidències que 
puguin sortir. Evidentment és una cooperativa que 
intenta donar un millor servei que les companyies, 
i personalment hem rebut un tracte més directe 
i de molt bona qualitat. En un principi ens va 
costar força fer aquest canvi, ja que portàvem 
molts anys amb les altres companyies. Però us puc 
assegurar que el canvi ha estat molt favorable. 
Podríem resumir el servei com un estalvi econòmic 
important i sobretot un bon tracte i resolució de 
tots els temes plantejats. Des de la FAC s’ha fet una 
bona feina en aquest sentit.»

carlos pablos, president el centre moral de gràcia

2 serVeis
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SONOSTUDI AUDIOVISUALS i línia, CMYK i Pantone 287 C, Positiu

> sonostudi
ofereix serveis audiovisuals, tant de lloguer de material com de realització d’esdeveniments en directe. 
Proporciona l’assessorament tècnic necessari per a l’equipament audiovisual de qualsevol sala o espai i la 
possibilitat de fer-ne la instal·lació completa.

descompte del 20% per a federats.
contacte: Toni Pelegrín 
933 001 630 / 670 240 972 
comercial@sonostudi.com

> incorpora
L’ASSoCIACIÓ RECoLLIM i LA FUNDACIÓ CoMTAL gestionen el Programa d’Integració Laboral INCoRPoRA, un servei 
de recursos humans gratuït d’integració de persones en risc d’exclusió social.

gestió gratuïta
contacte: Laura Figueras
(Assoc. Recollim) 
931 061 728 
laura.figueras@recollim.org

nou catàleg
de serVeis 2014

Us hem fet arribar el nou Catàleg de Serveis 2014 amb 
totes les novetats sobre els serveis, els avantatges i els 
convenis amb empreses que té signats la Federació.

L’objectiu d’aquest Catàleg és ser una eina útil per ajudar 
a les entitats a adaptar-se a les necessitats i exigències 
canviants del seu dia a dia. S’hi poden trobar serveis gratuïts 
oferts per la Federació i preus especials per contractar 
empreses amb les quals hem signat convenis. I, enguany, 
a més, tenim assessorament personalitzat en matèria 
fiscal, jurídica, lingüística, comunicativa, d’assegurances, 
subvencions, dinamització cultural, eficiència energètica i 
arquitectura i enginyeria. Aquests serveis també ofereixen 
gestions específiques a preu especials.

Per aquest 2014 us hem preparat un ampli ventall d’ofertes 
culturals. I per als dirigents d’entitats, El Club del Directiu, 
fet a mida amb informació, recursos, propostes i activitats 
pensades exclusivament per fer-los la gestió de l’entitat 
més fàcil. Com sempre, us mantindrem informats de les 
novetats a través del web de la Federació i els butlletins 
electrònics setmanals.

Podeu descarregar el Catàleg de Serveis 2014 en format PDF 
al web: www.ateneus.cat 



curs de fundraising

A través de la plataforma d’Amics dels Ateneus la 
Federació ha dut a terme un curs de formació on-line 
en fundraising (captació de fons) de 15 hores on han 

participat 16 persones.

l’experiència del curs:

«Una vegada finalitzat el Curs de Frundaising 
promogut per la FAC, vull dir que ha estat molt 
interessant. Felicito a la Federació aquesta 
iniciativa i a la professora Irene Borràs i 
m’agradaria encoratjar-vos a promoure més cursos 
d’aquest tipus per aprofundir més en temes de 
formació que ens afecten com a ateneus. Moltes 
gràcies.»

jaume pieres, president de el centre, 
ateneu democràtic i progressista de caldes de montbui.

espai a, en marxa una 
noVa edició!

La tercera edició de l’Espai A ja està en ple funcionament. 
Un total de 15 entitats federades hi participen. Podeu 
trobar tota la informació al web: www.espaia.cat

beca d’inVestigació 
històrica «terra 
d’ateneus»

Sis projectes opten a la beca d’estudis «Terra d’ateneus» 
convocada per primera vegada per la Federació 
d’Ateneus i l’Institut d’Estudis Ramon Muntaner. El 

premi, dotat amb 3.000 euros es donarà a conèixer a través 
del web de la Federació.

exposició «catalunya, 
terra d’ateneus»

La itinerància de l’exposició sobre el passat, el present 
i el futur dels ateneus catalans, continua. Durant el 
2014 s’ha pogut veure a Vic i a Igualada. Consulteu les 

properes inauguracions al web de la FAC. Si voleu acollir-la 
podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

breus
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TRAMPA MORTAL
GRUP DE TEATRE D’AMics DE LEs ARTs 

26 D’AbRiL / 22:00H
L’ATEnEU L’ALiAnçA
DE LLiçà D’AMUnT 
27 D’AbRiL / 18:00H
L’AvEnç D’EsPLUGUEs

MÚsicA ... 
A EscEnA
AssOciAció MUsicAL PAU cAsALs

27 D’AbRiL/18:00H
TEATRE DE L’AMETLLA
DE MEROLA

sOMDAnsA 
EsbART DAnsAiRE DE MOLLET

27 D’AbRiL / 19:00H
L’ATEnEU DE sT. jUsT
DEsvERn

POLÍTicAMEnT
incORREcTE
sOTAcAbinA TEATRE

27 D’AbRiL / 18:00H
LA cATE DE fiGUEREs

Teatre Música Dansa Teatre

PODEU cOnsULTAR TOTA LA PROGRAMAció DE TEATRE, DAnsA, MÚsicA i cAnT DE L’EsPAi A i cOMPRAR LA vOsTRA EnTRADA On-LinE A www.EsPAiA.cAT 



Durant els dies 21, 22 i 23 de març 10 representants 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya i de quatre 
entitats federades han visitat els ateneus d’Astúries 

i Cantàbria. 

Al llarg d’aquests tres dies han pogut visitar l’Ateneo 
Jovellanos i l’Ateneo obrero de gijón, l’Ateneo obrero de 
Villaviciosa, el Casino de Llanes, el Círculo de Recreo de 
Torrelavega i l’Ateneo de Santander. Aquestes visites han 
servit per conèixer la realitat d’aquestes entitats, intercanviar 
experiències i compartir tant les seves inquietuds com les 
seves il·lusions.

L’Ateneo obrero de gijón, per exemple, expressava la seva 
preocupació per rejovenir la seva base social, el casino 
de llanes va destacar que en un termini de quinze anys 
acaba la concessió que l’ajuntament els va fer del local i 
l’Ateneo de Villaviciosa mostrava les ganes que tenen de 
remodelar el seu teatre, actualment en ruïnes, gràcies a un 
ajut econòmic que l’ajuntament ha aprovat aquest any.

A banda de l’intercanvi d’experiències, els representants 
catalans van poder gaudir de les activitats programades 
amb visites guiades per les diferents poblacions, una visita 
a una sidreria típica d’Astúries i, en el cas de l’Ateneo de 
Santander, un dinar conjunt amb la seva junta directiva.

En aquesta ocasió, la planificació de la ruta va comptar amb 
la col·laboració del Centro Asturiano de Barcelona, que va 
fer d’enllaç amb alguns dels ateneus d’Astúries.

especial
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POLÍTicAMEnT
incORREcTE
sOTAcAbinA TEATRE

27 D’AbRiL / 18:00H
LA cATE DE fiGUEREs

PODEU cOnsULTAR TOTA LA PROGRAMAció DE TEATRE, DAnsA, MÚsicA i cAnT DE L’EsPAi A i cOMPRAR LA vOsTRA EnTRADA On-LinE A www.EsPAiA.cAT 

Els representants de la FAC i els ateneus federats

Visita als ateneus
d’astúries i cantàbria

l’experiència dels participants:

«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». 

montserrat morera i ricard julià, 
del centre cultural sant Vicenç de sarrià 

El relat de la seva experiència pot llegir-se íntegrament al web 
amics dels ateneus www.amicsateneus.cat 
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premi espai a
al millor projecte escènic multidisciplinari 
amateur de catalunya 

S’ha convocat la primera edició del Premi Espai A 
al millor projecte escènic amateur de Catalunya, 
amb l’objectiu d’impulsar la producció i el 

muntatge escènic dels textos proposats per l’organització 
que combinin qualitat, creativitat i multidisciplinarietat. El 
termini màxim de presentació de projectes finalitza el 2 de 
maig de 2014 (inclòs aquest), i el guanyador es farà públic 
durant l’acte de cloenda de l’Espai A 2014 el proper 1 de juny 
a l’Associació Cultural i Recreativa de Fals.

Aquest premi, convocat per l’Espai A, la xarxa d’arts 
escèniques amateurs, va dirigit a associacions de caràcter 
amateur que presentin un projecte escènic, dels quals es 
valorarà el seu interès artístic, qualitat, multidisciplinarietat 
i viabilitat.

Les companyies poden presentar els seus projectes explicant 
la seva proposta, per tal d’optar a una dotació econòmica 
màxima de 6.000 euros per materialitzar l’espectacle. A 
més, la companyia l’estrenarà a la Fira Mediterrània de 
Manresa d’aquest 2014, que se celebrarà del 9 al 12 d’octubre. 
L’espectacle es representarà als ateneus que formen part de 

l’Espai A, i durant el procés de materialització del projecte 
el grup guanyador tindrà l’assessorament d’un professional 
que l’orientarà en tots els aspectes artístics. Per garantir la 
multidisciplinarietat de l’espectacle, les bases contemplen 
que els grups puguin implicar-se amb altres associacions, 
per presentar així una proposta conjunta.

El projecte artístic ha d’estar basat en una peça teatral, que 
els participants poden escollir entre Terra Baixa, d’àngel 
guimerà; La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de 
Sagarra; Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter o bé 
Antaviana de Pere Calders i Dagoll Dagom.

Tota la informació i les bases les podeu consultar a través de 
la pàgina web www.espaia.cat.

CONVOCATÒRIA 2014

TERMINI: 
2 DE MAiG

2014

projectes
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