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Aquest projecte es va posar en marxa 
des de la FAC per primera vegada el 
2012 amb l’objectiu de promoure una 
iniciativa que des de moltes entitats 
ja s’estava duent a terme: becar o 
ajudar econòmicament alguns socis 
mitjançant l’exempció de la quota o 
descomptes en les activitats.
El projecte és va ampliar amb la signa-
tura amb Càritas d’un conveni de 
col·laboració a través del qual aquesta 
entitat es comprometia a posar en 
contacte persones en situació de risc 
i dificultats econòmiques, però amb 
inquietuds culturals, amb entitats que 
oferissin places becades per participar 
en les seves seccions o activitats.

Durant aquest primer any es van oferir 
un total de 34 places en quatre enti-
tats federades: lluïsos d’horta de 
Barcelona (7 places), lluïsos de gràcia 
de Barcelona (7 places), Centre Cultural 
sant Vicenç de sarrià de barcelona (9 

places) i Associació Cultura recreativa 
de Fals (11 places).

Per a aquest any 2013 el projecte «Tots 
hi tenim lloc» ja s’ha posat en marxa 
amb algunes modificacions i millores. Per 
aquest motiu es desenvoluparà en tres 
fases, corresponents a tres trimestres, per 
tal que les entitats puguin anar oferint 
les places de les activitats en funció de les 
seves necessitats. 

Les persones beneficiàries de les ajudes 
poden arribar a l’entitat a través de Càritas 
o si es detecten des del mateix ateneu. 
el cost de l’activitat i la quota de soci 
l’assumeixen la Federació d’Ateneus i 
l’entitat respectivament, tot i que una 
part del cost de l’activitat recau en l’usuari. 
Per a l’entitat, becar un soci en una activi-
tat implica subvencionar la quota de soci, 
mentre que la Federació es farà responsa-
ble del 80 % de la quota d’activitat sempre 
que aquesta no superi els 30€ mensuals.

Com participar-hi?
Les entitats federades teniu dues maneres 
de participar:
-Oferint 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. Per fer-ho, cal 
omplir una fitxa que trobareu al web de 
la Federació: www.ateneus.cat
-Fent arribar a la FAC les places que 
actualment ja es bequen des de l’ateneu. 
Per fer-ho podeu omplir el formulari 
que trobareu al web de la Federació:
www.ateneus.cat

a Federació d’Ateneus porta a terme per segon any consecutiu el projecte «Tots hi tenim lloc» de cohesió social 
i lleure que ofereix les activitats dels ateneus a persones en risc d’exclusió. l’objectiu del projecte és acostar i 
integrar aquestes persones a la societat a través dels ateneus i les entitats culturals sense ànim de lucre.

L

en porTAdA

«ToTs hi Tenim lloC»
el projeCTe soCiAl de lA FederACió

Terminis per pArTiCipAr:

1r trimestre (gener-febrer-març):
fins el 10 d’abril de 2013;

2n trimestre (abri-maig-juny):
 fins el 10 de juliol de 2013;

3r trimestre (setembre-octubre-novembre-
desembre): fins l’11 de desembre de 2013.
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VisiTes Al TerriTori
urant els mesos de gener, febrer i març de 2013 
s’han visitat un total de 17 entitats federades:

· Centre Agrícola de sant sadurní d’Anoia
 ALT PENEDèS

· Centre moral d’Arenys de munt 
 MARESME

· lluïsos de gràcia de barcelona 
  BARCELONèS

· Centre Fraternal de palafrugell
 BAIx EMPORDà

· Ateneu de sant just desvern
 BAIx LLOBREgAT

· Casino llagosterenc de llagostera
  gIRONèS

· Foment mataroní de mataró
 MARESME

· la passió d’esparraguera
 BAIx LLOBREgAT

· Ateneu popular de ponent de lleida
 SEgRIà

· societat obrera de móra d’ebre
 LA RIBERA D’EBRE

· Casal de sant pere de Terrassa
 VALLèS OCCIDENTAL

· Amics de les Arts i joventuts musicals de Terrassa
 VALLèS OCCIDENTAL

· societat Coral erato de Figueres
 ALT EMPORDà

· Casino menestral Figuerenc de Figueres
 ALT EMPORDà

· patronat de la Catequística de Figueres
  ALT EMPORDà

· Ateneu de sant boi de llobregat 
 BAIx LLOBREgAT

D
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La Passió d’Esparraguera
Baix Llobregat

Centre Moral d’Arenys de Munt 
Maresme

Patronat de La Catequística de Figueres
Alt Empordà

Centre Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia
Alt Penedès

pAssem CompTes infoFAC 27 abril 2013
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noVes enTiTATs
FederAdes

urant els primers mesos del 2013 s’han incor-
porat a la Federació la societat unió gandesana 
de gandesa a la Terra Alta i l’orfeó lleidatà de 
Lleida.

més de 200 membres
del Club del direCTiu

n total de 212 directius i directives ja es 
beneficien dels avantatges de ser del Club del 
directiu.

El Club del directiu permet als seus membres estar informats 
en tot moment sobre subvencions i ajuts a través d’SMS al 
mòbil, rebre la revista Ateneus directament a casa de forma 
gratuïta, l’infoFAC en versió digital al correu electrònici el 
butlletí electrònic infodirectius cada dimarts.
 
A més a més, els membres del Club tenen preus especials 
en assegurances de salut, vida i vehicles; descomptes en 
oci i cultura i, periòdicament, poden obtenir invitacions i 
ofertes exclusives en turisme ateneístic, cultura i oci. Tota 
aquesta informació la podeu trobar al web de la Federació.

Ser del Club és gratuït i per formar-ne part només s’ha 
d’omplir la butlleta que trobareu al web de la Federació.

dinAmiTzAdors
CulTurAls 2013

em començat el 2013 posant de nou a disposició 
de les entitats el servei de dinamitzadors 
Culturals. L’objectiu d’aquest servei és ajudar 
les entitats a afavorir la programació eficient 

d’activitats i millorar la gestió optimitzant els seus recursos.

Un equip de dinamitzadors culturals coordinat des de la FAC 
està treballant per afavorir la programació eficient d’activitats 
innovadores a partir dels recursos disponibles de diferents 
entitats d’arreu del territori.

Actualment hi ha 3 entitats que hi estan participant: el Cercle 
Campdevanolenc de Campdevànol, l’Ateneu Arenyenc 
d’Arenys de mar i la societat Coral diadema Corberenca de 
Corbera de llobregat.

El servei inclou l’assessorament individualitzat durant un 
període de cinc mesos per analitzar l’entorn de l’entitat 
i detectar noves oportunitats d’activitat; donar suport a 
la junta per generar noves seccions o activitats i promoure 
l’adaptació al canvi d’hàbits i costums de participació i consum 
cultural; facilitar espais de trobada per fomentar la relació 
entre altres agents de l’entorn; aportar eines que facilitin la 
gestió eficient de les activitats; facilitar l’apropament de les 
activitats a nous col·lectius (joves, infants…).

El servei té un cost de 115 € mensuals i una durada de 5 
mesos. Podeu obtenir més informació de com contractar-
lo contactant amb la FAC a través dels canals habituals: 
ateneus@ateneus.cat i 932 688 130.
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rehAbiliTACió de
TeATres A bArCelonA

Ajuntament de barcelona, a través de 
l’institut de Cultura de barcelona (ICUB), va 
concedir l’any 2012 més d’un milió d’euros a 
quatre entitats de la ciutat per tal de rehabilitar 

els seus teatres. Aquesta subvenció permetrà als lluïsos 
d’horta, el Centre Cultural de sant Vicenç de sarrià, el 
Centre moral de gràcia i els lluïsos de gràcia adequar els 
seus teatres i obtenir la llicència d’activitats.

L’Ajuntament de barcelona va comprometre’s a ajudar 
en els propers anys les entitats de la ciutat concedint un 
milió d’euros anuals en matèria de recuperació i adequació 
de teatres. Enguany encara no han estat publicades la 
convocatòria, però us mantindrem informats a través 
del web i del butlletí InfoDirectius que reben les entitats 
federades i els membres del Club del directiu. Per ser del 
Club també us enviem un SMS amb la informació de les 
convocatòries de subvencions.

eFiener
ConTrACTACió ConjunTA

l dia 22 de març es va acabar el termini per 
participar en el procés de contractació conjunta 
de l’electricitat que la Federació d’Ateneus, a 
través de l’empresa Efiener, està duent a terme 

per tal d’aconseguir un preu més baix en l’electricitat per a 
les entitats federades.

En total hem sumat més d’1.400.000 kw/h de consum. I en 
breu començarà la negociació que permetrà a les entitats 
una reducció del cost de la factura elèctrica. 
Si voleu tenir més informació sobre aquest tema, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres: ateneus@ateneus.cat

iTinerànCiA de 
l’exposiCió «CATAlunyA, 
TerrA d’ATeneus»

esprés d’estar exposada durant dos mesos 
al museu d’història de Catalunya i visitar 
Arenys de munt el mes de febrer, l’exposició 
«Catalunya, terra d’ateneus» comença la seva 

itinerància, que durant dos anys la portarà a través de tot el 
territori català. Podeu demanar acollir l’exposició posant-
vos en contacte amb la Federació d’Ateneus.

Al web trobareu tota la informació i els requisits tècnics per 
acollir-la.

esTudi d’equipAmenTs
a diputació de barcelona ha concedit una 
subvenció a la Federació d’Ateneus per realitzar 
un estudi d’equipaments a les entitats de la 
província de Barcelona. Aquest ajut arriba 

després de la petició de la FAC de dur a terme aquest estudi 
per tal de recollir les necessitat de les entitats culturals 
sense ànim de lucre.
D’aquesta manera es poden tenir dades actualitzades de 
les obres i reformes necessàries per adequar els espais 
dels ateneus a les normatives. Aquesta dada servirà com 
a referència per tal que l’administració sàpiga el cost de 
reformar i adequar aquests espais.

L’

E
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Exposició «Catalunya, terra d’ateneus»
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AUTOCARS DE 30 A 75 PLACES AMB CINTURONS DE SEGURETAT

OFERTA EXCLUSIVA ASSOCIATS FEDERACIÓ:

FINS EL 10% DE DESCOMPTE!!!

DURÀ AUTOCARS, S.L.U.                                C/ Santa Carolina, 40, 08025 Barcelona
Tel.  93 594 02 31            Fax 93 594 69 69  info@autocarsdura.com          www.autocarsdura.com

TrobAdA d’enTiTATs el 
diA 4 mAig A l’ATeneu
de sAnT jusT desVern 

n motiu del trentè aniversari de la FAC s’ha 
organitzat, el dia 4 de maig a l’Ateneu de 
sant just desvern, una jornada dedicada a les 
entitats federades amb debats i presentacions 

destinades a ajudar a millorar la gestió de vostres entitats.
Reserveu-vos aquest dia, us farem arribar més informació 
durant les següents setmanes.

reunió Amb l’AlCAlde
de bArCelonA

a Federació es va reunir amb l’alcalde de 
barcelona, xavier Trias, per valorar i parlar 
de la tasca dels ateneus a la ciutat i de com 
l’Ajuntament i les entitats culturals poden 
col·laborar per mantenir el teixit social i cultural 
de Barcelona. 

enTreVisTA Amb 
FrAnCinA VilA, regidorA
d’horTA-guinArdó 

esprés d’engegar les rutes de Turisme 
Ateneístic a Catalunya, la Federació es va 
reunir amb els tècnics municipals d’horta-
guinardó per tal de presentar el projecte 

d’una ruta turística al barri d’horta. En aquesta reunió 
el districte va comprometre’s a incloure, en les rutes que ja 
existeixen al barri, els tres ateneus que en formen part: el 
Foment Hortenc, els Lluïsos d’Horta i l’Ateneu Hortenc. Podeu 
llegir una entrevista amb la regidora Francina Vila al web de 
la Federació, on parla sobre el seu projecte turístic i de com 
pot relacionar-se amb les rutes que impulsa la FAC a través 
dels Amics dels Ateneus.

L

“Continuem 
construint el futur”
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AssembleA 
generAl 
de soCis 
2013

issabte 16 de febrer la 
Federació d’Ateneus va 
celebrar la seva Assem-
blea general de socis al 

Centre moral d’Arenys de munt, on 
van assistir-hi representants de 34 
entitats i 54 persones.

l’Assemblea general és l’òrgan 
sobirà de la FAC on es decideixen i 
aproven les mesures i actuacions per 
a l’any en curs. En aquesta ocasió es 
van aprovar, entre altres punts: el 
nou projecte de la FAC per al 2013, 

que inclou la redacció del llibre dels 
ateneus, la itinerància de l’exposició 
«Catalunya, terra d’ateneus», donar 
continuïtat als serveis oferts als fede-
rats, impulsar el Turisme Ateneístic, 
la celebració del trentè aniversari de 
la Federació i no variar les quotes de 
soci de l’any anterior.

De la inquietud dels assistents es va 
demanar a la Federació un posi-
cionament consensuat sobre donar 
suport al dret a decidir. Per aquest 
motiu es va votar i aprovar donar 
suport a les iniciatives que, des de 
les entitats promotores, es duguin a 
terme per tal d’aconseguir en un futur 
el dret a decidir. L’escenari escollit per 
fer aquesta votació no podia ser més 
encertat, el Centre moral d’Arenys 
de munt, que compleix enguany el 
centenari de la seva fundació i és, a 
més a més, l’espai on es va celebrar la 
primera consulta popular per la inde-
pendència de Catalunya, l’any 2009.

Un cop finalitzada l’Assemblea va tenir 
lloc un dinar amb les entitats assis-
tents i els representats del Centre 
Moral d’Arenys de Munt, on també 
va assistir-hi el director general de 
Cultura popular, Associacionisme i 
Acció Culturals de la generalitat de 
Catalunya, lluís puig. Fent referència 
al centenari de l’entitat, Puig va voler 
felicitar el Centre moral per la seva 
tasca i el seu compromís social i va 
recordar que els ateneus, «som escola 
de ciutadans i som imprescindibles». 

Per concloure la trobada, el president 
de la Federació, salvador Casals, va 
entregar a montserrat Fontbona, 
presidenta del Centre Moral, un record 
commemoratiu del centenari, tot agra-
int l’esforç i el treball fets durant tots 
aquests anys i la tasca desenvolupada 
en aquests darrers temps, i pel suport 
que s’ha donat a la Federació des de 
l’entitat.

D
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l’Assemblea general de socis de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya ha aprovat per àmplia majoria donar suport 
al dret a decidir. És la primera vegada que la Federació es 
posiciona oficialment i de forma consensuada a favor del 
lliure exercici del dret a decidir per part de la ciutadania.
 
Cada vegada són més els sectors econòmics i socials que 
es posicionen a favor d’avançar democràticament cap al 
lliure exercici del dret a decidir. I els ateneus, aglutina-
dors del teixit social i representants de la cohesió del 
territori des de l’agrupació de les persones, fa gairebé 200 
anys que treballem com a creadors de consciència social; 
hem fet d’Estat quan l’Estat no tenia estructura ni capacitat, 
i ara seguim treballant en xarxa, promocionant la cultura i 
la llengua catalanes, i interpel·lant els dirigents del nostre 
país quan considerem que és necessari. I ara és un d’aquests 
moments: volem unir-nos al reclam de la societat civil de 
base a favor del dret a decidir.
 
Donem suport als valors de la democràcia i creiem que el dret 
a decidir està lligat a la millora de les condicions individuals 
i col·lectives dels ciutadans i ciutadanes, que són la nostra 

força i la nostra base. És una qüestió democràtica, un dret 
que sembla assumit per una gran majoria de la ciutadania 
catalana, de llengües i procedències diverses.
 
Poder expressar en llibertat la voluntat individual sobre el 
futur del poble al qual es pertany és un dret indiscutible que 
qualsevol persona hauria de poder exercir. No estem decla-
rant cap guerra, no volem aixecar cap mur, volem poder 
expressar lliurement la voluntat d’un poble que clama 
per opinar sobre el seu futur.
 
Així doncs, la Federació d’Ateneus de Catalunya es posicio-
na a favor de la convocatòria d’un referèndum o consulta 
al poble de Catalunya com a subjecte polític, per tal de 
saber què vol la ciutadania sobre el seu futur en relació a 
l’Estat espanyol.
 
Creiem que el món ateneístic és, de nou, indispensable per 
afrontar els reptes socials del moment actual, i oferim els 
nostres recursos humans i d’infraestructures a la societat, per 
tal de poder exercir un dret que considerem fonamental per 
a construir la Catalunya del futur.

7

espeCiAl AssembleA generAlinfoFAC 27 abril 2013

dreT A deCidir 



l’orFeó mArTinenC de 
bArCelonA A VAlènCiA

La Societat Coral El Micalet de València, amb 
què l’Orfeó Martinenc de Barcelona va establir 
contacte després de participar a la visita de 
Turisme Ateneístic al País Valencià l’any 2012, 

va convidar la secció cultural d’aquesta entitat a participar 
en la 1a Trobada de dolçaines, tabalers i grallers el passat 
mes de març. Aquesta trobada va ser, tal com s’explicava 
des de la pròpia entitat, una experiència irrepetible «per 
l’acolliment excel·lent que ens han ofert els companys i 
companyes de València i pel vincle estret que s’està creant 
entre l’Orfeó Martinenc i la SC El Micalet». La relació entre 
ambdues entitats s’ha mantingut constant i ja s’han 
organitzat diferents intercanvis.

els ATeneus busquen 
ACTuACions

Avenç Centre Cultural d’Esplugues de Llobregat 
busca grups de teatre, música i dansa que 
vulguin actuar al seu teatre entre el febrer i 
el desembre del 2013. Amb aquesta iniciativa 
l’entitat vol dinamitzar el seu espai per acollir 

actuacions en canvi del 100% del taquillatge que serà per 
al grup, amb la condició de fer una factura pel total de 
l’import a l’entitat.
D’altra banda, l’Ateneu dels guiamets, al Priorat, busca 
grups de música, teatre, dansa o altres propostes de petit 
format que vulguin actuar al seu ateneu desinteressadament 
o bé per un mínim cost.

les enTiTATs
FAn Anys!

quest 2013 moltes entitats celebren aniversaris 
destacats. L’Ateneu Igualadí començarà el 
setembre els actes de celebració del 150è 
aniversari de la seva fundació l’any 1863 amb 

l’objectiu de fomentar la instrucció, la formació cultural i 
professional del sector obrer. 
D’altra banda, el Centre Moral d’Arenys de Munt fa 100 
anys de la seva fundació. Per aquest motiu ha engegat 
la celebració del centenari amb diferents activitats i 
esdeveniments commemoratius. I l’Ateneu Familiar de Sant 
Boi de Llobregat també fa 100 anys. 
La Societat Unió Recreativa de Cabacés, una de les darreres 
incorporacions a la FAC, celebra aquest 2013 els seus 50 anys. 
I l’Associació per a la Difusió del Folklore, Adifolk, compleix 
25 anys de la seva fundació. A tots ells, enhorabona!

L A

L’

Teatre Ateneu Familiar
Sant Boi de Llobregat
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Web espAis i AgendA
de lA FAC

l 2013 va començar amb l’estrena de dues noves 
seccions al web de la Federació: l’Agenda i 
el Web dels espais. Els dos apartats són d’ús 
exclusiu per a entitats federades i, directament 

amb un usuari i una contrasenya, s’hi poden publicar d’una 
banda, esdeveniments i activitats, i de l’altra, anunciar 
espais i sales per cedir o llogar.
L’objectiu d’aquestes dues seccions és que les entitats puguin 
fer difusió i donar a conèixer tant la seva programació com 
els seus espais. Cada entitat té un usuari únic per penjar-hi 
esdeveniments i espais. Si no sabeu el vostre nom d’usuari ni 
la clau d’accés, podeu demanar-les a ateneus@ateneus.cat

memòriA 2013
a Memòria del 2013 està disponible al web de 
la Federació, podeu consultar-la en línia a 
www.ateneus.cat/memoria-dactivitats/

CATàleg
de serVeis 2013

na vegada més la FAC ha editat el Catàleg 
de Serveis 2013, una guia on es recullen els 
serveis, els convenis amb les empreses i els 
seus contactes, a més dels diferents recursos 

de què les entitats federades poden disposar.
Aquesta guia s’ha fet arribar a l’entitat, però també està 
disponible al web de la Federació.

espAi A: segonA 
TemporAdA

a segona temporada de l’Espai A continua en 
marxa. En total 20 espectacles de banda, esbart, 
coral i teatre seleccionats per representar-
se a 16 espais d’ateneus. Podeu consultar la 
programació al web www.espaia.cat 

9

E U

L
L

breusinfoFAC 27 abril 2013



eFiener – eFiCiènCiA 
energèTiCA

l nou servei d’Eficiència Energètica té com a 
objectiu resoldre dubtes en matèria de gestió 
energètica i ajudar a millorar l’eficiència de 
les entitats a través de l’empresa d’enginyeria 

especialitzada EFIENER.

el servei inclou diferents accions:
Assessorament gratuït personalitzat telefònic o per Internet 
en matèria d’adquisicions de materials o equips consumi-
dors d’energia i en gestió energètica de les instal·lacions de 
les entitats. 
Difusió a les entitats associades d’informes, resums, consells, 
etc. relacionats amb l’estalvi d’energia i el seu ús eficient en 
edificis i locals de pública concurrència.

També inclou altres serveis de pagament com: 
La gestió de la contractació del subministrament 

d’electricitat: per un mínim import, entrareu 
en el procés de negociació conjunta d’un 
acord marc amb tarifes més avantatjoses 
que permetin generar un estalvi econòmic.

La introducció de criteris d’eficiència ener-
gètica: revisió dels projectes de rehabilita-

ció de les entitats amb l’objectiu d’introduir 
criteris d’eficiència energètica i aconseguir 

reduir la despesa en energia.

10

E

experiènCiA
Amb el serVei
de CArneTs 
CenTre morAl del poblenou

«Feia molt temps que al Centre teníem ganes 
de fer els carnets de soci nous. Finalment 
vam utilitzar el servei de la Federació i 
estem molt contents amb el resultat i molt 
satisfets de la part tècnica.»

serVeis infoFAC 27 abril 2013



nous ConVenis 2013:
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> durà AuToCArs sl
Ofereix múltiples possibilitats de transport per a tot tipus 
de col·lectius amb professionalitat i seguretat.

descomptes entre un 5 % i un 10 % per a federats
Contacte:  Artur Canals / 935940231
info@autorcarsdura.com / www.autocarsdura.com
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> Arç serVeis inTegrAls d’AssegurAnCes
És una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de 
l’economia social i en assegurança ètica i solidària.

preus especials per a entitats federades
Contacte: javier gómez / 695 911 457 
jgomez@arccoop.coop / www.arccoop.coop

> pimexA
Empresa especialitzada en sistemes de detecció i extinció 
d’incendis i d’altres sistemes de seguretat integral. 

descompte del 25 % per a federats
Contacte: Toni Creixell / 938 980 750
info@pimexa.com / www.pimexa.com

CLUB
DEL
DIRECTIU

Informació exclusiva
i avantantges
per a directius

Sabem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitats, 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
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Turisme 
ATeneísTiC 
2013: mAdrid

epresentants de sis ateneus 
catalans acompanyats pel 
president de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, 

salvador Casals, i del president de la 
Federación de Ateneos de Andalucía, 
luciano gonzález, van poder visitar 
diferents entitats i associacions de 
madrid: el Casino de Madrid, l’Ateneo 
Científico, Artístico y Literario de 
Madrid, l’Asociación Cultural Zayas i 
l’Asociación Recreativa La Inseparable 
de Pozuelo de Alarcón.
Durant aquesta tercera sortida de 
Turisme Ateneístic, els partici-
pants van poder conèixer la història 
d’aquestes entitats, moltes d’elles 
centenàries, les seves activitats i 
visitar els seus edificis. Una vegada 
més la visita va permetre un 
intercanvi d’experiències i opinions 
sobre els moviments associatius i 
les entitats culturals sense ànim de 
lucre. El president de la Federació, 
salvador Casals, va destacar el cas 
de La Inseparable de Pozuelo de 
Alarcón, «una entitat amb més de 
100 anys d’història que lluita a diari 
per mantenir l’activitat cultural de 

la seva població. Malauradament, 
la manca d’un teixit associatiu en 
l’àmbit de la comunitat els fa més 
febles davant els reptes a què s’han 
d’afrontar i els fa invisibles davant 
les administracions». Aquest fet, 
segons explicava en salvador Casals 
és «una mostra que la feina feta per 
la Federació d’Ateneus de Catalunya al 
llarg d’aquests 30 anys ha estat clau 
per defensar un model sociocultural 
fort i cohesionat al nostre país». 

Durant les visites, l’exposició «Cata-
lunya, terra d’ateneus» va despertar 
gran interès, sobretot a l’Ateneo de 
madrid i a l’Asociación recreativa la 
inseparable. Per aquest motiu des de 
la Federació s’ha plantejat la possibi-
litat de fer una versió bilingüe de la 
mostra per tal de poder-la portar a 
diferents poblacions de l’Estat.

El projecte de Turisme Ateneístic, que 
va començar fa un any i ha visitat el 
País Valencià, Andalusia i Madrid, es 
seguirà impulsant des de la Federació 
com a projecte clau per tal de donar a 
conèixer la realitat associativa catala-
na i intercanviar experiències amb 
altres entitats i associacions de fora de 
Catalunya. Paral·lelament es continuen 
impulsant les rutes de turisme a 
Catalunya dins del projecte Amics 
dels Ateneus, que podeu consultar al 
web www.amicsateneus.cat

TURISME ATENEÍSTIC ESPANYA 2013

Madrid
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Oriol Leo, 
Centre Moral d’Arenys de Munt

Montserrat i Fèlix, de l’Ateneu de Cultura 
Popular de l’Hospitalet de Llobregat

Experiències:

«Va ser un viatge molt interessant per 
donar a conèixer el model associatiu 
català entre les entitats madrilenyes visi-
tades i explicar els avantatges de tenir 
una federació com la FAC al darrere per 
fer més fàcil la nostra tasca de promoció 
i difusió de la cultura. L’experiència ha 
estat del tot positiva i algunes de les 
entitats madrilenyes no descarten ara 
buscar la unió entre elles per ser més 
fortes i seguir el model català de la FAC.»

«Visitar aquestes entitats ha estat molt 
agradable i enriquidor i, com a València 
i Andalusia, ens han rebut amb molta 
cortesia i amabilitat. Una vegada més hem 
pogut comprovar que tenen les mateixes 
inquietuds, necessitats i problemes que 
les nostres entitats. No voldríem deixar 
de ressaltar que aquesta iniciativa de la 
Federació és molt encertada, sobretot en 
moments tan delicats com els d’ara, ja que 
estem donant a conèixer una Catalunya 
afable, entenedora, dialogant i sensible 
als problemes dels altres. Creiem que és 
així com es fa la bona feina, amb simpatia, 
bon humor, seny i respecte i, de tot això, 
en aquest grup no en falta. Una felicitació 
a tots els components del grup!»
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