
    

    

Benvolguts, 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona depenent de l’Ajuntament de Barcelona organitza una mostra de 
cultura popular “SOM CULTURA POPULAR” del 21 al 24 de gener de 2016 al recinte de l’equipament 
de Fabra i Coats al barri de Sant Andreu de Barcelona. 
 
Tant la junta directiva de la Federació d’Ateneus com els ateneus de Barcelona han decidit participar-hi. 
L’objectiu d’aquest esdeveniment és mostrar la diversitat de les manifestacions de cultura popular que 
es porten a terme a la ciutat en particular i al país de forma generalitzada. És per aquesta raó que 
entenem que és una oportunitat per mostrar a la ciutadania el que es fa als ateneus de Catalunya. 
 
La Mostra es divideix en diversos àmbits i des de la FAC creiem que és interessant poder participar en 
alguns d’ells.   
 
MUSEU NÒMADA 

1. La FAC tindrà la exposició “Ateneus: cultura i llibertat” a l'espai d'exposicions de la Mostra. De 
les exposicions de totes les federacions s'editarà un catàleg conjunt que servirà per poder-les 
sol·licitar posteriorment. 

 
ESPAI DE LES PANTALLES 

2. Es podrà projectar documentals o pel·lícules relacionades amb la cultura popular.  
També hi haurà la possibilitat de projectar vídeos d'activitats que fan les entitats. 
Aquelles entitats que tingueu un documental o vulgueu projectar algun vídeo d’alguna 
de les vostres activitats cal que ompliu la fitxa adjunta i ens l’envieu. 

 
MOSTRA D’ENTITATS 

3. La FAC tindrà un estand propi. Es podrà anunciar el què fem i a qui representem.  
Aquelles entitats que vulgueu repartir material o informació als visitants cal que ompliu 
la fitxa adjunta i ens l’envieu. 

 
MOSTRA EDITORIAL DE PUBLICACIONS DE CULTURA POPULAR 

4. Un espai on es podran consultar i comprar llibres editats per les entitats sobre la seva història, 
etc. 
Aquelles entitats que vulgueu que el vostre llibre hi sigui present cal que ompliu la fitxa 
adjunta. Tingueu en compte que caldrà fer donació d’un exemplar del llibre a la 
organització de la mostra pel seu fons bibliogràfic. 
Si voleu vendre llibres també ho heu d’indicar. La venda de llibres estarà centralitzada i 
es farà a través d’una distribuïdora (vosaltres no tindreu cap feina). 

 
MOSTRA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE CULTURA POPULAR 

5. Un espai on es mostraran els diferents mitjans de comunicació dedicats a la cultura popular. 
També hi haurà una mostra de revistes editades per les associacions. La FAC aportarà la 
revista “Ateneus”. 
Aquelles entitats que vulgueu que la vostra revista hi sigui present, cal que ompliu la 
fitxa adjunta. 
  



    

    

 
ESPAI DE LES ACTUACIONS 

6. Hi ha la possibilitat de fer alguna actuació dels grups dels ateneus i associacions de Barcelona. 
En aquest cas cal que us poseu en contacte directament amb la organització.. 

 
ESPAI D’ASSEMBLEES I GESTIÓ 

7. En aquest espai se celebrarà una reunió de la delegació de la FAC de Barcelona ciutat. 
 
ESPAI DE PRESENTACIONS I DEBATS 

8. La FAC organitzarà la taula rodona "Els ateneus com a cultura popular" amb la participació 
d’ateneistes però oberta a altres col·lectius, etc..  

 
Per tant aquelles entitats que estigueu interessades en participar en alguna de les accions que us hem 
descrit caldrà que ompliu la fitxa adjunta i ens la feu arribar, el més aviat possible, a la FAC 
(ateneus@ateneus.cat).  
 
Com sempre estem a la vostra disposició per allò que necessiteu. Us animem a participar per demostrar 
la força dels ateneus del país. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Casassas 
Gerent 
 
Barcelona, 23 de novembre de 2015 
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