Per formar part de l’AECIP, caldrà fer una sol·licitud a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que serà qui, d’acord amb l’Ateneu, aprovarà
l’entrada de l’entitat dins del projecte AECIP. cultura@santfeliu.cat































INFORMACIÓ I ASSESORAMENT
A l’Ateneu Santfeliuenc informem les entitats de Sant Feliu que formen
part del projecte AECIP sobre tot allò que té a veure amb el món
associatiu o derivem la petició a l’organisme o professional adient.
Assessorem a les entitats santfeliuenques sobre temàtiques que
afecten el normal funcionament de les associacions.
El servei és personalitzat a la casuística concreta de l’entitat. Es tracta
d’un servei gratuït per a les entitats sense ànim de lucre que estiguin registrades
degudament al programa AECIP.
En el cas d’entitats santfeliuenques que no pertanyen a l’AECIP es cobrarà un preu en
funció del temps invertit en l’acció, a pactar entre les parts.
Us podem assessorar en les següents temàtiques:
Organització:
 Redacció o modificació d’estatuts
 Canvis en la Junta Directiva
 Definició d’objectius
 Xarxa relacional
 Organització i planificació interna
Acció:
 Diagnosi de l’entitat
 Plantejament i redacció de projectes
 Avaluació
Gestió:
 Marc normatiu i legalitat
 Pressupostos i economia
 Subvencions i tràmits
Contacteu amb nosaltres exposant les vostres necessitats i estudiarem com us podem
ajudar.

CESSIÓ D’ESPAIS
El programa AECIP disposa de sales i despatxos per cedir a les entitats
i persones inscrites, per organitzar les seves activitats i reunions.
Les entitats usuàries de l’AECIP podran utilitzar-ne les sales i espais
segons disponibilitat, prèvia petició a la Secretaria de l’Ateneu. Caldrà
demanar per escrit a la Secretaria de l’Ateneu els altres espais de
l’Ateneu no inclosos a la zona AECIP, com són l’Aula de Cultura, la Sala
d’Actes, la Sala d’Exposicions, la Sala de Lectura i el Pati, d’acord amb la disponibilitat i les
normes d’ús marcades per l’Ateneu Santfeliuenc.
En el cas de les entitats que no conformen l’AECIP, la cessió d’espais no és gratuïta i per
trobar-ne la informació concreta cal seguir el següent enllaç.

L’Ateneu disposa d’un total de 18 sales i despatxos. Des de sales petites de reunió fins a
sales amb capacitat per 100 persones.Totes elles compten amb climatització i WIFI gratuït.
A continuació detallem les sales i espais:
PLANTA BAIXA
Aula de Cultura Mestre Esteve Sala gran apta per fer-hi actes de mitjà format. Amb
projector, servei streaming, habilitat per realitzar-hi exposicions.
Aforament 100 persones aproximadament 125 m2
Sala de lectura Sala amb taula central i cadires.
Aforament unes 10 persones aproximadament 19 m2
Sala d’exposicions Sala gran sense moblar.
Aforament unes 40 persones aproximadament 58 m2
Magatzem Actualment, espai exclussiu per a una entitat 20 m2
PRIMERA PLANTA
Sala d’Actes Sala gran amb escenari apta per fer-hi concerts de mitjà format. Amb equip
de so i llums i servei streaming. Camerino annex.
Aforament 100 persones aproximadament 156 m2
Despatx 1 Sala allargada amb taula central i cadires.
Aforament unes 15 persones aproximadament 18 m2
Despatx 2 Actualment, despatx d’ús exclusiu per una entitat.
Aforament unes 6 persones aproximadament 15 m2
Despatx 3 Sala petita sense moblar.
Aforament unes 6 persones aproximadament 12 m2
Despatx 4 Sala amb taules i cadires.
Aforament unes 15 persones aproximadament 25 m2
Despatx 5 Sala amb taula central i cadires.
Aforament unes 10 persones aproximadament 20 m2
Despatx 6 Sala petita amb dues taules i cadires.
Aforament unes 6 persones aproximadament 15 m2
Despatx 7 Actualment, despatx d’ús exclusiu per una entitat.
Aforament unes 6 persones aproximadament 13 m2
Despatx 8 Actualment, despatx d’ús exclusiu per una entitat.
Aforament unes 6 persones aproximadament 15 m2
Aula A Sala gran sense moblar
Aforament unes 25 persones aproximadament 35 m2

Aula B Sala gran amb taules i cadires.
Aforament unes 25 persones aproximadament 39 m2
Aula C Sala gran amb parquet al terra. Vestidor annex. Sense moblar.
Aforament unes 30 persones aproximadament 73 m2
Aula D Sala gran habilitada per assajos de música. Sense moblar.
Aforament unes 40 persones aproximadament 46 m2
Aula E Despatx d’ús exclusiu.
Aforament unes 10 persones aproximadament 37 m2
Aula F (Laboratori) Actualment, despatx d’ús exclusiu per una entitat.
Aforament unes 6 persones aproximadament 13 m2

El servei de cessió d’espais a l’Ateneu s’ha de gestionar contactant amb secretaria.

FORMACIONS I TALLERS
Les formacions que s’ofereixen des de l’AECIP van dirigides a les juntes
directives, socis i sòcies de les entitats que conformen l’AECIP i també
als seus equips tècnics.
Aquestes formacions tenen per objectiu capacitar les entitats amb
eines i recursos que les ajudin a dur a terme la seva activitat.
Es programen formacions en funció de les necessitats de les entitats
que conformen l’AECIP i són gratuïtes pels membres d’aquestes entitats.
Si hi ha alguna temàtica sobre la qual us interessaria realitzar una formació i no està
programada, feu-nos-ho saber i mirarem d’afegir-la.
En cas d’un interès per participar en les formacions proposades i no formar part d’alguna
entitat de l’AECIP, el cost de la formació per persona és de 5 €.
Per tal d’inscriure’s a les formacions heu de contactar amb nosaltres.

SUBVENCIONS I PREMIS
Fem un recull de totes aquelles subvencions i premis als quals poden
presentar-se les associacions que formen part de l’AECIP.
Si coneixeu d’alguna subvenció i/o premi que creieu podem afegir en
aquest apartat, feu-nos-ho saber.
Si necessites suport per presentar la teva subvenció contacta amb
nosaltres.

SEU SOCIAL I
SUPORT ADMINISTRATIU
 Adreça fiscal
 Utilització d’espais i mobiliari
 Préstec de materials (projector, projector, faristols, material
d’oficina, etc.)
 Recepció de correspondència
 Atenció telefònica
 Servei de fotocòpies
Els recursos humans de l’Ateneu gestionen els múltiples usos dels espais: comptem amb
un arxiu de sales que recull la informació els espais utilitzats per les entitats i on apuntem
tant els usos regulars com els puntuals, amb l’objectiu de planificar els diferents espais i
evitar problemes d’incompatibilitats. Aquest arxiu també ens permet tenir una visió global
del calendari conjunt de sales i preveure aquells moments amb més demanda, quan cal
buscar alternatives d’espais.
El personal de l’Ateneu realitza l’atenció al públic per a les entitats en l’horari de dilluns a
divendres de 9 a 15 hores, i de 17 a 24 hores. També es realitza atenció telefònica i
recepció de correspondència i es pren nota dels encàrrecs que els arriben per les entitats
per poder transmetre’ls a cada una, es fa de pont entre les peticions d’informació del
públic i les associacions: s’informa la gent de tota aquella informació que les associacions
posen al nostre abast o es facilita la informació perquè puguin contactar directament amb
cada entitat.
La fotocopiadora està a disposició de les entitats membres de l’AECIP durant tot l’horari
d’atenció al públic a la secretaria de l’Ateneu.

DISSENY I COMUNICACIÓ
Des de l’AECIP s’ofereix el servei de disseny gràfic de materials de
difusió i altres serveis de comunicació. El servei és totalment gratuït
per aquelles entitats adherides al programa.
Podem elaborar materials com ara la cartelleria o fulls volants i per a
dissenys més complexos (exposicions, audiovisuals...) oferim preus
especials a les entitats adherides.
A més, incloem les activitats de la resta d’entitats AECIP a l’agenda de l’Ateneu, que es
publica a:







vinil al vestíbul
web, xarxes socials i mailing de l’Ateneu Santfeliuenc
web i On Anem de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
web del Fet a Sant Feliu
web de la Federació d’Ateneus de Catalunya
web de la Guia de l’Oci de Turisme del Baix Llobregat

CONTACTA AMB NOSALTRES
Teniu diversos canals per posar-vos en contacte amb nosaltres:

Presencialment: de dilluns a divendres, de 17 a 22 hores.
Carrer Vidal i Ribas, 23-25 08980 Sant Feliu de Llobregat
Per telèfon: 936 853 242 de dilluns a divendres, de 17 a 22 hores.
Per correu electrònic: info@ateneusantfeliuenc.cat
Per xarxes socials: per missatge directe (MD) al compte de Twitter o Instagram
O a través del formulari de contacte que trobaràs al web de l’Ateneu
ateneusantfeliuenc.cat

