
   

 

   

 

LA PEDRERA ACOLLIRÀ EL LLIURAMENT DELS PREMIS ATENEUS 2017 
 

 El certamen reconeix la tasca diària de l’associacionisme cultural del país 

 Les entitats poden presentar candidatures fins al 12 de novembre 

11 de juliol de 2017.- La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) convoca la 28ena edició dels 
Premis Ateneus amb l’objectiu de reconèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç de les 
entitats culturals, les persones i les empreses del país per promoure la cultura i l’associacionisme 
cultural. 

Fins al 12 de novembre de 2017, les entitats poden presentar candidatures a través del formulari 
d’inscripció online publicat al portal: www.ateneus.cat/premis, on també hi figuren les basese generals. 
Es convoquen sis categories: Premi Comunicació Associativa; Premi a la Creativitat Artística; Premi a la 
Capacitat d’Innovació; Premi Foment de la Participació; Premi Jove, Proposa!; Premi al Treball en 
Xarxa. 

Cada categoria disposa d’un primer premi de 1.500 € i el guardó; un segon premi de 900 € amb diploma 
acreditatiu, i un tercer premi de 300 € amb diploma acreditatiu. 

Totes les candidatures presentades a les diferents categories participaran automàticament al Premi de 
la Votació Popular, categoria coorganitzada amb el Diari ARA, que possibilita la votació oberta dels 
projectes a través del portal participacio.ara.cat/premisateneus. Les votacions s’habilitaran del 20 de 
novembre a l'11 de desembre de 2017. 

El veredicte del jurat es farà públic el dia del lliurament dels Premis Ateneus, a mitjan de desembre de 
2017. Si el jurat ho considera oportú, podrà declarar el premi desert en qualsevol de les seves 
categories. 

Novetats 2017: redefinim categories i augmentem la dotació econòmica 

Enguany l’organització ha modificat la nomenclatura d'algunes categories. El Premi als Mitjans de 
Comunicació passa a denominar-se "Premi a la Comunicació Associativa" i el Premi a la Integració 
Social es redefineix com a "Premi al Treball en Xarxa". A més, en aquesta edició, el tercer premi de 
cada categoria atorgarà una dotació econòmica de 300 € a les candidatures guanyadores. 

Acte de lliurament 

L’acte de lliurament dels Premis Ateneus 2017 es celebrarà a mitjan de desembre a l'emblemàtic edifici 
de La Pedrera (Barcelona). L’organització confirmarà la data i l'hora properament. A l’esdeveniment 
també es lliuraran diplomes d’aniversaris destacats a enitats federades: Societat Coral Diadema 
Corberenca, Foment Hortenc i Ateneu Bisbalenc (100 anys); Ateneu Unió de Santa Coloma de Cervelló i 
Centre Sant Pere Apòstol (125 anys). 

http://www.ateneus.cat/premis/
http://www.ateneus.cat/premis
http://www.diariara.cat/


   

 

   

 

CATEGORIES PREMIS ATENEUS 2017 
 
Premi a la Comunicació Associativa: poden optar a aquesta categoria les iniciatives d’entitats 
federades a la FAC que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, 
revistes, llocs web, xarxes socials, plans de comunicació, etc.). 
 
Premi a la Creativitat Artística: pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada en 
una entitat federada a la FAC que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la 
trajectòria del grup que l’executa. 
 
Premi a la Capacitat d’Innovació: pot optar a aquest premi qualsevol acció d’entitats federades a la 
FAC que destaqui  per la innovació en qualsevol dels seus àmbits d’actuació (gestió, infraestructures, 
comunicació, etc.). 
 
Premi al Foment de la Participació: pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la 
participació en una entitat federada a la FAC, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i 
festius d’arrel, majoritàriament, catalana. 
 
Premi al Treball en Xarxa: poden optar a aquest premi totes aquelles iniciatives organitzades 
conjuntament per entitats federades a la FAC amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la 
incidència de l’associacionisme a la societat.  
 
Premi Jove, Proposa!: poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves 
entre 16 i 30 anys en ateneus membres de la Federació. 
 
Premi de la Votació Popular: amb la col·laboració del diari ARA, es convoca una modalitat de votació 
oberta entre totes les candidatures rebudes. La votació es podrà realitzar al portal específic entre el 20 
de novembre de 2017 i l’11 de desembre de 2017. La votació podrà ser personal i també corporativa (de 
l’entitat). 

 

 
Més informació:  
www.ateneus.cat 
Marta Rius Gallart 
Responsable de Comunicació 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
comunicacio@ateneus.cat  
932688130 
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