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1.  Pot participar qualsevol associació sense 
finalitat de lucre de Catalunya.

2.  Les candidatures es podran presentar fins al dia 
15 de novembre de 2015.

3.  Les candidatures s’han de fer arribar 
exclusivament per correu electrònic a la següent 
adreça: premis@ateneus.cat

4.  Les candidatures han de contenir la següent 
documentació: 

 a)   El formulari de participació, el qual es  
pot descarregar del web de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya: www.ateneus.cat

 b)   Entre 2 i 5 imatges (fotografies, cartells, 
etc) en format JPEG.

 c)   El logotip de l’entitat en format JPEG.

 d)   Qualsevol enllaç al material gràfic i 
audiovisual que es consideri oportú.

5.  Es concediran tres premis per cada modalitat: 

	 •			Un	primer	premi,	consistent	en	un	guardó	i	
una dotació econòmica de 1.500 €. 

	 •			Un	 segon	 premi,	 consistent	 en	 un	 diploma	
acreditatiu i una dotació econòmica de 900 €

	 •			Un	 tercer	 premi,	 consistent	 en	 un	 diploma	
acreditatiu.

  Les dotacions econòmiques dels premis 
restaran sotmeses a la retenció establerta 
per la normativa tributària vigent.

Bases GeneRals

 

Més  
informació:

932 688 130
www.ateneus.cat
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Mira el vídeo dels  
Premis Ateneus  

2014

6.  Les propostes premiades en els darrers tres 
anys no es podran presentar un altre cop si el 
projecte no ha sofert un canvi destacat.

7.  El termini de presentació de propostes 
finalitzarà el 15 de novembre de 2015.

8.  El veredicte del jurat es farà públic el dia del 
lliurament dels Premis Ateneus, en el transcurs 
de l’acte del dia 16 de desembre de 2015. Si 
el jurat ho considera oportú, podrà declarar 
el premi desert en qualsevol de les seves 
categories.



 a. exclusiVament peR a 
 entitats feDeRaDes
A aquestes tres categories només s’hi poden presentar 
entitats membres de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

PREMI ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Poden optar a aquest premi butlletins, circulars, revistes, 
llocs web, etc., editats per entitats federades, escrites 
majoritàriament en català i que afavoreixin i difonguin 
l’activitat associativa. Es valorarà la globalitat del seu 
contingut, la difusió, la qualitat i el disseny.

PREMI A LA CREATIVITAT ARTÍSTICA

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística 
programada en una entitat federada que destaqui 
per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així 
com la trajectòria del grup que l’executa. Es valoraran 
especialment aquelles activitats en llengua catalana. 

PREMI A LA CAPACITAT D’INNOVACIÓ 

Pot optar a aquest premi una entitat federada que 
destaqui per la innovació en qualsevol dels seus àmbits 
d’actuació (gestió, infraestructures, comunicació, etc). 
Es valorarà l’originalitat, l’aplicació i l’adequació de la 
proposta a les necessitats de les persones associades i a 
la realitat social actual.

 D. Reconeixement 
 a la inteGRaciÓ social
Enguany, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), 
juntament amb la Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS), renoven el seu compromís per reconèixer 
públicament les bones pràctiques que porten a terme els 
ateneus i les entitats socials de tota Catalunya en l’àmbit de 
la integració social de persones amb diversitat funcional, 
física o intel·lectual, de persones amb risc d’exclusió, de 
persones afectades per problemàtiques socials, i també el 
treball dels voluntaris que les acompanyen. 

Només es donarà un primer premi que no comporta cap 
dotació econòmica d’atorgament.

 e. VotaciÓ populaR  
Amb la col·laboració del diari ARA, de nou es convoca 
la modalitat de votació popular de totes les candidatures 
rebudes.

	 •			La	votació	es	podrà	realitzar	entre	el	20	de	novembre	
i	el	11	de	desembre	de	2015.

	 •			La	 votació	 es	 farà	 a	 través	 d’una	 pàgina	 web	
específica.

	 •			El	resultat	de	la	votació	es	comunicarà	a	la	entitat	
guanyadora i durant l’acte de lliurament dels 
Premis Ateneus, rebrà un diploma acreditatiu, 
una col·lecció completa de literatura catalana per 
cortesia del diari ARA i una subscripció anual en 
aquest diari.

 B. oBeRta a QualseVol 
 entitat sociocultuRal
PREMI AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat d’una entitat 
sociocultural que fomenti la participació, mitjançant la 
programació i l’organització d’actes culturals i festius 
d’arrel, majoritàriament, catalana. En queda exclosa 
l’activitat ordinària. Es valorarà la qualitat, la implicació i 
l’arrelament de l’activitat al territori.

 c. moDalitat peR a JoVes
PREMI JOVE, PROPOSA!

BASES ESPECÍFIQUES:

1.  Poden optar al premi totes aquelles iniciatives 
organitzades	per	grups	de	joves	entre	16	i	30	anys.

2.		Les	candidatures	presentades	han	d’estar	organitzades	
entre el grup de joves i l’entitat federada a la Federació 
d’Ateneus de Catalunya que li doni suport. Els grups 
de joves participants també poden pertànyer a 
seccions juvenils ja constituïdes a l’entitat federada. 
Per conèixer les entitats membres de la Federació 
podeu consultar el llistat al web: www.ateneus.cat

3.		La	proposta	haurà	de	tenir	el	vist-i-plau	de	l’entitat	on	
està prevista la realització de l’activitat.

4.  Cada entitat només podrà acollir un projecte.

5.		Les	 activitats	 proposades	 a	 concurs	 hauran	 de	 ser	
realitzades	 entre	 l’1	 de	 gener	 de	 2016	 i	 el	 15	 de	
novembre	de	2016.	Tant	en	 la	 realització	com	en	 la	
difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat 
ha	 estat	 guanyadora	 del	 Premi	 Jove,	 proposa!	 2015	
organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

6.		Abans	 del	 15	 de	 desembre	 de	 2016,	 les	 entitats	
premiades hauran de presentar una memòria 
justificativa de l’activitat duta a terme.

7.		L’entitat	guanyadora	en	l’edició	anterior	no	podrà	optar	
a cap premi en la convocatòria vigent.

8.  El jurat estarà format per tres persones vinculades a 
l’àmbit juvenil català: un/a representant de la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat, un/a representant 
del Consell Nacional de Joventut de Catalunya i un 
representant de l’entitat guanyadora del primer premi 
en l’edició anterior, la qual no podrà presentar cap 
candidatura a l’edició actual. Actuarà com a secretari/a 
la persona que la Federació d’Ateneus de Catalunya 
designi, amb veu, però sense vot.

moDalitats

BASES ESPECÍFIQUES:

1.  Podrà optar als premis qualsevol entitat adscrita 
a	 la	FAC.	La	modalitat	Foment	de	 la	Participació	
resta també oberta a qualsevol entitat sociocultural 
de Catalunya.

2.  Podran optar als premis exclusivament totes 
aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre 
de	2014	i	el	31	d’agost	de	2015.

3.		Les	 entitats	 poden	 presentar	 només	 una	 candidatura	 a	
cadascuna de les categories. 

4.  Cada proposta només es podrà presentar a una modalitat. 

5.  El jurat estarà format per tres persones vinculades al 
món associatiu i cultural català, de reconegut prestigi, 
escollides per la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC). 
Actuarà com a secretari/a la persona que la FAC designi, 
amb veu, però sense vot.


