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BENVINGUDA ACTE DE LLIURAMENT
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La Federació d’Ateneus de Catalunya, i enguany més 
que mai, vol fer valdre la tasca que duen a terme les 
entitats que treballen dia a dia voluntàriament en l’àm-
bit comunitari i cívic del nostre país. Unes entitats que 
han configurat la història associativa amb l’anhel del 
canvi cap a una societat més participativa i més inte-
gradora i, que en moments complicats com els que ens 
estan tocant viure, han tingut un paper fonamental en 
la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

Per aquesta edició tan especial hem triat per escena-
ri a una entitat, el Foment Cultural i Artístic de Sant 
Joan Despí, que el 2020 ha celebrat el seu centenari 
i que ha vist com la seva celebració quedava aturada 
per la pandèmia, reflex del què ha passat a tot el món 
associatiu.

Un any més vull agrair la feina entusiasta i rigorosa de 
totes les persones que han conformat el jurat de l’edi-
ció present, totes elles vinculades estretament al món 
associatiu català. També voldria fer menció especial a 
les diferents institucions públiques i empreses col·la-
boradores pel seu suport continuat.

Però, sense dubte, les entitats són les imprescindibles 
en aquesta gala que han demostrat una vegada més 
l’esperit creatiu, sent l’edició amb més propostes pre-
sentades.

En aquesta 31a. edició, hem obert dues noves cate-
gories: una especial, La pandemia no ens atura, que 
esperem només tenir-la en aquesta edició, i una se-
gona per entitats no federades, perquè volem que els 
premis siguin un referent de creativitat i treball per tot 
el moviment associatiu.

Ara, tant sigui de manera presencial o en línia, us  
desitjo que gaudiu d’aquesta gala. Moltes gràcies. 

Pep Morella i Murcia
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya

n Benvinguda

n Lletres, música i cançons

n Lliurament dels Premis Ateneus 2020

 > Premi Jove, Proposa!

 > Premi al Treball en Xarxa.

 > Premi a la Comunicació Associativa.

 > Premi a la Creativitat Artística.

 > Premi a la Capacitat d’Innovació.

 > Premi al Foment de la Participació

 > Premi especial: La pandemia no ens atura

n Parlaments

n  Cloenda de la gala

Condueix la gala: Rosa Andreu, actriu.
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Carme Canet

He estat gegantera dels Gegants de 

les Colònies Jordi Turull, d’on he estat 

monitora de colònies. He format part 

de companyies de teatre amateur en 

diverses entitats. He format part de la 

coral Arpegi, al Camp de l’Arpa i moni-

tora i creadora del grup de teatre Xalest de la Parròquia 

de Sant Miquel dels Sants. Soc sòcia del Centre Moral 

i Cultural del Poblenou des de fa 25 anys.

Joan Ballart 

Em moc pel sector de la comunicació 

i he estat vinculat al món de l’associa-

cionisme com a tècnic de la Federació 

d’Ateneus. També he fet teatre, tabals 

i esport a diferents entitats populars. 

Penso que l’ateneisme és un pilar cab-

dal de la recuperació de la cultura.

Cristina Curto

Soc educadora social de professió i fa 

6 anys que em dedico al foment de la 

participació ciutadana i del voluntariat 

en una entitat del tercer sector. Des de 

petita, he participat de l’associacionis-

me a través de Minyons Escoltes, els 

Castellers de Gràcia i la Coral del Cercle Catòlic de 

Gràcia, entre d’altres.
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JURAT GUARDÓ

El guardó creat pels artesans Roser 

Nadal i Carles Vives s’ha convertit en 

la imatge dels Premis Ateneus des del 

2009, simbolitzant el món de la cultura 

mitjançant una esfera a partir de la lletra 

ce, que utilitza tipologies diferents de la 

lletra per reflectir la diversitat del fet cul-

tural i dóna cabuda a totes les discipli-

nes, unint-les entre sí. Cada peça és una 

creació singular de bronze, el material 

noble per excel·lència.



Poden optar a aquest guardó totes aquelles iniciatives 
organitzades conjuntament per entitats federades amb 
altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la inci-
dència de l’associacionisme a la societat. Les candida-
tures han de ser presentades per les entitats federades 
que formen part del projecte. La iniciativa guanyadora 
haurà de ser realitzada abans de finalitzar el 2021.

1r premi (guardó i 1.500 €)

>   COOBERT Cooperativa d’habitatge,  
presentada pel Centre, Ateneu Democràtic i  
Progressista de Caldes de Montbui

>   Amb tot l’orgull,  
presentada pel Centre Moral d’Arenys de Munt

>   Sopa de Pedres 2020, 
presentada pel Círcol de Badalona

>   #SumaCultura, 
presentada pels Lluïsos d’Horta de Barcelona

>   Obrim Portes,  
presentada per l’Orfeó Badaloní de Badalona 

>   XII Anys de rotllanes en Xarxa! Celebrem-ho, 
presentada pel Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
de Barcelona

PREMI  
JOVE, PROPOSA!

PREMI AL  
TREBALL EN XARXA

98

Entitats guanyadores dels Premis Ateneus 2019. ©Toni Galitó

CANDIDATURES 2020:

Poden optar a aquesta categoria totes aquelles inicia-
tives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 
anys. Les candidatures han de ser presentades per les 
entitats federades que donen suport als grups de joves, 
els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions 
juvenils. Aquest premi compta amb el suport de la  
Direcció General de Joventut del Departament de  
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.

1r premi (guardó i 1.500 €)

>   Batalla de gallos, 
presentada per Els Xulius, Centre Social Ribetà  
de Sant Pere de Ribes 

>   Secció de robòtica de l’Ateneu,  
presentada per l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 
d’Igualada

>   Com a Lluïsos, enlloc, 
presentada pels Lluïsos d’Horta de Barcelona

>   Els 50 anys del Xirusplai, presentada pel Círcol  
(Xirusplai) de Badalona

>   Cabaret Jove’21, presentada pel Centre Moral  
d’Arenys de Munt

>   RÀDIO/B. El projecte de ràdio juvenil de l’Orfeó 
Badaloní,  
presentada per l’Orfeó Badaloní de Badalona 

>   Teatre-Fòrum per a joves,  
presentada pel Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
de Barcelona
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PREMI A LA  
COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA 

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. 

3r premi (diploma i 300 €)  
2n premi (diploma i 900 €) 
1r premi (guardó i 1.500 €)

Aquesta categoria reconeix l’esforç comunicatiu que 
fan les entitats per arribar als seus socis i a la ciuta-
dania. Poden optar a aquesta categoria les iniciatives 
que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de 
les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, 
xarxes socials, plans de comunicació, etc.). Només  
s’hi poden presentar entitats membres de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.

3r premi (diploma i 300 €)  
2n premi (diploma i 900 €) 
1r premi (guardó i 1.500 €)
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>   Teatre jove a Instagram, 
presentada pel Casal Cultu-
ral Codinenc  
de Sant Feliu de Codines

>   ‘Veus Visuals’, art i música 
per apoderar les persones 
amb problemes de salut 
mental, presentada per la 
Fundació Orfeó Lleidatà

>   M una altra Mirada,  
presentada per la Societat 
Coral Cultural i Recreativa 
La Verbena de Sant Joan  
de Vilatorrada

>   Ens mereixem un himne!, 
presentada pel Centre  
Moral d’Arenys de Munt

>   Grup de Poesia del Cercle 
de Belles Arts de Lleida, 
presentada pel Cercle de 
Belles Arts de Lleida

>   Monoclip, presentada pels 
Xulius, Centre Social Ribetà 
de Sant Pere de Ribes

>   66 Butaques. Acció 
musical, presentada pel 
Patronat de la Catequística 
de Figueres

>   ContraBaix Big Band,  
presentada per l’Ateneu 
Santfeliuenc de Sant Feliu 
de Llobregat 

>   L’art en estat d’alarma -de 
militàncies i reivindica-
cions, presentada per La 
Cumprativa de Llorenç del 
Penedès 

>   Vilassar Balla, presentada 
pel Casal Popular de Vilas-
sar de Dalt 

>   #lluïsoscinema, presentada 
pels Lluïsos d’Horta de 
Barcelona

>   Cicle parlem de cultura 
popular, presentada per 
l’Associació Cultura i Esplai 
Casino de Caldes, de Cal-
des de Montbui

>   De la terra al vi, presentada 
per l’Espluga Viva d’Esplu-
gues de Llobregat

>   Premi de poesia, presenta-
da pel Centre d’Amics de 
Reus

>   Servei d’Assessorament 
Lector, presentada per 
l’Ateneu Popular de Ponent 
de Lleida

>   Creació i mostra de teatre 
en línia, presentada pel 
Círcol de Badalona

>   Festival dona-art en femení, 
presentada pel Casino 
Prado de Sitges

>   Ballavalques: Sempre es-
coltem o ballem, però, i si 
ho fem tot alhora?, presen-
tada per l’Orfeó Badaloní 

>   Sarrià dansa, presentada 
pel Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià de  
Barcelona

>   Nova Imatge i Campanya 
Creativa de l’Escola de 
Música de l’Orfeó Lleidatà. 
25 anys, presentada per la 
Fundació Orfeó Lleidatà

>   CALIU, revista de  
Vila-rodona, presentada pel 
Casal de Vila-Rodona

>   400a. Edició Revista El 
Francolí, presentada pel 
Casal de L’Espluga de 
Francolí

>   El butlletí, mirall de la vida 
del Centre, presentada pel 
Centre Moral i Cultural del 
Poblenou de Barcelona

>   Pla de comunicació de la 
Unió Escaulenca, presenta-
da per La Unió Escaulenca 
de Les Escaules

>   Sempre Connectats, pre-
sentada pel Centre Catòlic 
de Sants de Barcelona 

>   Recuperació Ràdio Local, 
presentada per l’Avenç 
Centre Cultural i Recreatiu 
d’Esplugues de Llobregat

>   Millorem la comunicació 
amb l’entitat, presentada 
pel Círcol de Badalona

>   #fomentemcultura, presen-
tada pel Foment Cultural i 
Artístic de Molins de Rei

>   L’Aliança Batega, presenta-
da per l’Ateneu l’Aliança de 
Lliçà d’Amunt 

>   Revista Orfeó Martinenc, 
presentada per l’Orfeó  
Martinenc de Barcelona 

>   Creació de la pàgina web i 
reforçament de les xarxes 
socials, presentada per 
l’Espluga Viva d’Esplugues 
de Llobregat

>   El Mural de Lluïsos de 
Gràcia: un viatge visual a 
través de l’entitat, presen-
tada pels Lluïsos de Gràcia 
de Barcelona

>   Tomba’ns!, presentada pel 
Casal Societat La Principal 
de Vilafranca del Penedès

>   Casino Olotí En Línia, 
presentada pel Casino Olotí 
d’Olot

>   La Comunicació a Lluïsos 
d’Horta: web, correu, xar-
xes, whatsapp, presentada 
pels Lluïsos d’Horta de 
Barcelona 

>   No t’ho perdis!. El butlletí 
per sentir el batec de l’Or-
feó Badaloní, presentada 
per l’Orfeó Badaloní 

>   Co-Producció de les pàgi-
nes web del Centre i del 
Teatre de Sarrià, presen-
tada pel Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià de 
Barcelona 
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>   Activitats virtuals de la 
UCS amb motiu de la 
pandèmia Covid 19,  
presentada per la  
Federació Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya 
de Barcelona

>   Seguici Nadalenc de 
Llinars, presentada per la 
Colla Gegantera la Patufa 
de Llinars del Vallès 

>   Festival Riubombori, 
presentada per La Cultural 
Jordi Francolí de L’Espluga 
de Francolí

>   La casa urbana 
2019/2020, presentada 
per La Casa Urbana de 
Molins de Rei

>   La integració de les dones, 
nens/nenes i joves migrants 
a Barcelona, presentada 
per l’Indian Culture Centre 
de Barcelona

>   Celebrem amb Arnau 
Tordera el Dia de l’As-
sociacionisme Cultural 
2020, presentada per la 
Confederació Sardanista de 
Catalunya

>   #ACASADEBLAU. Sensi-
bilització i difusió sobre 
l’autisme a través d’inter-
net i dels mitjans de co-
municació amb motiu del 
2 d’Abril (Dia Mundial de 
l’Autisme), presentada per 
l’Associació Aprenem per a 
la inclusió de les persones 
amb Trastorn de l’Espectre 
Autista de Barcelona

>   Canal EuroArab-La BCN 
Diversa / Accions sensibi-
lització cap als menors no 
acompanyats i extutelats, 
presentada per l’EuroArab 
(Centre d’investigadors i 
Professionals Euro-Àrabs)

>   «CERAP, 40 anys amb 
la cultura i la llibertat», 
presentada pel Centre 
d’Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar (CERAP) 
de Riudoms

>   Ciclo charlas del confina-
miento / ciclo de charlas 
live, presentada per l’As-
sociació Americanistes de 
Catalunya

>   Innovador projecte de 
musicoteràpia a l’UCI de 
l’Hospital Arnau de Vilano-
va de Lleida, per part de la 
Fundació Orfeó Lleidatà, 
presentada per la Fundació 
Orfeó Lleidatà

>   El Centre és viu, actualit-
zem-lo!, presentada pel 
Centre Moral d’Arenys de 
Munt 

>   La lliga en un clic, 
presentada per La Lliga 
Comercial, Industrial i 
Agrícola de Capellades

>   Adequació de l’entitat a 
les normes de seguretat 
actuals, presentada per 
la Societat Cultural La 
Vicentina de Sant Vicenç 
dels Horts

>   Modernització de la Sala - 
Teatre - fase 2- Renovació 
del terra de la Sala, 
presentada per la Socie-
tat la Fraternitat de Sant 
Llorenç de la Muga

>   Gimcana del Centre 2.0, 
presentada pel Centre  
Moral i Cultural del  
Poblenou de Barcelona

>   Espai «Campus Garrotxa» 
al Casino Olotí, presentada 
pel Casino Olotí d’Olot

>   Impressores 3D per  
combatre la covid-19, 
presentada per l’Ateneu 
Popular Garriguenc de  
Les Borges Blanques 

>   Mirades, presentada per 
l’Orfeó Badaloní

>   Cicle de conferències 
«Nous reptes per una  
nova realitat», presentada 
per l’Ateneu Popular  
de La Fuliola

>   Amb tu seguirem!, 
presentada pel Centre  
Cultural Sant Vicenç  
de Sarrià de Barcelona

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi 
fomentat la participació, mitjançant la programació i 
l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, majori-
tàriament, catalana. Pot optar a aquesta categoria qual-
sevol entitat sociocultural no federada. En queda exclosa 
l’activitat ordinària.

3r premi (diploma i 300 €)  
2n premi (diploma i 900 €) 
1r premi (guardó i 1.500 €)

Pot optar a aquest premi una entitat federada que 
destaqui per la innovació en qualsevol dels seus àm-
bits d’actuació (gestió, infraestructures, comunicació, 
etc.). Es valora l’originalitat, l’aplicació i l’adequació 
de la proposta a les necessitats de les persones asso-
ciades i a la realitat social que les envolta.

3r premi (diploma i 300 €) 
2n premi (diploma i 900 €) 
1r premi (guardó i 1.500 €)
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El president de la FAC, Pep Morella,  
al lliurament dels Premis Ateneus 2019 © Toni Galitó

La consellera de cultura de la Generalitat de Catalunya,  
Mariàngela Vilallonga al lliurament dels Premis Ateneus 2019 
©Toni Galitó

PREMI A LA  
CAPACITAT D’INNOVACIÓ

PREMI AL FOMENT  
DE LA PARTICIPACIÓ
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PREMI ESPECIAL 
LA PANDEMIA NO ENS ATURA

>   Buscant en els baguls de 
la memòria, presentada 
pels Lluïsos de Gràcia de 
Barcelona

>   El Club de Lectura no 
s’atura, presentada per 
l’Ateneu de la Vall de 
Llémena de Cartellà, Sant 
Gregori 

>   Actius, en confinament, 
presentada per l’Orfeó 
Martinenc de Barcelona 

>   El Teatre Casal, a casa, 
presentada pel Casal 
Societat La Principal de 
Vilafranca del Penedès 

>   Casino Olotí: 165 anys 
d’història, presentada pel 
Casino Olotí d’Olot

>   Amics confinats, 
presentada per l’Associació 
Cultural i Gastronòmica 
Amics de Vilaller

>   Endavant, Cultura!, 
presentada per la Societat 
L’Amistat de Cadaqués

>   Reiventem-nos i avan-
cem!!!, presentada per  
La Unió Escaulenca  
de Les Escaules

>   #SantJordiConfinats, 
presentada pels Lluïsos 
d’Horta de Barcelona

>   Caramelles confinades, 
presentada per l’Ateneu 
Popular de La Fuliola

>   Obre la finestra,  
presentada per l’Orfeó 
Badaloní

>   Festa Major de l’Ametlla 
de Merola, presentada 
per l’Associació Cultural 
Esplai (ACE) de l’Ametlla 
de Merola

>   La pandèmia no ens ha 
aturat, presentada pel Cen-
tre Cultural Sant Vicenç de 
Sarrià de Barcelona

>   Concurs de Vídeo Poemes, 
presentada per l’ Ateneu 
Santcugatenc de Sant 
Cugat del Vallès 

>   Sant Jordi al Prado,  
presentada pel Casino 
Prado de Sitges

>   «Retrobem-nos amb 
l’essència d’un ateneu», 
presentada pel Cercle 
Campdevanolenc de  
Campdevànol

>   Festival Zoom 2020:  
Premi a la Millor Creació 
Audiovisual del Confina-
ment, presentada per  
l’Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera d’Igualada

>   Sant Jordi 2020, una dia-
da confinada, presentada 
pell Círcol de Badalona

>   Adaptació al format online 
de les activitats de l’escola 
de música i del cor de 
l’Orfeó Lleidatà, presenta-
da per la Fundació Orfeó 
Lleidatà

>   #ElCentreACasa,  
presentada pel Centre  
Moral i Cultural del  
Poblenou de Barcelona

>   Radionovel·la Lisístrata 
confinada, 
presentada pel Centre 
Moral d’Arenys de Munt

>   1er. Concurs de microtex-
tos teatrals, presentada 
per l’Associació Cultural i 
Recreativa Unió Calafina 
de Calaf

>   Festa Major de Mas Ram-
pinyo 2020 (confinada), 
presentada per la Societat 
Cultural i Recreativa  
La Unió de Mas Rampinyo 
de Montcada i Reixac

>   El Centre no s’atura,  
presentada pel Centre  
Catòlic de Sants de  
Barcelona 

>   Concert de Festa Major  
de l’Orfeó Reusenc,  
presentada per l’Orfeó 
Reusenc de Reus

>   Olesa confinada comparteix 
cultura, presentada per 
l’Associació Olesaateneu 
d’Olesa de Montserrat

>   Destrossant Cyrano,  
presentada pel Casal  
Popular de Vilassar de Dalt 

>   La Lira no s’atura,  
presentada per la Societat 
Cultural i Esportiva La Lira 
de Barcelona

>   Reobertura #Culturasegura, 
presentada pel Foment 
Cultural i Artístic de Molins 
de Rei

>   La cultura és treball (cap 
estiu sense música i Sant 
Miquel), presentada pels 
Xulius, Centre Social Ribe-
tà de Sant Pere de Ribes 

>   Festes de Maig Especial 
Covid-19, presentada per 
La Cumprativa de Llorenç 
del Penedès

>   #elcentredelecturaacasa, 
presentada pel Centre de 
Lectura de Reus 

Poden optar a aquest premi especial totes aquelles 
entitats membres de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya que hagin impulsat projectes i iniciatives durant 
el període de la crisi de la COVID-19. Es reconeixerà 
la capacitat d’innovació de l’entitat per continuar 
fent arribar la seva proposta cultural i associativa a la  
ciutadania.  

1r premi (guardó i 1.500 €)
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El Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí ce-
lebra enguany el seu centenari. Situat al carrer Major 
de Sant Joan Despí, neix en una època en què l’acti-
vitat econòmica a la ciutat es desenvolupava princi-
palment al camp. La seva fundació va anar a càrrec 
d’un grup de persones vinculades a la pagesia local. 
Va constituir-se com a Foment i Sindicat Agrícola, amb 
l’objectiu de promoure l’activitat agrària, fomentar la 
comercialització dels productes del camp i també amb 
la voluntat de consolidar un punt d’esbarjo així com a 
mutualitat dels seus associats.

Després de la Guerra Civil, amb la dictadura, el Fo-
ment va haver de separar l’activitat agrícola i mutualis-
ta (constituint-se com a Sindicat Agrícola) de la cultu-
ral, que va continuar a l’edifici del carrer Major amb la 
denominació de Foment Cultural i Artístic, el seu nom 
actual. Un dels moments més difícils de la història del 
Foment va ser el 1978, quan un incendi va cremar 
l’escenari de l’entitat. Actualment, el Foment Cultural 
i Artístic és un referent de l’associacionisme cultural a 
la vila de Sant Joan Despí.

SEU DE LA GALA:
FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC  
DE SANT JOAN DESPÍ

Palmira Jaquetti (1895-1963) és una escriptora ex-
cepcional i desconeguda que als anys 20 i 30 va re-
córrer el país a la recerca de cançons per encàrrec de 
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. En va reco-
llir més de deu mil, i va deixar testimoni de l’aventura 
de la recerca, de les cantaires i dels pobles en uns 
dietaris que es troben entre  les pàgines més belles de 
prosa poètica de la literatura catalana. 

L’espectacle «Palmira» de Bubulina Teatre, del qual us 
n’oferim un fragment, és una petita joia que posa en 
escena en primera persona alguns d’aquests dietaris. 
Amb Elisenda Rué i Izan Rubio.

LLETRES, MÚSICA  
I CANÇONS


