
Podeu veure  
el vídeo dels  
Premis Ateneus 2018

BASES GENERALS

D
G

: 
va

llv
er

du
co

m
un

ic
ac

io
2

@
ya

ho
o.

es

Més  
informació:

932 688 130
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BASES GENERALS

RECONEIXEM
EL TEU  

ESFORÇ,
PRESENTA-T’HI!

Termini de  
presentació de 
candidatures

10 de novembre  
2019

PREMIS
ATENEUS
2019

30a
edició

Comunicació Associativa
Creativitat Artística
Capacitat d’Innovació
Foment de la Participació
Jove, Proposa!
Treball en Xarxa

 VEREDICTE
El jurat es reunirà a finals de novembre per 
seleccionar les candidatures guanyadores. 

Es concediran tres premis per cada categoria: 

 •   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 i una dotació econòmica de 300 €.

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

Les candidatures seran valorades pel jurat en 
funció dels següents criteris:

 •   Implicació de col·lectius i persones

 •   Interès cultural

 •   Grau de difusió

 •   Impacte social

 •   Promoció de la llengua catalana

 •   Arrelament al territori

Si el jurat ho considera oportú, podrà declarar el 
premi desert en qualsevol de les seves categories.

El veredicte del jurat es farà públic el dia del 
lliurament dels Premis Ateneus que tindrà lloc 
durant el mes de desembre. El lloc i el programa 
s’anunciarà amb suficient antelació al web de la 
FAC.

 PRESENTACIÓ 
 DE CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures finalitzarà 
a les 24 hores del 10/11/2019. 

Només s’acceptaran les candidatures trameses via 
web que hagin estat presentades dins d’aquest 
període i que s’ajustin als requeriments previstos 
al formulari de presentació disponible a www.
ateneus.cat. Dins aquest formulari hi haurà un 
espai per adjuntar aquells materials, fotografies i 
altres informacions que es cregui oportú aportar.

Tan sols es podrà presentar una única candidatura 
a cada categoria.

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

 JURAT
El jurat estarà format per tres persones vinculades 
al món associatiu i cultural català, escollides 
per la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), 
una persona designada pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i una designada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Actuarà com a secretari/a la persona 
que la FAC designi, amb veu, però sense vot. 



    

 COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA
•  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.). 

•  Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre 
l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.

•  A aquesta categoria només s’hi poden presentar 
entitats membres de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

 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. 

•  Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre 
l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.

•  A aquesta categoria només s’hi poden presentar 
entitats membres de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

 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.). 

•  Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre 
l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.

•  A aquesta categoria només s’hi poden presentar 
entitats membres de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

La presentació de candidatures per a la concessió dels 
Premis Ateneus implicarà l’acceptació d’aquestes bases  
i del que determini el jurat en tot allò que no estava 
previst.

 FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
•  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, 
majoritàriament, catalana. 

•  En queda exclosa l’activitat ordinària. 

•  Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre 
l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.

•  Pot optar a aquesta categoria qualsevol entitat 
sociocultural. 

 JOVE, PROPOSA!
•  Poden optar al premi totes aquelles iniciatives 

organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. 

•  Les candidatures han de ser presentades per les 
entitats federades que donen suport als grup de joves, 
els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions 
juvenils o no estar associats. 

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

•  Cada entitat només podrà acollir un projecte.

•  Les activitats proposades hauran de ser realitzades 
entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de novembre de 
2020. 

•  Tant en la realització com en la difusió de l’activitat 
caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del 
Premi Jove, proposa! 2019, convocat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.

•  Abans del 15 de desembre de 2020, les entitats 
premiades hauran de presentar una memòria 
justificativa de l’activitat duta a terme.

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

 TREBALL EN XARXA
•  Poden optar al premi totes aquelles iniciatives 

organitzades conjuntament per entitats federades amb 
d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la 
incidència de l’associacionisme a la societat. 

•  Les candidatures han de ser presentades per les 
entitats federades que formen part del projecte.

•  Cada entitat només podrà presentar un projecte.

•  Les activitats proposades hauran de ser realitzades 
entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de novembre de 
2020.

•  Tant en la realització com en la difusió de l’activitat 
caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora 
del Premi Treball en Xarxa 2019, convocat per la 
Federació d’Ateneus de Catalunya.

•  Abans del 15 de desembre de 2020, les entitats 
premiades hauran de presentar una memòria 
justificativa de l’activitat duta a terme.

CATEGORIES
 ACCEPTACIÓ  
DE LES BASES

Gràcies al patrocini  
d’El Punt Avui,  

cada entitat participant rebrà  
una subscripció per un període  
de 3 mesos a l’edició en paper  

d’aquest diari


