
INSCRIPCIONS: 
Si voleu assistir a la 2a Trobada Nacional  
d’Ateneus us heu d’inscriure a través del  
formulari que trobareu al nostre web  
www.ateneus.cat

Termini per fer la inscripció: 11 d’octubre 
Preu per persona: 30€ (inclou esmorzar, 
dinar i activitats programades)
Podeu trobar tota la informació a  
www.ateneus.cat o al Tel. 932 688 130

Un espai de convivència 
entre les persones  
que formem part  
dels ateneus.

TÀRREGA
18 i 19  

D’OCTUBRE  
DE 2019

Amb la col·laboració:

Organitza:

L’ATENEU  
ÉS CASA 
TEVA!

La Trobada Nacional d’Ateneus, 
és una jornada impulsada des 
de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya per tal de crear espais de 
trobada entre els ateneus federats per 
afavorir la interacció i la cooperació 
així com propiciar espais de debat 
relacionats amb l’associacionisme 
cultural, tot creant un espai d’oci 
amb activitats ludicofestives.



DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
18.00 a  Arribada i acreditacions a la sala  
20.00 h:  d’audiovisuals de l’Ateneu de Tàrrega  
 (Plaça del Carme, 14 – Tàrrega)

20.00 a  Tapes a diversos bars de Tàrrega  
21.30 h:   (preu per tapa: 2,50 €)

21.30 h:   Projecció del documental  
«Ateneus. Llavor de Llibertat»

DISSABTE 19 D’OCTUBRE DE 2019
INAUGURACIÓ
9.30 a  Arribada i acreditacions a la sala 
10.30 h.  d’audiovisuals de l’Ateneu de Tàrrega 

10:00 a  Esmorzar al bar de l’entitat 
10.30 h.

10.30 h.   Benvinguda i parlaments al  
Teatre de l’Ateneu de Tàrrega

11.00 h.   Presentació de les conclusions del  
6è Congrés d’Ateneus i vídeo resum  
del congrés

11.20 h.  Foto de família a la terrassa de l’Ateneu

VISITA CULTURAL
11.30h.:  Ruta Pedrolo 
 Ruta Casc Antic

DINAR
14:30 h.  Dinar a l’Espai merCAT 

ACTIVITAT LÚDICA
16:30 h.   Kahoot / joc de coneixement amb premis pels 

guanyadors.

  Poseu a prova els vostres coneixements sobre 
el món ateneístic! És una activitat interacti-
va que consisteix en contestar preguntes com 
si fos un trivial utilitzant un telèfon mòbil.

 • Bloc 1: La Trobada nacional
 • Bloc 2: La Federació d’Ateneus
 • Bloc 3: Els ateneus
 • Bloc 4: Tàrrega 
 • Bloc 5: Activitats culturals a Catalunya

CONCERT «NOSTRADES»
19.00 h.  A l’Ateneu de Tàrrega / Entrada lliure

 • Xavier Baró
 • Lo Pardal Roquer
 • El Fill del Mestre
 • Àngel Andreu
 • Meritxell Gené

EXPOSICIÓ
«Ateneus: Cultura i Llibertat»
Lloc: Vestíbul del teatre Ateneu de Tàrrega / Entrada lliure

Divendres 18 d’octubre a partir de les 18h fins  
dissabte 19 d’octubre a les 19h

Per aquelles persones que vulgueu quedar-vos a dormir a 
Tàrrega, hem arribat a un acord amb els següents hotels 
on podeu fer reserva. Cal tenir en compte que son hotels 
amb poques habitacions.

HOTEL PINTOR MARSÀ
Av. Catalunya, 112 Tàrrega

PER RESERVAR:  
https://www.hostaldelcarme.com/hotel-pintor-marsa/

Fer la petició de reserva mitjançant el formulari, indicant 
en el comentari que veniu a la 2a Trobada d’Ateneus de 
Catalunya.

HOTEL CIUTAT DE TÀRREGA
C/ Sant Pelegrí, 95 Tàrrega

PER RESERVAR:  
http://hotelciutattarrega.com

Fer la petició de reserva mitjançant el formulari, indicant 
en el comentari que veniu a la 2a Trobada d’Ateneus de 
Catalunya.

AUTOCAR
La Federació d’Ateneus de Catalunya posa a disposició 
de les entitats federades autocars des de Barcelona, 
Reus i Girona.

Poseu-vos en contacte amb la Federació d’Ateneus:  
al 93 268 81 30 o ateneus@ateneus.cat

PROGRAMA 2a TROBADA NACIONAL D’ATENEUS

ACTIVITATS PARAL·LELES 

HOTELS I AUTOCAR


