
Més  
informació:

932 688 130
www.ateneus.cat/premisateneus

RECONEIXEM
EL TEU  

ESFORÇ,
PRESENTA-T’HI!

Termini de  
presentació de 
candidatures:
1 de novembre  

2020

PREMIS
ATENEUS
2020

31a
edició

Podeu veure  
el vídeo dels  
Premis Ateneus 2019

D
G

: 
va

llv
er

du
co

m
un

ic
ac

io
2

@
ya

ho
o.

es

Hi col·labora:

Organitza:

Foment de la  
Participació

  

BASES GENERALS

 PRESENTACIÓ 
 DE CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures és 
del 15 de juny fins a les 24 hores de l’1 de 
novembre de 2020.

•   Només s’acceptaran les candidatures trame-
ses via web que hagin estat presentades dins 
d’aquest període i que s’ajustin als requeri-
ments previstos al formulari de presentació 
disponible a www.ateneus.cat/premisateneus. 
Addicionalment, s’habilitarà un espai per ad-
juntar aquells materials, fotografies i altres 
informacions que es cregui oportú aportar.

•   Pot optar a aquest premi qualsevol activitat 
que hagi fomentat la participació, mitjançant 
la programació i l’organització d’actes cul-
turals i festius d’arrel, majoritàriament,  
catalana realitzades entre l’1 de setembre de 
2019 i el 30 de setembre de 2020.

•   En queda exclosa l’activitat ordinària i les 
festes tradicionals d’interès nacional.

•   Pot optar a aquesta categoria qualsevol  
entitat sociocultural que no estigui federada 
a la Federació d’Ateneus de Catalunya.

CATEGORIA PER A ENTITATS NO FEDERADES



  

BASES GENERALS

 CRITERIS DE VALORACIÓ
 DE CANDIDATURES
Les candidatures seran valorades pel jurat, fins a un 
màxim de 14 punts, en funció dels criteris següents:

•   Implicació de col·lectius i persones (màxim 2 
punts)
Projectes que promoguin la participació activa i 
social de persones voluntàries i la de col·lectius 
diversos. 

•   Interès cultural (màxim 3 punts) 
Projectes que facin una descripció clara d’accions, 
activitats i objectius, continuïtat, singularitat i 
incorporació d’elements d’innovació.

•   Pla de comunicació (màxim 1 punt) 
Projectes que incorporen estratègies i accions per 
comunicar-lo adequadament, a través de l’ús d’un 
llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en 
les comunicacions internes i externes.

•   Impacte social (màxim 2 punts) 
Projectes que treballen en xarxa amb altres agents 
de proximitat i amb implicació al territori, així 
com accions que impulsen el diàleg intercultural 
i la inclusió de col·lectius vulnerables i amb risc 
d’exclusió.

•   Promoció de la llengua catalana (màxim 2 punts)
Projectes que faciliten que el català hi sigui més 
present com a llengua de comunicació i de treball 
i que estimulen un canvi lingüístic en persones 
que normalment no fan servir aquesta llengua.

•   Arrelament al territori (màxim 2 punts)  
Projectes que impliquen dinàmiques associatives 
i comunitàries del territori i que s’ajusten a la 
realitat social i cultural del seu entorn i a les 
necessitats del col·lectiu al qual s’adreça. 

•   Sostenibilitat ambiental (màxim 1 punt)
Projectes que plantegen accions mediambientals 
per augmentar l’eficiència en el consum de 
recursos naturals i econòmics i reduir l’impacte 
ambiental de les seves activitats.

•   Perspectiva de gènere (màxim 1 punt)
Projectes que incorporen la igualtat de gènere en 
la seva metodologia (implementació, seguiment i 
avaluació) per tal d’eliminar les desigualtats que 
encara existeixen entre els homes i les dones i 
eradicar possibles discriminacions.

 JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per tres persones vinculades 
al món associatiu i cultural català, 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.

El jurat es reunirà el mes de novembre del 2020 per 
seleccionar les candidatures guanyadores. 

Si el jurat ho considera oportú, podrà declarar el  
premi desert.

El veredicte del jurat es farà públic el dia del lliura-
ment 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.

 PREMIS
Es concediran tres premis: 

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

•   Un segon premi, consistent en un diploma acredita-
tiu i una dotació econòmica de 900 €.

•   Un tercer premi, consistent en un diploma acredita-
tiu i una dotació econòmica de 300 €.

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

 ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de candidatures per a la concessió 
dels Premis Ateneus implicarà l’acceptació d’aques-
tes bases i del que determini el jurat en tot allò que 
no estava previst.


