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Normativa de tertúlies, grups d’estudi i clubs de 
lectura, i grups de debat 

(aprovada per la Junta Directiva – abril 2015) 
 
 

 
PREÀMBUL 
 

Aquest reglament s’adreça a les reunions de persones que s’apleguen 

habitualment per tal de conversar a l’entitat i fan ús d’un espai reservat en 

règim de cessió gratuïta.  

 

S’estableixen tres tipologies de reunions segons les seves característiques: 

 Tertúlia: Reunió de persones, amb un percentatge més elevat de 

socis de l’entitat. S’exposa un tema, per part del ponent convidat, però 

la major part del temps és d'intervencions per part dels assistents que 

tenen els mateixos drets a l’hora de participar en la conversa. 

L’activitat és publicitada en els canals de comunicació de l’entitat 

(programa, web…). 

 Grups d’estudi i clubs de lectura: Reunió de persones, amb un 

percentatge més elevat de socis de l’entitat, sobre una temàtica 

concreta. En el cas, que la trobada del grup sigui per intercanviar 

opinions sobre els llibres, s’anomenaran clubs de lectura. Els grups 

d’estudi no compten amb ponents convidats i la introducció al tema de 

debat la realitza el coordinador. L’activitat és publicitada en els canals 

de comunicació de l’entitat (programa, web…).  

 Grups de debat: Reunió estrictament de socis de l’Ateneu, amb o 

sense convidat puntual, que s’apleguen per conversar. La seva 

dinàmica és la pròpia de la tertúlia però no permet la participació de 

persones que no formin part del seu grup impulsor i no són 

publicitades en els canals de difusió de l’entitat.   
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NORMATIVA 
 

 
1. Qualsevol grup de socis (mínim 5 persones) pot proposar la creació 

d’una tertúlia, un grup d’estudi, un club de lectura o un grup de 

debat. 

 

Tràmits de constitució  

2. S’haurà de presentar un dossier explicatiu dels objectius i temàtica 

proposada, que inclogui les característiques següents: periodicitat, 

horari, nombre previst d’assistents, a l’adreça de correu electrònic 

dcot@ateneubcn.org El dossier es lliurarà a la Comissió de 

Programació i a la Junta Directiva. 

3. En el cas dels grups de debat s’haurà de facilitar la relació de tots els 

components del grup. 

4. Es valorarà positivament les propostes que presentin noves 

temàtiques de debat a les ja existents. 

5. La sol·licitud haurà de ser explícitament validada per la Junta 

Directiva de l’Ateneu Barcelonès. 

6. L’equip tècnic avaluarà si els requisits sol·licitats s’adapten a les 

condicions d’ocupació d’espais ja existents i a les característiques i 

equipaments de les sales. En cas contrari, ho comunicarà als 

sol·licitants per mirar de trobar una solució. 

 

Condicions i criteris   

7. Totes les tertúlies, grups d’estudi, clubs de lectura i grups de debat 

han de tenir un o dos coordinadors que es responsabilitzin del 

compliment de la normativa d’ús d’espais i de les indicacions de 

l’equip tècnic de l’Ateneu Barcelonès.  

8. Un soci només podrà ser coordinador d’una tertúlia, grup d’estudi, 

club de lectura o grup de debat. S’estableix una moratòria d’un curs 

acadèmic (2015-2016), a partir de la data d’aprovació de la 
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normativa, per als coordinadors actuals de més d’una tertúlia o grup, 

a fi que trobin un substitut. 

9. El coordinador es responsabilitzarà del bon funcionament, del  

comportament correcte i respectuós entre els assistents i vetllarà pels 

valors de la casa.  

10.Les tertúlies, grups d’estudi, clubs de lectura i grups de debat no 

poden suposar cap cost a l’Ateneu. 

11.Els coordinadors de tertúlies podran obsequiar al convidat de la 

tertúlia amb un material sobre l’Ateneu (llibre o DVD) i amb dues 

invitacions per accedir a l’Ateneu Barcelonès, amb una validesa d’un 

any, a partir de la data d’entrega.  

12.Els grups de debat, necessitaran que el 100% dels seus participants 

siguin socis de l’Ateneu Barcelonès per poder disposar d’una sala en 

cessió gratuïta.  

13.D’altra banda, les tertúlies, grups d’estudi i clubs de lectura hauran 

de procurar que un 50% dels seus participants siguin socis de 

l’Ateneu Barcelonès.  

14.Només les tertúlies, grups d’estudi, clubs de lectura o grups de debat 

amb més de sis participants disposaran d’un espai reservat a l’entitat.  

15.Els coordinadors hauran de vetllar per no excedir l’aforament màxim 

de l’espai. 

16.Les sales de conferències, donada les seves caracterítiques, són 

espais reservats per a les activitats organitzades des de les Seccions i 

la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès.  

17.La reserva de l’espai per a l’activitat no serà mai superior a dues 

hores. 

18.Les tertúlies sortiran al llibret d’activitats si lliuren la informació dins 

dels terminis d’elaboració del llibret d’Activitats. 

19.Les tertúlies, grups d’estudi i clubs de lectura es publicitaran 

preferentment a través dels canals d’informació oficials de l’Ateneu 

Barcelonès (programa d’activitat, web, xarxes socials). 

20.Durant el transcurs d’actes considerats prioritaris (conferència 

inaugural del curs acadèmic, conferència commemorativa de l’Onze 
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de setembre, lliurament del Premi Crexells, Sant Jordi, cicle o acte 

d’especial importància promogut per la Junta Directiva) no es podran 

programar tertúlies, grups d’estudi i clubs de lectura.  

21.Es notificarà a la Junta Directiva les tertúlies, grups d’estudi, clubs de 

lectura i grups de debat que sense causa justificada i notificada a 

Coordinació cultural no faci ús de l’espai reservat durant tres 

sessions. La Junta Directiva valorarà si la tertúlia, grup d’estudi, club 

de lectura o grups de debat s’ha de considerar dissolt, si és així, 

perdrà les reserves d’espais. 

22.En cas de renúncia o defunció del coordinador, les reserves d’espai 

quedaran suspeses. Ara bé, els membres de la tertúlia, grup d’estudi, 

clubs de lectura i grups de debat podran sol·licitar la continuïtat de 

l’activitat i el nomenament d’un nou coordinador a través d’un correu 

electrònic a Coordinació Cultural. La sol·licitud haurà de ser 

explícitament validada per la Comissió de Programació. 

 

 

Renovació  

23.La reserva de l’espai és com a màxim per un curs acadèmic. Passat 

aquest temps, s’ha de notificar a Coordinació Cultural a través d’un 

correu electrònic a dcot@ateneubcn.org la voluntat de continuar amb 

la tertúlia, grup d’estudi, club de lectura o grup de debat.   

24.La Comissió de Programació validarà o no la continuïtat en funció de 

les propostes rebudes i de les demandes d’espais a la casa. 

25.Tindran prioritat en l’elecció del dia de la setmana i de l’horari, les 

tertúlies, grups d’estudi i clubs de lectura que proposin una 

periodicitat mensual o superior, respecte les tertúlies, grups d’estudi i 

clubs de lectura setmanals o bimensual. 

26.Tindran prioritat en l’adjudicació d’un espai, les tertúlies, grups 

d’estudi i clubs de lectura, respecte els grups de debat. 


