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EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’ATENEU

UNA CANDIDATURA AMB PROJECTE

L’ATENEU GRAN. LA GRAN BIBLIOTECA
IMMEDIAT. Culminar el projecte ja iniciat d’ampliació de l’espai de l’Ateneu en dues fases.
Primera fase: l’Espai Rogent. Recuperem més de 200 m2 per a la Biblioteca. Segona fase:
adquisició de la finca adjacent per oferir més espais i serveis als socis. És el que denominem
“Ateneu Horitzó 2020”, en què ja treballem.

LA MEDITERRÀNIA, EUROPA, EL MÓN
L’Ateneu és una comunitat oberta i culta que ha d’estar atenta als reptes que ens planteja el
present. Del sobiranisme a la política de col·lecció de la Biblioteca, o la programació cultural,
cal saber generar opinió. L’Ateneu com a laboratori d’idees: Informe anual.

ATENEU CÍVIC. ELS SOCIS
IMMEDIAT. El gran bé de l’Ateneu som els socis i sòcies. Som 4.045 socis d’edats i
condicions diverses, i per això hem d’incrementar la influència en l’entorn institucional i
mediàtic. Som una entitat oberta, una àgora, un gran col·lectiu, respectuós i democràtic que
reflecteix la nostra societat. Generem debat i contrast i no perdem la nostra consciència cívica.
L’ATENEU VIRTUAL
IMMEDIAT. Implantació del vot electrònic, de noves eines de gestió dels socis i de la
Biblioteca, i dels e-books.Agilitzar la comunicació interna i externa. Més pes a les xarxes socials.

“El futur és ara”

FEMINISME, DEMOCRÀCIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
El pes històric de l’Ateneu ens obliga a generar uns debats que són imprescindibles. El retrocés
de la qualitat democràtica de la societat actual reclama que ens plantegem de manera serena,
àmplia i transversal aquestes qüestions. Generem debat i siguem-ne protagonistes.

“El soci, la força de l’Ateneu”
L’ESCOLA D’ESCRIPTURA
L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu és un actiu de renom internacional.Aprofitem-ne el
potencial. Ens aporta renovació generacional i diversitat.

L’ATENEU, ÀMBIT CULTURAL CATALÀ I DIVERSITAT
Incrementar les relacions en l’àmbit dels països catalans i tractar-ne la diverstiat lingüística i
social en la programació de les activitats. La Seccions i Tertúlies han de continuar expressant les
inquietuds dels socis. La gestió de la diversitat és democràcia, respecte i progrés.

L’ATENEU DE LA CIÈNCIA, LA CULTURA HUMANÍSTICA I LES ARTS
La cultura és un bé. A través de les humanitats, de la ciència, de la tecnologia, de la política i de
les arts, els humans busquem el benestar i la felicitat. L’Ateneu ha de donar suport a les
reivindicacions del món cultural. És a la cultura i a les arts on la complexitat es manifesta d’una
manera més clara i profunda. Apostem per l’Ateneu de la ciència, de la cultura i de les Arts. La
creació necessita espai.

HEM ACOMPLERT EL PROGRAMA PRESENTAT EL 2014 I HEM:
FET de l’Ateneu una àgora transversal i independent
ASSOLIT l’equilibri financer
MILLORAT la transparència i la comunicació internes
DINAMITZAT la Comissió de Cultura i diversificat la programació
CONTRIBUÏT al debat sobiranista, democràtic, de drets civils, socials, etc.
MILLORAT la visibilitat, la presència i la projecció pública
ACTUALITZAT les TIC. Wi-Fi en obert a tota la casa. Streaming
MILLORAT l’entrada de carruatges
REALITZAT enquestes de satisfacció dels socis i d’ús dels espais

REFORMAT els Estatuts per fer-los més garantistes
IMPULSAT la reivindicació de la llei de mecenatge
CREAT seccions noves i implantat la figura de la Defensora del Soci
IMPULSAT les publicacions de l’Ateneu
CELEBRAT el Dia de l’Ateneu
PROMOGUT la recerca en l’àmbit universitari
MODERNITZAT la gestió de la Biblioteca
FET un diagnòstic dels punts febles de l’Ateneu
DEL QUE HEM FET, EN SURT IL·LUSIÓ I NOUS REPTES

