AQUEST NADAL,
fes-te soci/a de l’Ateneu

Serveis que t’ofereix l’Ateneu:
ÚS EXCLUSIU DELS ESPAIS I SERVEIS
DE L’ENTITAT

PROGRAMACIÓ ANUAL AMB MÉS DE 400
ACTES I DEBATS

Sales de conversa, bar i jardí; tots els espais de l’edifici
disposen de wifi gratuït.

Participació gratuïta als més de 40 actes i debats públics
que es celebren mensualment a l’Ateneu de tots els
àmbits de la cultura i rellevants per al país.

Informació puntual de les novetats i programa
d’activitats, amb més de 40 esdeveniments cada mes,
per butlletí electrònic.

Contacte directe amb les personalitats participants
en els actes i els debats.

Accés gratuït, o amb descomptes rellevants, en totes
les activitats de pagament (cursos de formació,
concerts, espectacles escènics i venda de publicacions).

Possibilitat de participar en les tertúlies que s’organitzen.

Descomptes fiscals de fins el 70% per les quotes
i aportacions abonades anualment a l’entitat en
la declaració de renda.

Dret a participar en la dinàmica interna de tres de
les tretze seccions de l’Ateneu: Arts visuals; Ciències
i Tecnologia; Cinema; Ecologia; Economia, Escacs;
Estudis Polítics, Jurídics i Socials; Feminismes; Filosofia;
Història; Llengua i Literatura; Música; Teatre.

Possibilitat de disposar d’una sala per presentar
un llibre del qual en siguis autor.
Servei de sales de reunions i aules d’estudi i treball,
prèvia reserva.
Cada any comptaràs amb 5 invitacions per convidar
a l’Ateneu Barcelonès.

ACCÉS EXCLUSIU A LA BIBLIOTECA
PATRIMONIAL
Accés a la Biblioteca i Arxiu Històric privat més important
de Catalunya.
Accés a la col·lecció de ciències socials, humanitats,
cultura i política actualitzada dia a dia.
Disponibilitat de tota la premsa del país i 150 publicacions
periòdiques, nacionals i internacionals, de l’àmbit cultural,
polític i econòmic.
Ús de les zones de lectura i estudi amb connexió gratuïta
a Internet.

Accés a les gravacions dels actes realitzats.

FORMACIÓ
Oferta d’un ampli ventall de cursos presencials o virtuals
a l’Escola d’Escriptura (la més important d’Europa i la
segona del món), per millorar la vostra tècnica o per
introduir-vos en el món de la literatura, en diversos nivells
per adaptar-se a totes les necessitats. Àmplia informació
al web www.campusdescriptura.com.
Cursos de conversa per a practicar en diversos idiomes.
Cursos introductoris d’història i humanitats en general.

DESCOMPTES
Descomptes permanents en serveis culturals i d’oci:
teatres, llibreries, viatges... (informat puntualment al web).
Descompte al Restaurant ATN de la planta baixa de
l’entitat.
Descomptes en la quota de soci per circumstàncies
especials: parella, fins als 28 anys o aportació d’un
nou soci.

FES-TE’N
SOCI/A

Més informació:
ateneubcn.cat/nadal

