
 

 
 

AQUEST NADAL, 
           Regala cultura, regala ATENEU! 
 

 

Què t’ofereix l’Ateneu? 
 

 

Sales de conversa, Biblioteca i aules amb wifi. 
 

Butlletí electrònic setmanal amb totes les notícies i 
novetats; així com l’enviament del programa d’activitats 
amb més de 30 esdeveniments cada mes.  

 

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

 

Descomptes fiscals de fins al 60% sobre la quota anual 
a la declaració de renda. 

 

Cessió gratuïta d’un espai per presentar  el teu llibre. 
 

Disponibilitat, prèvia reserva, de sales de reunions i 
aules d’estudi i treball. 

 

Cinc invitacions anuals. 

 

ACCÉS EXCLUSIU A LA BIBLIOTECA 
PATRIMONIAL 

Privilegi de gaudir d’una biblioteca modernista única i 
singular al centre de Barcelona.  

Ampli horari de dilluns a diumenge. 
 

Accés a la col·lecció de ciències socials, humanitats, 
cultura i política, permanentment actualitzada. 

 

Possibilitat de desiderates per part dels socis/es. 
 

Disponibilitat de tota la premsa del país i de 150 
publicacions periòdiques, nacionals i internacionals, 
de l’àmbit cultural, polític i econòmic. 

 

Ús de les zones de lectura i estudi amb connexió a 
Internet. 

 

 

Participació preferent i gratuïta als més de 30 actes i 
debats públics  que se celebren mensualment a l’Ateneu, 
vinculats a tots els àmbits de la cultura més rellevants per 
al país. 

 

Contacte directe amb ponents i altres personalitats 
participants       en els actes i els debats.  
 
Possibilitat de participar en les 33 tertúlies ja existents i de 
crear-ne de noves.   
 
Accés a les gravacions dels actes realitzats. 
 
Dret a participar en la dinàmica interna i en la programació 
d’actes formant part 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 i Teatre. 

 

  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 teva tècnica o per 
introduir-te en el món de la literatura, en diversos nivells 
per adaptar-se a totes les necessitats. Àmplia informació 
al web www.campusdescriptura.com. 

 

Practica i millora de la fluïdesa de la llengua amb cursos 
de conversa en diversos idiomes.  
 
Cursos temàtics d’humanitats: música, arts visuals, 
filosofia, etc. 

  DESCOMPTES  

Descomptes permanents en serveis culturals i d’oci: 
teatres, llibreries, viatges (informats puntualment al web). 

 

Descomptes al restaurant El Jardí de l’Ateneu i al 
Restaurant ATN. 

 

Descomptes en la quota de soci (consulteu la informació 
al web).

 

 
Més informació: 

www.ateneubcn.cat 

 
 

http://www.campusdescriptura.com/
https://www.ateneubcn.org/donat-dalta

