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Patronat format per:

CENTRES
D’ESTUDIS

i ATENEUS
Vertebració de l’espai cultural
català des de l’associacionisme

“Sumar per multiplicar”



Enteneu la cultura com  una necessitat, 

una  oportunitat i un dret que cal fer 

accessible al conjunt de la societat. La 

vostra acció es fonamenta en valors com el 

treball cooperatiu, el compromís social, la 

creativitat,  l'esperit  constructiu i la gestió 

democràtica i aporta benestar a les 

persones.

 

CCECP, FAC i Generalitat de Catalunya 

ja treballen conjuntament per propiciar 

projectes que responguin a les necessitats 

dels dos col·lectius i que reforcin la 

cooperació entre les entitats en benefici de 

la cultura.

CENTRES D’ESTUDIS       i ATENEUS
“Sumar per multiplicar”

En els darrers anys, ambdues federacions 

heu treballat per compartir i teixir col·labo-

racions i aquests passos han fet possible 

l’encontre en el si del patronat de l’Institut 

Ramon Muntaner (IRMU), que es va fer 

efectiu el març del 2021.

Les entitats que les conformeu genereu, 

promoveu i impulseu projectes culturals.

La vostra força són les persones, els 

associats i associades: el seu compromís, 

dedicació, esperit crític i perseverança. La 

vostra activitat  s’adreça a un públic ampli i 

divers. Sou motor de transformació social; 

genereu activitat econòmica en l’entorn 

immediat i sou facilitadores de serveis i 

coneixement.

   Els territoris de parla catalana 
compten amb dues xarxes culturals 
arrelades territorialment i amb   
una implantació àmplia, la 
Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana i la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, que es troben a la base de la seva 
identitat com a espai cultural.

Presentació del VI títol de
la Col·lecció Terra d'Ateneus

a la Universitat de Lleida



Ampliar els projectes conjunts amb la complicitat  
d'altres agents i col·lectius. Optimitzar recursos i 
projectar-los vers la societat en general. Generar 
sinergies positives.

 Crear comissions mixtes per fer una anàlisi de 
l’estat de l’acció cultural a la vostra població o 
comarca i compartir idees, recursos i públics per 
tal que els vostres projectes assoleixin una major 
incidència en l’entorn. 

.Quin pot ser el punt de partida de la col laboració 
entre les entitats de les dues federacions?

Us permetrà detectar les potencialitats i dèficits de cadascú. A partir d’aquesta 
primera diagnosi podreu veure com col·laborar per sortir reforçats com a entitats i 
d’aquesta manera també focalitzar millor els diferents projectes.

Traslladar a l'àmbit local i comarcal l’encontre entre centres d'estudis i ateneus i, 
sobre la base dels àmbits d'actuació de cada entitat, fomentar les trobades, posades 
en comú i el reconeixement amb l'objectiu de potenciar les activitats i de generar-ne de 
noves. 

Als portals de la CCEPC (www.ccepc.cat), de la FAC (www.ateneus.cat) i de l’IRMU 
(www.irmu.cat) trobareu la informació que us permetrà iniciar els contactes i  conèixer 
les eines que us poden facilitar la cooperació.

 Generar dinàmiques que 
afavoreixin la participació 
activa de la població en l’àmbit 
cultural.

 Potenciar els arxius de les 
entitats i col·laborar en la seva 
conservació, accessibilitat, 
estudi i divulgació. 

 Generar accions que contri-
bueixin a la transferència del 
coneixement en format de llibre, 
audiovisual o exposició, ruta o 
visita.

Trobada, posada en comú i reconeixement

 Disposeu de formadors, investigadors i/o espais públics?           
I si ho poseu en comú i construïm junts? 



Des de l’IRMU estarem atents a les vostres 
necessitats, al vostre costat per facilitar aquest 

treball cooperatiu i ajudar-vos a assolir els 
objectius i projectes que concreteu.

info@irmu.org
www.irmu.cat
977 401 757

ccepc@iec.cat
www.ccepc.cat
933 248 585 ext.131

ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat
 932 688 130
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