PREMIS 32a
ATENEUS edició
2021
Comunicació Associativa
Creativitat Artística
Jove, Proposa!
Treball en Xarxa

BASES GENERALS
PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures és de
l’1 de juliol fins a les 24 hores del 17 d’octubre
de 2021.

Podeu veure
el vídeo dels
Premis Ateneus 2020

Només s’acceptaran les candidatures trameses
via web que hagin estat presentades dins
d’aquest període i que s’ajustin als requeriments
previstos al formulari de presentació disponible a
www.ateneus.cat/premisateneus

Més
informació:
932 688 130

www.ateneus.cat/premisateneus

Tan sols es podrà presentar una única candidatura
a cada categoria. Una mateixa candidatura no
podrà optar a més d’una categoria.
Les candidatures premiades en els darrers tres
anys no es podran presentar un altre cop a la
mateixa categoria si el projecte no ha sofert un
canvi destacat.

Hi col·labora:

RECONEIXEM
EL TEU
ESFORÇ,
PRESENTA-T’HI!

La presentació de candidatures per a la concessió
dels Premis Ateneus implicarà l’acceptació
d’aquestes bases i del que determini el jurat en tot
allò que no estava previst.

Organitza:

CATEGORIES PER A ENTITATS FEDERADES

DG: vallverducomunicacio2@yahoo.es

Termini de
presentació de
candidatures:
17 d’octubre
2021

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per tres persones vinculades
al món associatiu cultural català, escollides per la
Federació
d’Ateneus de Catalunya (FAC). Actuarà com a
secretari/a la persona que la FAC designi, amb veu,
però sense vot.
El jurat es reunirà el mes de novembre del 2021 per
seleccionar les candidatures guanyadores.
Si el jurat ho considera oportú, podrà declarar el
premi desert en qualsevol de les seves categories.
El veredicte del jurat es farà públic el dia del
lliurament dels Premis Ateneus que tindrà lloc
durant el mes de desembre. El lloc i el programa
s’anunciarà amb suficient antelació al web de la
FAC.

PREMIS
A les categories de Comunicació associativa i
Creativitat artística es concediran tres premis:
• U
 n primer premi, consistent en un guardó i
1.500 €.
• U
n segon premi, consistent en un diploma
acreditatiu i 900 €.
• U
n tercer premi, consistent en un diploma
acreditatiu i 300 €.
A les categories de Jove, proposa! i Treball en Xarxa
es concedirà un sol premi, consistent en un guardó,
1.500 € i el suport tècnic de dinamització ofert per
la FAC per acompanyar la realització del projecte
guanyador durant 3 mesos.
Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses
a la retenció establerta per la normativa tributària vigent.

CATEGORIES
COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA

CREATIVITAT ARTÍSTICA

JOVE, PROPOSA!

•	Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que
afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les
entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web,
xarxes socials, plans de comunicació, etc.).

•	Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística
programada en una entitat federada que destaqui per
la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la
trajectòria del grup que l’executa.

•	
Podran optar totes aquelles activitats realitzades
entre l’1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de
2021.

•	Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre
l’1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

•	
Les candidatures han de ser presentades per les
entitats federades que donen suport als grup de joves,
els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions
juvenils o no estar associats.

•	A aquesta categoria només s’hi poden presentar entitats
membres de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

•	La proposta haurà de tenir el vistiplau de l’entitat on
està prevista la realització de l’activitat.

•	Cada entitat només podrà presentar i participar d’un
sol projecte.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

•	Cada entitat només podrà presentar i participar d’un
sol projecte.

•	
Les activitats proposades hauran de ser realitzades
entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de
2022.

•	
A aquesta categoria només s’hi poden presentar
entitats membres de la Federació d’Ateneus de
Catalunya.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:
– C
oherència del projecte, amb descripció clara
d’accions, activitats i objectius.
– Originalitat.
– Proposta de continuïtat.

– Originalitat de la candidatura.
– T
 ractament de temàtiques no majoritàries en l’àmbit
de la cultura popular i tradicional.
– Impacte del projecte en el territori.
– Equilibri en l’ús dels recursos disponibles.

– Equilibri dels recursos disponibles.

– P
 articipació activa de persones voluntàries i la de
col·lectius diversos.

– Ú
 s no sexista del llenguatge i d’un llenguatge
inclusiu amb imatges no estereotipades.

– R
epercussió del projecte, tenint en compte
l’increment i fidelització de públic.

– Suport de les xarxes socials.
– Grau de participació de persones associades.

•	
Poden optar al premi totes aquelles iniciatives
organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys.

TREBALL EN XARXA

•	
Les activitats proposades hauran de ser realitzades
entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de
2022.
•	Tant en la realització com en la difusió de l’activitat
caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del
Premi Jove, proposa! 2021, convocat per la Federació
d’Ateneus de Catalunya.
•	Abans del 15 de desembre de 2022, les entitats
premiades hauran de presentar una memòria
justificativa de l’activitat duta a terme.
•	L’entitat guanyadora en l’edició anterior no podrà optar
a aquest premi en la convocatòria vigent.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:

•	
Poden optar al premi totes aquelles iniciatives
organitzades conjuntament per entitats federades amb
d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la
incidència de l’associacionisme a la societat.
•	
Les candidatures han de ser presentades per les
entitats federades que formen part del projecte.

•	Tant en la realització com en la difusió de l’activitat
caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora
del Premi Treball en Xarxa 2021, convocat per la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
•	Abans del 15 de desembre de 2022, les entitats
premiades hauran de presentar una memòria
justificativa de l’activitat duta a terme.
•	L’entitat guanyadora en l’edició anterior no podrà optar
a aquest premi en la convocatòria vigent.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE CANDIDATURES:
– C
 oherència del projecte, fent una descripció clara
d’accions, activitats i objectius.

– C
 oherència del projecte, fent una descripció clara
d’accions, activitats i objectius.

– Singularitat de la proposta.

– Singularitat de la proposta.
– Potencial transformador.

– I mpacte social, com a efecte transformador, positiu
i quantificable, de la realitat dels col·lectius als
quals es dirigeix.

– Transversalitat del projecte.

– Grau de col·laboració amb agents de proximitat

– Proposta de continuïtat.

– Proposta de continuïtat

– Implicació del territori.
– Inclusió de col·lectius vulnerables i amb risc
d’exclusió.

