Resum de la memòria
d’activitats 2019 presentada a
l’Assemblea de sòcies i socis de
l’Ateneu Santcugatenc
Sant Cugat del Vallès, 28 de novembre de
2020

Cursos i Tallers
• Des d’octubre de 1998
• 200 especialitats
diferents
• 617 cursos realitzats
• 4.072 persones
usuàries (320 més que
l’any anterior)

Programació Cultural
Projecte/Activitat
Inauguracions exposicions
X errades Ateneu Parla
X errades E spai Família
X errades Neurodivulgació
Tertúlies Cercle d'Arts
Òpera entre copes
Presentacions de Llibres
Mostra de films de Dona
E l món a la fresca (documentals)
Concerts Vespres al Pati
Concerts La Cambra de l'Ateneu
E spectacles Familiars
Grups de Lectura*
Altres (FNP)
Programació Cultural

Núm.
Usuaris
sessions usuàries
13
9
3
2
20
6
8
3
3
3
11
4
2
87

mitjana
428
197
63
45
539
258
198
154
193
555
461
266
182
156
3.695

33
22
21
23
27
43
25
51
64
185
42
67
78
42

Pessebrisme
Projecte/Activitat
Concurs de pessebres
Pessebres finestres
E ntrega de premis
R ecorreguts musicals
Curs pessebre popular
Pessebrisme

Núm.
Usuaris
sessions usuàries

3

mitjana
37
35
120
170
12
374

57

Suport a l’associacionisme
• Espai d’entitats

• 13 entitats, grups o col·lectius acollits
• Oferim suport logístic, administratiu,
assessorament...
• Implicació d’altres entitats a l’hora de planificar i
executar la nostra programació

Espai de lleure
Lleure social per a persones amb Trastorn Mental Sever
• Activitats i tallers guiats
• Dansa i ball, manualitats i art, fotografia, benestar i emocions,
activitats físiques, informàtica i coneixement...

• Activitats de contacte social
• Teatre
• Horts

• Activitats autogestionades
• Cuina, sortides, espai de trobada...

• Sortides
• Museus, visites guiades i espectacles

Durant l’any 2019 hi ha 39 persones vinculades a l’Espai de lleure

Oficina del Voluntariat
• Promocionar i enfortir el teixit associatiu a través de l'assessorament,
la formació i la captació de noves persones voluntàries
• Promocionar i informar dels projectes de voluntariat de les entitats de
la ciutat
• Assessorar aquelles persones que volen fer voluntariat però no
coneixen l’oferta i/o no saben a on dirigir-se
• Cobrir les necessitats de formació tant de les entitats com de les
persones voluntàries
• 115 persones entrevistades i assessorades
• 87 (56 dones i 31 homes) derivades a entitats
• 95 consultes per correu electrònic (18 dones i 13 homes) de les quals
s’ha fet derivació directa.
1.169 voluntaris i voluntàries atesos des de 2013

Joves Jubilats
Foment de l’envelliment actiu
Projecte/Activitat
Caminades
S ortides culturals
S ortides mixtes
Cinefòrums
Música i cant*
E sport no té edat
Voluntariats
Àpats
J oves J ubilats

Núm.
Usuaris
sessions usuàries
6
14
10
2

mitjana
151
396
264
30
69
33
30
85
1.058

Actualment 281 persones estan inscrites als Joves Jubilats

25
28
26
15

Català per a tothom

Projecte/Activitat
Conversem en català
Cursos i Programa Activitats Cult.
Acollida Lingüística
Català per a Tothom

Núm.
Usuaris
sessions usuàries
38
270
62
370

EcoAteneu
• Mercat de Pagès
• 24 mercats de productes ecològics, proximitat i de
temporada a l’any

• Mercat de 2a mà
• 4 mercats a la rambla del Celler a l’any

• Horts Urbans
• Gestió de 48 parcel·les al terreny adjudicat per
l’Ajuntament al carrer Amposta

