
21/12/2015 L’Ateneu de Vic guanya el 2n premi Ateneus a la Capacitat d’Innovació | VilaWeb

http://vic.vilaweb.cat/noticies/lateneudevicguanyael2npremiateneusalacapacitatdinnovacio/ 1/2

Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació

       Apunta-t'hi

Vic

 

21 · 12 · 2015 VilaWeb TV Apps Xats In English La Botiga

114 milM'agrada

Vic Ajuntament Osona Política Educació Cultura Esports Opinió Agenda Locals

Balenyà Centelles Gurb L'Esquirol Les Masies de Voltregà Manlleu Prats de Lluçanès Roda de Ter

Sant Hipòlit de Voltregà Sant Julià de Vilatorta Sant Pere de Torelló Seva Taradell Tona Torelló Vic

S’han lliurat els diplomes als
alumnes de la Casa d’Oficis de
Vic

La restricció al trànsit del
carrer Bisbe Casadevall de Vic
es mantindrà com fins ara

La Casa Convalescència
entrarà en ple funcionament
el curs 2016-2017

 Dissabte  19.12.2015  12:41

OSONA

L’Ateneu de Vic guanya el 2n premi Ateneus a la Capacitat
d’Innovació
Els guardons reconeixen la tasca duta a terme per les entitats i associacions de Catalunya al llarg de l'any en set
categories diferents

La creació de l’Ateneu de Vic per part de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC) a través de la Fundació Universitària Balmes (FUB),
l’Ajuntament de Vic i el Casino de Vic ha estat premiada en el segon lloc de la
categoria a la Capacitat d’Innovació dels Premis Ateneus 2015. El certamen, impulsat
per la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), dóna visibilitat al moviment
associatiu a través dels guardons, que reconeixen la tasca duta a terme per les
entitats i associacions de Catalunya al llarg de l’any en set categories diferents. El
lliurament de la 26a edició dels Premis Ateneus 2015 va tenir lloc ahir al Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Per part de l’Ateneu de Vic és la primera ocasió que s’hi presenta ja que tot just fa
tres mesos que va iniciar les seves activitats com a centre cultural amb l’objectiu de
promoure l’activitat intel·lectual mitjançant l’impuls de diàlegs oberts, transversals i
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constructius; fomentar la creativitat intel·lectual, artística i participativa; i contribuir a
la cohesió social de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona. El premi és un
reconeixement a la col·laboració inèdita i exitosa entre l’Administració Pública,
l’àmbit cultural i la Universitat. Per altra banda, l’Ateneu també disposa d’una sala
d’estudi a la seva seu del Casino de Vic que poden utilitzar els estudiants de la UVic-
UCC, així com les entitats que ho desitgin, tots els dies de l’any.

La programació trimestral de l’Ateneu finalitza demà amb un concert del guitarrista
de prestigi Carles Trepat a 2/4 de 9 del vespre a la Sala Modernista del Casino de Vic.
La mateixa Sala acull avui a les 8 del vespre la presentació del llibre “Maleïda.
L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto” de Bernat Gasull. El programa cultural es
va inaugurar amb la conferència “Una nova visió, des de la radicalitat, sobre la
cultura catalana”, del director i productor de cinema Albert Serra. La programació
d’aquest trimestre també ha inclòs el cicle de conferències “La història d’Osona
revisitada” amb motiu dels 30 anys de la publicació del llibre Història d’Osona per
Eumo Editorial, un curs de poesia catalana del segle XX, un homenatge a Feliu
Formosa, l’obra de teatre “Assajant Marat-Sade” de l’Aula de Teatre de la UVic-UCC, i
una exposició del pintor i dibuixant d’El País, el Roto, que es pot visitar al Temple
Romà fins el 27 de desembre, entre altres. Totes aquestes activitats han estat
organitzades amb la col·laboració d’entitats com la delegació a Osona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, la Unió Excursionista de Vic, Muntanya de Llibres o
l’Escola de Música i Conservatori de Vic.
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