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Neix l’Ateneu de Vic
 Tindrà la seu al Casino de Vic, en una iniciativa conjunta d’aquesta entitat amb la Universitat
de Vic i l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament s’ha fet l’aportació inicial per engegar el projecte
de 50.000 euros.
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Nota de premsa de l’Ajuntament de Vic 

Neix el projecte Ateneu de Vic 

·  Un  acord  entre  l’Ajuntament  de  Vic,  la  Universitat  de  VicUniversitat
Central de Catalunya i el Casino de Vic propicia la creació de l’Ateneu de Vic 

Avui al migdia ha tingut lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració
entre  la  Fundació  Universitària  Balmes  (FUB),  el  Casino  de  Vic  i
l’Ajuntament de Vic  amb  la  finalitat  de  crear  l’Ateneu de Vic. Amb aquest
pas,  doncs,  neix  un  projecte  amb  l’objectiu  de  promoure  la  participació
pública  i possibilitar  l’ús de  les  instal·lacions necessàries per desenvolupar
activitats  i  projectes  concrets  d’interès  social  i  cultural.  En  aquesta  línia,  i
amb  l’horitzó de  l’any 2016 de Vic  com a Capital Cultural de Catalunya, el
projecte  dotarà  al  municipi  d’un  espai  de  trobada  cultural  i  social  de
referència per a la ciutadania, que articularà la formació i les inquietuds dels
ciutadans amb les diferents expressions culturals i socials que es manifesten
a  la  ciutat  de  Vic,  a  la  vegada  que  proposarà  i  desenvoluparà  noves
iniciatives. 

L’Ateneu de Vic tindrà la seu al mateix Casino de Vic i tindrà com a funció
fomentar, orientar i coordinar la recerca i transparència de coneixements en
els àmbits cultural, social, artístic, científic, econòmic i tecnològic. D’aquesta
manera  la  ciutat  disposarà  d’un  espai  més  a  favor  de  la  cohesió  social  i
posant de relleu els valors humanístics. 

El conveni s’ha signat per part dels màxims representants de les institucions
fundadores  del  projecte  que  han  coincidit  en  remarcar  la  importància  i
significació  d’aquest  projecte.  L’alcalde  de  Vic,  Josep M.  Vila  d’Abadal  ha
destacat que la ciutat de Vic és un referent en molts àmbits i a nivell cultural
també  ho  és.  En  aquesta  línia,  l’alcalde  ha  afegir  que la  ciutat  disposa  de
moltes  equipaments  culturals que  contribueixen a donar a  la  ciutat  aquest
caràcter  de  capitalitat:  l’escola  de música;  escola  de  dibuix;  l’Atlàntida;  el
Centre d’Arts Contemporànies;  i  calia un espai per  fomentar  l’àmbit de  les
lletres, que amb aquest projecte d’Ateneu es tindrà. Vila d’Abadal també ha
recordat  que  cal  invertir  i  apostar  per  la  cultura,  doncs  forma  part  de  la
nostra identitat com a país. Per la seva banda, el president del Casino de Vic,
Enric  Comas  ha  volgut  agrair  l’esforç  de  l’Ajuntament  per  desenvolupar
aquest projecte i ha manifestat que el Casino de Vic forma part de patrimoni
de  la  ciutat  i  amb  la  signatura  d’avui aquest  espai  té  l’objectiu  d’obrirse
encara  més  a  la  ciutadania  i  convertirse  en  un  punt  de  transferència  de
coneixement.  Comas ha  explicat  que  el  proper  dia  28  d’abril  es  reunirà  la
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comissió executiva amb la finalitat de definir la programació que engegarà el
proper setembre. Finalment i en representació de la Universitat, el director
de  la  FUB,  Joan  Turró  ha  exposat  l’aposta  estratègica  que  existeix  entre
ciutat  i  universitat  i  amb  aquest  Ateneu  és  un  exemple  més  per  assolir
aquesta  aposta  estratègica.  Turró  ha  matisat  que  amb  l’Ateneu  de  Vic  la
universitat té la voluntat de generar més activitats adreçades a la ciutadania. 

Destacar que tal i com es va aprovar el passat ple municipal del mes de març
de l’Ajuntament de Vic, el consistori vigatà fa l’aportació inicial per endegar
aquesta iniciativa amb un import de 50.000 euros pel 2015. D’aquest import
i  tal  com ha explicat  el president del Casino de Vic, Enric Comas, un 50%
anirà  destinat  a  configurar  la  programació  d’activitats  i  el  50%  restant
servirà per adequar l’espai a les necessitats de l’Ateneu.
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