
Coneix l’Ateneu Santcugatenc



Missió de l’Ateneu
L’Ateneu vol garantir l’accés universal a la cultura i 
coneixement, la cohesió social de la ciutadania de Sant 
Cugat i la lluita contra la desigualtat, l’exclusió i l’emergència 
climàtica, mitjançant l’associacionisme, el voluntariat i la 

participació ciutadana.



Objectius
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Promoure la participació ciutadana, l’associacionisme, el 

voluntariat, i la cohesió social, millorant la qualitat de vida 
de la població de Sant Cugat.

Difondre, promoure, fer recerca i mantenir la cultura i la 
llengua catalana en tots els seus àmbits.

Fomentar el coneixement i respecte pel medi ambient, 
promocionant el consum ecològic i responsable.



PROJECTES

Joves Jubilats Horts Mercats
Espai de Lleure
-Salut Mental- Cursos i tallers

Concurs de 
Pessebres

Taller d’estudi
assistit

Concurs de 
Vídeo Poemes

Català per a 
tothom

Programació
cultural



Fites
Aquests són les principals fites i assoliments de la nostra entitat

1956
Fundació del 
Club Filatèlic i 
Numismàtic

1956 2022

1984
Inauguració
de la seu a 

Pep Ventura

1980
Comencem

a fer
exposicions i 

concursos 
fotogràfics

2012
Creació
del Club 

Social 
Espai de 
Lleure

2016
Nova 

ubicació a la 
Casa 

Jaumandreu

2008
Inici del 
projecte

“Català per a 
tothom” i 

“Joves Jubilats”

1998
Inici de 
cursos i 
tallers

2016
Creem la 

marca 
d’Ecoateneu

i els cicles 
musicals

2013
Inici del 
Concurs

de 
Pessebres

2019
Superem la 

xifra de 
9.600 

persones 
usuàries a 

les activitats

2009
Inici del 

Mercat de 
Pagès a la 
Pl. de Sant

Pere

2021
Realitzem

més de 100 
activitats
culturals
anuals



El nostre públic

Edat Activitats per persones d’entre 0 i 100 anys, però la majoria té 
entre 45 i 70 anys

Majoritàriament, és un públic de Sant Cugat, de mitjana edat o gran,
amb un alt interès cultural i sensible socialment i mediambientalment

Sexe 65% de dones – 35% d’homes



Visibilitat de l'entitat

- Publicacions periòdiques als mitjans de comunicació locals i autonòmics

- 74.000 visitants anuals a www.ateneu.cat, i + de 500.000 visites l’any

- Publicació de 30.000 programes trimestrals amb els cursos de l'Ateneu
o Encartem trimestralment 18.000 amb el TOT Sant Cugat
o Bustiada al centre de Sant Cugat amb 10.000 exemplars

EXTERNA

2.522 seguidors a Facebook

3.510 seguidors a Instagram

2.703 seguidors a Twitter

227 subscriptors a Youtube
i 16.000 visualitzacions l’any

https://www.ateneu.cat/
https://www.facebook.com/AteneuSantcugatenc
https://www.instagram.com/ateneustc/
https://twitter.com/Ateneu
https://www.youtube.com/channel/UCT9DcIpM7BEsf6aOMsRASNg


• 8.695 persones usuàries reben el nostre mail amb l’actualitat
mensual

• 553 persones sòcies de l’Ateneu

• 2.904 persones usuàries dels cursos i tallers el 2021 (4.072 el 
2019)

• 2.290 persones participants en les activitats culturals el 2021 
(3.695 persones el 2019)

• 33 persones ateses al Club Social de l’Espai de Lleure el 2021

• 1.337 persones voluntàries des de 2013

• 14 associacions o entitats amb suport i cessió en el 2021

INTERNA

Visibilitat de l'entitat



5 raons per a patrocinar-nos

1. Ajudaràs directament a una organització històrica de la ciutat que millora directament la 

qualitat de vida de la ciutadania 

2. Col·laboraràs amb una entitat que treballa en projectes socials, culturals, ambientals, etc.

3. Faràs possible el creixement d’una entitat que dona servei a més de 10.000 persones l’any 

4. Millorarà la imatge de la teva organització i/o marca i et diferenciaràs de la competència

5. Si ets persona física, obtindràs desgravació fiscal de l’IRPF en el tram català



Què oferim als patrocinadors?
• Logotip al programa trimestral de 30.000 exemplars, 

18.000 (encartats al TOT Sant Cugat)

• Mailing a tota la base de dades amb l’acord de patrocini

• Nota i/o roda de premsa per la presentació de l’acord de patrocini

• Cessió espai (pati o sales de l’Ateneu) per actes de l’empresa, presentacions...

• Cursos per a treballadors: lúdics o formatius

• Aparició a la web de l’Ateneu

• Difusió i cites a les xarxes socials

• Memòries periòdiques de l’evolució, impacte, avaluació... del projecte 

subvencionat

• Serem promotors de l’empresa o comerç

• Farem sorteigs de productes de l’empresa o comerç



Nivells de col·laboració

Patrocini

Col·laboració

De 1.000 a 100.000 €. Consulta les 

fórmules de patrocini a la següent 

diapositiva.

Pots donar suport a un esdeveniment 

o una necessitat concreta amb 

suport econòmic o material.



Fórmules de patrocini

Des de 100.000 €. 

Presència compartida als elements de 

comunicació social.

De 5.000 a 50.000 €, depenent del projecte. 

Cobertura mediática, cartellera, espai

destacat al web i en el programa trimestral.

De 1.000 a 5.000 €. 

Pots patrocinar un esdeveniment puntual 

(concert de Festa Major, Dia de 

l’Associacionisme, Festes populars...). 

Cobertura mediàtica i cartellera.

Patrocinador/a per 
projectes

Patrocinador/a Ateneu

Patrocinador/a 
d’esdeveniments



Et mantenim al dia
Elaborarem per a tu informes on et 

proporcionarem dades d'abast i impacte 

amb dades com:

• Total de persones voluntàries

• Total de persones sòcies

• Total d'esdeveniments

• Públic impactat

• Aparicions en mitjans de comunicació

• Dades del lloc web (visites mensuals)

Dades de xarxes socials (nombre de 

seguidors totals, etc. )



Actualment, 
rebem el suport de:



Entitats o empreses
patrocinadores o col·laboradores:



Treballem conjuntament amb:



Comencem?

Toni Ramon i Algueró
936 74 51 95

toniramon@ateneu.cat


