






MISCEL·LÀNIA

PETICIÓ 
Estem revisant i reorganitzant l’arxiu històric 
de l’Ateneu. Recopilem i posem en ordre llibres 
d’actes, de comptabilitat, inventaris, escrits, cartes, 
cartells, fotografies, programes i tot el que trobem 
relacionat amb l’entitat des de la seva fundació. 
Es tracta de recopilar i ordenar arxius i documents 
que ens ajudaran a conèixer més bé la història de 
l’Ateneu Arenyenc. 

Per completar aquesta tasca, fora de gran ajuda 
comptar amb aportacions de socis i simpatitzants. 
En aquest sentit, fem una crida a tots aquells/es 
que disposin d’alguna mena de record i vulguin 
col·laborar a ampliar i millorar el fons documental 
de l’entitat. Si és el cas, podeu dirigir-vos a la 
Secretaria de l’entitat, personalment, per telèfon o, 
si us ho estimeu més, per correu electrònic.  

Una vegada completada aquesta feina, l’arxiu es 
posarà a disposició dels socis i sòcies que desitgin 
consultar-lo. 
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Participants i guanyadors del torneig d’escacs amb el 
president i la vídua de Joan Draper, Blanca del Castillo.
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ANUNCIA’T AL BUTLLETÍ DE L’ATENEU
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L’Ateneu es un espai obert a tothom, però pels seus socis 
ofereix la possibilitat de formar-se i a gaudir d’un seguit 
d’avantatges i serveis:

• Descomptes importants en tots els Cursos formatius,  
 Tallers i a l’entrada del Ball setmanal.

• Assistir gratuïtament a totes les Conferències   
 organitzades a l’Ateneu.

• Descomptes al Bar de l’Ateneu.

• Preu reduït a totes les Sortides Culturals: 
 Museus, Teatre, etc.

• Participar amb totes les Seccions: Escacs, Sardanes,  
 Jocs de taula, Billar, Tennis de Taula, Diables... 

• Ús dels espais de l’entitat i possibilitat de lloguer 
 de sales a preus reduïts. 

• Descomptes al Teatre Principal d’Arenys, Seràfics, 
 al Centre d’Arenys de Munt, als cines OCINE d’Arenys 
 de Mar. 

• Descomptes del 5% i del 10% en les següents botigues  
 i comerços de la Unió de Botiguers i Comerciants  
 d’Arenys de Mar (UBICA) :

Merceria Lola Botona, Productes de perruqueria Glòria Quílez, 
Mardeplata, LM infants, D-ona roba, Òptica i Rellotgeria 
Planells, Calçats VICO, Tintoreria Quick Sec, Urban Sport, 
Milar Artigas, Mobles Missé i programes especials per tercera 
edat a: Viatges Sakkara i Balneari Titus.

Empresa de Telefonia i Comunicació PARLEM TELECOM 10% 
de descompte. 

Per beneficiar-se de tots aquests avantatges és imprescindible 
mostrar el seu carnet de sòcia de l’entitat.

AVANTATGES DE SER SOCI

Podeu consultar tota la programació de les activitats de 
l’Ateneu al nostre web: ateneuarenyenc.wixsite.com

Carrer Josep Anselm Clavé, 22 08350 Arenys de Mar – Tels.: 937.958.336  E-mail: ateneu@arenyautes.cat



















ENTITAT ADHERIDA A:

Federació d’Ateneus
de Catalunya




