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ACCIONS
Vídeo amb artistes d’abast nacional
La Peni...Cal!

Renovació i/o reactivació Xarxes Socials i Web
Instagram
Facebook
Twitter
Web

Participació en actes municipals
Pregó de Festa Major

Xarxa d’aliances locals
Programa especial de Ràdio Molins de Rei
Concurs de Fotografia local sobre l’entitat

Presencia a mitjans locals
Viu Molins de Rei

ENTITAT 
Teatre de la Peni
Població: Molins de Rei 
Web: teatredelapeni.cat

NOM DEL PROJECTE
La Peni… Cal!

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Estratègia global de comunicació, sent punta de 
llança de la modernització i renovació de l’entitat, 
amb l’objectiu d’apropar-la als diferents segments 
de població de la vila per tal ampliar el públic 
objectiu, tot arribant a nous públics diferents dels 
que tradicionalment acollia l’entitat.

https://teatredelapeni.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=wC9d2lzadbc
https://www.instagram.com/teatredelapeni/
https://www.facebook.com/teatredelapeni/
https://twitter.com/teatredelapeni
https://teatredelapeni.cat
https://www.youtube.com/watch?v=V-P0StBddVo
https://www.youtube.com/watch?v=gPo6dwFmYek
https://www.molinsderei.cat/premisclic/
https://viumolinsderei.com/info/teatre-de-la-peni/
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ACCIONS
Accions comunicatives específiques
Web The Pastorets
Presencia als principals mitjans de comunicació 
catalans

Entrades esgotades en totes les 
representacions
SOLD OUT

Innovació, respectant l’obra original, 
però fent-la un musical modern
The Pastorets, el musical

Gran implicació de la massa social, amb 70 
persones treballant de forma voluntària en el 
projecte: actors, actrius, directors escènics, 
directors musicals, coreogràfics, tècnics, equip 
de vestuari, muntatge…

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Reconversió d’un clàssic de la cultura popular 
com els Pastorets en un musical innovador,  
modern, dinàmic i divertit, tot aconseguint  
una forta implicació de la massa social i  
una gran repercussió i èxit de públic.

ENTITAT 
El Centre Cultural i  
Recreatiu de Pineda de Mar
Població: Pineda de Mar 
Web:  ccrpineda.cat

NOM DEL PROJECTE
The Pastorets, el musical

CREATIVITAT ARTÍSTICA

https://ccrpineda.cat/
https://www.thepastorets.com/
https://www.thepastorets.com/mitjans
https://radiopineda.cat/node/17843
https://www.ccma.cat/324/els-pastorets-de-pineda-de-mar-fan-cami-de-betlem-a-ritme-de-luis-fonsi-abba-o-lady-gaga/noticia/3136755/
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ACCIONS

Entrega del Premi 2N, amb categoria nacional, 
internacional i honorífica

Edició de la revista La Fossa 218

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El cicle «Memòria 2N» pretén recuperar la memòria 
històrica de la ciutat de Lleida, tot dignificant  
les víctimes del franquisme i de la repressió.

L’Associació d’Agitació Cultural de Ponent la Baula 
treballa, en aquest cicle, conjuntament amb 11 entitats 
més de la ciutat.

NOM DEL PROJECTE
 Cicle «Memòria 2N»

ENTITAT 
Associació d’Agitació Cultural 
de Ponent La Baula
Població: Lleida 
Facebook: ateneulabaula.cat

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

https://ateneulabaula.cat/
https://ateneulabaula.cat/category/premi_2n/
https://ateneulabaula.cat/category/fossa_218/
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NOM DEL PROJECTE
Cafè Continental, tertúlia jove 
de l’Ateneu Barcelonès

ACCIONS

Tertúlia de periodicitat setmanal
• Oberta a tots els joves, siguin socis o no
• Amb convidats especialitzats segons temàtica
• Pla de comunicació específic de l’entitat

Creació d’un Podcast
• Periodicitat quinzenal.
• Conduit pels mateixos joves
• Actualitat i cultura, amb convidats especialistes

Col·laboració entre «Cafè Continental» 
i la resta de seccions de l’entitat

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
«Cafè Continental», tertúlia jove de l’Ateneu 
Barcelonès, vol esdevenir el punt de trobada cultural 
obert, interdisciplinari i transversal dels joves de 
Barcelona (18-30 anys). Recuperar l’esperit obert 
de les tertúlies històriques de l’Ateneu,  
tot rejovenint la base social del mateix.

ENTITAT 
Ateneu Barcelonès de Barcelona
Població: Barcelona 
Web: ateneubcn.org

JOVE, PROPOSA!

https://www.ateneubcn.org/
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ACCIONS
Gran varietat de temàtiques 
i d’entitats locals i comarcals 
implicades, sempre amb  
compromís social

Foment dels debats mitjançant el cinefòrum

Sessions puntuals gratuïtes per a tota 
la ciutadania

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
L’ULL VIU és un cicle de cinema social organitzat per l’Associació 
Núria Social en col·laboració amb el Terra Gollut Film Festival i 
una varietat d’entitats i projectes locals.

La idea d’aquest cicle és interconnectar i donar visibilitat a 
projectes i entitats locals a través de generar espais de trobada 
i de posar a debat temes que s’estan treballant des del propi 
territori a través de l’experiència audiovisual i el cinefòrum 
posterior.

ENTITAT 
Associació Núria Social
Població: Olot 
Web:  nuriasocial.org

NOM DEL PROJECTE
L’ULL VIU,  
cinema social al Núria

TREBALL EN XARXA

https://nuriasocial.org/
https://www.terragollut.com/index.php/ca/



