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Carrer Sant Quirze, 2 
08221 Terrassa 
937 891 574  
https://www.ateneuterrasenc.cat 

FULL D’INSCRIPCIÓ I D’ALTA DE NOUS/VES SOCIS/ES 

Nom i cognoms 

Adreça 

Codi Postal Ciutat Data de naixement    /     /  

Telèfon fix Mòbil DNI 

Correu electrònic: 

VULL SER SOCI/A
El/la sota signant autoritza a l’Ateneu Terrassenc, a carregar en el compte bancari indicat , la quantitat de 18€ trimestrals, en concepte de 
pagament de la quota d'associat/da. També autoritza a l’Ateneu Terrassenc, a fer ús de les seves dades personals única i exclusivament per a 
les activitats que dugui a terme l’entitat, conforme a la normativa de la llei de protecció de dades vigent.  

Entitat 

Número IBAN: 

E S | | | | | 

Signatura i data 

/ / 

VULL SER SIMPATITZANT DE L’ATENEU

Els simpatitzants de l’Ateneu reben periòdicament, exclusivament per correu electrònic, informació de les nostres activitats i publicacions  

ÀREES D’INTERÈS 
La informació que recollim de les teves respostes ens permet programar noves activitats i adequar les actuals. Gràcies per col·laborar-hi 

☐ Escriptura literària ☐ Fusta i marqueteria ☐ Idiomes ☐ Història ☐ Cant i coral ☐ Sardanes

☐Jocs de taula Altres

Les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti mitjançant aquest formulari seran recollides en un fitxer automatitzat el responsable del 
qual és L’Ateneu Terrassenc. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint la seva petició per correu electrònic a l’adreça: info@ateneuterrassenc.cat 

NO EMPLENAR – RESERVAT PER A ADMINISTRACIÓ 
ENTRADA APROVAT NÚM. SOCI 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN ALTES DE SOCIS I MODIFICACIÓ DE DADES 

 

1. TOTES les altes de socis i modificacions de dades s’han de fer OBLIGATORIAMENT en 
el full oficial, i que es pot trobar a la carpeta corresponent de recepció.  

2. El nou soci ha d’emplenar TOTS ELS APARTATS del full, i s’ha de comprovar que ho 
faci, especialment en els camps de dades bancàries i de contacte. 

3. En el cas de modificacions, el soci/sòcia emplenarà els apartats on s’hagi produït 
algun canvi. 

4. Un cop emplenat el full, i verificada la correcció de les dades, se li entrega el segon 
full, on hi ha la benvinguda i altres informacions d’interès. 

5. El full d’inscripció es guarda a la carpeta, a l’espera que la Permanent validi l’alta de 
soci. 

 

Us agraïm a tots i a totes la vostra col·laboració. El correcte acompliment d’aquestes instruccions 
contribueixen a millorar la gestió de la nostra entitat. 
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Benvolgut, benvolguda , 

En nom de la Junta Directiva i de tots els associats i associades et dono la benvinguda a l’Ateneu Terrassenc. 

L’Ateneu Terrassenc és una organització sense ànim de lucre, que té com a principal objectiu el foment de la cultura a 
la nostra ciutat. Les nostres arrels formen part de la història social del nostre país. L’any 1877 amb un desig de millora 
social i cultural un grup de ciutadans compromesos amb el valors de Fraternitat, Igualtat i Solidaritat, i amb l’objectiu 
d’apropar la cultura a tots els seus conciutadans, varen fundar L’Ateneu Terrassenc. 

L’any 1996 vàrem reprendre aquell bell anhel refonent-lo preservant els seus valors més preuats i alhora obrint-nos cap 
el futur, mantenint ferma la nostra voluntat de influir en la societat per transformar-la cap a noves fórmules de 
convivència solidària i respectuosa amb totes les idees i creences que ens envolten. 

Per disposar de la informació actualitzada de l’entitat pots entrar al web www.ateneuterrassenc.cat, on podràs 
consultar tota la informació referent a les activitats que portem a terme. Per a més informació o qualsevol necessitat no 
dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 937 891 574  o bé enviant un correu a 
info@ateneuterrassenc.cat. 

Et recordo tanmateix la necessitat d’actualitzar quan sigui necessari les teves dades de contacte, així com les 
bancàries, per garantir que les trameses t’arribin correctament. 

Ben aviat rebràs el teu carnet de soci/a. Un carnet que t’identifica com a membre de l’Ateneu, i que et dona accés a un 
seguit d’avantatges, dels que t’anirem informant. 

Finalment, desitjo que el vostre pas per l’Ateneu Terrassenc ens sigui a tots profitós i puguem anar ampliant 
conjuntament la nostra història. T’animem a participar activament en les activitats proposades així com a gaudir dels 
tots serveis que oferim. 

Cordialment, 
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 QUI SOM. ..
L'Ateneu Terrassenc és una organització sense ànim de lucre, que té com a principal objectiu el foment de la cultura 
a la nostra ciutat. 

Les nostres arrels formen part de la història social del nostre país. 

L'any 1877, amb un desig de millora social i cultural, un grup de ciutadans compromesos amb el valors de Fraternitat, 
Igualtat i Solidaritat, i amb l'objectiu d'apropar la cultura a tots els seus conciutadans, varen fundar L'Ateneu 
Terrassenc. 

L'any 1996 vàrem reprendre aquell bell anhel, refonent-lo, preservant els seus valors més preuats i a !’hora obrint-
nos cap el futur, mantenint ferma la nostra voluntat de influir en la societat per transformar-la cap a noves fórmules 
de convivència solidària i respectuosa amb totes les idees i creences que ens envolten. 

 QUÈ PENSEM. ..
EN ELS NOSTRES ESTATUS HI REFLECTIM EL NOSTRE IDEAR!: 

Ciutadanes i ciutadans de Terrassa de diferents opcions ideològiques coincidim en que, a la nostra ciutat, cal un 
fòrum, un lloc de trobada, un espai comú, on ens puguem aplegar tots aquells ciutadans i ciutadanes que 
independentment de les nostres opcions, però amb una sensibilitat progressista vulguem, d'una manera fraternal i 
solidària, treballar pels següents objectius: 

• Crear un estat d'opinió ciutadana basat en la tolerància, el respecte, la convivència i la solidaritat entre les
persones i els pobles.

• Ser i ajudar a fer ciutadans i ciutadanes exemplars. Actuar en el món de la cultura, activitats humanitàries i
de benestar social, directament o bé col·laborant amb entitats especialitzades.

• Fer un país per a tots el ciutadans i ciutadanes que se l'estimin i se'! vulguin fer seu.
• Projectar la nostra ciutat i el nostre país al món, per tal d'aconseguir una Humanitat més justa, lliure i

fraternal, on el respecte als Drets Humans sigui un fet.
• Tradicionalment, un Ateneu ha estat una associació científica i literària, dedicada a elevar el nivell

intel·lectual del seus associats i associades, mitjançant discussions, conferències, cursos i lectures.
• Proposem superar aquesta faceta d'enriquiment personal afegint-hi como a element principal els objectius

de projecció externa.

 QUÈ FEM. ..
Creiem que el diàleg i el coneixement obren les portes de la llibertat, per això des de L'Ateneu Terrassenc, 
organitzem conferències-col·loquis, convidant als millors especialistes en cada matèria. Persones totes elles amb una 
clara vocació divulgadora i formació humanista, defensors dels més alts valors de la democràcia i la convivència. 

Des de la calma d'una sobretaula plantegem el Sopar-Tertúlia, una altra forma de tractar amb profunditat temes de 
caire social o cultural. 

La nostra col·laboració amb altres entitats, ens permet oferir un ampli ventall d'activitats als nostres associats com: 
presentacions de llibres, trobades poètiques, exposicions científiques, biblioteca, assistència a concerts, espectacles 
teatrals, excursions culturals, etc. 

 AVANTATGES DE FER-SE SOCI:
Descomptes en tallers, sortides i d'altres activitats. 
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