
Premis Ateneus 2022 
 
Teatre de La Peni de Molins de Rei: La Peni... cal! 

 

1. Coherència del projecte, amb descripció clara d’accions, activitats i objectius. (obligatori) 

Al mes de febrer del 2021,  la nostra entitat va patir una forta sotragada amb la mort sobtada 
del seu president, Rafel Canosa.  

Al llarg d'uns mesos i encara immersos en el trasbals de la pèrdua de l'estimat Rafel, els tres 
membres de la junta restant es van plantejar un canvi generacional entre diversos membres en 
actiu vinculades a diferents entitats integrades a La Peni 

L'alternativa era plantejar la dissolució i iniciar un nou model de gestió on l'Ajuntament de 
Molins de Rei hi tingués un paper protagonista. 

Una colla de nou persones vinculades a l'entitat vam agafar el relleu de la junta sortint que es 
va formalitzar en una assemblea extraordinària celebrada el 9 de maig de 2021. 

La inèrcia dels darrers anys no havia facilitat una política de comunicació adaptada als temps 
actuals que avarques tots els continguts i programacions de l'entitat. Per aquest motiu, una de 
les primeres coses que vam dur a terme va ser un pla de comunicació molt necessari per tal de 
revitalitzar la imatge i la projecció de l'entitat al poble, a les institucions i als socis. 

Després d'un any la campanya "La Peni... cal!" ha arrelat amb força i s'han materialitzat accions 
d'apropament als nous públics diferents als que tradicionalment acollia l'entitat.  

Aquestes accions s’han materialitat en funció dels següents objectius: 

-Consolidar el projecte comunicatiu de l'entitat i reforçar les eines actuals de divulgació del 
tarannà i activitats de l'entitat. 

-Crear un concepte clar i entenedor entorn la nostra entitat i el que representem: Teatre de La 
Peni 

-Apropar l’entitat als diferents segments de població de la vila per tal d’ampliar el públic 
objectiu. 

-Participar activament a les iniciatives populars per tal d’enfortir la presència de l’entitat a la 
vila. 

-Generar eines i canals de comunicació estables i directes per tal de facilitar la interlocució 
amb les entitats del poble, grups emergents, ciutadania i socis per tal d’afavorir sinergies. 

Per tal de dur a terme aquest projecte hem dissenyat una campanya explícita de suport social 
a l'entitat: "La Peni... cal!" 

Accions i activitats: 
Vídeo de suport d'artistes d'abast nacional: Aquest material ha servit com a tret de sortida de 
la campanya i ha generat diferents eines per que s'han fet servir a xarxes socials i 
comunicacions diverses. 

Hem comptat amb la col·laboració de:  



Karra Elejalde 

Silvia Bel 

Mònica Usart 

Elisenda Carod 

Lluís Posada 

Joan Monné 

Xavi Gardés 

Estel Solé 

Sergi Armentano 

Àngel Sala 

Martina Tresserra 

Joan Vigó 

Ambauka 

Petroli 

Baketomba 

La Riota 

Sergi Carós 

 

Mireu aquí el vídeo "La Peni... cal!": https://youtu.be/wC9d2lzadbc   
 

A la vegada, el 19 de juny de 2022 vam celebrar el centenari de l'edifici que vam integrar dins 
la campanya amb la organització de diversos actes de celebració: 

Divendres 17 de juny de 9h a 11h 

Programa especial de Ràdio Molins de Rei obert al públic des de la sala del Teatre 

Amb convidats, actuacions i sorpreses.  

Podeu veure el programa sencer aquí: https://youtu.be/gPo6dwFmYek  

 

Dissabte 18 de juny  

A les 19h: Projecció de la pel·lícula “El ventre del mar” d’Agustí Villaronga dins el Cicle Gaudí  

A les 20h: Concert del grup Petroli a la pista. (obertura de la pista amb servei de bar i a les 22h) 

 

Diumenge 19 de juny  



A les 12h: Acte de reconeixement de l’edifici a la Plaça Mercè Rodoreda i a les 12:30 vermut 
popular a la pista. 

A les 17h: Actuació de l’Esbart Dansaire de Molins de Rei com a cloenda del curs 21/22 al 
Teatre 

 

També vam ser coprotagonistes del pregó de Festa Major 2022 organitzat per l'Ajuntament de 
Molins de Rei al nostre propi teatre. L'eix del pregó érem les tres entitats amb patrimoni 
centenàries: El Foment Cultural i Artístic i la Federació Obrera. 

Vídeo del pregó: https://youtu.be/V-P0StBddVo  

 

Per una altra banda, en motiu de la Fira de la Candelera, el Centre Excursionista de Molins de 
Rei amb el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei organitzen un concurs de fotografia on una 
de les categories d'enguany és el centenari del nostre edifici 

https://www.molinsderei.cat/premisclic/   

 

Per últim, vam organitzar diversos actes durant la Festa Major sota el text "La del Centenari" 

https://teatredelapeni.cat/activitats-festa-major-2022/ 

 

Totes aquestes activitats i accions comunicatives han suposat un gran esforç econòmic, de 
gestió i logístic que hem assumit des de la pròpia entitat.  

 

2. Originalitat (obligatori) 

LA PENI, CAL! 

El nom popular que rep l’entitat és “la peni” i ve de les plantes silvestres que creixien al camp 
original d’on ara hi ha l’edifici. La zona estava plena de panicals (cards), una planta amb fulles 
espinoses que va trobar un lloc ideal per a reproduir-se.  

Així doncs, la planta i l’ús popular de l’indret va acabar donant nom i identitat a l’edifici on 
encara ara ens podeu trobar. 

Sota aquesta concepte i abandonant el de “Joventut Catòlica” que no representa la realitat i 
tarannà actual de l’entitat, hem desenvolupat diverses accions per tal de rejovenir la massa 
social i els beneficiaris finals de les entitats que integrem i les activitats que programem. 

El joc de concepte entre “La Penical” i “La Peni...cal!” ha funcionat molt entre la població i s’ha 
fet servir en diverses publicacions a xxss amb l’etiqueta #lapenical 

 

3. Continuïtat (obligatori) 



El projecte el vam iniciar al 2021 i també el vam presentar a la categoria de Comunicació 
Associativa dels premis Ateneus de l'anterior convocatòria.  

En aquell mateix projecte ja apuntàvem que el projecte tiraria endavant amb més o menys 
força en funció dels recursos disponibles però amb el compromís ferm i decidit de generar un 
nou paradigma comunicatiu a l'entitat.  

Fins ara hem tirat endavant amb recursos propis i el resultat que hem obtingut ha estat 
espectacular suposant un increment de socis, augment de seguidors a les xarxes socials i una 
nova percepció del tarannà de l'entitat.  

El pas següent que ens plantegem i pel que ens ha de servir aquest premi és la consolidació de 
l'activitat i la publicació de tots els actes tant a xxss, web, butlletí mensual i mitjans locals.  

En l'actualitat no ens podem plantejar una gestió de l'entitat sense una bona comunicació i és 
per això que seguim ferms i compromesos en l'ús d'aquestes eines que ens apropin al teixit 
social del nostre entorn local i comarcal. 

En aquest sentit, aquest premi suposaria un punt d’inflexió importantíssim alhora que un 
reconeixement a l’esforç i la feina feta fins ara per part de la junta de l’entitat que ho hem tirat 
endavant sense cap recolzament. 

 

4. Equilibri dels recursos disponibles (obligatori) 

Expliqueu amb quins recursos executeu el vostre projecte 

La nostra entitat ha acumulat al llarg dels seus cent anys, nombroses necessitats tècniques i 
hem hagut d'executar un doble projecte de nova cabina tècnica fins ara inexistent i mesures de 
prevenció d'incendis. Aquestes dues línies han suposat un ingent despesa a l'entitat que ha 
suposat un endeutament que ha minvat la capacitat de dedicar recursos econòmics a la 
comunicació. 

Així doncs, fins ara el projecte s'ha desenvolupat entre els nou membres de la junta i suport 
extern puntual. 

Totes les accions emmarcades dins la campanya de comunicació "La Peni... cal!" integren 
sinergies i suports més enllà de la contractació de gràfica i vídeos. Això per nosaltres és molt 
important tot i que ha suposat una important despesa per a l'entitat. 

L'eventual premi significaria un augment en la qualitat, intensitat i abast de la nostra 
comunicació ja que seria el punt de partida per a comptar amb un suport extern estable que es 
consolidaria de cara al 2023. 

 

5. Ús no sexista del llenguatge i d'un llenguatge inclusiu amb imatges no estereotipades 
(obligatori) 

La junta actual està plenament identificada en la lluita d'estereotips socials i de gènere.  

No en va, som la primera junta de l'entitat en 140 anys d’història que tenim una noia 
presidenta, la Maria. 



Aquest tarannà es reflexa també en tots els àmbits de l'entitat tant en la comunicació com en 
la programació i les entitats que acollim. 

 

6. Suport de les xarxes socials (obligatori) 

Les xarxes socials esdevenen un punt fonamental del projecte per tal d'amplificar l'abast del 
projecte. 

Ens podeu trobar amb @teatredelapeni a Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. 

Des del mes de maig de 2021 hi ha hagut un augment de la intensitat de les publicacions que 
han suposat un augment de seguidors convertint els nostres perfils amb més nombre de 
seguidors de les entitats culturals i amb patrimoni del nostre municipi tant a instagram com a 
twitter 

Per una altra banda a Facebook, s'ha creat una pàgina nova ja que no es va poder recuperar 
l'antiga i totes les gestions van resultar inútils. (vam fer la consulta i seguiment també a través 
del servei de comunicació de la FAC). 

Per tal de donar coherència als perfils, mantenim els criteris alhora de seguir persones a títol 
individual, empreses i partits polítics a la vegada que s’han començat a seguir entitats de la 
vila, escoles i iniciatives culturals, empreses que presten directament serveis a l’entitat  

El mateix va passar amb Youtube. Mentrestant, se’n va crear un de nou i es van crear llistes de 
reproducció de diferents entitats o tipus d’esdeveniments (Esbart, Pastorets, Xarxa, activitats a 
la pista, concerts, etc.). 

Des de tots els perfils de l’entitat, s’interacciona amb les publicacions artístiques, culturals i 
socials relacionades amb Molins de Rei i amb el calendari festiu popular català. 

 

7. Grau de participació de persones associades (obligatori) 

El gran nombre d'activitats que programen a la nostra entitat facilita que diferents referents 
siguin portaveus i prescriptors de la nostra realitat portant el nom de La Peni en diferents 
espais de difusió i coneixement.  

 

8. Programes Centenari i Festa Major22 

 



 

 



 

 

 


