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Benvinguda Òliba! 

 

Benvolguts i benvolgudes associats i associades, 

volem presentar-vos a un membre més de la famí-

lia de l’Ateneu: Òliba. Va a ser la nostra mascota i 

ens va a acompanyar en el nostre trajecte, fent-

nos gaudir de totes les aventures  i ajudant-nos a 

triar un bon camí. 

Òliba és una “òliba” (Lechuza en castellà), com la 

que acompanyava a Atenea, deessa de la saviesa, 

les arts i les tècniques de la guerra, a més de la protectora de la ciutat d'Atenes i la patrona dels artesans.  

D'acord amb la mitologia, Atenea és fruit de la unió entre Zeus i Metis, deessa 

de la prudència. Zeus es va engollir a Metis quan aquesta estava a punt de 

donar a llum a Atenea, per indicació d'Urà i Gea, per evitar que cap altre déu 

fos tan poderós com Zeus. En l'instant en què la deessa donava a llum, Hefest 

va partir d'una destralada el cap de Zeus, i de la bretxa en va sortir Atenea ves-

tida amb una armadura i llançant un potent crit de guerra. El concepte analògic 

amb la saviesa prové de la idea del naixement de la deessa del cap del més 

important dels déus.  

Aquest ocell nocturn, seré i observador, a més de per Atenea (grecs), també va ser companya d'altres deesses 

com Mnerva (etruscos), Minerva (romans), Neit (egipcis), Lilith (Mesopotàmia), totes elles deesses de la saviesa, 

l'estratègia i la guerra justa, la majoria nascudes del cap dels seus déus pares. Com podem observar, aquest 

xicotet ocell, símbol de la saviesa, es va estendre per una gran quantitat de cultures. 

També podeu no-

menar-me “Oli”. 

Caminant, fent camí, i construint, entre tots, l’Ateneu prepara el seu pas cap a  

Disseny exclusiu per a l’Ate-

neu realitzat per Jesús Loren-

zo Agea  i  German Mora Ve-

negas.  

Moltes gràcies.  
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“Through time and space” 

Erasmus+ KA2 
 

I ací estem, una volta mes a la nostra petita llar, la seu de l'Ateneu, on transcorre gran part de l'activitat artística i 

educativa que desenvolupem, on creixem i aprenem junts, evolucionem i ens expandim. I és que és precisament 

d’això del que anem a parlar-vos avui.     

Des de l’inici d’aquesta situació sanitària en la qual ens trobem, ens hem vist en la necessitat de reinventar-nos, de 

pensar en els espais d’aprenentatge d’una forma més àm-

plia i global, de trobar noves formes d’arribar a la gent i, per 

descomptat, de continuar la nostra feina. Fet que recent-

ment la tecnologia capaç d’apropar-nos els uns als altres 

ha guanyat un valor essencial, les distàncies del món sem-

blen haver sigut reduïdes a la mida de l'objectiu d’una cà-

mera mentre que, al mateix temps, la nostra llar es veu ma-

ximitzada i transportada allà on calga en temps real. 

No estem sols amb les nostres ganes i les nostres forces, 

és ben sabut que unint esforços, els resultats es multipli-

quen. Així que (sense tractar d’amagar l'enorme il·lusió que 

ens suposa) us comuniquem la nostra participació en el 

projecte europeu “Throug time and space”, junt amb com-

panys de Grècia, Itàlia, Romania i França. 

A aquest viatge al qual ens veurem embarcats durant dos anys, compartirem experiències amb altres escoles dels 

països participants al voltant de la nostra activitat educativa i artística, parlarem sobre l'evolució que hem fet per 

adaptar-se a les noves situacions, les estratègies que hem utilitzat per poder continuar oferint la millor ensenyança, 

la innovació per tal de seguir oferint espectacle i el desenvolupament de projectes creatius malgrat les complicaci-

ons. 

Ens beneficiarem dels coneixements i les idees que persones que es troben a un escenari semblant al nostre tenen 

i, com sempre, donarem el millor de nosaltres per tal que açò siga una experiència enriquidora per a tots. 

A moments com els que estem vivint, la importància de la nostra labor és fonamental. Tenim a les nostres mans la 

possibilitat de traure un somriure, divertir, emocionar, fer reflexionar, sorprendre… eduquem a les persones en la 

creació d’aquesta màgia, sense la qual, el món tindria un sentit molt diferent. Som indispensables, i això es veu re-

flectit en temps difícils. 

Continuarem fent art i arribant a tots, ens farem grans amb el vostre suport i arribarem més lluny donant la mà als 

nostres nous amics europeus (de moment de manera virtual, encara que esperem que més avant puguem fer-ho 

literalment). Com sempre, gràcies a tots els que feu açò possible.          

                M .Puchalt  



Ateneu, on ciencia, filosofía i art es donen la mà 
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Seguim Amunt! 
 

L’Ateneu ha començat l’any amb una imatge totalment renovada, amb espais més amplis, il·luminats i segurs. Hem 

seguit augmentant la xarxa de conductes, habilitant dues aules més.  

Concretament, ara contem amb unes noves i renovades aules de teoria i percussió, les quals garanteixen unes con-

dicions idònies per al correcte funcionament de les classes, a més de complir amb les mesures de condicionament 

establides per la llei.  Aquestes aules tenen gran importància dins de l’escola per les seues característiques, ja que 

gràcies a les dimensions i materials proporcionen unes condicions perfectes per tothom i així poder dur a terme amb 

èxit les classes corresponents. 

 Hem comprat 3 pianos electrònics 

nous d’alta qualitat. L’aula de teoria 

comptarà amb un piano per a cada 

alumne, ja que considerem fonamen-

tal incloure aquest instrument com a 

part de la seua formació. A més a 

més, l’aula disposa d’una pantalla tàc-

til a la que poder projectar i passar 

materials, d’aquesta manera es creen 

unes sessions molt més lúdiques i 

dinàmiques.  

L’aula de percussió compta amb una diversitat extraordinària d’instruments de percussió, ja que des de l’Ateneu 

busquem la màxima accessibilitat possible, i mitjançant recursos de qualitat. I per descomptat, els dos espais  comp-

ten amb totes les mesures de seguretat. 

Evidentment, tots aquests canvis de millora han sigut possibles gràcies a la participació voluntària i al bon cor de 

totes les persones que han ajudat, d’una manera o d’un altra, en aquest procés de “renaixement” de l’Ateneu. Sense 

vosaltres no haguera sigut possible. Gràcies. 

                Mar Bellver 

A PARTIR DE MARÇ  

MOLT ALUMNAT ES 

VEURÀ BENEFICIAT  

DE CLASSES DE PIANO  

EN GRUPS DE  

5 PERSONES MÀXIM,  

SENSE COST ADDICIONAL.  



Patrocinadors Oficials 

Institucions Col·laboradores 
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Pots col·laborar amb nosaltres 

fent-se associat per 13€ al mes.  
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Manises. ateneumanises.com  

Tel. 961095307 

Facebook: AteneuManises 

Youtube: AteneuManises 

Instagram: AteneuManises 

 

Disseny i maquetació 

Gabinet de Premsa 

 

 

 

Imprès en paper 100% reciclat. Procés 

de fabricació sense clor i sense blanque-

jadors òptics. Una vegada m’hages 

utilitzat, passa’m a una altra persona o 

recicla’m. 1.500 exemplars.  

 

També en edició digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es permet l’ús comercial de l’obra i de 

les possibles obres derivades, la distribu-

ció de les quals s’ha de fer amb una 

llicència igual a la que regula l’obra 

original.  

 

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment 

per a l’Ateneu Cultural Ciutat de Mani-

ses, podeu enviar-nos-la al correu elec-

trònic  secretaria@ateneumanises.com  

al telèfon 961095307 o al WhatsApp 

651397765 en horari de 13:00 a 21:00h; 

i vos atendrem amb molt de gust.   

 

 

Carrer Fra Salvador Mollar Ventura 

número 7 baix. 46940. Manises. 

CIF: G98074578 

Registre d’Associacions C.V.: Data 

30/07/2008 CV-01-043370-V Secció 

Primera. Registre Local d’Associacions: 

Data 17/09/2008 número 48 dels fulls 45 

i 46 del llibre segon. 

Aconsegueix punts enviant-nos la resposta 

Envia la resposta a secretaria@ateneumanises.com o per WhatsApp al 651397765. S’atorga-

ran 10 punts per resposta correcta. Al final de curs es publicarà la persona guanyadora.  

Respostes a les Preguntes de Gener 

1. Rimski-Korsakov mai va escriure un solo al trombó solista. ¿Per què? ¿A qui se’ls va 

escriure? No es portava bé amb el trombó solista de l’orquestra, per això els escriu sempre 

al trombó segon.  

2. Qui va ser el primer dramaturg en adoptar el termini “Sarsuela”?  Calderón de la Bar-

ca.  

Preguntes de Febrer 

1. Qui va coreografiar el ballet “La Consagració de la Primavera” d’Ígor Stravinsky? 

2. Qui va escriure aquests versos? “No hi havia a València dos amants com nosaltres” 

Musician’s first aid 

Una App per a cuidar la salut de les persones que es dediquen a la música. 

 

Musician’s first aid és una aplicació de la Fundació Ciència i Art ha 

sigut desenvolupada per especialistes en medicina de l'art del Insti-

tut de l'Art-Medicina&Fisiologia (Terrassa-Barcelona), un dels cen-

tres amb més experiència, a nivell mundial, en la millora del rendi-

ment i la prevenció i el tractament dels problemes mèdics dels mú-

sics. A partir d’una sèrie de preguntes, com: En quina zona es presenten els símpto-

mes?, Quina creus que ha sigut la causa del teu problema?, Quins símptomes des-

criuen millor el teu problema? Ens dona una sèrie de consells i explicacions per a 

evitar que les molèsties acaben convertint-se en lesions.  

Preparar el cos abans de fer cap exercici, així com relaxar-ho al acabar és molt im-

portant per a la prevenció de lesions. Els estiraments entren dins d’aquests exerci-

cis, els que hem de fer a l’hora de tocar un instrument són molt variats i depenent de 

l’instrument que toquem i del nostre cos haurem de focalitzar més o menys atenció 

en cada part.  

Muician’s First Aid és una aplicació molt interesant que vos convidem a explorar i 

dur-la als vostres dispositius i recordeu: ens proporciona consells, no diagnòstics, en 

cas de tindre dolències greus hem d’anar al metge, no a l’aplicació.             M. Devís 


