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RECONEIXEMENT
A L’ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES

DES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

1er Centre reconegut de la C. Valenciana

1er Centre d’Arts de tota Espanya
Què és l’Aula del Futur? Aquest és un projecte Europeu, l’Aula del Futur (AdF) original està a Brussel·les. A
Madrid hi ha altra | https://intef.es/tecnologia-educativa/aula-de-futuro/. És un espai dividit en 6 zones, creat per
donar formacions i fer reflexionar a responsables educatius, creadors de recursos educatius i docents. Què busca? La innovació educativa mitjançant l’ús de metodologies actives, espais flexibles i adaptables i tecnologia educativa.
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Pots trobar més informació sobre el nostre projecte a la web https://ateneumanises.com/es/aula-del-futuro-2/.
Anem a continuar treballant i construint entre tots la nostra Aula del Futur. Com el seu nom indica és una Utopia,
el futur és com l’horitzó. Nosaltres vivim al present, el de la tercera dècada del segle XXI i és aquest el punt de
partida per seguir somiant, creant, formant i educant en el segle XXI amb mires sempre endavant.
Gràcies a tots perquè no hi ha Innovació sense experimentació. Ara cal consolidar el projecte, que ens ha posat a
l’avantguarda dels estudis artístics a tota Espanya.
El reconeixement va aplegar el 4 de març de 2021. Aquest es suma als reconeixements ja aconseguits per l’Ateneu:






Innovació Educativa 2012, 2014, 2017, 2018
Inclusió Social 2015 i 2017
Premi Projecte Creatiu Solidari 2017
Premi Manises Innova 2017
Bé d’Interès Cultural Immaterial 2018

Seguirem informant sobre els efectes de l’Aula del Futur. Gràcies per confiar en nosaltres.

L’aula de teatre va preparar la poesia ELEGÍA a Ramón Sijé -Miguel Hernández. Homenatge al
poeta, a la seva memòria quan fa 1 any de la retirada dels seus versos del cementeri de l'Almudena.
https://www.youtube.com/watch?v=jB-cMG-plsg

(fes click damunt de l’enllaç)

Per altra banda, amb motiu d'estes estranyes festes falleres, l'aula de teatre va preparar la poesia de Vicent Andrés Estellés "Primavera Popular".
https://www.youtube.com/watch?v=ZE5eAZ4HmrI

(fes click damunt de l’enllaç)

El dia 27 de març es celebra el dia Internacional del Teatre, mira l’última pàgina per saber les activitats que hi

hem preparat!
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Moltes voltes, els alumnes m’han preguntat com era l’Ateneu quan jo era com ells i estudiava allí. Jo em somric
baix la mascareta i els dic que, quan jo era menuda, no hi havia Ateneu, ni passava les lliçons amb un programa
molt divertit, sinó en un llibre sense dibuixos molt gruixut. Els meus mestres tampoc centraven les meues classes
en els meus gustos ni parlaven amb mi de coses que no foren estrictament lligades a la classe. Quan jo era “com
ells” i vaig decidir estudiar música la cosa no era tan simple com escollir un instrument, complimentar la matrícula
i rebre alguna ajuda si fora necessari. Fa prop de vint anys, una xiqueta que tot el que sabia de música era que
volia aprendre-la va fer unes proves d’accés on es van mesurar les seues aptituds per a valorar si tenia capacitats
per a instruir-se en tal disciplina; proves de psicomotricitat, discriminació acústica, entonació, imitació... No resulta açò molt injust? Què passaria si aquesta xiqueta no haguera tingut sort o si haguera sigut rebutjada? Podria
haver sigut “nomenada faristol” com Pepinot a la coneguda pel·lícula de “Els xiquets del cor”. Aquestes experiències t’ensenyen i et modelen, et fan entendre que no està a les teues mans decidir el que pots o no fer sinó que
cau en mans d’un tribunal que jutge des de dalt el que pot arribar a ser o no aquest nen.
Aquells considerats aptes vam començar una etapa de formació voraç; ens van abocar a tots a la sorra del circ
romà disfressat amb cortines roges. A cada classe de solfeig s’assenyalava qui havia fet millor la lliçó, el dictat, els
deures. A cada audició s’escoltava des de l'escenari les apostes per qui cometria més errades; el verí començava
amb el professorat empelegant les orelles dels pares i, una volta feia arrel, eren els mateixos estudiants qui desitjaven l'errada dels companys per tal de destacar ells més. Ningú volia ser “el que pitjor ho ha fet, pobret”. L’or-

questra es va convertir en una escalada a contrarellotge a l’ansiada cadira de concertino, lloc que et donava el
dret a manar de la resta i deixava al teu criteri alliçonar-los. Ridiculitzar als més novells durant l’assaig solia donar
punts per a guanyar el favor del director.
A mesura que avançaven els cursos, el joc es tornava més interessant per als
professors perquè s’acostava el moment de decidir als favorits, els millors de
cada instrument, aquells que demostrarien que els seus esforços docents havien pagat la pena i els havien impulsat fins a l’excel·lència musical d’un conservatori superior. Aquells mestres que, a força de reprimendes havien aconseguit
modelar, al llarg de deu anys d’instrucció, un xiquet qualsevol en el futur de l’elit
cultural. De nou, l’èxit no és el fruit del treball de l'alumne, sinó de la qualitat del
mestre i la crueltat amb què l'haja tractat. Com més capacitat tenia l’alumne de
flagel·lar-se pels seus errors més garanties de futur auguraven els seus mestres. Esforç per a superar als demès,
de nou la mesura és un indicador extern aleno a la persona.
L’últim curs sol tindre cert caire de campanya política on, tot el personal del centre es decanta per uns favorits
que, en la seua opinió seran els escollits per a accedir a la següent etapa. Uns mestres et somriuen mentre comences a escoltar històries sobre tu destinades a fer desistir als teus “benefactors” de la tasca d’animar els joves a
continuar els estudis. “A mi em va dir que no vol fer el superior, que vol fer altra cosa”. “Últimament estudia molt
poc, m’han dit que està faltant a classes, així no va bé”. Com sempre, la prova definitiva són les audicions; aquells
que tenen el suport dels seus mestres toquen peces que porten ben preparades, els altres surten a l’escenari

amb la peça què els van donar per a estudiar la setmana anterior. Això si han sigut afortunats i van saber de l’au-
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dició una setmana abans; les dates d’actuacions es converteixen en el privilegi dels millor valorats.
Arribats a aquest punt, podem veure que, a totes aquestes etapes tenim un factor comú; res sembla estar en
mans de l'alumne. Ell no sap decidir si pot estudiar el que vol, tampoc depèn d’ell l'èxit, només el fracàs. Un joc
de tauler on els estudiants son poc més que fitxes.
Quan em pregunten els alumnes com era l’Ateneu quan jo era com ells, els responc que l'Ateneu no estava perquè ells tampoc. Els responc que tenen molta sort de decidir per ells mateixos el fet d’estar on estan, de ser els
responsables dels seus èxits, de poder avançar sense que es considere alguna cosa com a un fracàs sinó que mirem el que podem aprendre de cada situació.
Avui un petit exorcisme d’un model que va, per sort, avançant cap a l’oblit.

Cada divendres, dia que tenim musical, anem amb ganes i il·lusió per saber què anem aprendre, perquè tothom
es pensa que només anem a muntar un musical, però és molt més. Hem après a valorar en quin món vivim i quins
fets han marcat la societat d'avui dia. Creiem que ho sabem tot, però ens queda molt per aprendre. Un dia pots
estar trist o sense ganes, però és arribar a musical i l'ambient et fa canviar, les "tutories" plenes de debat on tots
podem parlar i donar la nostra opinió fan que ens sentim importants en un món on sembla que per ser joves ets
un ignorant que li queda molta vida per aprendre, sí, ens queda molt per aprendre, però el que hem après ens

agrada que sigui escoltat i en l’Ateneu és el lloc ideal. Hem après que la filosofia és quelcom més que una assignatura escrita per gent que va viure fa molts anys, ara és una cosa que veiem necessari, perquè mai ens plantegem la vida, preguntes com: Què és el temps? Què està bé i què està malament?
Al cap i a la fi, ens hem adonat de que el verdaderament important es això, a banda d ‘aprendre, trobar un grup
de persones amb el qual poder pensar i poder anar junts cap a una mateixa direcció. En conclusió, en l'Ateneu
no sols s'ensenya art, sinó que també s'ensenya a pensar, filosofar, raonar, socialitzar, crear, imaginar, voler, entendre, apreciar, valorar, respectar, etc. No sols es toca un instrument, s'aprèn a agafar-li afecte, a apreciar-ho i a
voler-ho. No sols s'interpreta una partitura, també s'ensenya a sentir-la, a qüestionar-nos el per què de les coses,
a emocionar-nos amb ella, a investigar, a somiar... "Ateneu, on la filosofia i l'art caminen juntes de la mà"

Vols formar part de la Junta Jove? A què esperes?
La Junta Jove ja estem preparats per reprendre les activitats i accions del PACTE JOVE PER MANISES
(Subvencionat per la Conselleria de Participació Ciutadana i Transparència i per la Diputació de València). Encara
no saps què és açò? Visita la nostra web i inscriu-te. https://ateneumanises.com/es/pacte-jove-manises/

La nostra base és la següent
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Amb motiu de les celebracions del Dia
Internacional de la Dona Treballadora
vam realitzar l’exposició “Les Nostres
Compositores”. Aquesta exposició és
propietat de la Conselleria i va estar
prestada gratuïtament mitjançant la
FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana). Degut

a les restriccions de la Covid19 la inauguració va estar realitzada per la Presidenta de l’Ateneu, María Dolores Descalzo Martínez, mitjançant les xarxes
socials.
L’exposició ha comptat amb un total de
424 persones. En ella es mostrava el
treball musicològic de rescat i visibilització de les dones compositores valen-

cianes, fins aplegar a dones compositores d’actualitat com Isabel Latorre, qui
vam tindre al Festival de Música Actual “I Ara Què” a l’any 2019 amb l’estrena de la seva obra “Electrill” per a clavecí i electrònica.

https://ateneumanises.com/es/somos-solo-musas/

Encara no coneixes el projecte ¿Somos Solo Musas?. És un projecte que va nài-

xer al llarg del confinament en el que ens trobàvem fa un any. Un projecte iniciat
per Violeta Bataller on vam tenir l’oportunitat de parlar amb diferents creadores i
constatar que, per fi, al nostre segle, al món de l’art, les dones es senten en iguals condicions que els
homes. Sent valorades i respectades, com no podia ser menys. Però aquesta lluita no acaba ací, encara
queda un llarg camí per normalitzar la figura d’ésser humà, independentment del sexe, en tots els àmbits socials. Et convidem a fer una ullada a la web, descobrir creadores i, per què no? Tu també pots
participar i enriquir aquest necessari projecte.

https://ateneumanises.com
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Pots col·laborar amb nosaltres
fent-se associat per 13€ al mes.
Edita:
Associació Ateneu Cultural Ciutat de
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 blanquejadors 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 distribució de les quals s’ha de fer amb una
llicència igual a la que regula l’obra
original.



27 de març a les 19:00h Lectures de Teatre Clàssic. Amb participacions
molt especials.



28 de març concert “Es busca director/a”, a càrrec de l’orquestra de corda.
8 persones del públic s’encarregaran de dirigir el repertori de l'Orquestra.
Un repertori que el determinarà l’atzar. Seràs l’elegit? T’atreveixes a pujar a
l’escenari batuta en mà?

Tots dos espectacles requereixen de reserva prèvia, aforament limitat i ús obligatori de mascareta.

Patrocinadors Oficials

Institucions Col·laboradores

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment
per a l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, podeu enviar-nos-la al correu electrònic 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.
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