
Acta Espai Ateneu 14 de febrer de 2018: 

Luci (Grup d’Ajuda Mutua Asperger i comissió antiestigma) , Joan (Veí de Sant Andreu), Pilar 

(Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius i comissió de responsabilitat ambiental i de la 

Federació), Helena (Comissió de participació), Alfons (Iaioflautes i comissió de comunicació), 

Gemma (Veïna de Sant Andreu), Gregori (La Lírica de Sant Andreu), Antonio (Cordada), 

Patrícia (Club Social Cap a Endavant i comissió antiestigma), Judith (Diables de Sant Andreu), 

Carlos (Diables de Sant Andreu),Lorena (Comissió de participació), Edu (Fundació per a l’Ajuda 

de Nens i Joves d’Altes Capacitats), Josep (Associació d’Estudis Històrics de l’Automoció), 

Emma (equip de treballadors i treballadores), Alberto (La Xarxa de Sant Andreu de Palomar i 

membre de la Federació). David (Equip de treballadors i treballadores), Oliver (Diables de Sant 

Andreu), Xavi (Federació). 

Total assistents: 19 persones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Espai Ateneu l’hem separat amb tres punts: 

 

1.  Presentació de la memòria 2017: 

2. Quin Ateneu volem per aquest 2018. 

3. Projecte 2019 - 2023 

 

1. Presentació de la memòria 2017: 

 

La primera part de la trobada va servir per explicar la memòria del 2017 diferenciat en 

6 eixos: 

 Participació 

 Espais 

 Tallers i creació 

 Agenda Cultural 

 Comunicació  

 Economia 



Vam explicar tot el que en fet en relació utilitzant el resum gràfic de la memoria d’actuacions 

del 2017 com a referència. 

 

2. Quin Ateneu volem per aquest 2018. 

Aquesta segona part de l’Espai Ateneu el vam dedicar a fer una pluja d’idees segons els 

diferents àmbits que acabem de tractar. Enlloc de parlar del que hem fet, pensant en cap a on 

avançar en aquests. 

 

3. Projecte 2019 – 2023 

L’any vinent s’ha de presentar el nou projecte de l’Ateneu a l’administració pública. Des de 

l’Ateneu apostem per l’adjudicació directa i evitar entrar en concurs. 

Per tal de treballar el nou projecte entre totes. Es proposa que les entitats que vulguin o 

comissions de treball s’impliquin en la seva construcció, per aixó al llarg del curs treballarem 

els següents aspectes: 

 Governança i accessibilitat i realitat del territori. (24 de març) 

 Treball en xarxa (territori/joves/entitats i col·lectius),  

 La transparència interna, les àrees de treball (equip treballadores, horaris i necessitat 

del projecte, etc) i 

 L’autofinançament (cap a una economia social i solidària).   

 

 

 

 

 

http://www.ateneuharmonia.cat/wp-content/uploads/2015/10/resum_memoria_actuacions_2017_ateneu_harmonia_sant_andreu.pdf
http://www.ateneuharmonia.cat/wp-content/uploads/2015/10/resum_memoria_actuacions_2017_ateneu_harmonia_sant_andreu.pdf

