
Acta Espai Ateneu 20 de juny del 2018. 

Assistència: Sergi  (GAEDE), Alfons (Iaioflautes), Gregori (La Lírica de Sant Andreu) , Luci (Gam 

Asperger i borronets i membre de la Federació), Edu (FANJAC), Patricia (AREP), Antonio 

(Cordada i membre de la federació), Raquel (Borró i Federació), Pere (Amics FiC), Enric (AEHA) 

, Helena (Equip de treballadors/es), Emma (Equip de treballadors/es), David (Equip de 

treballadors/es),  i Alberto (Xarxa de Sant Andreu de Palomar i membre de la federació)  

 

1. Noms dels Espais: 

Expliquem en quin moment ens trobem respecte al procés de canvi de nom dels espais de 

l’Ateneu. Donem per tancada una primera fase i iniciem la segona fase, consistent en una 

segona ronda de votacions amb propostes tancades. De moment, ja tenim els següents noms 

per diversos espais:  

1. Per la planta baixa:  

Per l’espai d’exposicions:  Espai 1 d’octubre 

Per la sala de reunions: Sala de reunions Elissa Garcia 

2. Per la 1ª planta: Valors de l'Harmonia (8 sales)  

El jurat recull aquests com els més votats: 

 Assemblearisme – Consens  

 Participació - Llavors 

 Inclusió - Pangea 

 Igualtat -  

 Sostenibilitat - Biosfera 

 Pluralitat - Poble 

 Respecte -  

 Proximitat – Arrels 

A la comissió gestora vam arribar al consens de transformar els valors en noms més poètics. Els 
noms finals són propostes sortides de la primera fase de votació. Tot i així, ens queden dos 
conceptes per reanomenar: igualtat i respecte. Les propostes es poden fer arribar a través del 
formulari que trobareu fent clic aquí.  

El concepte d’”igualtat” i “respecte” també se li haurà de posar un “substantiu” per descriure. 

 
3. Per la 2ª planta: Lluites d'ahir o avui i/o noms de lluitadores vinculades a Sant Andreu.  

   Espais: 
 
Taller 21 i taller 22 s’ha de decidir entre dos noms que ens han proposat el grup de pintors de Sant 
Andreu 
 

 Josep Verdaguer 

 Pere Comas 
 
Aula 22: S’ha de decidir entre dos noms que ens han proposat Borró i Borronets 

 Can Nyau  

 Can Pere Valent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4gRQ0wzFqLpfow29m89xi4fdMnsQjC9ckoLRuSLOx4HcMeg/viewform


 
Aula 21:  Josep Maria Xirinacs 
 
Espai de direcció: Dones de la Motor Ibérica  
 
Taller 23:  Plantegem la possibilitat d’anomenar la sala com la revolta dels Segadors.  La “marxa” 
cap a Barcelona va començar al nostre poble i té relació amb lluites i poble a la vegada. 
 
4. Per la 3ª planta: Referències culturals. 
 
El col·lectiu Palas Atenea  ens ha preparat un llistat de noms de dones vinculades al món de la 
cultura i proximitat. Per tant haurem d’escollir entre els següents noms: 
 
 
 

LLISTA DE DONES 

 

 Teresa Rebull (1919 - 2015) 

 Conxita Badia (1897 – 1975 

 Lola Anglada (1892 - 1984) 

 Montserrat Abelló 

 Anna Lizaran 

 Joana Raspall 

 Maria Mercè Marçal 

 Montserrat Roig 

 
 
AQUí TENIU EL FORMULARI PER PROPOSAR EL QUE QUEDA PER ACABAR EL 
PROCÉS!  
 
 

2. Explicació de les jornades de treball del nou projecte 

Actualment estem preparant el nou projecte pel futur conveni a l’Ateneu i de moment hem fet 

ja dues trobades en dissabtes per tal de revisar i millorar els òrgans de participació actuals. La 

següent trobada serà dissabte 30 de juny a les 10h i l‘aprofitarem per centrar-nos en tres de 

les comissions de treball (Antiestigma, Responsabilitat Ambiental i Participació)i veure com 

han avançat altres comissions. Recordem que és una trobada oberta i convidem a tothom a 

participar-ne.  

També comentem la situació en què ens trobem respecte al conveni de gestió de 

l’equipament. Es fa traspàs de la reunió amb el districte del passat 7 de juny: la voluntat 

política expressada és l’adjudicació directa, tot i que no hi ha res confirmat. Entre juliol i 

setembre sabrem alguna cosa més concreta. Allà es va presentar una proposta d’adequació 

pressupostària a la realitat actual de l’Ateneu, que ha crescut en volum  de participació i 

activitat. 

3. Autoavaluació de l’Espai Ateneu 

Dediquem gran part de l’Espai Ateneu a “aturar-nos” també com a òrgan de governança i 

decisió i fer una dinàmica per detectar-ne els punts forts i analitzar què podem canviar pel 

futur.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4gRQ0wzFqLpfow29m89xi4fdMnsQjC9ckoLRuSLOx4HcMeg/viewform


Per una banda, vam fer la dinàmica del “termòmetre” on, a través de gomets, puntuàvem El 

grau d’utilitat de l’Espai Ateneu, sent el 10 el punt més alt i el 0 el més baix. Aquí teniu el 

resultat: 

 

. 10: 3 gomets verds 

. 9: 2 gomets verds 

. 8: 1 gomet verd i 3 de grocs 

. 7: 1 gomet groc 

 

 

 

 

Per altra banda, vam fer dues columnes a la pissarra i cada persona assistent va escriure i 

explicar un punt positiu i un punt a millorar. 

Els punts a millorar van ser els següents: 

 Les entitats i les persones del poble sentin seu l’espai Ateneu i el valorin com a tal, 

dient la seva, opinant i proposant. 

 Més implicació de les entitats i més participació. 

 Passar a fer dos Espais Ateneu per any i no tres. 

 Millorar el compromís de les entitats per millorar així la relació entre totes. 

 Intentar arribar a més persones individuals. 

 Fer més intercanvi i interrelació amb d’altres casals i Ateneus. 

 Explicar encara més al poble el funcionament de l’Ateneu 

 Agendar les dates dels Espais Ateneus. 

 Convidar a d’altres equipaments afins en model de governança a l’Espai Ateneu per tal 

que ens expliquin com s’organitzen ells. 

 Donar més a conèixer què és l’Espai Ateneu a la gent del poble. 

 Poc compatible l’ubicació de l’Espai Ateneu amb el bar en marxa. 

Els punts positius van ser els següents: 

 Força gent. 

 El sentiment d’estar “com a casa”. 

 Lloc on dir la teva i compartir opinions 

 Millora la relació entre entitats de l’Ateneu i L’Harmonia en si. 

 Espai necessari i enriquidor. 

 Participació de la gent molt enriquidora 

 El Pica pica! 



 

 

Amb tot recollit valorem els següents canvis per l’Espai Ateneu: 

 Fer-ne dos a l’any en comptes de tres com fins ara.  

 Intentar arribar més a la gent del poble i intentar que vinguin veïns i veïnes sense 

representar cap entitat.  

 Seguir fent sentir a les persones assistents a l’Espai un lloc on poder dir la teva i on 

poder incidir en el que passa i ha de passar a l’Ateneu de forma activa.  

 Elaborar un mapa de participació de les entitats i col·lectius a l’Ateneu, per tal de 

visualitzar el grau d’incidència i compromís  a comissions de treball, assemblea 

gestora, programació d’actes oberts al territori, espais formatius, Espai Ateneu... 

 

 

Bon estiu a tots i totes!!!! 


