Document de definició - Ateneu l’Harmonia
D’on venim?
L’Ateneu L’Harmonia és un projecte comunitari que va néixer l’any 2005 a Sant
Andreu de Palomar quan un grup de veïnes i veïns es va començar a reunir per
crear una iniciativa conjunta amb la finalitat d’aconseguir un equipament
cultural i popular gestionat per les entitats arrelades al territori.
Arran d’aquestes trobades es va crear la Federació d’entitats socioculturals i de
lleure de Sant Andreu de Palomar, una entitat de segon grau que va continuar
treballant sobre el mateix objectiu, tot interpel·lant l’administració.
El pas del temps i la feina ben feta van fer que la iniciativa anés sumant les
complicitats de persones, entitats i col·lectius, aconseguint un ampli suport
popular.
Al setembre de 2014 el somni es fa realitat i la Federació passa a gestionar
l’Ateneu L’Harmonia, un espai ubicat dins del recinte de la Fabra i Coats, una
antiga fàbrica tèxtil de profundes arrels obreres i lluitadores.
Avui dia són moltes més les persones i entitats que formen part i participen de
manera activa en el projecte de l’Ateneu, cadascuna d’elles amb la seva
identitat i els seus propis valors, confluint en aquest espai comú.

Qui som?
L’Ateneu és un espai de relació social i cultural arrelat a Sant Andreu de
Palomar. Té com a motor la coresponsabilitat de les persones, les entitats i els
col·lectius del territori, principalment d’aquells que sorgeixen de l’organització
ciutadana i popular, que no tenen afany de lucre, però sí una clara vocació de
teixir relacions humanes per mitjà de l’associacionisme i l’activitat cultural.
La seva principal motivació és la de ser un espai que ofereix propostes culturals
transformadores, que fomenten el consum responsable i l’apoderament del
teixit associatiu de Sant Andreu de Palomar. L’Harmonia es vol consolidar com
un espai obert a la participació, la trobada i l’intercanvi, així com esdevenir
aixopluc i catalitzador de l’activitat social i cultural del territori.
L’Ateneu L’Harmonia és un projecte de gestió comunitària, un model que
parteix de la idea que l’equipament és un bé comú de la població. Creiem per
tant que el territori té el dret i la responsabilitat de participar en la seva gestió,

en tant que afecta la seva quotidianitat. És per això que el projecte cerca el
consens i la màxima participació per part de persones, entitats i col·lectius.
L’Ateneu és un espai per a la horitzontalitat, la implicació, la proximitat,
l’assemblearisme, la sostenibilitat, la inclusivitat, la participació, la
intergeneracionalitat i la igualtat. És també un espai sensible i positiu, crític amb
allò establert, que facilita i garanteix la igualtat efectiva entre totes les persones
i que, per tant, no permet el desenvolupament de dinàmiques i actituds
racistes, sexistes, homòfobes, de caire feixista i militarista.
L’Ateneu vol atendre amb especial atenció les inquietuds i necessitats de la
població jove, oferint espai i protagonisme a les seves iniciatives.
L’Ateneu és un espai polític però no un espai per a partits. És voluntat dels
òrgans que configuren els mecanismes de presa de decisions de l’Ateneu que
no es vinculi el projecte a cap formació política.

On volem arribar?
1- Generar un espai de trobada, sinergia i intercanvi d’experiències socials i
culturals per a esdevenir un motor de transformació social, amb un
enfocament intergeneracional i inclusiu.
2- Implicar de manera activa al veïnat, les entitats i els col·lectius vinculats
al territori en la presa de decisions, dins el marc de la Gestió
Comunitària.
3- Donar suport al teixit social i cultural de Sant Andreu de Palomar.
4- Generar i acollir una programació cultural de qualitat, transformadora,
popular, accessible i adreçada a totes les persones.
5- Difondre i ser un referent en matèria de sostenibilitat ambiental.
6- Caminar cap a una major autogestió econòmica i fomentar i fer créixer
l’economia social i solidària.
7- Concebre el projecte més enllà de l’espai físic que ocupa l’Ateneu.

Com hi volem arribar?
1. Generar un espai de trobada, sinergia i intercanvi d’experiències socials i
culturals per a esdevenir un motor de transformació social.
-

Escoltant i recollint les necessitats i inquietuds de Sant Andreu de
Palomar, oferint espai i suport

-

Enxarxant diferents iniciatives que es poden complementar.

-

Fomentant la convivència de diferents persones, entitats i col·lectius
que inclogui tothom, independentment de la seva edat, gènere,
orientació sexual, condicions físiques o psíquiques, origen i
procedència.

-

Oferint espais acollidors de relació informal En aquest sentit
destaquem l’espai de bar cafeteria de la planta baixa.

-

Articular uns criteris de funcionament flexibles en relació a horaris i
condicions.

2. Implicar de manera activa al veïnat, les entitats i els col·lectius vinculats
al territori en la presa de decisions, dins el marc de la Gestió
Comunitària.
-

Considerant l’Ateneu com a bé comú de la població.

-

Oferint espais de participació real i vinculant: Espai Ateneu, i
Comissions de treball

-

Garantint l’accés als espais de participació a partir de la
transparència en la seva convocatòria i publicació d’acords i
conclusions.

-

Possibilitant l’existència de diferents nivells d’implicació en el
projecte, que responguin a la realitat de cada persona, entitat o
col·lectiu.

-

Treballant en xarxa amb la Plataforma de Gestió Ciutadana i la Xarxa
d’Espais Comunitaris, espais de treball d’àmbit de ciutat i país,
respectivament.

3. Donar suport al teixit social i cultural de Sant Andreu de Palomar.
-

Responent a les necessitats de les entitats i col·lectius, prioritzant
aquelles que treballen en, des de i per al territori, així com les que ho
fan per la transformació social.

-

Allunyant-nos del concepte d’hotel d’entitats, posant en valor altres
models de relació entre entitats i equipament que suposin un benefici
mutu i una repercussió positiva en el territori.

-

Cedint o llogant espais per al desenvolupament d’activitats diverses.

-

Facilitant la utilització de l’Ateneu fugint de la rigidesa d’horaris i
condicions que sovint són incompatibles amb la realitat del món
associatiu.

4. Generar i acollir una programació cultural de qualitat, transformadora,
popular, accessible i adreçada a totes les persones.
-

Programant activitats gratuïtes o a preus accessibles que garanteixin
la participació de tothom qui ho desitgi.

-

Potenciant aquelles activitats que, a través de la cultura, obren portes
a noves realitats i ens conviden a reflexionar al voltant de la nostra
societat.

-

Parant especial atenció a les expressions culturals del territori,
programant artistes vinculats a Sant Andreu i acollint o coproduint
propostes sorgides des del moviment associatiu andreuenc.

-

Oferint una bateria d’accions formatives diversa i accessible, amb
preus reduïts que facilitin l’accés a totes les persones.

-

Entenent la programació com una tasca comunitària, establint
mecanismes de participació que permetin que aquesta feina
respongui a criteris col·lectius, com la Comissió de Programació.

5. Difondre i ser un referent en matèria de sotenibilitat ambiental.
-

Treballant el respecte pel medi ambient des de la transversalitat i la
quotidianitat.

-

Endegant iniciatives i accions concretes a partir de la Comissió de
Responsabilitat Ambiental.

-

Prenent consciència de l’impacte ambiental de les nostres accions.

6. Caminar cap a una major autogestió econòmica i fomentar i fer créixer
l’economia social i solidària (ESS)
-

Generar fórmules d’autofinançament que, de manera progressiva,
ens facin dependre menys de les subvencions públiques.

-

Prenent els criteris de l’ESS en la gestió quotidiana de l’Ateneu.

-

Tenint en compte la proximitat en les nostres despeses, amb la
intenció d’enfortir l’economia del territori.

-

Posant en valor els criteris de l’ESS en la contractació de serveis a
tercers.

-

Formant part de la Xarxa d’Economia Solidària, així com de les seves
sectorials a Sant Andreu i en l’àmbit de la Gestió Comunitària: XES
Sant Andreu i Xarxa d’Equipaments Comunitaris, respectivament.

-

Esdevenint part activa en la organització i coordinació de l’àmbit
cultural de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya.

7. Concebre el projecte més enllà de l’espai físic que ocupa l’Ateneu.
-

Entenent que el projecte treballa en l’àmbit territorial de Sant Andreu
de Palomar i que és la realitat del nostre poble la que volem
transformar.

-

Considerant que carrers i places són referència, espai de treball i
àmbit d’actuació.

-

Coresponsabilitzant-nos del projecte comú del Recinte de la Fabra i
Coats, prenent part activa en els processos de participació que
puguin plantejar el futur i els nous usos d’aquest espai.

