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OBJECTIU DEL PROCÉS 

 
A hores d’ara, la majoria d’espais de l’Ateneu responen a noms neutres (Aula 11, 

Taller 15, Despatx 3, etc). Creiem que seria interessant donar-los noms més 

significatius, amb els que ens puguem identificar. És per això que vam decidir 

dedicar l’Espai Ateneu del passat 21 de juny del 2017 a plantejar el procediment 

per iniciar aquesta proposta.  

 

Podeu consultar els acords de l’Espai Ateneu AQUÍ. 

 

El procés de presentació de propostes de nom i la seva votació popular respon a la 

necessitat que siguin els veïns i veïnes, les persones compromeses amb projectes 

socio-culturals i tothom que hi estigui interessat/da, aquells qui puguin decidir quin 

nom tindran els diferents espais de l’Ateneu.  

CRITERIS PER LA PROPOSTA DE NOMS 

 
 Les propostes han de seguir els criteris acordats en l’Espai Ateneu del passat  

21 de juny. 

 Han de ser coherents amb l’espai que representen en global (Ateneu 

L’Harmonia). 

 Només es por fer un màxim de dues propostes per temàtica/planta. 

o Planta baixa: en el cas d’aquest pis, l’Espai Ateneu no es va 

decantar per cap temàtica sinó per tres noms concrets, dels quals,  

en aquest procés se’n volen validar dos, sala d’exposicions i sala de 

reunions: 

 Elissa Garcia. 

 15M. 

 1 OCTUBRE. En aquest cas, veient el significat pejoratiu que 

tenia el concepte “can mamella”, la comissió gestora ha 

decidit proposar com a tercera opció “1 octubre”, una data 

molt significativa per tots i totes i per la història de l’Ateneu 

L’Harmonia en la seva participació com a col·legi electoral. 

 

o 1r pis Aquest pis el destinarem als valors de L’Harmonia 

Es podran proposar dos noms relacionats amb els diferents valors de 

L’harmonia. 

 Horitzontalitat. 

 implicació. 

 proximitat. 

 assemblearisme.  

 sostenibilitat. 

 inclusivitat. 

 participació. 

 intergeneracionalitat.  

 igualtat 

 

o 2n pis Aquest pis el destinarem a les lluites. 

http://www.ateneuharmonia.cat/wp-content/uploads/2017/07/Espai_Ateneu_210617_Noms_Espais_Acta.pdf
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En el cas d’aquesta planta, es podran fer dues propostes de noms 

relacionades amb els següents àmbits:   

 Fets històrics a Sant Andreu. 

 Col·lectius reivindicatius (antics i actuals). 

 Dones Lluitadores vinculades a Sant Andreu. 

 

o 3r pis En aquest pis hi quedaven només els bucs d’assaig i decidim 

reanomenar-los amb referències culturals i/o musicals. Es podran 

fer 2 proposicions relacionats amb aquesta temàtica. 

 

 Les propostes es podran realitzar a través d’un formulari digital o a través 

d’un formulari que estarà a disposició de qui vulgui al taulell 

d’informació de L’Ateneu.  

 L’espai que actualment rep el nom de “Despatx de direcció” l’anomenarem 

“Coordinació”. 

COMPOSICIÓ DEL JURAT 

Són competències del jurat: 

 Validar les propostes presentades. 

 Fer el recompte de la votació i la publicació de resultats  

El Jurat està format per persones que representen el moviment veïnal i 

associatiu de Sant Andreu de Palomar 

 1 representant de la Federació d’Entitats socioculturlas i de lleure de 

Sant andreu de Palomar, com a entitat gestora de l’equipament. 

 1 representant de l’Associació de veïns de Sant Andreu de Palomar. 

 1 persona en representació de les entitats residents a l’Ateneu 

 

PARTICIPANTS EN LA VOTACIÓ 

 

La participació està oberta a totes les persones que ho vulguin fer.  

 

TERMINIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

 

- Publicarem  les bases el dilluns 30 d’octubre. 

- El període de recollida de propostes serà des del dia de publicació 

de les bases fins el divendres 10 de novembre, ambdós 

inclosos.  

- El 15 de novembre, coincidint amb l’Espai Ateneu, 

explicarem el procediment a seguir d’allà en endavant.  

- El dijous 14 de desembre, publicarem els resultats finals dels 

nous noms dels espais.  
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- El divendres 22 de desembre, coincidint amb la festa del 

solstici d’hivern, realitzarem el canvi físic dels 

noms. 


