
JORNADA DE REPLANTEJAMENT DELS CURSOS
I TALLERS DE L'ATENEU L'HARMONIA 



PRESENTACIÓ
La comissió de Cursos i tallers us convidem a replantejament la
vessant formativa a l’Ateneu. Sabem que són mesos estranys i
complexes i amb això, volem posar sobre la taula la situació
actual per obrir-ho a una reflexió comunitària per donar-hi un
impuls participatiu, enriquit de mirades i aportacions col·lectives. 

 
Fins ara els tallers han tingut un plantejament que ja no es sosté,
per això, i entenent la responsabilitat que hi ha lligada, volem
generar un espai on pensar plegades sobre Què ens agradaria
que aportés l’Ateneu en quant a formació des d’una perspectiva
comunitària? Què cal perquè això passi?

 
Us convidem a aquesta trobada dinàmica per repensar de forma
comunitària els cursos i tallers de l'Ateneu

 



REPTES
Hi ha contradiccions entre el que té
més demanda i el que va més en la
línia dels valors de l’Ateneu. 

Abans els tallers eren de portes enfora
nodrir la vessant econòmica. Ara això
s’ha trencat. Volem fer formacions
gratuïtes sobre allò que sigui aposta i
canviar la modalitat de tanta oferta de
tallers i de pagament? Volem finançar
els que siguin aposta encara que hi
hagi menys inscrites? 

Com ho repensem? Potser ens
interessen més tallers que generin
moviment a dins?
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PREGUNTES

Sobre la qüestió econòmica, quines
possibilitats hi ha de que siguin

inversió o quins equilibris trobem?

Què ens agradaria que oferís
l’Ateneu a nivell formatiu, en quant
a categories, temàtiques i formats?

Quin pot ser el paper de les entitats
en clau de formació amb
perspectiva comunitària?



ALTRES
PREGUNTES
Cap a on anem? Què s’espera dels
CiT?

Podem assumir un trimestre igual o
no? Ho volem? Hi estem disposades,
és viable?

Com podem arribar a altres públics?
Hi arribem, però no s’interessen?

Què podem aportar cada persona o
entitat?
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Després de la presentació, hi haurà 3 espais
de reflexió en grup. Per xerrari posar en comú
durant 15 minuts el que pensem sobre les
següents preguntes indicades.

Anirem rotant pels espais mirant de coincidir i
intercanviar amb diferents companyes.  

Després ho posarem en comú. Poden sortir
accions, línies estratègiques i qüestions més
concretes o abstractes. Com més concret
millor, però cap problema, mirerem
d’ordenar-ho tot plegat. Valorarem
conjuntament compatibilitats i priorització ! 

METODOLOGIA 



GRÀCIES A TOTES PER PARTICIPAR !!! 

T'animes a
participar de la

Comissió? 
 

Només entre
totxs ho fem

possible
 (tallers@ateneuh

armonia.cat)


