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- Tastet: no són professionalitzadors
- Voluntat de retorn i vincle: crear espais col·lectius i aprenentatge comunitari

- Fruit de necessitats i inquietuds de les persones: del poble i la comunitat harmònica
- Transformació de la realitat i de la cultura (vs. consum)

- Accions formatives sense nivells ni edats
- Inclusió, participació i accessibilitat 

Valors transversals dels Cursos i Tallers:

 Implicació i participació activa de les entitats i col·lectius de l’Ateneu i del
territori a més del 35% de les propostes formatives de l’Ateneu. 



Assistència: 9 persones presencialment i 2 persones online
Objectiu: trobada dinàmica per repensar de forma comunitària els cursos i tallers de l'Ateneu. Un
espai de reflexió per donar als cursos i tallers un impuls participatiu, enriquit de mirades i
aportacions col·lectives. 
Què ens agradaria que aportés l’Ateneu en quant a formació des d’una perspectiva
comunitària? Què cal perquè això passi?

Teniu les portes obertes de L’Harmonia i de la comissió de Cursos i Tallers.
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ESPAI 1 CONTINGUTS

Què ens agradaria que oferís
l’Ateneu a nivell formatiu, en

quant a categories, temàtiques i
formats?

REPTE Hi ha contradiccions entre el que
té més demanda i el que va més en la línia

dels valors de l’Ateneu. 

MÉS PREGUNTES Cap a on anem? Què
s’espera dels CiT? Com podem arribar a

altres públics? Hi arribem, però no
s’interessen?

Què ens agradaria que aportés l’Ateneu en
quant a formació des d’una perspectiva

comunitària? Què cal perquè això passi?

Mirada transversal sobre valors (inclusió, intergeneracionals, ...)
Iconografia amb els valors. 
A qui arribem? Per què hi ha més o menys inscrites?
Oferta lligada a col·lectius i territori.
Què necessita el territori? Necessitats, vulnerabilitats, etc. 
Sortir portes enfora, mirada externa, fer xarxa a fora i entre les
comissions de l’Harmonia (més vincles, quins interessos tenen?)
Hi ha més dones que homes. Per què? Com ho transformem?
Format Presencial prioritari. Però no perdre l’online, apostar per un
format híbrid.
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ESPAI 2 ECONOMIA

Sobre la qüestió econòmica,
quines possibilitats hi ha de que
siguin inversió o quins equilibris

trobem?

REPTE Abans els tallers eren de portes
enfora nodrir la vessant econòmica. Ara

això s’ha trencat. 

MÉS PREGUNTES 
Podem assumir un trimestre igual? Hi estem
disposades, és viable? Volem fer formacions
gratuïtes o finançar els que siguin aposta? 

Què ens agradaria que aportés l’Ateneu en
quant a formació des d’una perspectiva

comunitària? Què cal perquè això passi?

Vessant econòmica dels valors de l’ateneu.
Els tallers són una inversió social i cal que es visibilitzi.
Tenir en compte altres economies: yroc, suport mutu.
La necessitat d’equilibri en el preu/cost.
Que les entitats puguin incrementar l’aportació dels tallers.
Sostenibilitat econòmica.
Importància de no aturar-nos i persistir.
Proposar nous tallers en època d’estiu i caps de setmana.
Proposar taquilles inverses, aportacions, etc.
Cures cap a les persones talleristes.
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ESPAI 3 COMUNITAT

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

perspectiva comunitària?

REPTE Repensar, potser ens interessen
més tallers que generin moviment a dins? 

MÉS PREGUNTES Què podem aportar
cada persona o entitat?

Què ens agradaria que aportés l’Ateneu en
quant a formació des d’una perspectiva

comunitària? Què cal perquè això passi?

Entitats que ofereixen tallers i que aporten vida i comunitat 
Aprofundir en el coneixement existent a les entitats. Explorar
coneixements interns. Explorar oficis
Sortir a fora. Als CAPs, espais familiars i vincular nadons,
adolescents i gent gran en Harmonia
Reforçar el retorn de les entitats i la inculació entre entitats.
Comunitat i territori. Oferir formació amb altres propostes.
Mostra d’entitats per conèixer i potenciar el retorn en formació.
Reforçar el sentiment de pertinença a l’Harmonia. 
Compartir feina i creativitat de les entitats
Trencar la idea de servei
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GRÀCIES A TOTES PER PARTICIPAR !!! 
T'animes a

participar de la
Comissió? 

 
Només entre totxs

ho fem possible
 
 
 
 
 
 
 

 (tallers@ateneuh
armonia.cat)


