
Acta Espai Ateneu 

30 de gener del 2019 

Assistents:  

David (Dinamitzador), Pilar (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius | Membre de la 

Federació| Membre comissió responsabilitat ambiental), Pere (Amics de la Fabra I Coats), 

Jaume (Colla Castellera Jove de Barcelona), Xavi (Colla Castellera Jove de Barcelona), Gemma 

(Veïna), Gabriel (veí), Adrià(Club Social Cap a Endavant, AREP), Carles (La Nota Grallera), Roger 

(La Lírica),  Yolanda (veïna i membre de la comissió de comunicació), Sílvia (Associació 

promotora de la fundació de nen@s i joves amb altes capacitats), Helena (Coordinadora de 

l’Ateneu), Carlos (Diables de Sant Andreu), Judit (Diables de Sant Andreu), Emma (Comunicació 

de l’Ateneu), Raquel (Cooperativa de Consum El Borró, membre de la Federació d’entitats, 

membre de la comissió de programació), Gemma (Membre de la Federació d’entitats), Àlex 

(Membre de la comissió de participació), Alberto (Membre de la comissió de programació i 

membre de la Federació d’entitats).  

Cas repressiu: 

Dediquem els primers minuts de l’Espai Ateneu per tal de conèixer el cas repressiu que afecta 

a l’Ivan Altimira i al David Carmona. Consulta AQUÍ tota la informació sobre el cas.  

 

Renovació del conveni:  

Recordem que com que cap entitat més s’ha presentat al concurs per la gestió de l’Ateneu, al 

llarg del 2019-2021 la Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar 

continuarà gestionant l’equipament. Visca! 

 

Memòria 2018 

Repassem la memòria del 2018 fent una comparació amb el 2017 (AQUÍ teniu la presentació). 

Podeu consultar la Memòria del 2018 AQUÍ i en cas de qualsevol dubte al respecte ens podeu 

escriure a coordinacio@ateneuharmonia.cat 

 

Comissió de participació  

La part final de l’Espai Ateneu la dediquem a recollir idees  i suggeriments pel correcte 

funcionament de la comissió de participació,a la vegada que idees noves per tal que la 

comissió avançi escoltant la veu dels veïns, veïnes i col·lectius.  

 

 

https://absolucioivandavid.home.blog/
https://prezi.com/nhmbpjrcjyuw/copia-de-espai-ateneu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ateneuharmonia.cat/wp-content/uploads/2015/10/Mem%C3%B2ria_actuaci%C3%B3_2018_Ateneu_Harmonia_Sant_Andreu.pdf


Llistat de propostes:  

 

 Elaboració de la borsa de persones voluntàries: aquesta proposta ja fa un temps que 

s’està “gestant” . Surt la idea de fer un calendari d’actes en els que cal suport logístic 

per tal que, qui vulgui pugui venir a donar un cop de ma en alguns dels actes oberts 

amb més afluència de gent. 

 

 Trobada entre comissions: Parlem de la possibilitat de fer una trobada amb les 

diferents  persones que formen part de les diferents  comissions per “posar-nos cara” i 

elaborar xarxa entre totes elles. 

 

 Més paper en organitzar la trobada d’entitats: considerem important que la pròpia 

comissió tingui més pes al moment d’organitzar la trobada d’entitats  

 

 Rebuda a l’Ateneu: Fer les rebudes a l’Ateneu a persones i col·lectius nous a través de 

la comissió de participació. 

 

  Calendarització: Valorem el fet que sigui la pròpia comissió de participació qui proposi 

dates pels Espais Ateneus i trobades d’entitats. 

 

 

La comissió de participació fa el recull de totes les propostes i suggeriments i dedicarà la seva 

acció a tot aquest llista de punts més les reunions amb les entitats de la comunitat Ateneu per 

tal de renovar els nous convenis i poder donar suport en el que calgui.  

Gràcies comissió de participació i gràcies a tots i totes per participar i dir la vostra!!!  

 


