Retorn de
l'Espai Ateneu:
Tens una cita a L'Harmonia

més de 20 persones vam

El passat dimecres 11 de desembre

acceptar el repte

de tenir una cita a l'Ateneu. Ens vam dividir en quatre taules i vam tractar quatre
temàtiques diferents. Deu minuts per taula. Cinc d'abocament de dades. I vint
minuts

de

plenària,

de

compartir

experiències,

reflexions

i

pensaments.

De

pensar en el futur de l'Ateneu.

Per començar es va fer una presentació de la dinàmica i dels assistents. En
David i l'Emma feien la tasca de facilitació de la dinàmica i no van participar a
les cites. Tenien una mirada externa: resolien dubtes i cronometraven el temps.

Assistents:

11 de desembre de 2019 a les 20h

Miren (veïna), Cristina (Reperkutim), Alberto (Club Social AREP), Patrícia (Club Social AREP),
Laura

(Azimut

(Cooperativa

i

Federació

de

Consum

d'entitats),
El

Borró

i

Gemma
Federació

(La

Xarxa

i

d'entitats),

Federació
Ember

d'entitats),

(Jaume

I

i

Raquel

Federació

d'entitats), Xavi (Federació d'entitats), Alberto (La Xarxa i Federació d'entitats), Willy (Escola
de Blues), Eduard (Fanjac), Josep (AEHA), Manel (STAP Social), Pere (Amics de Fabra i Coats),
Alfons

(Iaioflautas),

treballadores),

Gori

David

(La

(equip

Lírica),

Rosa

(Jaume

treballadores),

treballadores) i Ekaitz (equip treballadores).

I

Emma

i

Federació
(equip

d'entitats),

treballadores),

Helena

(equip

Anna

(equip

Taula 1.
EN AQUESTS 5 ANYS
DE
TRAJECTÒRIA,
CONSIDERES
QUE
L’ATENEU HA ESTAT
ÚTIL PER A TU I PER A
LA COMUNITAT?

PÒSTER: ANOTEU TRES ASPECTES DE
L'ATENEU QUE HAN ESTAT ÚTILS PER A
VOSALTRES I PER A LA COMUNITAT

Autogestió

Polivalència

Aixopluc per

Útil en

Utilitat lúdica i

d'un

d'usos

al teixit veïnal

vivències

d'oci gratuïta

/ associatiu

emocionals

equipament
municipal

Espai integrador

Altaveu de

Útil en base al

Esperit crític i

Gestió

de diversitat:

lluites i

grau de

social

consolidada i

procedències

reivindicacions

coneixement:

sentiment de

culturals, socials i

al territori

moltes persones

pertinença.

coneixen o han

Referent per a

sentit a parlar

altres projectes

de l'Ateneu (al

i/o col lectius

intergeneracionals

poble i pobles
veïns)

·

L'Ateneu és un espai obert al

Posar especial atenció a

veïnat (Espai Ateneu, comissions

l'acollida a través de

de treball..); arriba a força gent

l'Espai Relacional, el

però no a tothom. Cadascú

taulell d'informació i la

escull el grau de participació i

figura de dinamització.

Proposta: fer més
activitats al carrer.

TREBALLEM LES CURES

Ambientalització
del bar. Hi ha molt

implicació.

Vetllar per la

Taula 2.
soroll.

PÒSTER: QUINA ÉS LA VOSTRA PRÒPIA
IDEA DE LES CURES A L'ATENEU?

sostenibilitat

de la perspectiva

Atenció a les
persones

intergeneracional i la

individualment.

de l'espai i del projecte des

diversitat. És necessari

espai
d'acollida.

Manca d'un

millorar la convivència en
alguns espais.

L'Espai Relacional és
força sorollós. Hi ha

Corresponsabilitat per

espais que podrien estar

part de les persones,

Sorgeix la

més cuidats, com ara els

Inclusió a la

obrir
espais de suport
mutu en moments

WC on a vegades hi falta

diversitat i

necessitat d'

de lluita o tensió.

Mantenir-los
nets és una
responsabilitat
col·lectiva.

paper.

polivalència

·

entitats i col lectius de
les activitats i materials.
Empatitzar amb les altres
entitats.

Taula 3.

1

EL PAPER DE L’ATENEU
2
EN CONTEXTS
REPRESSIUS I DE LLUITES
3
I REIVINDICACIONS
4

Entenem l'Ateneu i el seu projecte com un espai polititzat i no pot operar amb
normalitat davant la repressió. En aquests contexts s'obren diverses opcions.

La repressió afecta a tota la societat tot i que hi ha persones que no en són

·

conscients. A més, afecta diferent segons el col lectiu, el gènere, la procedència,
etc.

La cultura i el teixit associatiu són les armes més revolucionàries.

L'Ateneu està implicat en contexts antirepressius i reivindicatius, tot i que a vegades
falta

concretar

les

accions.

Proposem

crear

grups

de

treball

en

funció

de

les

necessitats i el context social - polític concret.

PÒSTER: ESCRIVIU EN UNA FRASE LA
VOSTRA CONCLUSIÓ DEL DEBAT FET

5
6

L'Ateneu és un espai polititzat i s'ha de posicionar, però cal reforçar els mecanismes
d'accés i corresponsabilització per consensuar posicionaments.

Actualment vivim en una democràcia molt justa. Els debats sempre són enriquidors.

Centre d'Estudis

APC

Ignasi Iglésias

(Educadores de

Taula 4.

carrer): joves
Els catalanistes
El Casal Catòlic

Ateneu Llibertari

El Noi Baliarda

del Palomar

LA COMPLICITAT ÉS LA
NOSTRA MILLOR
ESTRATÈGIA

ACCEM i altres entitats que

Hi ha més Sant Andreu a L'Harmonia

tractin amb persones

que activitat de L'Harmonia als

refugiades o migrants)

carrers de Sant Andreu. Tot es
concentra a l'Ateneu.

La Cinètika

La salut comunitària ha millorat la
qualitat de vida del Palomar

AAVV (Nord, Sud
i centre)

·

Proposem col laborar
amb altres projectes i/o
equipaments: no fem
activitat comunitària

La Lira

PÒSTER: EXPLIQUEU QUÈ HEU PENSAT
SOBRE LA PRESÈNCIA DE L'ATENEU A
SANT ANDREU. AMB QUINS ALTRES
PROJECTES PENSEU QUE PODRÍEM TEIXIR
XARXA?

Taula 5.
I D' ARA ENDAVANT, QUÈ?

Mantenir la
línia: espai
de trobada,

Laboratori

Flexibilitat:

Legitimació:

d'experiències:

capacitat

l'Ateneu és un

d'adaptació a

espai polititzat i

les necessitats

sonem suport a

continuar

creant

de lluites,
d'activitats,

lluites ->

d'acollida

PRESÈNCIA

Espai diari obert
a

reunions de
possibles
lluites

PLENÀRIA: TORN OBERT DE PARAULA I
VALORACIÓ DE LA DINÀMICA. EN
GENERAL ES VALORA MOLT BÉ LA
DINÀMICA I ES PROPOSA REPETIR-LA.

espais
reflexius i de
Obrir

suport mutu

Innovacions

Construir un

pont

Cures:

Tancament de

socials:

des de dins

seguiment del

l'Ateneu en contexts

- WC inclusius

l'Ateneu cap a

GT de l'Espai

repressius: quins

- Emergència

Sant Andreu

Relacional

mecanismes de

climàtica:

decisió tenim? ->

LEDs

GESTORA (Decisions

- Feminismes

legítimes)

Moltes gràcies!!
11 de desembre de 2019

