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El procés Decidim Ateneu, és un projecte que vam
 

desenvolupar la passada 

 temporada 13‐14 amb l’objectiu d’establir les línies de treball futures de l’Ateneu 

 Popular 9 Barris. 

Al llarg de tot el curs, vam

 

realitzar diferents sessions de treball i decisió

 participativa, agrupades en 4 eixos temàtics transversals al projecte Ateneu: 

 economia, participació, espais de decisió

 

i comunicació. 

Per tal de repensar l’Ateneu i generar noves idees ens proposàvem recollir la opinió

 i participació

 

del màxim nombre de persones vinculades a diferents espais del 

 projecte i en diferent mesura.

La manera de treballar va ser a través de comissions de treball per cadascun dels 

 eixos, i cada comissió

 

va seguir els següents passos: fer una diagnosi de la situació

 actual, marcar objectius de futur, establir propostes d’acció

 

i prioritzar‐les. 

Finalment, a l’Assemblea general del 18 d’octubre de 2014, vam validar els resultats 

 del procés i es va tancar l’etapa de reflexió

 

per passar a l’etapa d’acció.

Així, aquesta temporada 14‐15 que comença, serà

 

el moment de posar en pràctica 

 els objectius i les propostes sorgides del Decidim Ateneu.

Som‐hi!



1 | ECONOMIA

Què
 

volem aconseguir?

1.1 Mantenir finançament 
 públic ja que és un retorn 

 a la comunitat i permet 
 generar recursos propis

1.2 Augmentar el grau 
 d’autogestió

 
de 

 l’Associació
 

Bidó
 

amb 
 ingressos propis i donatius

1.3 Desenvolupar una 
 política de patrocinis des 

 de l’economia social i 
 solidària

Com fer‐ho?

‐Assegurant els recursos que 
 provenen de l’administració

‐Avançant cap a convenis 
 d’adjudicació

 
directa enlloc de 

 la subvenció
 

o el contracte

‐Desenvolupant estratègies 
 dins i fora de l’ateneu, per 

 tenir més ingressos

‐ Aconseguint donatius

‐
 

Buscant opcions de patrocini

Consolidar el 
nou

 
conveni

 
de 

Gestió
 

Ciutadana

Algunes
idees

Participar a 
la Fira

 

d’economia
Solidària

Editar materials
de difusió

de la cartera 
de serveis

…



2 | PARTICIPACIÓ

Què
 

volem aconseguir?

2.1 Impregnar les relacions diàries 

 
dels valors del projecte i 

 
transmetre’ls a fora

2.2 Facilitar espais de 

 
coneixement mutu

2.3 Millorar la informació

 

sobre 

 
els espais de participació, 

 
funcionament i funcions

2.4 Facilitar i impulsar la 

 
participació

 

en el debat i decisions 

 
polítiques que afecten el projecte 

 
global

2.5 Millorar la comunicació

 

i 

 
informació

 

de la intervenció

 
territorial i social del projecte

Com fer‐ho?

‐Afavorint la identitat de les persones amb 

 
el projecte.
‐Facilitant el coneixement entre gestora, 

 
treballadors/es, membres de les 

 
comissions, voluntaris/es.
‐ Avaluant la feina de les comissions.
‐ Informant del treball de les comissions.
‐

 

Sent transparents en l’acceptació

 
d’activitats a la programació: publicació

 
dels criteris, línies temàtiques i col•lectius. 
‐

 

Millorant elements de la gestió

 

del 

 
tempos: Preparant les reunions per 

 
optimitzar el temps i fer retorns.
‐

 

Plantejant debats col∙lectius sobre temes 

 
del moment.
‐

 

Formant les persones responsables dels 

 
espais de participació

 

per millorar la 

 
dinamització

 

i funcionament.
‐

 

Facilitar diferents vies de participació

 
segons disponibilitat
‐

 

Visibilitzar

 

els canals d’entrada, els espais 

 
i itineraris de participació

 

al projecte

Reforçar 
la Cultura va de festa

o la festa major 
com a espai relacional

Algunes
idees

Jornada de trobada 
i reflexió

 

a inici 
de curs dels 

col•lectius i persones 
implicades al projecte

Organitzar
Assemblees
temàtiques

Acollida
de noves 
persones

Cartellera

 

al 
Bar amb

 

calendari
de reunions
i trobades

Plafó

 

per
apuntar‐se 
a comissions
o activitats
d’interès

…



3 | ESPAIS DE DECISIÓ

Què
 

volem aconseguir?

Respecte l’Assemblea

3.1 Incrementar la 
 participació

 
a les 

 Assemblees generals de 
 Bidó

 
i fer‐les més 

 habitualment

3.2 Explicar el paper de 
 Bidó

 
com a entitat gestora 

 del projecte de l’Ateneu

Com fer‐ho?

‐Realitzant assemblees 
 mensuals

‐Dotant les assemblees de  
 contingut, debat i decisió, 

 com a espais de participació
 propers, que tenen una 

 continuïtat o una concreció
 palpable.

‐
 

Donant a conèixer els 
 diferents espais de decisió, 

 així
 

com el paper de Bidó
 com a entitat gestora

Crear una fitxa
de proposta

 

de temes 
per

 

a les assemblees

Algunes
idees

Assemblees per a temes concrets: 
posicionament sobre temes del barri o la ciutat, 

decisions de funcionament intern, 
seguiment del treball de les comissions,

...

Elaborar un règim intern on
s’especifiqui “qui / què / on”

es decideix cada tema
i les funcions de cada grup

o comissió

…

Assemblees
mensuals



3 | ESPAIS DE DECISIÓ

Què
 

volem aconseguir?

Respecte la gestora

3.3 Impulsar una gestora més 

 nombrosa i representativa 

 dels diferents espais de la 

 vida de l’Ateneu

3.4 Facilitar l’accés a la 

 gestora com a espai no 

 especialitzat i que pot acollir 

 disponibilitats diverses

3.5 Atorgar a la gestora 

 menys funcions de gestió

 

i 

 més de garant de les decisions 

 polítiques

Com fer‐ho?

‐

 

Redefinint

 

les atribucions de la Gestora, 

 
cedint espais de decisió

 

a les comissions i a 

 
les assemblees mensuals

‐Conformant una Gestora de mínim de 10 

 
persones, compromeses i amb perspectiva 

 
de continuïtat.

‐

 

Establint un període màxim de 

 
permanència a la Gestora per garantir la 

 
diversitat. 

‐Garantint que un mínim del 50% dels 

 
membres de la Gestora no tinguin relació

 
laboral amb l’Ateneu. 

‐Proposant que tècnics, treballadors, 

 
representants dels diferents grups i 

 
comissions, siguin convocats especialment a 

 
reunions de Gestora o assemblees on es 

 
tractin temes del seu àmbit d’actuació.

Gestora com a òrgan 
de govern o comissió

permanent 
de l’assemblea
per a assumptes 
que requereixin

una resposta urgent

Algunes
idees

Reunions

 

de gestora 
mensuals, 

alternant

 

amb
assemblees

…



3 | ESPAIS DE DECISIÓ

Què
 

volem aconseguir?

Respecte les Comissions de treball

3.6 Comptar amb comissions 

 de treball fortes i 

 participatives, amb marge per 

 prendre decisions i alt nivell 

 d’empoderament

3.7 Generar espais de 

 participació

 

on la gent tingui 

 la sensació

 

que el temps que 

 hi dedica té

 

una incidència en 

 l’activitat

3.8 Generar mecanismes de 

 comunicació

 

i avaluació

 (donar‐nos el dret de proposar i 

 
equivocar‐nos)

Com fer‐ho?

‐Revisant el funcionament i les 

 atribucions de les comissions, amb 

 l’objectiu de dotar‐les de més 

 participació

 

i més poder de decisió.

‐

 

Facilitant la participació, i obrint 

 mecanismes que permetin una 

 participació

 

espontània i  

 engrescadora

‐

 

Obrint noves comissions i grups 

 de treball puntuals, tant 

 transversals com sectorials

Crear la comissió territori: 
un grup de treball específic 

amb el territori 
com a eix vertebrador

Algunes
idees

Formar els tècnics 
en dinamització

 

i 
facilitació

de processos 

…



4 | COMUNICACIÓ

Què
 

volem aconseguir?

4.1 Millorar la sensació
 d’implicació

 
social al barri 

4.2 Millorar la 
 comunicació

 
interna dels 

 grups, persones, entitats 
 que formen part de 

 l’Ateneu

4.3 Difondre els resultats 
 del procés Decidim Ateneu

Com fer‐ho?

‐Arribant a la gent, activant el 
 potencial de discurs i activitats 
 de l’Ateneu

‐
 

Comunicant la vida 
 comunitària que es cou a 

 l’Ateneu dia a dia 

‐
 

Fent un pla de comunicació
 de les novetats que 

 incorporem pel que fa als 
 espais de decisió, que arribi a 

 tota la comunitat que fa coses 
 a l’Ateneu.

Algunes
idees

Edició

 

d’una

 

revista 
digital i en paper

2 cops

 

l’any

Editar un resum 
anual de la 
temporada 

Renovar la web
de l’Ateneu

Crear un 
newsletter

Editar vídeos 
de resum

 

i mostra
de l’activitat
de l’Ateneu

Tenir

 

un 
blog/videoblog

…
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