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El projecte Ateneu: breu cronologia

L’Ateneu Coma Cros és fruit d’un procés democràtic, públic, 
participatiu, amb elevat consens social i validat per la ciutadania 

1. Procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros” impulsat pel 
Consell de Ciutat i l’Ajuntament de Salt, juliol 2013

2. Naixement Assemblea de l’Ateneu Coma Cros, octubre 2013 

3. Jornada “Engeguem la Coma Cros” organitzada per l’Assem-
blea de l’Ateneu Popular, març 2014

4. Taller participatiu: activitats i programació, abril 2016

5. Constitució de la Federació d’Entitats socioculturals de Salt, 
gener 2016

6. Firma del “Concurs del servei de dinamització i programació 
d’activitats de l’Ateneu de la factoria cultural Coma Cros”, 
febrer 2017

7. Inici activitat de l’Ateneu, maig 2017
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El projecte Ateneu: valors i eixos a través de la gestió comunitària

L’Ateneu Coma Cros és un espai sociocultural que realitza activitats 
i propostes adreçades al poble de Salt

Amb els valors:

1. Participació
2. Respecte i defensa dels drets humans
3. Inclusió i accessibilitat
4. Transparència
5. Cooperació i solidaritat
6. Intergeneracionalitat
7. Sostenibilitat

Metodologia

Gestió comunitària.

Crear comunitat des de la pròpia comunitat.

Eixos per desplegar
el projecte:

- Cultura
- Educació / formació
- Social/associatiu
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Primer any de vida: 

Començar amb qualitat i coherència:
més preocupats pel “com” i el “què” i no tant pel “quant”

1R TRIMESTRE: es guanya el concurs.
El febrer es firma el contracte amb la voluntat política d’anar més enllà 
del contracte de serveis
Contractació d’un coordinador per 30h setmanals

2N TRIMESTRE: inauguració el 31 de març. Es van engegant les 
dinàmiques comunitàries i participatives. Primeres activitats puntuals 
programades i dos tallers que es presenten en un fulletó per Sant Jordi

3R TRIMESTRE: Continuem transformant l'espai el teler, i treballant en 
l'estructura i la preparació de la programació i arrencada dels curs 
2017-2018 a l'octubre.

4T TRIMESTRE: s’oferten més de 350 hores a través de cursos i tallers. 
Transformació de l’espai de trobada El Teler



Activitats
del primer any



Activitats del primer any

La programació a l’Ateneu ha inclòs cursos i tallers, activitats 
puntuals (L’artista al Teler, L’artista a prop, cinefòrums, exposi-
cions, taules rodones i cicles) i cessió d’espais 

22 activitats d’organització pròpia

10 activitats en coproducció

Cessió d’espais, reunions i activitats associatives



X Activitats programades però que no s’han pogut dur a terme per falta d’inscrits.



X L’activitat no s’ha dut a terme per falta d’inscrits (en el cas de la filosofia per impossibilitat talleristes)
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Objectius i assoliment

Conclusions

-Possibilitats del projecte: reafirmació com a servei públic

 - espai necessari per la població

 - relació i col·laboració amb persones, entitats,
i ens administratius

 -oferiment de serveis no contemplats al contracte

-Límits: cal ampliar la participació i impacte al territori
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Més enllà de l’activitat: gestió comunitària

Projecte pioner fora de Barcelona

Funcionament: 

Assemblea que és l’òrgan decisori màxim de l’Ateneu. 

Comissions. El funcionament del dia a dia però és per 
comissions que doten d’autonomia per anar treballant en 
la seva tasca i rendir comptes després a l’assemblea. Ini-
cialment l’ateneu arrenca amb: comissió grup motor, 
comissió espais i comissió comunicació.



Moltes gràcies


