ACTA TALLER GESTIÓ 2 - DIJOUS 2 D'OCTUBRE DE 2014, ATENEU SANTBOIÀ
A) Radiografia Social
Assistència : 38 persones
Repartiment de gènere: 45% dones-55% homes.
Franges edat:

0-35 anys: 10 persones
35-65 anys: 20 persones
>65 anys: 8 persones

Representants de:

- Amics de l'Ateneu
- Veïns individuals
- Junta de l'Ateneu
- Participació ciutadana (Aj.St.Boi)
- Departament de cultura (Aj.St.Boi)
- Procés Constituent
- ERC
- Malanbandboi
- Esplai Gresca
- Bicibaix

B) Objectiu
En l'últim taller deliberatiu del procés participatiu, perseguirà un doble objectiu. D'una banda, buscarem
imaginar possibles escenaris organitzatius per a l'ateneu. De l'altra, es crearà consciència de què és un
conveni de cesió, de quines parts consta i com s'articula.
C) Metodologia
Una setmana després d'haver escoltat les experiències de 4 equipaments de gestió cívica de diferent
naturalesa (veure quadre resum adjunt), i fer un breu resum de la jornada, s'exposarà al grup la
dinàmica de la sessió dividida en 3 parts.
1 part (30 min)
Grups reduïts

Amb l'ajuda d'un quadre resum que mostra els trets característics de cada cas
estudiat, s'aprofundirà en cada un dels exemples d'equipaments de gestió cívica
amb l'objectiu de poder establir paral·lelismes amb el model del futur ateneu.

2 part (30 min)
Grups reduïts

Lectura i comprensió a viva veu de dos convenis de cessió de casos reals. Exposició
i explicació d' organigrames de casos reals amb posterior debat encaminat a
dibuixar un organigrama estimat per al funcionament del futur ateneu.

3part (30 min)
Conjunta

Exposició conjunta dels consensos establerts als 3 grups i posterior debat

C) Conclusions
taula vermella




Després d'analitzar i recordar les experiències de l'Ateneu de 9 Barris, Astra Gernika, el Nodo i de la
Casa Orlandai, es fa una primera tirada sobre l'imaginari, pel que fa a la gestió i al contingut, del Nou
Ateneu Santboià.
El grup reconeix un òrgan de presa de decisions assembleari (l'Assemblea General, AG) del que
pengen diverses comissions o grups de treball amb una comissió satèl·lit que vetlla per agilitzar i















resoldre els possibles problemes entre comissions, com ara incompatibilitats, duplicitat de tasques,
gestió de recursos, etc. Aquesta comissió o grup de treball s'anomenà Coordinació o Coordinadora.
L'AG és oberta a la ciutadania però també haurà d'estar constituïda mínimament per un membre de
cada comissió.
S'entén que, per evitar un excés de reunions es deleguen decisions de caire petit a les comissions,
que es reunirien amb una freqüència del tipus setmanal o quinzenal, i les grans decisions es porten a
l'AG, que portaria un ritme de reunions del tipus trimestral.
L'Ateneu és i serà de propietat Municipal però es regirà per un conveni d'ús indefinit o a 50 anys amb
capacitat d'ampliació.
L'Assemblea General és l'òrgan legítim de presa de decisions davant de qualsevol altra entitat com
pugui ser l'Ajuntament, que procurarà una autogestió de l'equipament al 100%.
Podran ser els/les integrants d'aquests òrgans qualsevol persona amb capacitat per vincular-se,
obert a tothom.
La gestió de l'Ateneu mitjançant els seus òrgans afecta a la totalitat del complex entenent-ho des
dels seus jardins i places fins a totes i cadascuna de les dependències que històricament s'han anat
creant.
Les activitats que es desenvoluparan s'acolliran al precepte de públiques, socioculturals, obertes i
que facin xarxa i seran del tipus artístiques, formatives-divulgatives i social i relacionals.
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A la taula 1, després de debatre i omplir la columna corresponent al #Nouteneu del 'Quadre resum
de característiques bàsiques', es parla de diferents aspectes que afecten a la gestió.
Una de les primeres coses que es comenta és sobre la duració del conveni. Es parla de que un
conveni de cessió amb termini massa curt crea inseguretat i no convida a fer grns esforços orientats
al futur, però que un termini de cessió massa llarg pot crear 'apoltronament'. La taula recomanaria
revisar i renegociar les condicions de la cessió en períodes de 8 anys.
Després de molt parlar i de repassar experiències de gestió com Astra, 9 barris i Marianao (hi ha bons
coneixedors de primera mà a la taula, sobretot de les dues segones), el grup es concentra en la
definició de l'organigrama.
Tothom està d'acord que el màxim òrgan és l'assemblea i que aquesta ha de ser oberta a tothom que
sigui soci. Es pensa que és millor que es participi en l'assemblea de manera individual. Es parla molt
de la relació que poden tenir les entitats i de la seva representació i capacitat de influencia en les
decisions. Es proposa una coordinadora d'entitats usuàries de l'equipament amb caràcter consultiu.
Paral·lelament es proposa que des de l'Ateneu s'impulsi una federació d'entitats socioculturals
Santboianes amb caràcter de xarxa i funcions estratègiques.
S'esbossa la possibilitat de l'existència de comissions temàtiques (programació, infraestructures,
finançament/explotació, espai social, …). La comissió de gestió es pot recolzar en experts (inclús
professionals externs) en temes fiscals, jurídics, etc, i la seva composició seria de representants de
les altres comissions, un secretari, un tresorer, etc, i que les seves reunions poden ser obertes. Es
l'organisme que porta el dia a dia de l'equipament i té capacitat executiva per portar a terme les
línies decidides per l'Assemblea.
Es parla de que el sistema es pot recolzar en les eines de comunicació al nostre abast per a
documentar de manera continuada els debats, les incidències i les decisions, fomentant així la
màxima transparència. Queda per definir l'organisme i els procediments que regiran la relació entre
l'Assemblea i l'Ajuntament.
Tot això es reflecteix en el dibuix consensuat l'organigrama gràfic de la taula.
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Un cop repassades les experiències presentades durant la sessió anterior (Ateneu de 9 Barris, Astra,
el Nodo, Casa Orlandai), es reflexiona sobre les característiques del futur ateneu. (Veure quadre
resum)
El grup és de la opinió que l'ateneu serà un centre sociocultural, però no queda clar de quin tipus.
Primer de tot, s'acorda que cal generar un espai de trobada per donar-se a conèixer, acumular massa
crítica i, posteriorment, definir quin tipus de equipament sociocultural.
El model de finançament i la cessió d'ús no generen cap mena de dubte durant el debat. Es creu en
una cessió indefinida, i s'aposta per un model cofinançat entre l'Ajuntament (+institucions).
L'ajuntament seria el responsable del manteniment de l'edifici i subministraments i delegaria la
responsabilitat de la programació a l'entitat gestora. Aquest dos aspectes del projecte (recursos
econòmics i una cessió indefinida) seria una esquer important per atreure altres entitats.
De la mateixa manera que a la taula vermella s'aposta per un ateneu amb activitats que reuneixin les
característiques : socioculturals, públiques, obertes i sense afany de lucre.
Durant la segona part del taller és genera un major debat entorn al model organitzatiu assembleari
de l'ateneu. El grup reconeix 4 actors/òrgans (assemblea general/coordinadora/comissions/
ajuntament)
L'assemblea general, formada per socis i entitats, es reuniria trimestralment per definir els eixos
directrius de l'ateneu. Un òrgan coordinador és l'encarregat de la gestió administrativa, institucional
i de funcionament intern. Aquesta coordinadora delega a diverses comissions la programació de
l'equipament. En aquest esquema, l'ajuntament és un òrgan purament consultiu/de control. En
l'estadi inicial del projecte no es vol parlar de treballadors externs. Caldrà revisar-ho després d'algun
temps de funcionament.
Cal remarcar la bona acceptació que ha tingut el model de revisió periòdica del projecte Astra. Així,
es pot anar revisant el projecte cada X temps per reajustar-se a la realitat
Alguns aspectes que han creat debat sense ser del tot resolts són:
- Qui serà l'associació adjudicatària?
- Què dona dret a formar part de l'assemblea?
- Si hi ha noves activitats proposades les comissions tenen potestat o han d'esperar a l'Ass.Gen?

