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ACTA TALLER GESTIÓ 1 - DIJOUS 26 DE JUNY DE 2014, CAN MASSALLERA

A) Radiografia Social
Assistència : 17 persones
Repartiment de gènere: 35% dones-65% homes.
Franges edat: 0-35 anys: 9 persones
35-65 anys: 5 persones
>65 anys: 3 persones
Representants de:

- Amics de l'Ateneu
- Veïns individuals
- Junta de l'Ateneu
- Estudiant d'arquitectura
- Antropòloga (observadora)
- Participació ciutadana (Aj.St.Boi)
- Associació esportiva Santboiana
- Procés Constituent

B) Objectiu
Amb els usos definits, els espais esbossats i les fases de construcció del nou ateneu predefinides a partir
dels tallers anteriors, s'analitzarà els recursos econòmics i humans necessaris per iniciar una possible
reconstrucció (FASE 0) amb mitjans autoconstructius d'una part de l'ateneu.
Analitzarem els possibles actors que prendran part de la reconstrucció, models d'organització,
finançament i una calanderització per encoratjar a la societat santboienca.
C) Metodologia
Després d'exposar al grup les conclusions del passat taller d'usos II, s'ha presentat els objectius d'aquest
primer taller de GESTIÓ. Posteriorment el grup es divideix en dues taules de debat.
30' - Amb l'ajuda d'una enquesta individual/associacions es desgranarà l'interés i disponibilitat dels
assistents per participar de la reconstrucció en FASE 0 de l'ateneu.
40' - Uns pressupostos orientatius serviran per exemplificar les diferencies econòmiques entre
autoconstrucció - construcció convencional; a part de recapacitar sobre possibles fonts de finançament.
Posteriorment s'analitzarà les possibles maneres d'organització de les jornades i calanderització fins
2015
C) Conclusions
taula vermella
ENQUESTA
- L'enquesta pot ser útil, però caldrà una bona campanya de presentació del nou ateneu. Il·lusionar als
veïns i la població en general.
-Hi ha un desconeixement general de la població sobre l'estat de l'ateneu , el procés i la seva titularitat
AMB QUI COMPTEM PER A l'AUTOCONSTRUCCIÓ?
-S'ha de fer difusió a TOTES les entitats de Sant Boi. Després la selecció natural farà que és quedin les
que volen participar activament. No obstant, totes les entitats que no hagin participat activament en el
procés haurien de ser benvingudes. No s'ha d'oblidar que l'Ateneu ha de ser un equipament obert i per a
la ciutadania.
-El recull final del procés participatiu ha d'arribar a totes les entitats de Sant Boi.

-El voluntariat només funciona quan l'individu està implicat en el projecte, és per això que cal saber quin
és el rumb que prendrà l'ateneu
-Seria important matitzar el concepte de l'autoconstrucció. No només és el fet de construir, també és
aprendre a construir a partir dels coneixements dels altres, ajudar a cuinar per els qui tenen habilitats de
paleteria, anar a cercar materials...Es tracta d'un procés comunitari d'aprenentatge
- En la línia de l'autoconstrucció s'incideix en la les escoles taller presents al municipi. Seria profitós
arribar a acords amb elles per poder implementar convenis de col·laboració i així implicar a estudiants
en pràctiques per a la reconstrucció de l'Ateneu.
FINANÇAMENT
- Les campanyes de micromecenatge poden funcionar, sempre i quan el projecte es doni a conèixer i
arribi lluny. D'altre manera, els qui fan aportacions sempre son coneguts.
- Es proposa anar a demanar materials i finançament a empresaris i petit comerç de sant Boi.
-Subvencions europees/diputació...
- L'ajuntament encara no té una partida pressupostaria per l'ateneu. Però en tenen la voluntat
CALENDARI
- No es pot parlar d'un calendari clar, ja que no hi ha finançament ni un projecte molt definit. Però es te
clar que l'ordre de construcció serà "plaça d'accés; cafeta-hall; administració; caseta del guarda"
- Es recalca sobre la importància de començar per l'espai d'entrada perquè "es vegi gent treballant i
s'està movent alguna cosa"
- Els amics de l'ateneu estan treballant en un projecte d'acondicionar l'espai on actualment hi ha
aparcades les motos, per reconvertir-lo en un espai d'acollida i jocs per a infants.
- Presentaran el projecte el dissabte 13 juliol, coincidint amb la VII trobada d'Arquitecturas Col·lectivas,
un esdeveniment que tindrà lloc a l'ateneu i altres espais de l'Àrea metropolitana.
http://arquitecturascolectivas.net/noticias/la-ciutat-no-es-ven-es-viu-aacc-barcelona-2014-0
- Voldrien enllestir el projecte abans de final d'any
taula verda
ENQUESTA
- Es proposa deixar un espai blanc per afegir comentaris
AMB QUI COMPTEM PER A l'AUTOCONSTRUCCIÓ?
-Cal anar a buscar les entitats: fer una trobo-festa, una plataforma... .
-Hi ha moltes entitats que no han vingut a les reunions del procés participatiu. No vol dir que no voldran
participar de la gestió de l'ateneu ni que no tenen el dret de fer-ho.

- D'altra banda, La fase 0 d'autoconstrucció és ACCIÓ, MOVIMENT.-Seran trobades més festives i actives.
potser el reclam serà major.
-Funcionarà com un starter. S'espera que a poc a poc, veient el moviment, gent nova vindrà a apuntarse.
FINANÇAMENT
- hi ha dos tipus de coses que es van fer i que s'han de finançar : d'una banda, l'obra i per l'altre costat,
les activitats.
- deixar-se la possibilitat de demanar subvencions com a oportunitat d'invertir "molts diners" al principi.

CALENDARI
- No es pot fer un calendari ara.
- "abans de tot, necessitem saber qui som: els que han participat al procés participatiu però els altres
també. "
- la gent que participa sap el que vol i el que necessita
- es fa el que es decideix
FILOSOFIA
Treball col·lectiu = festa, menjar, música...Tot plegat és : TREBALLANT AMB ALEGRIA
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