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1. INTRODUCCIÓ

En aquest document redactat per l’associació cultural santboiana Amics de l’Ateneu Santboià es presenta
l’estat actual de l’Ateneu Santboià, s’exposa el paper i el dia a dia de l’entitat que en fa ús, el reglament de
règim intern i per últim es detalla el Pla Estratègic previst per la rehabilitació i desenvolupament de l’espai i
el projecte.

2. L’ATENEU SANTBOIÀ

2.1 | CONTEXT HISTÒRIC

L’Ateneu Santboià té el seu origen al segle XIX com a iniciativa popular per a resoldre la necessitat de gaudir
d’un espai comú de trobada per als obrers després de les llarguíssimes i molt dures jornades de treball.

La seva història és un seguit d’alt i baixos, però sempre amb l’objectiu d’apropar la cultura al poble i ser la
seu social per als santboians i les santboianes.

Durant els darrers anys de la Dictadura esdevé centre de referència per a l’oci i la cultura al Baix Llobregat.
Artistes nacionals de primera fila: Antonio Machín, Manolo Escobar, Joan Manuel Serrat, Núria Feliu, l’Orfeó
Català, etc. es donen cita a l’Ateneu.

Cap als anys vuitanta s’inicien els problemes financers a partir de la construcció d’un bingo i a finals dels
noranta la propietat passa a mans d’una empresa del sector de la construcció que el deixa abandonat
després de no poder desenvolupar projectes especulatius en el sòl.

És a partir del 2000 quan un grup de joves de la vila va okupar alguns espais de l’Ateneu i va establir allí el
seu punt de trobada i espai social fent ús principalment del teatre, la cafeta i els jardins mentre una altra part
una empresa privada tenia una gran discoteca.

En 2008, el mal estat de l’edifici junt amb un període de pluges provoca l’ensorrament de la cafeta. Poc
després l’Ajuntament compra l’edifici i clausura l’edifici del teatre. La reducció d’espai útil per a dur a terme
activitats fa que internament es comencin a buscar aliances i a pensar en quin és el futur de l’equipament.

A finals de 2013 arran de la campanya #SalvemAteneu per evitar l’enderroc definitiu del teatre el col·lectiu
Straddle3 i LaCol entrem a formar part de l’equip tècnic per a desenvolupar un procés participatiu per a
definir els usos, els espais i la gestió del futur equipament.

Al llarg d’un any es van realitzar tallers temàtics, sessions d’empoderament i jornades de portes obertes a
l’edifici. Podeu consultar el document final de conclusions aquí.
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Tot i aquest procés es va acordar com a vinculant, des de l’Ajuntament de Sant Boi es va decidir
començar enderrocant l’edifici del Teatre amb l’argument de ruïna econòmica i no s’han realitzat cap
més accions de rehabilitació de l’espai.

Des de llavors i fins a l’actualitat, l’Assemblea ha intentat valorar el resultat d’aquest procés participatiu,
mantenint vius els espais que encara es mantenen en peu i reivindicant la necessitat de recuperar el
patrimoni cultural que representa l’Ateneu Santboià, realitzant tallers d’autoconstrucció i projectes
socials i culturals.

2.2 | CRONOGRAMA

1905: Neix l’Ateneu Santboià, espai que aglutina grups i comissions de naturalesa molt diversa.
S’enriqueix el teixit cultural i social de la vila. Destaquen l’existència de les escoles de l’Ateneu,
gestionades per l’entitat i de molta qualitat educativa.

1922: L’entitat compra els actuals terrenys i incrementa les activitats, la participació i els ingressos
econòmics. L’Ateneu va guanyant  més seccions, grups i socis.

1936-1940: Durant la Guerra Civil l’Ateneu està pràcticament inactiu i és requisat pels falangistes. A la
Postguerra es reprèn l’activitat, amb les restriccions pròpies de l’època.

1950-1960: comença una època de creixement i molta participació. S’amplien espais i es construeix la
nova sala de teatre i cinema. També es fa una nova pista de ball d’estiu als Jardins, una piscina i nous
patis per a les escoles.

1970-1980: Les noves tendències en l’àmbit musical, social i de lleure minven molt la participació en
l'Ateneu i s’inicia un període de decadència, de problemes econòmics i de desvinculació de les escoles.
A més, les administracions públiques comencen a oferir programació cultural i social i això suposa una
crisi per a l’associacionisme en general.

1990: La mala gestió de l’entitat portà a un període de decadència. S’abandonen les activitats i l’espai
com a punt de trobada de socis, entitats i col·lectius. Apareixent conflictes derivats de la mala praxi
econòmica i una gran quantitat de deute acumulat per mala gestió i interessos personals de la
presidència.

2000: Davant la situació de crisi es subhasta l’Ateneu, passant a mans d’una empresa privada de l’àmbit
de la construcció amb objectius especulatius. Com la subhasta presenta irregularitats, comença un llarg
procés judicial i és aleshores quan un grup de joves decideix ocupar alguns dels espais de l’Ateneu i la
constructora lloga la sala de ball per fer una discoteca.

2008: Durant el pas dels anys es malmeten més espais de l’Ateneu. l’Ajuntament compra l’edifici,
clausura tots els espais interiors menys el vestíbul, tira a terra l’antic edifici del bar i només fan algunes
obres a la pista d’estiu.
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2008-2013: L’Associació Amics de l’Ateneu Santboià, creada uns anys abans, comencen a buscar
aliances, mentre una gran part del col·lectiu es debilita pel desgast d’haver de negociar amb
l’administració i per la pèrdua d’espai que minven la capacitat de dur a terme les activitats culturals de
qualitat.

2013: Després de rebre l’anunci per part de l’Ajuntament d’enderrocar l’edifici del Teatre i rehabilitar “El
Sonik”, s’inicia la campanya #SalvemAteneu. És el segon procés participatiu que es realitza, però aquest
cop dinamitzat per Straddle3 i LaCol. Es defineixen els espais, els usos i la gestió del futur equipament i
amb el compromís de l’Ajuntament de complir els acords sorgits d’aquest procés.

2014-2018: El resultat del procés participatiu vinculant marca un seguit de fases per recuperar l’Ateneu.
Per aquest motiu, l’associació impulsa el projecte de La Terrasseta: un arranjament de l’entrada de
l’espai amb tallers d’autoconstrucció per habilitar espais interiors provisionals mentre es fan les grans
obres després de signar un conveni de cessió de l’espai.
L’Ajuntament decideix enderrocar el teatre i no implementa cap de les decisions sorgides del procés
participatiu.

2018: Al Juliol s’acaba de construir el ‘Mamotreko’ i un mes després algú el va cremar després d’una
jornada amb altres 3 petits incendis a l’Ateneu. No es va dur a terme una investigació policial i
l’Ajuntament no va posar esforços en depurar responsabilitat, malgrat ser els propietaris de
l’equipament.

2018-2020: L’Assemblea queda afectada anímicament, però a poc a poc s’inicia a projectar i treballat en
les obres de rehabilitació de La Caseta amb la col·laboració dels propietaris de l’espai que paguen
algunes de les intervencions que s’han de fer.

2020: Els membres de l’assemblea i persones i entitats adherides adeqüen la Caseta per a convertir-la
en un espai polivalent on es puguin dur a terme projectes i activitats de contingut social, cultural i
reivindicatiu.

2021: Malgrat la situació derivada per la pandèmia, es treballa per actualitzar el conveni per la gestió i
ús de l’Ateneu i per valorar el paper de l’entitat i la potencialitat de l’espai per defensar la cultura
popular i la gestió ciutadana, exigit a l’administració que compleixi els seus acords per mantenir i
rehabilitar l’espai, posar un mòdul-lavabo al costat de La Caseta, millorar l’electricitat i les relacions
entre ambdues parts.

2.3 |  ESPAIS I ESTAT ACTUAL

Actualment els espais útils amb els quals compta l’Ateneu Santboià per poder dur a terme activitats
són:

La Terrasseta
L’entrada de l’Ateneu, és la Terrasseta. Una plaça de ciment de 314 m2.
En aquest espai se solen organitzar esdeveniments de petit i mitjà format, com: assemblees, vermuts,
petits concerts, dinars populars, cinema a la fresca, etc.
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També és un espai de trobada i accessible per a qualsevol persona, independentment de si hi ha
activitat programada a l’Ateneu.

La Caseta
La caseta és un edifici independent a l’estructura general de l’Ateneu.
Tot i ser la zona més petita de tot l’Ateneu, La Caseta actualment és l’únic espai interior rehabilitat, per
tant, una zona multifuncional i confortable.
Compta amb una zona de magatzem, zona de barra, una zona interior coberta i una zona exterior no
coberta. La Caseta dona, a través d’una gran finestra, a la part de la Terrasseta.
És un espai que alberga diferents activitats de petit format. És un espai de trobada ideal per a fer
assemblees, xerrades, poesia, concerts acústics, grups de lectura, de costura, activitats infantils,
tallers, etc.
Per finalitzar amb èxit aquest espai, l’entitat resta a l’espera que l’Ajuntament acaba de complir el seu
acord d'instal·lar un mòdul per comptar amb lavabos i millori el circuit i sistema elèctric perquè sigui
segur i efectiu.

Els Jardins
Els Jardins de l’Ateneu Santboià és l’antiga pista d’estiu de 1240 m3.
Des dels Jardins es pot accedir al Bingo, que cal renovar per poder habilitar com espai de s’hi
magatzem. També hi ha construïda un espai de bar i magatzem, lavabos, un escenari de ciment, el
camerino i es fan activitats de gran format i aforament, com la Festa Major Alternativa, grans dinars
populars o activitats culturals amb molt de públic.

La resta d’espais compostos per l’antiga sala de ball, el Bingo, el vestíbul i la zona on abans es trobava
el Teatre i la cafeta estan tancades al públic i es mantenen abandonades a l’espera d'iniciar el procés de
rehabilitació acordat en el procés participatiu del 2014 dinamitzat per laCol i Straddle3.

3. L’ASSOCIACIÓ

L'Associació Amics de l'Ateneu Santboià va ser constituïda pel col·lectiu que va okupar i dinamitzar la
part abandonada de la finca de l'Ateneu Santboià des del 2002 a l’any 2010.
A partir del 2010, l'Ajuntament de Sant Boi va adquirir el conjunt d'edificis de l’Ateneu i tot i que alguns
usos i la utilització de certs espais ha canviat, l'entitat vol poder seguir gestionant l'equipament social i
cultural de manera autogestionada, participativa i comunitària.

La base del col·lectiu són les persones i entitats sòcies. Les decisions es prenen de forma
assembleària.

L’estructura de l’associació es fonamenta en la creació de diferents comissions que a la seva vegada es
divideixen en grups de treball per portar a terme les diferents línies d’actuació. Les diferents comissions
estan coordinades en un espai de treball que anomenem Grup Motor que es reuneix amb periodicitat
setmanal.

Com l’estructura de l’associació es fonamenta en el voluntariat i per tant les comissions i àrees de
treball es configuren segons la disponibilitat de les persones poden ser variables en el temps.
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4. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’ENTITAT

La missió
Promoure la cultura popular i independent implicant a la ciutadania com agent actiu en la promoció
d’aquesta per tal d’afavorir el teixit cultural, artístic i social tot defensant la recuperació de l’espai i el
patrimoni històric de l’Ateneu Santboià.

La visió
Esdevenir una entitat de referència pel que fa al seu model de gestió i dinamització cultural i social en
l’àmbit local així com per la seva integració en xarxes nacionals i internacionals relacionades amb la
cultura independent.
L’associació vol caracteritzar-se per la promoció del pensament i l’acció crítica tot esdevenint alhora
altaveu de les necessitats i problemàtiques socials.

Les actituds i valors de l’entitat
L’entitat, l’assemblea i les activitats que es desenvolupen a l’Ateneu Santboià es caracteritzen per les
següents actituds i valors:
Independència (autogestió i assemblea)
Dinàmica i promotora
Crítica
Comunitària
Compromesa
Transparent (comunicadora)
Sostenible
Feminista
Antifeixista

L’associació l’Ateneu Santboià vol desenvolupar la seva missió en coherència amb aquest llistat de
valors entenent que la independència de l’entitat implica desenvolupar models d’autogestió i on
l’assemblearisme ha de jugar un paper fonamental en els processos de presa de decisions. La
democràcia cultural esdevé quan els ciutadans són partícips de la producció de la cultura i quan alhora
existeixen.
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5. OBJECTIUS DE L’ENTITAT

5.1 | OBJECTIUS GENERALS

● Defensar el patrimoni històric, social i emocional que representa l’Ateneu Santboià.
● Promoure i reclamar la rehabilitació progressiva i sostenible de l’Ateneu: recuperar per fases els

diferents espais tal com es va acordar en el Procés Participatiu del 2014.
● Generar espais de difusió, promoció i creació de cultura popular i independent.
● Contribuir en el teixit cultural, artístic i social de Sant Boi de Llobregat.
● Esdevenir un espai de trobada de persones i entitats implicades amb el projecte i amb seu a

l’Ateneu.
● Oferir una alternativa sòlida de programació sociocultural i popular que tingui impacte i cobreixi

necessitats o inquietuds als veïns i veïnes de Sant Boi de Llobregat mitjançant processos
comunitaris i l’autogestió.

● Dinamitzar la gestió ciutadana del projecte com a fórmula de participació directa en la
construcció de la vida cultural i social de la ciutat.

● Contribuir a la transformació social oferint diferents models i referents, així com difondre i
practicar el compromís i responsabilitat social

5.2 | OBJECTIUS ESPECÍFICS CURS 2020-2021

● Signar un conveni de gestió i ús dels espais segurs de l’Ateneu amb el Departament de Cultura
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

● Aconseguir que l’administració local millori el sistema elèctric de La Caseta, instal·li el lavabo a
La Terrasseta que s'havia acordat i comenci a condicionar els espais d’emmagatzematge
abans del maig del 2021.

● Renovar i ampliar la base de persones i entitats sòcies de l’Ateneu.
● Tirar endavant una programació estable d’activitats socials i culturals diverses amb impacte a

Sant Boi mentre es reivindica que la Cultura es Segura seguint els protocols del Procicat i
recomanacions de l’Ajuntament.

● Realitzar una campanya de comunicació reivindicant l’Ateneu Santboià, difonen les possibilitats
i usos de l’espai i convidant als veïns i veïnes a participar en el projecte i reclamar a
l’Ajuntament les accions de rehabilitació previstes al procés participatiu del 2014.

● Modificar el nom del registre d’associacions de Catalunya d’Amics de l’Ateneu Santboià per
Ateneu Santboià.

● Potenciar les activitats diürnes i de caràcter divulgatiu o altres disciplines artístiques: xerrades,
tallers, dansa, circ, teatre, cinema, activitats familiars, etc.
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5.3 | DAFO CURS 2020-2021

Debilitats Amenaces

** Deficiències en els canals de comunicació i
difusió per fer arribar els projectes i accions a la
majoria de la ciutadana de Sant Boi.
** Es detecta certa desconfiança en certs
sectors de la població per la falta de coneixença i
els diversos relats sobre l’evolució i l’actual de
l’Ateneu Santboià.
** A Sant Boi existeix poca relació entre les
diverses entitats culturals i socials a falta d’una
forta xarxa que ens relacioni.
** La falta de recursos materials i econòmics per
poder fer front al manteniment de l’espai sense
perseguir a l’administració que compleixi els
seus compromisos.
** La situació actual derivada de les
conseqüències de la pandèmia ha debilitat les
associacions culturals i socials, impossibilitant
dur a terme activitats obertes al públic durant
molts mesos.

**L’estat actual de l’Ateneu Santboià
** Que el govern municipal decideixi de manera
unilateral abandonar completament l’espai.
** La pèrdua de la centralitat i activisme del
sector associatiu.

Fortaleses Oportunitats

** Projecte dut a terme per persones voluntàries
compromeses i motivades.
** Membres de l'assemblea procedents de
diferents disciplines del camp cultural i de l’àmbit
social.
** Les persones implicades són molt
participatives a la vila, amb certa
representativitat social i experiència en diferents
àmbits de la dinamització sociocultural.
** Comptem amb el suport de diversos agents
culturals locals (músics, artistes, entitats...,)
** Gran nombre de simpatitzants
** Treball en xarxa (amb altres entitats, amb
xarxes de centres culturals, amb agents
culturals locals...)
** Comptem amb una programació variada i
diversa

** Vivim un moment de simpatia i sensibilització
envers la situació de l'Ateneu Santboià, on es fa
valdre els moviments socials amb un públic més
receptiu als moviments alternatius, de base i de
Participació en l'àmbit social i cultura.
** Entorn urbà: mitjans de transport,
equipaments, zona de vianants, patrimoni
històric i natural...
** Alternativa al model de consum cultural a la
ciutat.
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5.4 |  AVALUACIÓ

El procés d'avaluació es realitza de forma continuada mitjançant les reunions setmanals del Grup
Motor que traslladen a la resta de sòcies mitjançant actes que resumeixen aquestes trobades.

El Grup Motor és l’encarregat de generar un estat i resum per presentar a les Assemblees Generals, ja
que són en aquestes trobades on es revisen i es comenten les accions fetes, el desenvolupament dels
diversos projectes i es revisen l’estat d’assoliment dels objectius específics de curs mitjançant la tasca
de les comissions i grups de treball i es revisen els objectius generals.

D'aquestes assemblees es genera un document que recull les diverses impressions i experiències que
han sorgit i  es conserva com a punt de referència de la propera convocatòria d’Assemblea General.

En la valoració es tindran en compte els següents processos:

Avaluació en la planificació
En aquest punt es tracta de fer una valoració, on s'esmentin els punts més importants de la
planificació: L'adequació del projecte al context real, les necessitats abordades, la fluïdesa i
productivitat de les reunions del grup motor, la valoració de la metodologia de treball de les comissions
i dels grups de treball, així com l’ambient i estat emocional del col·lectiu i de totes les entitats que
participen en el dia a dia de l’Ateneu.

Avaluació de l'estat del projecte
Es tracta de plantejar com ha funcionat el desenvolupament i l'execució del projecte. Els
criteris per portar a terme la valoració seran: L'eficiència i desenvolupament dels diferents projectes,
activitats i processos que s’han dut a terme, la coordinació, els altres agents implicats, el compliment
de la normativa i del reglament de règim intern, el compliment de les tasques i objectius de cada
comissió i la capacitat i efectivitat per reaccionar envers circumstàncies inesperades.

Avaluació del resultats de les diverses accions, activitats i projectes
L'avaluació es realitzarà contemplant els resultats com a producte final. En aquest cas
es tindrà en compte: L'assoliment dels objectius marcats al curs i en cas que no s'hagin assolit plantejar
el perquè i es buscaran alternatives. Es contempla el nombre de participants en cada activitat o
projecte, l'acceptació per part del públic de cada activitat, l'adequació d'horaris i tipus d'activitat i el
nivell de satisfacció dels participants públic, artistes i  col·laboradores.

Avaluació dels recursos
Es presentarà l’estat de comptes de l’entitat i es valoraran les propostes de millora que proposen els i
les voluntàries que s'encarreguen de gestionar les finances.
Es revisarà la quantitat de persones i entitats sòcies, així com l’estat dels materials i diversos espais de
l’Ateneu.

Cal esmentar que l'avaluació es realitzarà amb una metodologia de diàleg entre tots els membres o
entitats com a estratègia transversal durant tot el procés, amb l'objectiu de millorar el projecte.
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6. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

L’Ateneu Santboià és un espai comunitari i participatiu autogestionat en forma de democràcia directa
mitjançant una Assemblea formada pels socis i sòcies de l’entitat.

L’estructura de l’associació es fonamenta en la creació de diferents comissions que al seu torn es
divideixen en grups de treball per portar a terme les diferents línies d’actuació. Les diferents comissions
estan coordinades en un espai de treball que anomenem comissió executiva.

S’ha de tenir en compte que l’organització de l’associació es fonamenta en el voluntariat i per tant les
comissions i àrees de treball es configuren segons la disponibilitat de les persones i poden ser variables
en el temps.

L’assemblea general és el màxim òrgan de decisió de l’Ateneu Santboià, que decidirà els criteris de
convivència, les línies estratègiques, pla d’usos i utilització de l’espai. Valida i valora les propostes de
les comissions i avalua el desenvolupament del projecte.
És una assemblea oberta per a totes les persones i entitats sòcies de l’entitat que es reunirà un mínim
de dos cops l’any.

El Grup Motor, es reuneix setmanal i és l’espai on es coordinen els diversos projectes i el dia a dia de
l’Ateneu. Té la visió més integral de tot el que es fa i és un grup format per la presidenta, el secretari i el
tresorer i les persones representants de les diverses comissions i grups de treball, però també de
qualsevol persona que tingui interès a participar. En aquestes trobades es valoren les tasques, s’avaluen
el desenvolupament de les comissions i és l'encarregada de convocar les assemblees generals i
recopilar totes les informacions i continguts que es generen amb el desenvolupament del projecte.

Actualment el projecte es desenvolupa mitjançant les següents comissions de treball:

La comissió de gestió |
● Gestionar l’economia, finances i recursos de l’entitat.
● Coordinar-se amb les administracions públiques.
● Buscar mecanismes de reivindicació per recuperar i mantenir els espais del conjunt d’edificis

que formen l’Ateneu.
● Gestionar la coordinació interna del Grup Motor.

La comissió de xarxes |
● Gestionar la base de persones i entitats sòcies o implicades a l’Ateneu Santboià
● Treballar conjuntament per a crear una xarxa d’entitats i col·lectius locals, xarxes nacionals i

internacionals d’espais culturals i independents.

La comissió de comunicació i imatge |
● Crear i desenvolupar el pla de comunicació i les diverses campanyes de comunicació.
● Coordinar el disseny d’imatges.
● Crear els continguts de comunicació i difusió.
● Dissenyar i mantenir la web de l’entitat.
● Dinamitzar les diverses xarxes socials.
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La comissió de programació
● Recollir i coordinar totes propostes d’activitats i projectes que es volen desenvolupar a l’Ateneu.
● Gestionar el calendari de la programació.
● Coordinar  l’execució de la programació.
● Redactar del protocol d’activitats i producció i cessió de material tècnic.

Els grups de treball
De les comissions es poden derivar grups de treball específics per poder desenvolupar tasques o
projectes concrets i definits determinats en el temps.

7. GESTIÓ I ÚS DE L’ATENEU SANTBOIÀ

7.1 | GESTIÓ DELS ESPAIS
Els espais útils de l’Ateneu estan destinats a dur a terme activitats socials i culturals. El seu ús i gestió
es coordina des del Grup Motor de l’entitat i el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Boi
mitjançant l’acord materialitzar en un conveni d’ús i la llicència d’ocupació.

L’Ateneu actualment compta 3 tipus d’espais pel que fa al seu ús: la  Terrasseta, la Caseta i els Jardins

Tots són espais polivalents, ja que poden ser utilitzats de forma permanent per activitats diverses,
sovint afins, així i tot, comptem amb espais específics o fixos és aquell que són els utilitzats per una
activitat permanent. Per exemple: els magatzems, el bar o el camerino.

Tots els espais són gestionats per les persones sòcies de l’entitat que desenvolupen activitats i es
responsabilitzen de les tasques següents:

a) Organitzar un calendari d’utilització de l’espai pels usuaris permanents i pels grups que
l’utilitzin de manera esporàdica, donant preferència als grups del barri.

b) Coordinar-se amb la Comissió d’Activitats, que recull les propostes i proposa activitats als
diferents espais del Bloc Onze, una vegada la comissió acoti quines són les seves funcions
específiques.

c) Deixar un telèfon i una adreça electrònica de contacte a la comissió d’Activitats.

d) Mantenir, netejar i tenir cura de l’espai.

Les activitats que es duen a terme a l’Ateneu Santboià poden ser: permanents, temporals, periòdiques,
puntuals o esporàdiques i d’emmagatzematge.

Les activitats permanents ja consolidades es consideren com un col·lectiu amb funcionament propi, que
forma part de l’Assemblea General i només s’ha de coordinar puntualment amb la comissió que
correspongui.

Les persones o grups que utilitzin espais per fer activitats han de fer un retorn social o econòmic a
l’Ateneu, tenint en compte que hi ha activitats que tenen valor social per elles mateixes.
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Sempre es prioritzen els usos i activitats dirigides als veïns i veïnes de Sant Boi de Llobregat, que
puguin interessar el màxim de persones i que ofereixin el màxim benefici social i les proposades per les
persones o col·lectius sòcies del projecte de l’Ateneu Santboià. Totes elles seran d’ús social i mai d’ús
particular, per aquest motiu, s’evitaran i denegaran la creació d’activitats lucratives que tenen com a
finalitat el guany econòmic individual per enriquir de forma continuada en el temps a una persona o
persones.

La temporalitat d’una activitat depèn de la disponibilitat dels espais, del calendari, dels recursos
materials i del funcionament de la mateixa activitat, i l’aprova la Comissió d’Activitats, si s’escau al Grup
Motor i, si s’escau, l’Assemblea General.

El calendari de l’Ateneu l’ha de gestionar la Comissió d’Activitats i es podrà consultar a través del web.
Aquesta comissió és la responsable de gestionar els horaris i els usos de tots els espais polivalents. Si
ho considera convenient es coordinarà amb les comissions implicades o que es considerin oportunes.

7.2 | HORARIS

Horaris exteriors | La Terrasseta i els Jardins:
● Fins a les 22:00 h, en cas de voler ampliar aquest horari per una activitat en concret, es

notificarà mitjançant l’OMAP a l’ajuntament.

Horari interior | La Caseta:
● Diumenge a Dijous: de 9 h a 23 h
● Divendres, Dissabte i vigiles de festiu: de 9 h a 1 h
● Les activitats que no compleixin aquests horaris es comunicaran prèviament a l’ajuntament

mitjançant una notificació.

Horaris especials:
● Permís excepcional per activitats marcades al calendari fins a les 5 h als jardins de l’Ateneu;

Sant Joan i Festa Major Alternativa de Sant Boi de Llobregat.
● Permís excepcional per activitats marcades al calendari amb el mateix horari que bars musicals

a la Terrasseta/Caseta; Cap d'Any, Nit de reines i festa major d’hivern.

7.3. | GESTIÓ DE SÒCIES

L’Associació “Amics de l’Ateneu” és un espai de trobada i participació en el qual els socis i sòcies en
són la principal raó de ser.

La participació activa de persones i entitats és clau perquè l’Ateneu s’ompli de vida i s’hi desenvolupin
projectes i activitats amb una clara voluntat transformadora. L’Ateneu vol ser un espai plural on tothom
que comparteix visió, missió i valors hi tingui cabuda. Conscients de les realitats i casuístiques diverses
de cada persona i col·lectiu, Amics de l’Ateneu ofereix diverses formes de col·laboració i implicació amb
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el projecte, amb l’objectiu d’aconseguir un front ampli de col·laboracions. Així doncs, tothom és
benvingut/da a l’Ateneu, amb allò que pugui i vulgui aportar.

Els socis/es de l’Ateneu són persones o entitats implicades en el projecte a partir d’una adhesió anual.
Aquesta adhesió es materialitza fent una petita aportació econòmica (quota de sòcies) i estableix una
sèrie de drets i deures per a ambdues parts.

Les quotes de socis/es, juntament amb els beneficis de les altres activitats, són les fonts de
finançament per a l’autogestió de l’espai.

El compromís i participació de persones i entitats és clau per a fer de l’Ateneu un espai obert a la
ciutadania i per generar capital humà que dinamitzi l’espai i hi desenvolupi projectes i activitats
programades.

7.3.1 | Persones sòcies

Totes les persones que ho vulguin poden participar del projecte de manera individual.
L’Assemblea que gestiona Amics de l’Ateneu és oberta a tothom, però no és necessari que les persones
sòcies hi participin. Cadascú pot escollir el seu nivell d’implicació amb l’espai. Per tant, és possible
fer-se sòcia de l’Ateneu a partir del pagament de la quota anual i fer així una aportació econòmica sense
participar activament en grups i comissions.

Drets i deures de les persones sòcies:

* Assistència a l’Assemblea General d’Amics de l’Ateneu,
* Assistència a les activitats organitzades per l’Associació Amics de l’Ateneu o per alguna altra entitat
dins l’espai de l’Ateneu,
* Gaudí d’avantatges i recompenses respecte usuàries no sòcies.

Cal tenir en compte les següents consideracions:

* És obligatori ser sòcia d’Amics de l’Ateneu per assistir o participar en activitats que es duguin a terme
a l’espai de La Caseta.
* Les persones poden ser sòcies anuals o diàries.
* Quota d’1€ sòcia/dia i 3€ sòcia/any. Aquests són els imports mínims, però tothom qui ho vulgui pot
fer una aportació econòmica més gran, en concepte de donació a l’entitat.
* Caldrà renovar la quota anual per Sant Jordi.

7.3.2 | Entitats sòcies

Les entitats o col·lectius que es facin sòcies d’Amics de l’Ateneu podran fer servir els espais de l’Ateneu
per a organitzar activitats i esdeveniments, així com establir-hi la seva seu i espai de trobada. També
podran fer ús de materials.

Drets i deures de les entitats sòcies:
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- Assistència a l’Assemblea General d'Amics de l’Ateneu,
- Assistència a reunions de coordinació de l’espai,
- Ús dels espais de l’Ateneu per a l’organització d’activitats i com a seu de l’entitat,
- Ús i lloguer de material (vegeu document de préstec de material i RRI).

Cal tenir en compte algunes consideracions:

- Participació voluntària en altres òrgans de decisió (grup motor Amics de l’Ateneu).
- Coordinació amb Amics de l’Ateneu per a l’ús dels espais i els horaris.
- Compromís anual, a partir de Sant Jordi.
- Quota de 10 € anuals. Aquests és l’import mínim, però les entitats que ho vulgui poden fer una

aportació econòmica més gran, en concepte de donació a l’entitat.

8. XARXA DE L’ATENEU SANTBOIÀ

L’Ateneu té l’objectiu de ser un espai de trobada per a entitats i col·lectius socials i culturals de Sant Boi.
Actualment, les associacions que en formen part són:

Amics de l’Ateneu Santboià
ateneusantboia@gmail.com | fb.com/atesantboia | twitter: @atesantboia | instagram: @atesantboia

Casal Cultural La Fera Ferotge
casalferaferotge@gmail.com | fb.com/casalferaferotge
twitter: @casalferotge | instagram: @casalferaferotge

Grup de consum Les Guilles
lesguillesgrupconsum@gmail.com

Assemblea Feminista de Sant Boi
assembleafeministasb@gmail.com | instagram: @feministes_santboi

9. PERSONES I ENTITATS DESTINATÀRIES

L’Ateneu pretén ser una proposta oberta, transversal i variada que cobreixi les necessitats i inquietuds
dels següents col·lectius implicats:

Les sòcies i socis de l’Ateneu
L'associacionisme, essencial per a l'enfortiment del teixit social, és un fenomen que es vol potenciar des
de l’Ateneu.
Les entitats i col·lectius socials o cultural compten amb un espai on poder trobar-se, generar recursos
per als seus projectes, fer difusió de seves activitats, implicar-se en un
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projecte basat en la xarxa i els processos comunitaris, diversitat de públics i una base de persones
voluntàries implicades que poden donar un cop de mà durant el desenvolupament del projecte, créixer,
compartir experiències, formacions, etc.

Artistes, creadores i grups de treball
Participar i fer ús de l’Ateneu és una manera de donar-se a conèixer i col·laborar en un projecte tirat
endavant per persones voluntàries i des de l’autogestió.
Per la mateixa essència del projecte la forma l’Ateneu és un espai de trobada i acollida per totes les
persones que vulguin un espai de residència, assaig, creació, etc. i es prioritzen les propostes locals,
per així promocionar el sector artístic, social i cultural de Sant Boi sempre que hi hagi un compromís per
part d’aquestes de col·laborar en el projecte i aportar un retorn a l’entitat en l'àmbit social i econòmic.

Els públics
Anys enrere, el perfil de públic que assistia a les diferents propostes de l'Ateneu era en persones joves
d'entre 16 a 30 anys i a mesura que el projecte s’ha anat modificant i s’ha diversificat les seves
activitats i projectes, també s'ha diversificat el nombre d'assistents.
La majoria són santboians i santboianes, però també s'apropen persones d'altres municipis, sobretot de
l'àrea metropolitana de Barcelona.

Sant Boi de Llobregat
El dia a dia de l’Ateneu  ha generat i genera un impacte real a Sant Boi.
Tenint en compte és un municipi de més de 80.000 habitants, actualment suposa un model alternatiu i
una opció més a escollir dins la diversa programació i projectes que es desenvolupen al municipi.

10. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN: consultar AQUÍ

11. PLA ESTRATÈGIC DE L’ATENEU SANTBOIÀ

11.1 | PLA D’USOS I GESTIÓ

11.1.1 | PLA DE GESTIÓ DE L’ATENEU SANTBOIÀ

Objectius del pla de gestió:
● Aconseguir la vinculació als projectes del màxim de col·lectius possible
● Alta definició d’aspectes organitzatius i jurídics
● Definició d’un organigrama d’entitats participants i de funcionament intern
● Redacció dels estatuts de l’entita
● Redacció del conveni de cessió de l’espai

Tipus d’estructura de la gestió de l’Ateneu Santboià:

Assemblea general | Màxim òrgan de decisió. Formada per tots els socis i sòcies oberta. És
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reuniria un mínim de dos cops l’any. Nomena president/a, secretari/a i tresorer/a.

Grup Motor | Coordina els diversos projectes. Té la visió més integral de tot el que
es fa. Formada per president/a, secretari/a, tresorer/a + les persones representants de les diverses
comissions i grups de treball, però també de qualsevol persona que tingui interès en participar. Es
reuneix setmanalment.

Comissions | Desenvolupen els projectes i activitats que sorgeixen del dia a dia de
l'entitat.

Relació amb Entitats | Es diferència entre les que utilitzen l'espai regularment i les que
demanen l'espai per una activitat puntual.

Relació amb l'Ajuntament | Ambdues part han d'establir el tipus de relació, drets, deures i paper que es
té respecte l’Ateneu Santboià i plasmar-ho en un conveni que representi la cessió de l'espai.
Per altra banda i amb l’objectiu d’assolir una relació basada en la transparència i el diàleg, es crearà una
Comissió de Seguiment, formada pels representants del Grup Motor i la comissió de Gestió de
l’Associació Amics de l’Ateneu, i representants de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. La tasca
d’aquesta comissió serà la de coordinar la informació de les actuacions que puguin afectar o afectin
aquest projecte

La periodicitat d’aquestes reunions serà determinada pels representants d’ambdues parts, havent-hi una
periodicitat mínima bimensual, aquestes es convocaran (a no ser que concorrin motius d’extrema
urgència o necessitat) amb una mínima antelació de 7 dies naturals, guardant-se potestat de convocar
reunions de caràcter extraordinari qualsevol de les parts.

Quan qualsevol de les dues parts prevegin dur a terme actuacions que afectin directament a l’espai total
de l’Ateneu Santboià, les parts es comprometen a posar-ho en coneixement del conjunt d’actors
mitjançant notificació i, si s’escau, convocant qualsevol de les parts de la comissió de seguiment i
transparència. És necessari consensuar aquestes actuacions a fi que les mateixes siguin viables i
compatibles amb l’objecte d’aquest conveni.

11.1.2 | PLA D’USOS

Objectius del pla d’usos:
● Definició de l'avantprojecte cultural
● Definició dels usos principals i secundaris.
● Definició de les necessitats específiques de cada activitat
● Definició temporal del desplegament d’usos.
● Estudis previs de sostenibilitat econòmica per usos.

11.2 | PLA ARQUITECTÒNIC

Pla director Estratègic per a l’Ateneu Santboià: consultar aquí
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