GUIÓ JORNADA 11 MARÇ 2017
TEMA: PROGRAMACIÓ

INTRODUCCIÓ ( Consòl-7 min )
Resum del guió de la jornada i explicació del plànol del futur Ateneu ( possibles distribucions de cadascun
dels espais per les futures activitats ).
Nota interna que diré al acabar: ( Demanar a les entitats que així com per concevir el plànol se'ls va demanar
que diguessin que és el que necessitaven ... Ara el que demanarem a les entitats, és que ens diguin que és el
que poden aportar al futur Ateneu.)

PRIMERA PART ( Dinàmica en grups. Un dinamitzador per taula ) - 1h05min
a) Es planteja pregunta: Quines activitats/serveis creus que hauria d'oferir el futur Ateneu del barri? (
Debat: 30 min )
b) Filtre de les propostes dintre de cada grup ( 20 min )
Moderador explica els serveis que estableix l'Ajuntament per a un Ateneu:
- Servei d'atenció als veïns i veïnes, en relació a activitats en marxa i futures
- Espai de trobada, relació i expositiu
- Servei de cessió d'espais.
- Servei d'allotjament d'entitats, grups i col.lectius
- Servei de suport a iniciatives de veïnat, grups i entitats.
- Servei de suport a la creació
- Servei d'accions formatives i socioculturals.
- Servei de dinamització comunitària i associativa.
- Servei de bar
A partir d'aquí, filtrar les propostes de serveis del grup, descartant les que no encaixin amb aquestes
premises. (Nota per moderador: descartar propostes que tampoc encaixen amb els valors de l'Ateneu o que
puguin ser molt minoritàries/especialitzades (ex: formació sobre l'evolució de la població de mosquits al
Garraf)
Nota Eli: per activitats podriem intentar agrupar-les en els 5 blocs generals que haviem definit en anteriors
reunions:
- Arts escèniques i musicals (teatre, dansa, grups músicals,...)
- Arts plàstiques (exposicions pintura, fotos...)
- Il.lustració, Divulgació, Formació (cursos, tallers, xerrades...)
- Reunions participatives de format "petit" (reunions grups (veïns o entitats), comissions Ateneu, etc)
- Actes gran format (conferències, assemblees, actes especials)
Només com a guió pel dinamitzador.

c) Una persona de cada grup explica les propostes a tothom (5 min per persona)

SEGONA PART
a) Introducció ( Clara- 10 min )
Resum per a tots de Jornada Participativa del 18 febrer: Propostes de Comissions Ateneu i funcions de
cadascuna.
b) Dinàmica en grups: Qui gestionarà la programació? Qui decidirà la programació? ( Debat 30 min )
Nota: Intentar encaixar en el model de propostes de Comissions.
c) Presentació de propostes de cada grup ( 5 min per grup ).

TANCAMENT JORNADA ( 10 min - ¿ … ? )



Resum de conclusions
Convocatòria properes reunions per pròximes jornades ( igual com hem fet en les altres
convocatories, es mirará de aconseguir que al llarg de la sessió, s’apuntin unes 8 persones per la
propera: 4ªComissió )

