
 

Des de la Plataforma per un Ateneu Santboià autogestionat i independent us volem convidar 

a la presentació pública de la plataforma que es farà el dimarts 6 de desembre a dos quarts 

d’una del migdia als Jardins de l’Ateneu Santboià.  

 

La Plataforma per un Ateneu autogestionat i independent està integrada per diversos 

col·lectius , entitats i persones a títol individual i l’objectiu d’aquesta presentació pública és 

extendre l’ideari  de la Plataforma a altres entitats i a tota la ciutadania de Sant Boi per tal que 

s’adhereixin a la nostra causa i hi aportin la seva visió d’Ateneu. 

 

Amb l’objectiu de que L’Ateneu Santboià esdevingui un centre cultural independent i 

autogestionat neix la Plataforma, en defensa de la creació d’una nova entitat que asseguri que: 

 

-L’Ateneu ha de ser una entitat oberta a la participació i on totes les sensibilitats i 

sectors socials hi tinguin cabuda. 

- S’ha de convertir en un espai viu i amb ànima pròpia, de creació cultural i no només 

de consum. 

- El funcionament d’aquest ha de ser independent i assembleari tant en la gestió com 

en els continguts i ha d’estar sempre obert al diàleg i la col·laboració. 

- Les activitats que s’hi desenvolupin han de respondre a les necessitats del poble i no a 

cap altre tipus d’interès o control privat, institucional o polític. 

- El projecte que s’hi desenvolupi haurà de tenir una finalitat social, cultural i no 

lucrativa, i s’ha de caracteritzar per una total transparència. 

- L’Ateneu ha de tornar a ser un element important de dinamització de la vida ciutadana 

i, a més, ha d’esdevenir un catalitzador de la consciència social, el compromís ciutadà i 

el diàleg cultural. 

- Evitar un espai amb barreres físiques o d’horari. Per que això sigui possible, és evident 

que s’haurà de treballar per educar en el respecte. 

- Potenciar i prioritzar el voluntariat per tal de que el projecte sigui sostenible. 

 

La Plataforma de moment  està integrada per el Col.lectiu de l’Ateneu Santboià, el CAU ( 

Agrupament escolta i guia Sant Ramon Nonat), la Federació Els Garrofers de Sant Boi, el Casal 

Popular el Baluard i persones a títol individual. 

 

Presentació pública de la Plataforma per una Ateneu Independent i autogestionat. 

Dia: dimarts 6 de desembre de 2011 

Hora: 12:30  

Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià 

 

PROGRAMA: 

12:30h. Recepció i entrega de materials 

Materials: Manifest, text objectius, full adhesió, referents, projectes actuals. 

13:00H. Presentació de la Plataforma  

Per part dels diferents col·lectius i entitats que l’integren. 

13:30h. Dinàmica de Treball 

Que creus que pots fer ara a l’Ateneu, i d’aquí a 5 anys, i d’aquí a 10 anys? 

14:00h. Dinar i xerrades informals 

Dinar a càrrec de la penya gastronòmica el Socarrat. 


