ACTA DE LA REUNIÓ DE LES ENTITATS DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE BARCELONA CIUTAT DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA

Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu
Data: 27 de febrer de 2017
Horari: 19.00h
ENTITATS ASSISTENTS:
Ateneu Barcelonès
Casino l’Aliança del Poblenou
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Els Catalanistes
Lluïsos d’Horta
Lluïsos de Gràcia
Orfeó Martinenc
Centre Sant Pere Apòstol
Societat Cultural i Esportiva La Lira
Casal Catòlic de Sant Andreu
Reial Cercle Artístic
Federació d’Ateneus de Catalunya

ORDRE DEL DIA
1. Projecte “El mosaic ciutadà” de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
S’explica que la Federació d’Ateneus de Catalunya vol impulsar el projecte pilot “Mosaic Ciutadà”,
el qual es desenvoluparar durant el darrer quadrimestre del 2017, al barri de Sant Andreu de
Palomar de Barcelona i Horta.
Les accions que es portaran a terme (entrevistes individualitzades i sessions grupals) servirán per
explorar i detectar les relacions i necessitats existents entre les diferents entitats, equipaments i
ciutadania dels dos barris i permetran impulsar iniciatives que facilitin la coneixença mútua, les
sinèrgies i els espais de coordinació comuns, amb la finalitat d’aconseguir una cohesió i cooperació
real dins d’un mateix territori. S’ha demanat suport econòmic a l’àrea de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Associa’t a la Festa 2017, de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària (DSAC) de l’Ajuntament de
Barcelona.
Es comunica que, enguany, aquesta festa se celebrarà els propers 23, 24 i 25 de setembre, dins la
celebració de les Festes de la Mercè. La FAC disposarà d’una carpa per fer activitats i es
demana que les entitats ens facin arribar les seves propostes i que hi participin activament
aquells diez. S’obre un període per aportar propostes fins el 31 de maig.

3. Dia de l’Associacionisme cultural 2017. És important programar alguna activitat oberta a la
ciutadania o, simplement unes portes obertes de les entitats per tal de col·laborar en la celebració
d’aquesta diada.
4. Torn obert de paraules.
Algunes de les entitats presents demanen que la FAC faci el possible per aconseguir més
subvencions per obres dels seus equipaments. També es fa una reflexió conjunta sobre la
necessitat de fer arribar la comunicació de les activitats que les entitats programen al màxim de
públic possible.
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 20.45h del vespre.

