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L’Ateneu del Clot: art, oci i
acció comunitària
29/04/2015 a les 14:54h
L’any 1977 al barri del Clot es va organitzar una important
reivindicació veïnal per convertir una antiga fàbrica modernista de
farina en equipament municipal. Avui l’edifici és un centre cultural
gestionat per entitats del barri on es fan tota mena d’activitats. Ara
l’Ateneu del Clot té la seu en un altre indret, però l’entitat es va
implicar profundament en aquesta lluita veïnal i per això encara és
conegut popularment per la Farinera.

Aquesta entitat sense ànim de lucre va ser fundada l’any 1978 i

CAS ENGCAT

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.bcn.cat
http://culturapopular.bcn.cat/es/
http://culturapopular.bcn.cat/en/
http://culturapopular.bcn.cat/ca
http://culturapopular.bcn.cat/ca
http://culturapopular.bcn.cat/ca/agenda
http://culturapopular.bcn.cat/ca/festes-i-tradicions-districte?term-id=8
http://culturapopular.bcn.cat/ca
http://culturapopular.bcn.cat/ca/directori
http://culturapopular.bcn.cat/ca/cases-de-la-festa/qui-som-les-cases-de-la-festa
http://culturapopular.bcn.cat/ca/temporal/recursos
http://culturapopular.bcn.cat/ca/noticies
http://culturapopular.bcn.cat
http://culturapopular.bcn.cat/ca/noticies
http://ateneudelclot.com/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


0

actualment té cent vuitanta-vuit socis. Des de bon començament, ha
tingut per prioritat oferir als veïns un espai democràtic obert i
accessible a la cultura i a l’oci. Duu a terme tota aquesta tasca
mitjançant grups d’interès, cursos i tallers i organitzant concerts,
exposicions i tot de representacions artístiques.

Alguns dels projectes més destacats que ofereix l’Ateneu del Clot
han rebut premis en àmbits diversos. Se’n destaquen Ràdio Ateneu
del Clot, una emissora amateur creada el 2010 que és un punt de
trobada d’idees, opinions i iniciatives que succeeixin al districte de
Sant Martí. També hi ha Grup J, un projecte basat en la pràctica dels
jocs de taula, i Diumenges en Família, un espai d’oci on es fan
activitats culturals i pedagògiques per a infants. Finalment,
Underclot és un projecte destinat a orientar grups joves que vulguin
començar una carrera artística.

L’Ateneu del Clot es relaciona de diverses maneres amb el teixit
social i associatiu del barri. Forma part de la Federació d’Entitats del
Clot – Camp de l’Arpa i participa activament en els actes de la festa
major i acollint el ball de Carnaval. També col·labora amb l’Eix Clot,
l’associació de comerciants i botiguers del barri, i en el projecte
Radars, una xarxa comunitària que vetlla per la gent gran.
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