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L’ATENEU  POPULAR 9BARRIS.  

 

 L’Ateneu Popular 9barris es un centre sociocultural públic i autogestionat de manera 

participativa pels  veïns i veïnes, en el qual l’acció cultural i artística serveix com a 

eina de transformació social. A través de processos que desenvolupen activitats artístiques, 

culturals, socials i educatives encaminades a millorar la creativitat, la participació, la solidaritat i la 

cohesió social de les persones a partir de diferents marcs territorials i d’uns  ideals d’independència, 

eficàcia i transparència. 

 

En el terreny artístic, l’Ateneu Popular 9barris potencia la creació i fomenta la formació 

artística des d’una òptica no mercantilista, compromesa socialment, amb l’ànim de 

donar suport a la creació jove i a les cultures emergents sempre des de la qualitat i 

l’excel·lència artística.  En el context sociocultural, es pretén fomentar el compromís social i 

solidari entre els ciutadans i el seu esperit crític, mitjançant l’estimulació  de la 

participació ciutadana i la dinamització de la cooperació entre entitats. La gestió cívica 

de l’Ateneu  és una eina imprescindible, amb la voluntat de construir una organització autònoma 

que permeti la incorporació ciutadana en tots els àmbits en què es gestiona l’equipament. 
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* Democràcia participativa, a l’Ateneu  es busca que la participació sigui un fet, cal que hi hagi  

democràcia en la presa de decisions. L’assemblea oberta de socis garanteix un nivell d’exercici de la 

democràcia, prenent decisions que marquen les línies d’acció generals per a la consecució d’objectius. 

En altres àmbits, el consell  de l’Ateneu  o les comissions obertes de treball cerquen respostes 

consensuals i coherents amb els compromisos establerts. 

 

* L’art i la cultura com a mitjans de transformació, en una societat mercantilista, l’art i l’alta 

cultura esdevenen un luxe de elit econòmica i intel·lectual, fora de l’abast popular. S’entén l’art i la 

cultura com a expressió de la comunitat i es pot expressar de qualsevol manera, sense ser menys 

valuosa que la considerada alta cultura i refusant qualsevol jerarquia cultural.  

 

*Innovació, oportunitat per trobar nous camins, des de la perspectiva sociocultural i artística cal 

entendre qualsevol activitat com a proposta de progrés, de replantejament i d’investigació constant 

a la recerca de millors paràmetres. En l’àmbit artístic en la recerca de noves expressions, com el nou 

circ català, o propostes multi-disciplinars. En l’àmbit de gestió cercant fórmules més àgils i 

participatives. En l’àmbit del territori, amb la construcció permanent de xarxes i relacions. I, en 

general, la necessitat de replantejament constant del projecte per a poder portar a terme els 

compromisos establerts. 

 

*Qualitat i excel·lència artística, lligada a la innovació, es pretén garantir un bon nivell de qualitat 

en els serveis i les propostes culturals de l’Ateneu , demostrant que la gestió, des d’una organització 

sense ànim de lucre i les formes participatives, no son incompatibles amb el rigor, la qualitat, i uns 

sistemes d’avaluació participativa. 

 

* Solidaritat i Cohesió social, com a principal herència dels moviments de lluita urbana. l’Ateneu 

parteix del contacte i la relació amb la realitat que l’envolta, i promou el suport al moviment 

associatiu de Nou Barris, i a projectes que pretenen millorar la societat que ens acull. El treball en 

xarxa com a eina de treball en aquesta direcció. Els preus populars de les activitats de l’Ateneu  que 

procuren no excloure ningú de les possibilitats d’assistir-hi, com tampoc s’exclou per raons d’ètnia, 

gènere, edat o trets culturals, ans el contrari, el conjunt de l’activitat promou una cultura 

integradora, justa i igualitària. 

 
 


