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El present projecte neix de la mà de l’Assemblea de l’Ateneu Popular de la Coma Cros, nascuda 

l’octubre de 2013, i és resultat del treball col·lectiu, col·laboratiu, desinteressat i participatiu d’un 

conjunt de persones i entitats, que des de juliol de 2013 (i abans), estan treballant per aconseguir 

espais comunitaris i de proximitat a Salt. 

 

L’Assemblea de l’Ateneu és també un espai de persones i entitats que s’autoinstitueix i es proposa 

com a agent col·lectiu per a la gestió d’un equipament públic, com és el fins ara conegut com 

l’Ateneu d’Entitats de la Coma Cros, recollint una demanda històrica i amb la voluntat de poder 

estendre la proposta en la gestió de futurs casals de barris o d’altres. 

 

El conjunt de propostes i continguts que es presenten a continuació han estat elaborades de 

manera democràtica, pública, participativa, a través de metodologies específiques, en dos 

moments clau, als quals s’ha convidat al conjunt de població de Salt: 

 

1- Procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros” impulsat pel Consell de Ciutat i l’Ajuntament de 

Salt, el juliol de 2013. 

2- Jornada “Engeguem la Coma Cros” organitzada per l’Assemblea de l’Ateneu Popular el mes de 

març de 2014. 

      

Aquest fet, confereix a aquest document un elevat consens social, i la condició de ser un projecte 

compartit, àmpliament legitimat i validat per la ciutadania. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓ 
      

Salt és un municipi amb 30.000 habitants amb multiplicitat d’iniciatives de les diferents entitats i 
persones que hi conviuen. No obstant, hi ha una manca d’espais de proximitat i comunitaris 
adreçats a les persones i a les entitats. La necessitat d’un o més centres cívics/socials a Salt, és una 
qüestió que fa anys que apareix i s’expressa des del sector associatiu i altres espais de participació 
del poble. 

Salt necessita espais de trobada que articulin la xarxa associativa i vinculin persones i entitats. Llocs 
on relacionar-se, organitzar-se, crear i treballar en projectes col·lectius, cooperatius i 
transformadors per la millora dels barris. Un d'aquests espais és la Coma Cros, i en el futur, podrien 
ser els casals de barri. 
 

 
 
La Factoria Cultural Coma Cros des de l’any 2002, s’ha presentat reiteradament com el macro 
projecte cultural del municipi però a dia d’avui se’n desconeix el pla d’usos i encara no ha respost a 
la necessitat d’espais, serveis i recursos per a les persones i el conjunt d’entitats. La gestió de la 
Coma Cros és actualment exempta d’un projecte públic i participat, confusa, sense protocols i amb 
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limitacions d’ús.  S’han privatitzat espais cedint-los a usos exclusius (l’Escola de Realització 
Audiovisual ERAM, la seu comarcal de la UOC, UNED… ), sense abans habilitar un espai obert que 
permeti desenvolupar l’activitat a moltes entitats del poble que no disposen de local propi.  

Més enllà d’un gran centre cultural, Salt necessita espais de trobada, que articulin la xarxa 
associativa i vinculin persones i entitats. Llocs de trobada on treballar en projectes col·lectius que 
ens enriqueixin com a poble. 

 

2.L’ASSEMBLEA DE L’ATENEU POPULAR DE LA COMA CROS 
      

En aquest context, per donar resposta a aquesta necessitat local, i després del procés participatiu 

“Posem fil a la Coma Cros” (impulsat pel Consell de Ciutat i amb el suport de l’Ajuntament el juliol 

de 2013), l’Assemblea de l’Ateneu Popular Coma-Cros es va constituir en data 24 d’octubre de 

2013. 

 

L’Assemblea va néixer amb l'acord per unanimitat de 68 persones i els/les representants de 26 

entitats. Després de la constitució, l'Assemblea es va presentar al Consell de Ciutat i al mateix 

temps, representants d'aquesta s’han reunit amb una comissió del govern municipal, que va oferir 

una resposta positiva i es va decidir tirar endavant l’Ateneu Popular Coma-Cros. Des d'aleshores, 

comissions de les dues parts han realitzat diverses reunions per fer avançar el procés. 

 

A dia d'avui, l’Assemblea Ateneu Popular Coma-Cros, està composada de prop de 40 entitats del 

municipi1 i de persones implicades amb el projecte, les quals es reuneixen cada 15 dies des de la 

data de la constitució per portar a terme els acords i conclusions del procés participatiu “Posem fil a 

la Coma Cros” que, resumides, són: 

- Crear un Ateneu Popular a la Factoria Cultural Coma-Cros amb un model de gestió comunitària 

amb titularitat municipal. 

- Fer un conveni de gestió amb l’Ajuntament de Salt on es concretin els acords. 

 

3.ANTECEDENTS: Jornades “Posem fil a la Coma Cros”. Ajuntament de Salt i 
Consell de Ciutat  
 

D’acord amb la demanda històrica d’un espai cívic a Salt, i en el moment en què des de diferents 

col·lectius i entitats del municipi s’estava posant en evidència aquesta necessitat, el passat 6 de 

març 2013 l'Ajuntament de Salt va anunciar a través del diari El Punt-Avui la voluntat “d’endegar un 

procés participatiu per tal de rendibilitzar l'ús de la nau de l'Ateneu d'Entitats de la Coma Cros” (El 

Punt-Avui, 6 de març)2.  

 

Aquesta voluntat es va vehicular a través del Consell de Ciutat de Salt -format, entre d’altres, per 

representants d’entitats de la vila, del tercer sector i polítics-, el qual va recollir l’encàrrec i el mes 

de maig de 2013 va designar una comissió dinamitzadora del procés. Així, es va proposar des del 

Consell de Ciutat l’organització d’un procés participatiu, obert a tota la ciutadania, que tal i com 

recull l’informe de resultats; “tenia la finalitat de reflexionar col·lectivament sobre els equipaments 

de proximitat que necessita el poble, centrant-se en primer lloc en repensar conjuntament una sèrie 

                                                           
1
 A l’annex s’adjunta el llistat d’entitats que formen part de l’Assemblea 

2
 http://www.elpuntavui.cat/ma/article/1-territori/13-serveis/625445-salt-dialogara-amb-les-entitats-

per-encabir-un-centre-civic-a-la-coma-cros.html 

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/1-territori/13-serveis/625445-salt-dialogara-amb-les-entitats-per-encabir-un-centre-civic-a-la-coma-cros.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/1-territori/13-serveis/625445-salt-dialogara-amb-les-entitats-per-encabir-un-centre-civic-a-la-coma-cros.html
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d’espais de la factoria cultural Coma Cros i l’ateneu d’entitats actualment existent, amb la 

possibilitat de fer una proposta col·lectiva de projecte”. Malgrat manifestar que aquest procés no 

seria vinculant, sí que es va posar sobre la taula la voluntat política de donar suport al resultat del 

mateix. L’espai que va entrar en joc per al procés participatiu i que es posà a disposició per a un 

futur centre cívic, és el que correspon a les tres plantes que actualment constitueixen l’Ateneu 

d’Entitats. 

 

Aquest procés es va anomenar “Posem fil a la Coma Cros” i es va desenvolupar el mes de juliol de 

2013, en tres jornades de dissabte al matí; “Posem fil a la Coma cros” ha sigut un procés organitzat 

pel Consell de Ciutat de Salt i dut a terme l’estiu 2013 per tal de repensar i definir col·lectivament els 

usos de l’Ateneu de la Coma Cros i dels futurs centres cívics del poble de Salt”. En el procés hi van 

participar 60 persones i 17 entitats i col·lectius saltencs. 

 

El resultat principal del procés participatiu va ser l’aposta per un “model de gestió comunitària – 

mixta, és a dir, la titularitat serà pública municipal però la gestió serà comunitària, la qual estarà 

regulada per un conveni amb l’ajuntament”. 

 

En els següents apartats del projecte es desenvolupen els aspectes centrals de la proposta de gestió 

comunitària. 

 

4.QUÈ ENTENEM PER ATENEU POPULAR? 
      

L’Ateneu Popular de la Coma Cros és un servei sociocultural que desenvolupa principalment, 

activitats i propostes adreçades al poble de Salt des de la promoció de la cultura, de la creació i de 

l’associacionisme. 

 

Aquest equipament de proximitat, s'articula com a espai de trobada i de relació, com a espai de 

referència veïnal, social i associatiu. Es promouen valors democràtics, els drets humans i la 

sostenibilitat, fomentant la presa de decisions autònoma i responsable, treballant en grup des de la 

participació activa en projectes col·lectius i potenciant la identificació i la implicació en la 

comunitat. 

 

Els principis orientadors, o la missió de l'Ateneu Popular de la Coma Cros resultants del procés 

participatiu “Posem fil a la Coma Cros”, es defineix a través dels següents elements que 

identifiquen el projecte: 

 

- Intergeneracionalitat: per a infants, joves, adults i gent gran. 

- Potenciament de la vida associativa. 

- Inclusió i cohesió social 

- Connexió i articulació de la comunitat. 

- Promoció de relacions socials i cooperació. 

- Dinamització del territori. 

- Al servei del creixement personal i social. 

- Dinàmic, permeable i flexible. 

- Accés i espais no exclusius. Sales polivalents i multifuncionals. 

- Gestió democràtica  
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Per tant, l’Ateneu Popular ha de ser un espai públic, obert a tothom i d’entrada lliure i gratuïta, 

sense discriminacions per raons de sexe, procedència, llengua o cultura. Funciona com a centre 

cívic, és un espai de trobada i de difusió obert a totes les manifestacions socials i culturals del 

municipi. 

 

 

5.OBJECTIUS  del futur Ateneu Popular Coma Cros 
 

L’Ateneu Popular de la Coma Cros té com a missió ésser un servei sociocultural que desenvolupa 

principalment, activitats i propostes adreçades als veïns i veïnes del poble des de la promoció de la 

cultura, de l’educació i la formació, els drets socials i de l’associacionisme. 

 

Així l’Ateneu Popular de la Coma Cros té com a funcions bàsiques: 

  

 Oferir un espai de relació i convivència, que funcioni com a espai de trobada i de treball per 

l’interès comú.   

 Oferir un espai de proximitat amb vocació de servei públic.  

 Contribuir a la cohesió i justícia social i fomentar la cultura i educació i de totes les seves 

fórmules d’expressió. 

 Potenciar les relacions socials entre les entitats i veïns i veïnes del poble.  

 Potenciar el desenvolupament personal i la promoció comunitària. 

 Participar en la futura xarxa d’equipaments de proximitat (Coma cros + Casals de Barri) 

articulant i corresponsabiltizant els barris.  

 Els eixos de contingut de l’ateneu són: Eix cultural, eix social, eix educatiu- formatiu. 

 

5.1 Objectius generals. 

 

 Fomentar la vida associativa i la participació ciutadana. 

 Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva. 

 Promoure l’accés a la  cultural, la formació i l’expressió personal de tota la ciutadania 

saltenca. 

 

5.2 Objectius específics 

 

 Donar les eines i els recursos necessaris perquè tot el poble pugui accedir a la cultura. 

 Oferir una gamma àmplia d’activitats formatives i culturals que proporcionin experiències 

significatives, aprenentatges i de relació entre el veïnatge. 

 Fer de la programació una intervenció que fomenti la participació i l’expressió ciutadana. 

 Crear formes organitzatives diverses, vinculades a les noves necessitats, demandes i 

propostes del territori i la població. 

 Crear vincles i relacions de confiança amb persones significatives, organitzacions i serveis 

de la comunitat i promoure interacció entre elles. 

 Acompanyar la vertebració de recursos institucionals i comunitaris en el territori en la 

dimensió cultural, social i formativa. 
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6.ESPAIS DE L’ATENEU: definicions i usos 
 

En la jornada del 29 de març de 2014 “Engeguem la Coma Cros”, organitzada per l’Assemblea de 

l’Ateneu i participada per més de 70 persones es va treballar amb una hipòtesis d’espais que es 

relacionen a continuació: 

 

- Sala Polivalent: sala d’usos múltiples i adequada a les necessitats de les entitats usuàries 

 

- Sala Reunions i despatxos: espai per a trobades de gestió, discussió segons les necessitats de les 

entitats usuàries o grups informals. 

 

- Sala Tallers: espai de creació i construcció, un espai que totes les entitats que ho requereixin hi 

podran “confeccionar” i “crear” ja sigui les seves escenografies, els seus estris o materials,... 

 

- Magatzems: espai de guàrdia i custòdia dels estris que tenen les entitats. Cada entitat ha de 

disposar un espai per a estris o materials  més sensibles i particulars, alhora que hi pot haver un 

magatzem amb estris i materials compartits. En caldrà un bon registre i inventari i un bon 

seguiment, ja que aquest material pot ser cedit i deixat entre entitats. 

 

- Sala de cos: Sala d’assajos i activitats corporals, de moviment, en grup. Habilitada per a aquests 

usos. 

 

-Sala d’actes i espectacles (Auditori): espai habilitat per a activitats extraordinàries, mostres, 

exposicions, obertes i que poden atraure gran quantitat de públic/usuaris. 

 

-Espai de trobada i relacions (Bar/recepció): espai clau per el projecte, nus de relacions i de 

trobada. 

 

Es tracta en tots els casos d’espais multifuncionals i no exclusions: cap d’aquests espai té un 

propietari o cessió concreta ja que són de tothom i per a tothom. Des de la gestora es procurarà 

dur un bon calendari i cronograma a fi i efecte que totes les necessitats de les entitats trobin la 

resposta més adequada a l’activitat-servei que demanen o ofereixen. 

 

 

7.PROPOSTA DE GESTIÓ DE L’ATENEU 
 

D’acord amb els resultats del procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros” la proposta de gestió 

que es proposa per a l’Ateneu de la Coma Cros és el de gestió comunitària. La gestió comunitària 

d’equipaments públics significa posar en marxa projectes socials, econòmics i culturals gestionats 

de forma directa per la població i es caracteritza per: 

 La necessitat que la ciutadania participi en l’objecte de l’equipament 

 La participació oberta i transparent en la presa de decisions i la realització d’activitats 

 La formalització d’algun tipus de conveni i/o acord amb l’administració titular de 

l’equipament. 
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 Gestió sense ànim de lucre 

 Implicació i corresponsabilitat de la comunitat en els afers públics i socials 

La gestió comunitària- mixta que es proposa, es du a terme a través d’una assemblea general i 

d’una comissió de l’assemblea que agafa la forma d’Entitat Gestora. Aquesta entitat gestora és  una 

entitat de segon grau, formada d’entitats i ciutadania. 

 

Actualment, més de 40 entitats formen part de l’Assemblea de l’Ateneu popular de la Coma Cros, el 

llistat de les quals s’adjunta als annexos, que s’agruparien entorn l’entitat de segon grau. 

 

Els òrgans que preveu el model són: 

 

a) Assemblea de l'Ateneu 

- Assemblea General: assemblea formada per entitats i ciutadania implicada en l’Ateneu 

Popular Coma Cros. 

- Serà l’òrgan de participació ciutadana i de presa de decisions. 

- Escollirà els membres representants de l’entitat gestora. 

- Es reunirà trimestralment i marcarà les línies de treball i les tasques de l’Entitat Gestora. 

- Hi haurà una assemblea general anual per tal de fer seguiment del conveni. 

- Comissions de treball: 

 

A partir de l’assemblea general es crearan les comissions de treball les quals estaran 

formades per persones interessades. Les tasques de les comissions seran definides a 

l’assemblea tot i que tindran cert grau d’autonomia per facilitar la gestió i agilitzar la presa 

de decisions. Les comissions seran flexibles i canviants en funció de les necessitats. La 

periodicitat de les reunions serà en funció de les necessitats. 

 

b) Comissió gestora: 

- Serà l’òrgan executiu, durà a terme les tasques que es decideixin a l’assemblea. Estarà en 

contacte constant amb les comissions. 

- Es reunirà mensualment. 

- Els membres seran escollits per l’assemblea general i seran: 

 - persones de l’assemblea o entitats membres de les comissions 

- un/a coordinador/a: persona assalariada encarregada de la dinamització del projecte i que 

participarà en reunions amb tècnics de l’ajuntament per tal d’establir ponts entre el 

projecte d’ateneu i projectes de polítiques públiques. 

 

- tècnic designat per l’Ajuntament per a la de gestió municipal de la Factoria Cultural Coma 

Cros. 

 

c) Equip tècnic mixt 

- Estarà format per personal assalariat: 

 - Personal de la part de la gestió comunitària: el coordinador/a de l’entitat gestora. 

- Personal designat per l’Ajuntament de Salt relacionat amb la gestió de la factoria cultural: 

tècnic de gestió (que també formarà part de la comissió gestora), un administratiu, un 

conserge, un conserge-tècnic especialista). 
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Són les persones que treballen en el dia a dia del desenvolupament del projecte, són les 

que faciliten i fan que tot allò que s’ha decidit  que es vol dur a terme es vagi 

desenvolupant. 

 

  

 

El model de Gestió se sustenta en un Conveni de Gestió que s’acorda entre les dues parts que 

comparteixen objectius comuns, ja descrits i funcions específiques, que són:  

 

FUNCIONS de l’Ajuntament de Salt 

- Ser el titular de l’equipament. 

- Signar el conveni amb l’entitat gestora. 

- Gestionar el conjunt de la factoria cultural Coma Cros i aportar el personal per a l'equip 

tècnic de l'Ateneu. 

- Participar en la comissió gestora i en l'equip tècnic mixt, mitjançant el personal tècnic 

designat. 

- Fer-se càrrec del manteniment i consums de l’edifici. 

- Realitzar un seguiment del conveni. 

- Aportar recursos econòmics: per a contractació personal coordinació i per activitats. 

- Donar suport econòmic i tècnic per un pla d’inversió per les obres per la construcció d’un 

bar i punt de trobada. 

- Coordinar les polítiques públiques que incloguin la participació de l'Ateneu. 
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Funcions de L'ENTITAT GESTORA 

- Desenvolupar el projecte de gestió de l'Ateneu; d'acord amb els serveis i continguts 

descrits i inclosos en el Conveni de Gestió. 

- Programar activitats: Aquesta programació serà fruit del treball d’animació i de la 

dinamització del propi equipament i les entitats, responent en tot moment al projecte 

estipulat en el conveni. La programació haurà de ser consensuada en els diferents espais de 

seguiment. 

- Contractar a la figura de coordinació. 

- Vetllar pel correcte acompliment del conveni. 

- Justificar tècnicament i econòmica la gestió de l'equipament, amb una memòria de gestió 

anual. 

 

 

8.PROPOSTA D’ACTIVITATS pel curs 2014-2015 
 

Els continguts que s’exposen a continuació són una síntesi del resultat del procés participatiu 

“Posem fil a la Coma Cros” (Juliol 2013) així com de la Jornada “Engeguem la Coma Cros (Març 

2014). Es distingeixen: A) els Serveis Permanents, B) les Activitats permanents que tenen una 

vinculació amb els usos específics dels espais, i C) la proposta d’activitats per eixos. 

 

a. SERVEIS PERMANENTS  

A. 1 Punt de trobada i punt d’informació, recepció i acollida 

Funció: Esdevenir punt de trobada. Esdevenir un punt físic d’informació vinculat a l’entorn més 

proper i de recepció del propi equipament. 

 

Descripció: Bàsicament es desenvolupa a l’espai de trobada i d’altres espais de l’equipament, com 

la cafeteria o bar. Informació en general, amb plafons a la sala de trobada i informació 

personalitzada tant de caràcter general com específic. 

 

Organització: Servei diari en el que es concentra al ser un espai de trobada informal tot esdevenint 

un espai d’intercanvi i vinculació amb l’equipament, es desenvolupa de forma física i de forma 

presencial, amb el suport d’animadors o de persones especialitzades. L’horari serà el mateix que 

l’horari d’obertura previst. 

 

A. 2 Cessió d’espais i gestió d’usos 

Funció: Cessió d’espais a grups i col·lectius específics de ciutadans per a poder realitzar activitats 

cíviques i culturals. Així com a les entitats que formen part de la factoria. 

 

Descripció: L’Ateneu Popular de la Coma Cros disposa de sales i espais que cedeix i posa a 

disposició de grups perquè hi puguin realitzar activitats d’interès pel propi projecte. 

 

Organització: Es cediran els espais a grups, entitats, associacions, prioritzant sempre en funció de 

l’interès públic de la demanda. Per aquesta cessió s’hauran de pagar els preus públics 

corresponents, exceptuant aquells grups i entitats amb els que es treballa conjuntament en la 

dinamització del teixit social del barri. Les condicions concretes de cessió vindran especificades en 

un reglament específic de cessió d’espais pendent d’elaborar. 
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A. 3 Suport al teixit associatiu 

Funció: Donar suport a grups, entitats i col·lectius per a que puguin presentar projectes. 

Acompanyar aquests col·lectius en la realització de les seves propostes. 

 

Descripció: Els grups i col·lectius poden utilitzar els recursos de L’Ateneu (espacials, tècnics, ...) per 

a dur a terme els seus projectes, així com gaudir d’exempció de lloguer dels materials i espais. 

 

Organització: L’equip tècnic de l’Ateneu contribuirà a donar suport a qualsevol gestió que sigui 

necessària en relació a la realització de nous projectes. 

 

b. ACTIVITATS PERMANENTS i usos dels espais 

 

Es tracta pròpiament de les accions de dinamització de l’equipament, amb l’objectiu d’afavorir la 

promoció de la cultura, de l’educació i la formació, els drets socials i de l’associacionisme, a través 

del programa propi de les entitats i grups usuaris de l’Ateneu. 

 

b.1 Reunions ordinàries de les entitats 

A l’espai Sala de Reunions les diferents entitats del municipi podran desenvolupar les seves 

reunions ordinàries, d’acord amb la periodicitat que es desitgi (setmanal, mensual, trimestral…). Es 

coordinaran els usos d’aquest espai i altres habilitats amb aquesta funció per tal que siguin 

complementàries i no es produeixin incompatibilitats.3 

 

Entitats que han manifestat la necessitat i l’ús: Almohajiren Almagareba, Quatre Rius, Oudiodial, 

Grup Excursionista, Capoeira Canigó, Colla M’ho passo bé, Coral Tribana, ANC, Revista 

17190Universalt, Diables, Gegants, Safareig, Banda del Rec, La Casita-Centre Labouré, Càritas Salt, 

etc... 

 

b.2 Assajos ordinaris i continuats de les entitats 

A l’espai Sala de Cos, diverses entitats del municipi desenvoluparan els assajos relacionats amb 

activitats corporals, de grup, i físiques. És el cas d’assajos de coreografies, teatre, dansa, capoeira, 

coral, … que es produeixen amb regularitat setmanal, mensual,... 

Cada entitat o grup que ho necessiti estableix una calendari i periodicitat que es farà compatible 

amb la resta de manera coordinada i consensuada. 

 

Es reservaran espais de temps per a possibles necessitats extraordinàries, cursos programats, amb 

flexibilitat i versatilitat horària. 

 

Entitats que en farien han manifestat la necessitat i l’ús periòdic: Capoeira Canigó, Colla M’ho passo 

bé, Coral Tribana, Oudiodial, Safareig, Associació de Dansa Nou Espiral, La Banda del Rec, Gegants, 

Las Lolas, Diables, Coral Rossinyol-Alimara, La Casita-Centre Labouré,... 

 

b.3 Sala Tallers i espai de treball 

                                                           
3
 Els usos dels espais estaran regulats en el reglament d’usos pendent de redactar i que formarà part del 

conveni de Gestió, en tots els casos. 
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Com a activitat permanent, s’habilitarà un espai-Sala Tallers que estarà dotada dels recursos, 

equipament, eines compartides per a facilitar la construcció i elaboració d’elements materials 

necessaris per les entitats i grups; escenografies, construcció de “bitxos” de diables, carrosses, 

indumentària, instruments, pancartes i plafons, etc.- 

 

De la mateixa manera que ens els anteriors casos, es pactarà una graella consensuada d’usos 

d’acord amb les necessitats de les entitats en cada moment i es sotmetrà al reglament d’usos 

pendent de redacció, un cop acordat i consensuat per l’Assemblea. 

 

Entitats que en farien han manifestat la necessitat i l’ús periòdic: Safareig, Diables, Gegants, Banda 

del Rec, ... 

 

b.4 Emmagatzematge 

El magatzem serà espai de guarda i custòdia dels estris de les entitats. Com s’ha dit, cada entitat o 

grup disposarà d’un espai reservat per a estris, arxiu o materials més sensibles i particulars, alhora 

que hi pot haver un magatzem amb estris i materials compartits. 

 

També es disposarà d’un banc de material comú i comunitari, que s’anirà adquirint 

progressivament, per a l’ús i gaudiment de les entitats en règim de cessió puntual, com poden ser: 

equips de so, llums, taules, cadires, neveres, material elèctric, estris per a cuina col·lectiva… 

 

Entitats que en farien han manifestat la necessitat i l’ús periòdic: Safareig, Oudiodial, Diables, 

Revista 17190Universalt, Mou-te en bici, Banda del Rec, Las Lo Las, AAVV Barri Centre, etc.. 

 

 

c. PROPOSTA D’ACTIVITATS PER EIXOS 

 

Amb l’objectiu d’oferir espais de trobada i relació així com impulsar noves activitats i programa 

propi de l’Ateneu, es desenvolupa una oferta variada de cursos, tallers, exposicions, xerrades, 

espectacles, etc. amb un horari i durada prefixada, i als quals qualsevol hi pot accedir, o bé 

gratuïtament, o bé prèvia inscripció i/o pagament del preu públic corresponent, segons l’activitat4. 

 

Aquesta activitat, que constitueix el gruix de contingut del projecte de l’Ateneu de la Coma Cros, es 

divideix en tres eixos temàtics, un acord resultat del procés participatiu “Posem fil a la Coma Cros” 

(Juliol 2013) i que s’han anat omplint de propostes a partir de la Jornada “Engeguem la Coma Cros 

(Març 2014). 

 

Les activitats que es detallaran a continuació es divideixen en:  

1- Tallers i cursos: que poden constituir la programació habitual de l’equipament i que es poden 

dinamitzar des de les mateixes entitats de Salt, adreçades al conjunt de població, amb seguiment 

d’inscripcions. 

2- Programació eventual i pública: actes, espectacles, xerrades puntuals que promouen les entitats, 

persones o grups i que tenen una dimensió puntual i oberta.  

3- Projectes comuns: projectes de nova creació i durada indeterminada a desenvolupar 

conjuntament diverses entitats implicades i interessades. 

                                                           
4
 Preus públics que es determinaran en el Conveni de Gestió 
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Els espais a utilitzar vindran determinats segons les necessitats de cadascuna de les activitats 

previstes 

 

c.1 Eix Cultural 

1- Tallers i cursos:  

 - Curs inicial de Capoeira per Infants (Capoeira Canigó) 

 - Rodes obertes de Capoeira (Capoeina Canigó) 

 - Tallers de Teatre per totes les edats (Safareig teatre, Almohajiren Almagareba, …) 

- Cursos de danses del món 

 - Tallers de coneixement i iniciació a la dansa (Associació Nou Espiral) 

 - Tallers de percussió per a joves, adults (Diables) 

 - Curs de seguretat (Diables) 

 - Curs d’introducció a la música i d’iniciació a l’instrument 

 - Tallers de circ 

  

2- Programació eventual i pública: actes, espectacles, xerrades puntuals que promouen les entitats, 

persones o grups i que tenen una dimensió puntual i oberta.  

 - Música en directe: Programació de petits concerts en format acústic. 

 - Festes i concerts oberts de les entitats 

 - Espectacles de dansa, dansa aèria, mostres… 

 - Cicles de cinema i Cinefòrums 

 - Representacions teatrals de petit format 

 - Cantades de Nadal 

 - Exposicions; pintura, fotografia, instal·lacions 

 - Projeccions 

 - Residències per a projectes de creació artística 

 

3- Projectes comuns: projectes de nova creació i durada indeterminada a desenvolupar 

conjuntament diverses entitats implicades i interessades. 

 

- “Punt d’informació Cultural de Salt i Agenda Comuna”: Establiment d’un punt físic centralitzat 

d’informació cultural del municipi així com la coordinació d’una agenda comunia i compartida que 

agrupi el conjunt de l’activitat cultural local. 

 

- “Programa comunitari de festes de cicle anual”:  Organització comunitària del calendari de festes 

de cicle anual (Cavalcada de reis, Carnaval, Festes de Salt, …) per tal d’impulsar el programa 

d’activitats del cicle festiu popular i tradicional, etc. de manera participativa entre totes les entitats 

interessades  

 

- “Escola de música Comunitària i creació d’una petita discogràfica local”. Que inclouria l’adaptació 

de bucs d’assaig per a grups de música 

 

 

 

c.2 Eix educació/formació 

1- Tallers i cursos:  
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 - Curs d’introducció a la música/ casals musicals (Arrels Urbanes) 

 - Cursos de cuina (Associació Quatre Rius, Colla M’ho passo bé) ) 

 - Curs de formació de reporters i edició audiovisual (Televisió de Salt) 

 - Curs de filosofia pràctica (Associació Quatre Rius, El Rusc) 

 -Cursos d’alfabetització digital 

 -Cursos de blocs i webs 

 - Cursos de disseny i edició de publicacions (Revista 17190Universalt) 

 -Cursos de veu i cant (Coral Tribana)  

 -Cursos de percussió 

 - Cursos d’idiomes 

 - Seminaris anuals de formació (Con Arte i altres organitzacions) 

 

2- Programació eventual i pública:  

 - Cicles de cinema i Cinefòrums 

 - Xerrades i cicles de conferències 

- Presentacions de llibres  

 - Exposicions temàtiques 

 - Seminaris, Jornades específiques 

 - Espectacles de fi de curs d’entitats i centres educatius 

  

3- Projectes comuns:  

- “Nova editorial local”: projecte que pretén impulsar la creació literària i l’edició de llibres i altres 

publicacions. 

- “Espai públic i comú de TIC i creació gràfica i audiovisual”: Espai obert a l’accés a les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació similar als Punts Òmnia, on poder aprendre i generar 

els productes necessaris per a les persones i les entitats: Webs, vídeos, material gràfic, etc 

 

- “Escola popular d’idiomes”; aprofitant la riquesa lingüística de la població de Salt, oferir un espai 

d’intercanvi i aprenentatge de llengües. 

 

c.3 Social 

1- Tallers i cursos:  

 - Cursos d’acollida lingüística 

 - Reforç escolar 

 - Assessoraments 

  

2- Programació eventual i pública:  

 - Trobades entre entitats 

- Xerrades i cicles de conferències 

- Seminaris, Jornades específiques 

- Actes solidaris 

 

3- Projectes comuns:  

- Taller de muntatge i reciclatge;  de bicicletes, mobles, etc… espai per al reciclatge i el 

reaprofitament  

- Borsa de treball i intercanvis “Jo se fer”, integrar banc del temps (Casal del Infants) 

- Espai d’intercanvis: Roba, objectes de la llar, equipament infants,  
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- Espai d’informació i recursos veïnals; habitatge, hipoteques, ajuts,  

- Parelles lingüístiques i mentoratge social i veïnal  

 

 

9. Marc regulador: Conveni de gestió i Comissió de seguiment 
 

El present projecte es sustenta en la signatura d’una Conveni de Gestió entre l’Ajuntament de Salt i  

l’entitat gestora de l’Assemblea de l’Ateneu, amb una periodicitat pendent de convenir i una 

aportació econòmica encara no determinada.  

 

No obstant, el Conveni de Gestió serà definit i supervisat per una Comissió de Seguiment del 

Conveni, que a més de les funcions bàsiques de seguiment de la gestió i de la programació, haurà 

de donar el vist-i-plau a : 

1. Proposta del programa d’activitats 

2. Memòria de gestió econòmica: Balanços econòmics i financers, de sumes i saldos, comptes 

d’explotació i pressupostos d’acord amb els criteris establerts en el conveni de gestió.   

3. Proposta de tarifes.   

4. Plantilla i estructura de personal de l’Equipament.   

5. Memòria anual. 

6. Normes de funcionament de l’Equipament: Reglament d’usos. 

7. Carta de serveis, horaris. 

 

 

Per al compliment d’aquestes funcions la Comissió de Seguiment del Conveni es reunirà 

preceptivament una vegada a l’any de forma ordinària, i de manera extraordinària, sempre que es 

consideri convenient i a proposta d’alguna de les parts signants. 

 

El Comissió de seguiment estarà formada per: 

 Els representants de l’Ajuntament 

 Els representants de l’entitat gestora. 

 Els representants de les entitats usuàries. 

 Els representants dels usuaris a títol individual. 

 

El nombre i qualitat de representants s’hauran d’acordar en la Comissió de Seguiment. 
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10. ANNEXOS 
      

Entitats que han signat la pertinença a l'Assemblea   (juny 2014) 

Assemblea de l'Ateneu Popular de la Coma Cros  

 

1. Associació Oudiodial 

2. Associació No t'aturis 

3. Agrupament Escolta Sant Cugat, El Cau (AEiG Sant Cugat) 

4. Amics dels Gegants de Salt 

5. Associació de Dones Endavant 

6. Associació Gatzara 

7. Associació 17190 Universalt 

8. Associació Arrels Urbanes 

9. Associació Agrupació Fotogràfica 

10. Associació Senecat 

11. Assemblea Nacional de Catalunya 

12. Amics del Tai txi 

13. Associació Els Dracs-CIV 

14. Associació de Veïns Barri Centre 

15. Associació de Veïns del Barri Vell 

16. Associació Camerunesos i Amics ACAGIA 

17. Associació Almohajiren Almagareba, 

18. Associació Edo Cultural. 

19. Associació Nadies 

20. Associació Amics del CAU 

21. Associació Joves Gambians 

22. Associació Gurduwara Sikh 

23. Associació Artística Las Lo Las 

24. Associació Els Quatre Rius 

25. Associació Nousol 

26. Associació per la Creativitat i la Dansa Nou Espiral 

27. Associació Televisió Vila de Salt 

28. Associació Bamsang (Missira) 

29. Banda del Rec 

30. Banc del temps de Salt 

31. Carrilet 

32. Casal dels Infants de Salt 

33. Colla Castellera Marrecs de Salt 

34. Capoeira Canigó 

35. Coral Tribana 

36. Colla M'ho Passo Bé 

37. Coral Rossinyol 

38. Casal Independentista. 

39. Diables d'en Pere Botero 

40. Dones Amal 

41. El Rusc, grup de filosofia i educació en el Lleure 
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42. La Casita, Centre Labouré 

43. Marfull. 

44. Mou-te en bici 

45. Magrebins Sense Fronteres 

46. Plataforma EspaiSalt 

47. Pau Sempre 

48. Safareig Teatre 

 

Aquest llistat no és definitiu, està obert a noves incorporacions ja que l’ànim de l’assemblea de 

l’Ateneu Popular Coma-Cros  és ser una assemblea oberta a totes les entitats de Salt i persones a 

títol individual que vulguin treballar per un Ateneu que fomenti la cultura popular i la justícia social 

des de la inclusió i el treball comunitari.  


