
Espai Ateneu 

Centre Cívic Can Clariana Cultural 

Dijous 14 de juny de 2018, 20h 

 

Assistència (19 persones): Xavier Martí (Arxiu Històric AV Congrés-

Indians), Alfons (Agrupació Congrés), Núria Janer (Agrupació Congrés), 

Mari i senyora usuària (Taller Manualitats AV Congrés-Indians), Xavi 

(Teatreviu.cat), veïna del barri, Enric Miró (Aula d’extensió universitària), 

Esperanza i metgessa (CAP Maragall), Miquel (Comissió de Festes del 

Congrés), Montse Blasco (Comissió de Festes del Congrés), Isabel (usuària 

de tallers), Montse López (AV Congrés-Indians), Joana Polo (Comissió de 

Festes del Congrés), Susana (Artenea), Marc (Artenea), Clara 

(dinamitzadora) i Mariona (directora). 

 

Aquest és el primer Espai Ateneu de Can Clariana que neix amb l’objectiu 

de fer partícips als veïns, veïnes, grups i entitats del barri, sobre les 

activitats del centre i que busca implicar-los i fer créixer entre tots i totes 

el projecte de Can Clariana. 

 

1.- Explicació amb power point de la Memòria de l’Any 2017, objectius, 

línies de treball, valoració i línies de futur. 

2.- Dinàmiques participatives: 

2.1-Ens col·loquem en rotllana. Repartim post-it’s VERDS i ens 

preguntem: Què significava per cadascun de nosaltres aquest local 

abans que fos Can Clariana? 

Escrivim les respostes en post-it’s i les pengem en un mural, tot 

explicant el què s’ha dit. La dinàmica comporta un debat obert i els 

participants compartim el propi record de l’antic local de 

l’Associació de veïns abans que fos Can Clariana. 

2.2-Un cop acabat el passat, ens centrem en el futur i ens 

preguntem, tot compartint en veu alta: Com explicaries a un veí/ïna 

o amic/ga, què és Can Clariana? 



 

Anem apuntant al mural les idees que sorgeixen (és un centre cívic, 

hi ha una programació cultural, s’hi fan tallers, etc....) 

2.3-De tot el què en sorgeix i del que no, ens preguntem: Què és el 

què a cadascú de nosaltres ens agrada més de Can Clariana? 

Fem un post-it a nivell de barri (ROSA) i un a nivell personal (GROC) i 

ho compartim entre tots i totes. 

2.4- I finalment, mirem al futur i ens preguntem: Què ens agradaria 

que passés a Can Clariana? (ho escrivim en targetes i ho enganxem 

amb blu tack). 

Com a conclusió, movem les targetes del futur al mural de 

l’explicació que faríem de Can Clariana a un veí/ïna o amic/ga; 

d’aquesta manera, visualitzem tot allò que d’aquí no gaire temps 

ens agradaria poder explicar, fent una suma del present i del futur. 

 

L’espai Ateneu en imatges: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


