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FITXA DE TEMES A COMISSIÓ CONSULTIVA 
 

PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CASAL DE BARRI DE SANT ANDREU 

Proposta d’acord:  
 
“APROVAR si s’escau el canvi de denominació del “Casal de Barri de Sant Andreu” pel de 
“Casal de Barri Ateneu L’Harmonia – Sant Andreu” 
 
Traslladar aquest punt a la part decisòria del proper plenari.  
 
 
DADES PRINCIPALS: 
 
Objecte:  

Aquesta proposta s’emmarca en el procés de renovació del conveni amb el Casal de Barri 
que s’està duent a terme actualment atès que el vigent caduca el proper 31/12/2015. 

D’aquesta manera es dona resposta efectiva al resultat del procés participatiu per a la tria 
de nom de l’equipament que va dur a terme la Federació d’Entitats L’Harmonia, entitat 
gestora de l’equipament, i que comença el 24/10/2014 en el marc de l’Espai Ateneu, espai 
de debat obert a tot el veïnat per a tractar aspectes relatius al projecte que es porta a 
terme al Casal. En aquest moment és quan es fa pública la intenció per part de la 
Federació d’obrir un procés participatiu per a triar el nom.  

Prèviament, en data 12/12/2013, s’havia portat al plenari del Districte una proposta per al 
canvi de nom que no surt endavant. 

Després del procés d’elecció de jurat (integrat per representants de la Federació 
d’Entitats, com a gestora de l’equipament, entitats veïnals, educatives, persones del 
Consell d’Associacions de Barcelona, membres de la Plataforma de la Gestió Ciutadana, 
entre d’altres) i de la validació de les propostes de nom presentades, es duu a terme una 
procés de votació entre els dies 3 al 10 de desembre de 2014.  

L’equip del Districte d’aquell moment també va ser convidat a participar en el jurat però 
van declinar l’oferta a participar-hi.  

Per a votar és necessari presentar al Casal de Barri de Sant Andreu en el seu horari 
d’obertura i amb el DNI.  

Dels 899 vots emesos el resultat és el següent: 

- 1 vot en blanc. 
- 163 vots per a Ca l’Alsina. 
- 735 vots per a Ateneu L’Harmonia 

El mandat pràctic d’aquest procés participatiu és donar trasllat al Consell Plenari del 
Districte per tal de procedir al canvi de denominació.  

 

Informació complementària:  

- Es proposa que sigui l’entitat gestora de l’equipament qui defensi, davant el 
Consell Plenari, la proposta de nom.  

 


