
 

En aquesta sessió, la primera de  les tres sessions previstes dins del bloc de Gestió i
Decisió, treballàrem sobre diferents models de gestió que ens aportaren informació sobre
com  s’organitzen,  com  decideixen,  quina  estructura  tenen,  com  es  financien,  etc.
Vingueren 3 experiències i fèrem una sessió mixta: una part de xerrada oberta i l’altra de
sessió de treball del procés “Teixim ca la dona”.
Les tres experiències foren les següents:

 Ateneu La Base
 Ateneu Popular de 9Barris: gestió comunitària
 Can Batlló: gestió comunitària

Estructura sessió:

10:25h. Presentació sessió: presentació ponents i moment del procés. Enmarcar la sessió

en el procés.

10.30h. Ponències de les experiències dels dif. Models de gestió 

10.35h. Ateneu Popular de 9 Barris

11.00h. Ateneu La Base

10.25h. Can Batlló

11.40h Pausa

11.50h Grups: entrevista grupal 

12.55h Pausa

13h Posada en comú

13.50h Propers passos



Relatoria
 Dinamitzen: Les Encarnelles.Carla i Carmela
 Qui:   vint i una dones.
 Ponències de les experiències dels dif. Models de gestió :

 Ateneu Popular de 9 Barris. Judit.

Incloem en la relatoria uns links a la pàgina web de l’ateneu on expliquen el seu model de 
gestió i organització per si voleu consultar-los:
http://ateneu9b.net/noticies/documentacio-diversa

http://ateneu9b.net/noticies/documentacio-diversa


http://ateneu9b.net/sites/default/files/memoria_2014-15.compressed.pdf
http://ateneu9b.net/sites/default/files/marc_de_funcionament_de_lateneu_popular_9_barris.pdf
http://www.ateneu9b.net/sites/default/files/part_economica.pdf

 Ateneu La Base. Maria i Marina

http://www.labase.info/cooperar/

http://www.labase.info/labase-a-fons/#principis

http://www.labase.info/projectes/

 Can Batlló. Nadia

https://www.canbatllo.org/mapa/

https://www.canbatllo.org/grups-i-comissions/

https://www.canbatllo.org/grups-i-comissions/
https://www.canbatllo.org/mapa/
http://www.labase.info/projectes/
http://www.labase.info/labase-a-fons/#principis
http://www.labase.info/cooperar/
http://www.ateneu9b.net/sites/default/files/part_economica.pdf
http://ateneu9b.net/sites/default/files/marc_de_funcionament_de_lateneu_popular_9_barris.pdf
http://ateneu9b.net/sites/default/files/memoria_2014-15.compressed.pdf


 Grups: entrevista grupal

Per tal d'optimitzar el temps les assistents ens dividirem en 3 grups, un grup per cada
projecte presentat.

L'objectiu  d'aquestes  entrevistes  grupals  va  ser  poder  aprofundir  en  les  qüestions
organitzatives, de presa de decisions, d'estructura i de finançament de cada projecte que
participava en aquesta sessió.

La invitació era participar d’aquest espai situades en "Què volem per Ca la Dona"?. Des
d'una actitud d'escoltar les aportacions per identificar elements dels quals parlen les altres
experiències que us ressonen amb Ca la Dona: elements que trobaven interessants per
poder incorporar, i que podrien promoure’s dins d'aquest procés.

Aquest elements els vàrem nomenar com “idees força”, i a cada grup i havien tres rols
assignats, per tal de recollir el contingut i presentar-lo en la posada en comú:

 1 dones que feia de relatora i va recollir les aportacions fetes.
 1 dona que va recollir les idees força de forma sintètica en posits 
 1 dona que va ser portaveu alhora de la posada en comú.

Us facilitem seguidament els continguts i preguntes motors que els hi  passàrem a les
participants com a guia,  encara que cada grup va el.legir  i/o  modificar les preguntes
segons els seus interessos. Aquesta entrevista durà una hora.
 
En relació al model de gestió, finançament i sostenibilitat:
Què és gestió per a vosaltres?
Què hi entra a dins?
Qui o quins grups gestionen la part ideològica del projecte?
Qui pren les decisions estratègiques?
Quina és la vinculació amb les institucions? Administració? Comunitat?
Quina diferència teniu entre l'espai i el projecte?
Sota quin model us definiu més: gestió cívica, ciutadana, comunitària, pública, privada?
Perquè?
Com us financeu?
Quins elements garantitzen la sostenibilitat del projecte?

En relació a l'estructura, organigrama i participació:  
Teniu equip tècnic? Qui forma part?
Quin és el vostre model organitzatiu?
Qui executa les decisions? Propostes? Projectes?
De quina manera?
Quins grups o persones tenen arees de responsabilitat?
Quines responsabilitats?
Hi ha uns mínims de responsabilitat?
Com es fa per formar part de les arees?
Durant quant temps?



Quins compromisos tens si estàs en x area?
Amb quina freqüència es troben?
Quina relació amb altres arees?
Com feu la comunicació?
Quins grups o persones gestionen la part més operativa i administrativa?

En relació als models de presa de decisió:
En els espais de participació que teniu sobre que es pot decidir i sobre què no?
Com es decideix en els diferents espais?
Com es comunica a la resta? A qui es comunica què?
Qui pot decidir? Qui no? Qui s'obvia?
Quina capacitat de dur a la pràctica una decisió presa? Qui si? Qui no?

Relatoria grup 1 amb Judit de l’Ateneu 9 barris

- TIPUS DE CONVENI LABORAL (3 tipus: Oficina, Bar, Neteja)

Oficina Conveni Administratiu
Bar 35h i Bar cap de setmana. Conveni Hosteleria adaptat.
Neteja.

La funció del personal del Bar també és de relació amb el públic i participen en la presa de
decisió.

- Com afecta el pes de la gent que treballa en el bar (cobra i activa socialment) en la
presa de decisions?

Fa dos anys hi han hagut canvis.
Hi ha BIDÓ i hi ha ATENEU.

-Què és el BIDÓ?
Només apareix per pagar les nòmines i té responsabilitats públiques i és la mini gestora
del Projecte Ateneu.
Ha entrat  la  generació  no  fundacional  3  persones-homes noves joves i  la  Rosa...  És
important treballar els relleus en llocs de responsabilitat que van de la mà amb canviar les
maneres de decisió interna.

Hi ha gent que és sòcia però no està en el projecte i la mini-gestora és per elecció de
l'assamblea (hi ha un filtre, no és per auto-proposició). Marxen dos i entren tres, sempre hi
ha algú que entra i gent que es queda. Al maig vem dir marxen x,x, i es queden x,x que
entrin  tres enlloc de dos i  ampliem l'assamblea.  Demanem algú té  ganes i  al  juny ja
sabem qui va i a l'assamblea ja està treballat.

CA LA DONA: Tamaia, La Xarxa i Dones Juristes. Són organitzacions que hn tingut un
històric.



-Però quin criteri s'incorporen els projectes antics i els projectes nous.

La fórmula jurídica és federar les entitats perquè algú ha de ser titular i després crear una
forma de participació entre comissions.

- Com treballeu els dissenys? Feu votació?

El  tema  votació  l'evitem.  Treballem  la  lògica  de  procés.  Si  cal,  davant  una  decisió,
EXEMPLE  Valors  un  perfil  de  joves  que  té  pocs  recursos  econòmics,  i  quan  fem
intercanvis els nens empobrits no hi  poden participar.  Les famílies amb més recursos
volien  continuar  amb  el  projecte.  SOLUCIÓ:  Treballem  des  de  diferents  propostes,
treballar la mobilització i els procés de participació, arribar al punt de trobada.

- Quina estratègia feu servir en cas de conflicte?

EXEMPLE: Espai CIRC espai Formació...això internament ho podem treballar, com podeu
juntar grups, quants dies necessiteu espai...I si no hi ha solució ve ALGÚ EXTERN.

-  Qui decideix el debat?

El propi projecte és veu desbordat.

-On es decideix ?

A la gestora ampliada, a les comissions o a la assemblea.

-On incideix?

 Comissió dels grups: horaris dels grups, professors que s'incorpora,

-Cada projecte té el seu pressupost?

Cada  àrea  gestiona  els  seus  projectes,  paga  els  quan  arriba  el  seu  topall  mire  que
l'equilibri dels projectes . L'operativa dels projectes és a les comissions

-EL PAPER DELS TREBALLADORS A LES COMISSIONS.

Hi forma part diferent gent, gent que cobra i gent que no. La persona que cobra està a les
reunions,  has  de  portar  uns  encàrrecs...Ser  treballador  d'un  espai  implica  un  perfil
professional. Organitzen les decisions però no les prenem. El programador té el calendari,
paquets d'activitats, propostes...Posem propostes de solucions. La Veïna del barri no es
pot encarregar de tot. El programador estructura els processos.

- Conveni. Hem d'emplear a dones, tenim una base de conveni, però hi ha elasticitat,

com el vostre bar, no s'ha d'explotar els mínims com exemple neteja.
Conveni  de  gestió  cívica  regulat  per  l'ajuntament.  Us  podem  passar  els  materials,
l'articulat. La contractació és a càrrec de l'entitat. Si vols garantir condicions laborals tenim
marge. La gestió del dia a dia hi ha més i menys, hi ha d'haver compromís...

- Idea Força : La base de l'estructura (gestora, assemblea..) i en l'organització sigui en

base de la gent que participi del projecte i no en basi de la gent que pagui quota.
- Idea participar vol dir?



Tres assemblees general a l'any (Objectius de temporada i pressupost): hi pot anar algú
que té interès. El pressupost està treballat i consensuat i arriba acompanyat i neutralitza
l'espontani. La gestora ampliada (un cop al mes) i qui vol participar té les juntes petites
(un cop al mes). Jo que faig de seguiment i treballadora vaig facilitant el funcionament
participatiu.

- COMUNICACIÓ, qui posa les activitats?

La  fa  els  treballadors  referents,  i  tot  el  pac  que  s'ha  d'informar  va  el  treballador  al
coordinador de comunicació. La comissió de comunicació ha de tenir una mirada global
del  projecte  en clau unitat,  i  com es projecte cap a fora.  Hi  ha  gent  diversa:  mares,
grafisme, etc.
(Problema a Ca la Dona és que no és prou global, s'informa més d'una cosa que d'una
altra.)

- RELLEU,

EXEMPLE:  Una  persona  que  vol  optar  però  fa  massa  temps  que  opta  als  càrrecs.
SOLUCIÓ; treballem noves propostes.
MINI CRITERIS: una persona activa, no li respondre que no. Aleshores noves propostes,
altres gent amb empenta o alhora d'escollir hi hagi més gent per triar.
CRITERI PER ESTAR A LA MINI GESTORA 5. (Mínim 4, màxim 10)

 Idea del conjunt del projecte
 Proximitat al territori
 Funcioni en sentit d'equip i treball col·lectiu.

- Cada vegada feu bases?

No, ens en vam adonar que calien uns criteris mínims.

-  Quantes persones hi treballen contractades? El tema de gènere?

Oficina 10, bar 5, neteja 2.
Tema gènere ho postposem pel bar.

Plegaments feliços de la gent de l'equip de treballadors, Vist en el temps era un canvi de
cicle. La gent arriba a esgotaments personals o per nous projectes. La gent fa canvis.

Són projectes que hi treballes perquè hi tens una afinitat ideològica i emocional. As moltes
hores per activisme. Cap treballador es comptarà les canyes ni les hores d'assamblea ni
de recollir.
A nivell de desgast personal hi ha més desgast.
Et pots sentir més o menys vinculat en relació de com evoluciona el projecte.
TENIR en compte que els equips es mouran.
Cal encertar les dinàmiques internes de treball.

- Hi ha un límit d'anys per treballar a l'ateneu?

Normalment són 7 o 8 anys. Però no hi ha límits.



- Participació de la gent que no és sòcia. Quina importància té ser sòcia?

Si no volem dependre de les institucions és necessari donar-li el paper-

No  enfocar-ho  des  de  la  presa  de  decissions  sinó  de  l'àmbit  de  la  sostenibilitat  del
projecte.

- Què és el projecte de ca la Dona i el paper dels projectes. Hem sembla que hi poden

haver-hi projectes diferents, tant lícits és fer un projecte de serveis, incidència política,
etc... sabem que cal respectar-nos...
Caldria treure comissions COMUNES i PROJECTES. Separar projectes i comissions
comunes.

Crec que és una proposta. Les transversal, les de pensar: cultura, relats sobre el gènere,
com ho reflectim als espais, territori...Valors de projecte que estiguin a tot arreu i genere el
projecte comú

-Projecte de la Cura o de l'autocura. Sóc treballadora, activitsta,...però no tinc un espai clar

per poder comunicar temes de cura o d'autocura, qui ens veu? Una companya té un
problema, pintades, telefonades... No tant associar-ho només a les treballadores sinó
també les dones. Un lloc on poder fer horeta, descansar, parlar de les nostres coses

Tenim una persona referent en recursos econòmics, personals...No està sistematitzat, es
treballa situacions privades (malaltia de la mare...) i relacionals. Aquest espai el tenim. I tot
l'aspecte  més  relacional  nostre,  de  salut...EXEMPLE:  Vaja  pla,  tothom  marxa,  jo  de
coordinació, aleshores ens vam trobar per fer un bon procés de relleu.

Relatoria grup 2 amb Marina i Maria de l’Ateneu La Base

(pendent)



Relatoria grup 3 amb Nadia de Can Batlló

Grup de la coordinació, és rotatori, la seva participació es voluntària i hi ha una participant
de cada grup, mini assemblea. Si no hi ha un consens sobre el tema a decidir, aquest
passa a la Assemblea.

És un espai cedit.

Llistes d’email, canal de comunicació.

Coordinació és la responsable d’el.laborar l’agenda.

Quan entra un projecte nou es dirigeix a secretaria, coordinadora i es porta a l’assemblea.

Coordinadora es reuneix tots els dijous, com un mínim una membre de cada grup, s’ha
d’adquirir  un  compromís.  Quan  participis  com  a  projecte  se´t  demana  participar  a
assemblees i coordinadora. Hi ha un règim intern, en continua evolució.

Assemblea mensual, també opció d’assemblees extraordinàries.

Assemblees temàtiques

Règim  intern,  es  modifica  segons  la  situació  del  moment,  reinventar-se,  noves
necessitats.

Actes de coordinació són publiques.

Problema  de  metodologia  assembleària,  prendre  acta,  moderadora,  problema  de
coordinació de les discussions, hi ha una rotació de qui parla i participa. Model d’acta amb
tots els col.lectius, es passa llista. El fet de treballar en consens no té un ritme ràpid.

No s’ha tractat el tema polític.

Part de prendre decisions i qui porta a terme aquestes decisions. Exemple: conferència
d’activisme, un principi es diu que no, es porta a coordinació, diu que no, tema gros, es
porta a assemblea (decisió que tu prens afecta a totes s’ha de portar a assemblea), es
crea un grup de treball, s’exposa a assemblea i diu que no.

Secretaria, deriva, diferents membres hi formen part.

Desgast, hi ha molta gent que fa moltes coses.

L’única  persona  alliberada  és  la  que  gestiona  Barcelona  Activa:  grup  de  paletes  que
rehabiliten  l’espai.  Hi  ha  un  grup  de  disseny  de  l’espai,  propostes  es  presenten  a
l’assemblea. L’alliberada és la persona de traslladar les decisions a Barcelona Activa.

Grup de gestió que es reuneix amb el districte per negociar com es vol que sigui l’espai.



S’està discutint com traslladar al projecte el treball assalariat: bona organització de grup
de fusteria, 2 dies oberts a la gent del barri per a utilitzar-lo com a taller.

Un 20% dels ingressos del grup van a la caixa comuna.

És un barri n hi ha molta xarxa, com fer aquesta obertura de ca la dona al barri? Que
podríem oferir per a realitzar aquesta obertura, crear canals amb la gent del barri.

Revisió de tots els projectes (un cop any) i s’han de validar per assemblea extraordinària,
si algun projecte no es valida, perquè per exemple no son molt visibles o es solapen amb
altres; o es queda pendent de revisió per a un futur. Quan algun projecte pot crear algun
conflicte (problemes de comunicació, prendre decisions tenir en compte altres grups) es
porta al grup de mediació (2 persones, tenen experiència en el tema).

S’està  intentant  recollir  les  hores  que  tothom  treballa  en  el  projecte,  per  gestionar
l’economia i si en un futur hi ha un conflicte amb ajuntament.

Treballant la mediació s’adonen que la majoria son per problemes de comunicació entre
diferents grups.

Barcelona en comú va demanar l’espai per demanar assemblea, primerament es va dir
que sí i després es va cancel·lar. No hi ha postura política definida, es impossible, perquè
hi ha gent amb postures diferents.

Que podem oferir a les dones del barri per a que sigui atractiu per a elles.

Moltes vegades el nom de feminisme dona por i tira algunes dones cap enrere, existeixen
una sèrie de mites/crèencies sobre el feminisme, això ens dificulta la nostra obertura a
altres dones, es una cosa que hem de saber sortejar.

Hi ha una política de no cobrar. Exemple: la fusteria fa feines, que porta a l’exterior (fires) i
un 20% d’aquests ingressos van a can batlló. El taller està a can Batlló.

El bar, és la principal font d’ingressos, la participació es voluntària, quadre horari. No té
llicència de bar, tot funciona a través de l’associació de veïnes.

Grup de difusió, transparència.

Grup economia: 2 persones, coneixement tècnic.



Idees força: grups de treball com a metodologia, obertura al barri, que hi hagi rotació de
rols a l’assemblea, grup de mediació, caixa comuna, al grup de treball se li  dona una
autoritat (no sempre es així hi ha el risc que després portes la feina feta a l’assemblea i
aquest no estigui ben vist), assemblees extraordinàries poder servir per descongestionar
les assemblees ordinàries, validació dels projectes el fet de compartir amb totes el que
esta fent cada grup (que està passant entre nosaltres com a projecte individual i amb can
batlló com a projecte global/comunitari. No voler ser un hotel d’entitats), una idea política
no definida es l'avantatje/desavantatje de can batlló (exemple de can vies, hi havia punts
de desacord).

 Posada en comú

-  Idees força grup 1.

- Comissió:com comunica tot el que passa a la Casa? Agafa el que s’ha de comunicar i
com fer-ho
- Repartir la presa de decisions, menys centralitzada. Idea de comissions, per temes per
presa de decisions
- Treballar el relleu amb perspectiva temporal, sobretot a nivell de llocs de responsabilitat i
representació publica.
- Les decisions es prenen a la gestora ampliada, formada per les diferents comissions.
Després la responsabilitat l’assumeix potser un grup més petit que és escollit i renovable
cada x temps(la gestora).
- Espai de cura i autocura interna. On la gent que treballa i conviu puga tenir una relació

de cura i respecte. Posar la vida al centre del nostre espai.
- Cada comissió té el seu propi pressupost.
- Tenir comissió de pensar, per fer un relat comú a tota la casa del projecte, que totes

tinguem un relat comú.
- Equip tècnic: es valora i s’ha de tenir en compte segons les decisions que s’han de

prendre. 
- Acordar un model per arribar a uns acords quan no hi ha acords. Noció de consens.
- Criteris per participar a la minigestora. 
- Condicions laborals. Importància de tenir condicions laborals dignes.
- Com garantir que hi ha comunicació entre diferents comissions?Estratègies per tenir

intercanvi de informació, saber què passa a cada comissió. X.e. a 9 barris tenen una
coordinadora amb visió global, que garanteix el fluxe de comunicació, es neutre, està al
servei de tot el projecte.

-  Idees força grup 2.

Sobre 3 TEMES: espais de participació, presa decisions i poder; com incorporar projectes
i grups nous; i pressupost i diners.

- Espais de participació: 
- Comité invisible: presencialisme: quan estàs molt a la casa tens uns espais de decisió i

tenen mes premura. Tb la disponibilitat que es necessària per venir.

-  Reconèixer a la gent que passa hores a la casa: visibilitzar-ho



- Crear mecanismes si veiem que aquests espais informals estan ocurrent i buscar espais
formals necessaris per prendre eixies decisions, que han de ser participatius.
- Alliberar eixa dimensió de decisions i tb donar transparència i que totes s'enteren.

- Com incorporar projectes:
- Lidiar, prendre decisions que de vegades són doloroses.
- No tenen prejudicis per fer servir els espais que tenen: que no estiguen buits.
- Doble visió: projectes que són de la base; i al mateix temps no tothom ha de ser base
per poder iniciar allà els seus projectes: pots fer us de l'espai però no estar al projecte
polític. 
- El projecte polític va a sostindre les necessitats del projecte.
- Els projectes tenen autonomia però tb quan algú ho demana es pot de fiscalitzar

- Pressupost; finançament:
- Fons comú: projectes, diners dels socis, tot va al fons comú. 
- I el fons comú es qui fa els pagaments.
-2 vegades a l'any: després de pagar estructura,  sous...queda un remanenent que es
dona al projectes de la base que necessiten recursos.
- Bar: a la bases part important de cohesió. També te una part de secretaria/gestió/acollida
de gent: responsabilitat i valorar-la, mes enlla dels diners que s'aporta.

- Idees força grup 3.

- Grups de treball com a metodologia,

-  Obertura  al  barri,  Incorporar  molta  gent  del  barri.  Retorn  a  la  comunitat,

-  Que hi  hagi  rotació  de rols a l'assemblea (rols de torn de paraula,  facilitació,  acta),

- Grup de mediació,

- Caixa comuna,

- Grups de treball: hi ha persones que'en saben.

- En l'àmbit metodològic: temes conflictius: es fa un grup de treball que prepara el tema

per preparar-ho a l'assemblea (economia, comunicació,..) Al grup de treball se li dona una

autoritat (no sempre és així hi ha el risc que després portes la feina feta a l'assemblea i

aquest no estigui ben vist),

- Assemblees extraordinàries poder servir per descongestionar les assemblees ordinàries,

- Validació dels projectes el fet de compartir amb totes el que està fent cada grup (que

està passant entre nosaltres com a projecte individual i amb can batlló com a projecte

global/comunitari.  No  voler  ser  un  hotel  d'entitats).  Cada  any:  cada  grup  aporta  una

memòria  del  seu  projecte,  i  es  revisa  la  seua  participació  al  projecte.

- Una idea política no definida es l' avantatja/desavantatje de can batlló (exemple de can

vies, hi havia punts de desacord).

- Per formar part de can batllo: autogestió: retorn al barri, participar de la coordinació i de

la assemblea.



-  La  coordinació:  equip  que porta  la  gestió  de  el  quotidià,  vas  en nom del  teu  grup.

- Assemblea un cop al mes fa que les coses no queden bloquejades. Presa de decisions

lentes  i  al  mateix  temps  es  van  resolent  perquè  tenen  continuïtat.

- A secretaria com a responsabilitat deriven el que arriba. Duen peticions de fora i com

s'ha de processar: coneixen molt bé can batllo.

-  Comunicació:  llista  de  mails:  sòcies  i  gent  del  barri.  per  enviar  totes  les  decisions.

Cld  hauria  de  fer  algun  projecte  per  incorporar  gent,...com x.e  a  9  barris  és  el  circ.

-Buscar consens entre unes poques persones escollides per totes, són les responsables,

de cara a enfora,  de cara aquí...no per decidir.  I  la comissió gestora més amplia  per

decidir que tenim en comú, que és: es una suma de grups, es una oferta de serveis?

probablement és una barretja de tot. Projectes diferents amb coses comunes, i coses de

cadascú...però  amb  comissions  comunes  a  totes:  coordinació,  comunicació...com

complirem el que tenim en comú amb les especificitats de cadascuna?. També té una part

de secretaria/gestió/acollida de gent: responsabilitat i valorar-la, mes enllà dels diners que

s'aporta. 

Propers passos

Com tancament de la sessió, agraïrem molt la presència de les compas que vinguèren a
compartir, aportant-nos un munt d'experiències i idees valuoses fruit del treball col.lectiu
que estan fent els diferents projectes....

I convidàrem a totes a la propera sessió que serà el dilluns 10 d'octubre a Ca la Dona, de
18 a 21h. A aquesta sessió  treballarem per pensar l'ogranigrama, el model de gestió i el
model de presa de decisions de Ca la Dona. S'orientarem a contstruïr propostes en base
al model de Ca la Dona. 

De cara a dilluns us demanem que:
- Les dones que féreu la relatoria de cada grup reviseu el que està a la relatoria de la
sessió (especialment el grup dos, que no la tenim), i modifiqueu o afegiu el que creieu
convenient i ens envieu la modificació a lesencarnelles@gmail.com.
- A totes les que vinguèreu, o no vinguereu...però si que asistireu el  proper dilluns 10, que
vingau amb la relatoria llegida, perquè facilitarà la sessió el tindre fresques les idees força
que treballarem. 

Fins dilluns!!

mailto:lesencarnelles@gmail.com

