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Catàleg
de serveis

LES ENTITATS
SOCIOCULTURALS
GENEREM
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Les associacions
veïnals
i territorials
entren amb
força al món de l’economia social i solidària: està
contrastada la seva capacitat de gestionar serveis
i equipaments públics, i els llocs de treball que
generen són ja importants. La forta dependència de
les subvencions d’aquestes organitzacions ha estat
històricament una realitat, reivindicant recursos públics
per ser destinats a les necessitats del territori.
També la capacitat de generar projecte propi
ha estat un tret definitori d’aquestes associacions,
que tenen la necessitat de generar recursos per tal
de reforçar els projectes socials i alhora mantenir-los,
recuperant allò públic com un bé comú. El repte és
assolir autonomia i eficàcia.

La gestió
ciutadana

té l’objectiu
d’acordar amb les administracions públiques un marc
polític adequat per assegurar una bona gestió dels
recursos públics.
L’associació Bidó de Nou Barris forma part de la
Plataforma per la Gestió Ciutadana que treballa
una proposta de gestió sobre la base del consens
proposant una nova manera d’entendre la participació
de la ciutadania en els afers públics.
La gestió ciutadana d’equipaments públics està
basada en l’aportació voluntària i duta a terme per
una entitat totalment lligada al territori i implantada
en ell, en base a un projecte social avalat i liderat tant
pel teixit associatiu com per la mateixa administració
pública, amb la voluntat de promoure canals de
participació oberts i transparents en la presa de
decisions i en la realització d’activitats, sempre des

d’estructures de gestió que no tenen ànim de lucre.

Autofinançament
per preservar la
pròpia autonomia
Sempre hem defensat que el fet sociocultural ha de

tenir un caràcter marcadament públic, comunitari
i de participació directa, i al mateix temps ha de
mantenir la seva autonomia política, per preservar el
seu objectiu de cohesió i transformació social.
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Els moviments socials que defensem la gestió pròpia

i autònoma dels recursos públics dedicats a les
accions socioculturals tenim clar que no podem
dependre exclusivament d’aquests, i seria un error
no pensar en com ho fem per assegurar el principi
d’autonomia.

Bidó de Nou Barris
Per vehicular el procés de construcció del projecte que
representa avui L’Ateneu Popular 9 Barris va néixer
l’associació Bidó de Nou Barris, que defineix l’Ateneu
com un projecte col·lectiu ubicat en un centre cultural
públic en el qual l’acció cultural i artística serveix com a
eina de transformació social, gestionat amb autonomia
i participació.
Per aquesta finalitat, Bidó de Nou Barris disposa d’un
catàleg de serveis que vol oferir a tota la comunitat.
La llarga història del projecte Ateneu ens ha fet experts
en algunes activitats que ens permet oferir com a
professionals i proveïdors. Essent com som una
entitat sense ànim de lucre, els beneficis obtinguts
amb aquesta prestació de serveis han de servir per

reforçar i ampliar el projecte de L’ Ateneu Popular
9 Barris, retornant al territori el valor que sempre han
tingut les seves activitats socioculturals.

CATÀLEG
DE SERVEIS
DE BIDÓ DE
NOU BARRIS

Serveis de
càtering
Oferim serveis a mida de la comunitat, sempre pensant
en fomentar la relació i la trobada.
Servei de càtering, menjar, begudes o un picapica on sigueu vosaltres, us preparem àpats per a
trobades, jornades, estrenes d’espectacles i altres
esdeveniments... o expliqueu-nos què necessiteu i

ho farem a la vostra mida.

Tot amb productes curosament elaborats i un tracte
amable i familiar.
bar@ateneu9b.net

Tècnics de so
i llums, lloguer
d’equips
Bidó de Nou Barris disposa d’una bossa de tècnics de
so i llum amb una experiència contrastada
i amb una gestió tècnica de molts anys que ens avalen.
També oferim un servei de lloguer d’equips de so
i infraestructura d’escenografia al servei de les
associacions, entitats, grups i companyies artístiques,
per tal que puguin disposar d’un recurs de qualitat per
a les seves activitats.
tecnic@ateneu9b.net

Distribució
d’espectacles
de circ
Bidó de Nou Barris produeix espectacles de circ
de gran i mitjà format que configuren un dels pols
d’atracció del circ al nostre país. Fa uns anys que
distribuïm aquests espectacles arreu, amb l’objectiu
d’obtenir recursos complementaris per millorar les
nostres produccions.
Circumstàncies, 15è Circ d’Hivern és intens, contemporani i urbà.
Investiga, en clau de risc i humor, a través del circ i la poesia, per
sorprendre’ns i copsar-nos sobre el que som o podríem arribar a ser.
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Maravillas, 16è Circ d’Hivern és un espectacle de circ de gran
format, familiar i amb molt d’humor, que en to de paròdia, barreja estils
i trenca les barreres artístiques de l’increïble món del circ i les seves
tradicions.

Cabaret Bolondo és l’adaptació al carrer de l’espectacle de circ
de gran format Maravillas. Amb una durada més curta recupera la
proximitat i la resposta del carrer.
El Dorado, 17è Circ d’Hivern inspirada en les road-movies, les
acrobàcies, les tècniques d’equilibri, la manipulació d’objectes i el
llançament de ganivets se succeeixen en una trama on tot pot ser
possible i res és el que sembla.

circ@ateneu9b.net

Tallers de circ
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Per les instal·lacions de l’Ateneu hi passen anualment
una gran quantitat de nens i joves per fer formació i
tallers de circ, les escoles Infantil i Juvenil de Circ tenen
ja un llarg recorregut i l’equip de professionals i docents
ha obtingut durant aquests anys una gran experiència.
Bidó de Nou Barris ofereix tallers de circ que van més
enllà de l’oci i l’entreteniment, destinats a totes les
edats i a tot tipus de grups. Ens desplacem allà on
vulgueu i us proposem tallers de circ a la carta
i a la mida de les vostres necessitats.
formacio@ateneu9b.net

Compartim
el nostre ¨know how¨
Un projecte sociocultural amb tants anys d’història ens
permet disposar d’un coneixement acumulat que
oferim i expliquem habitualment, en diversos formats:
complements pedagògics, monogràfics especialitzats
en treball social, classes específiques de master,
complements de cursos i tallers, pràctiques d’alumnes,
taules rodones... Expliquem i aportem el nostre
coneixement.
coordinacio@ateneu9b.net

Formació de
formadors/es en
circ social
És una proposta formativa en format de monogràfic,
resultat de la investigació en el terreny pedagògic i
social, que ha desenvolupat una metodologia de
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treball específica per a la utilització del circ en el
camp de la insersió i cohesió social.
Adreçada a formadors/es, educador/es i artistes que
volen aprendre eines pràctiques per tal de millorar
la seva intervenció educativa a través del circ amb
persones amb necessitats educatives especials o en
situació de risc.
formacio@ateneu9b.net

Assessorament
de muntatges
escenogràfics
Coneixedors del sector de les arts escèniques
i especialment del circ, us oferim tot tipus

d’assessorament de muntatges escenogràfics per
propostes de circ, així com en l’adaptació d’espais per
a l’exhibició o la pràctica d’aquesta art escènica.
produccio@ateneu9b.net

