
Benvinguda de Xavier Artal,  president de Bidó de Nou Barris. Entitat gestora de 
l’Ateneu Popular 9 Barris

Benvinguts i benvingudes de NOU, a l’Ateneu popular 9barris.
Dic de nou, per què l’assemblea constituent de Casc_Cat vau decidir fer-la aquí, fa uns 
anys.
Com l’associació Bidó de Noubarris, entitat gestora de l’Ateneu, ens vau convidar a les 
jornades del barri de Gràcia per explicar com els veïns i  veïnes, son capaços de tirar 
endavant un equipament públic de forma comunitària, sota el paraigües del concepte de 
gestió ciutadana.
Aquest recorregut, aquest retrobament,  crec que no és l’únic eix d’unió entre totes dues 
entitats. De fet  L’Ateneu és defineix com a equipament socio-cultural.

De ben segur que compartint també més coses. Els valors que com a Ateneu ens ha 
permès desenvolupar el nostre projecte durant aquests 37 anys: Democràcia participativa, 
autonomia,  responsabilitat,  innovació,  qualitat,  memòria  històrica  i  un  ideari  polític  de  
transformació social que te com a eina de treball la cultura.

Valors que son contraposats a  les retallades socials que estem petin. Una estratègia del 
poder econòmic i un poder polític “titella” que te com a fi crear un nou paradigma  social 
cultural i econòmic basat en habitants submisos,   treballadors i treballadores sense drets 
laborals,  i la degeneració de la democràcia amb espais de decisió merament formals i  
controlats.

Tot i  això, ens hem d’il·lusionar. Hem de posar esforços per què l’esser humà torni  al 
centre de les nostres vides, de l’economia, de les relacions humanes i laborals,  de la 
construcció de les pròpies  cultures.
 
Una tasca envoltada i plena de  valors: La justícia social  envers la caritat.  La dignitat  
envers l’assistencialisme, o la llàstima.  I “el Si se Puede/ Si es pot” davant la renúncia i el  
pessimisme .
 
I la hem de fer gaudint dels processos i creixent amb les  contradiccions que ens trobarem 
durant el camí.

Estic parlant d’un viatge de vida amb una visió integral on: Menjar, estudiar, desenvolupar-
se personal i  socialment, tenir un espai  per viure, accedir i  construir la cultura siguin  
entesos com els que son drets humans.



I crec fermament que els paper de la socio-cultura vinculades a tots aquest àmbits de la  
vida es fonamental i ha de forma part activa per crear massa crítica

Com deia  Pablo Freire ” en una relació d’opressors i oprimits, no prendre partit   i  no 
posicionar-te es passar-se al costat de l’opressió”

Gràcies per ser aquí i permetre’ns donar-vos acollida.


