
Mesura de govern 

Ateneu de Fabricació de 

Gràcia 

 

29 de juny de 2016   



Ateneus de fabricació 
Materialitzem idees, cocreem el nostre entorn 

 
 
 

Un nou servei 

d’interès públic 
basat en l’economia 
plural i la 

participació 

ciutadana. 
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Què és un ateneu de fabricació? 
 

Servei públic on les 

persones treballen de 

forma col·laborativa per 

fer realitat idees i 

transformar l’entorn 
 

Un espai per aprendre i 

experimentar amb la 

fabricació digital. 
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Un ateneu disposa de: 
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Màquines de fabricació 

digital (per addició, per         

sostracció, i per tall làser). 
 

Personal qualificat:  

tecnòlegs/ogues i 

dinamitzadors/es (amb 

perfil tecnosocial). 
 
 



Què s’hi fa?: 
 
-  Donar suport a projectes. 

 

-  Capacitar les persones 

en l’ús de màquines i 
programari. 

 

- Practicar un aprenentatge 

obert i compartit. 

 

- Treball en xarxa  
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La contraprestació, la nostra moneda 

de canvi. 
 

  Vídeo 
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Com es treballa?: 
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En 3 programes: 
 

 

- Programa pedagògic. 

 

- Programa d’innovació 
social. 

 

- Programa famílies. 



L’Ateneu de Fabricació de Gràcia 
 
 
 
 
 

Mesura de govern del districte de Gràcia  / 29 de juny de 2016  

8 



Desplegament 2016-2018 

En el marc del Pla 

d’actuació del 
districte (PAD) de 

Gràcia es preveu 

l’obertura d’un ateneu 
al territori. 
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Les tres fases del desplegament 

- Fase  1 Definició: 

Pla estratègic i funcional. 

 

- Fase 2 Planificació:  

Inversions, obres i compra 

de maquinari. 

 

- Fase 3 Gestió:  

Obertura de l’Ateneu, 
treball als barris i execució  

dels programes. 
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Fase  1. Pla estratègic 

Aquest pla té com a objectiu la 

definició del marc estratègic del nou 

equipament.  

 

En primer lloc implica la identificació de 

les necessitats del territori (entitats, 

asso ia io s i iutada ia , ue s’ha  de 
traduir en la definició dels espais, 

processos i maquinari que haurà de 

tenir i que són motiu de la següent fase 

de treball: el Pla fu io al. 
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Fase  1. Procés participatiu 

El Pla estratègic s'ha concretat amb 

la realització d'un procés participatiu 

dins de les convocatòries ciutadanes 

pe  t e alla  el Pla d’A ió Mu i ipal 
PAM  i el Pla d’A ió del Dist i te 
PAD . E  a uestes eu io s s’ha  

convidat a entitats i associacions en 

funció de 3 eixos de treball: 

aprenentatge, apoderament i 

emprenedoria. 
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Fase  1. Prioritats 

Aquest Pla ha definit les següents 

prioritats temàtiques: 

- Col·laboració entre entitats, 

pote ia t l’Ate eu o  a pu t de 
trobada transversal. 

-Generació de complicitats entre els 

artesans i artistes del districte i 

l’Ate eu. 
- Donar resposta a un territori amb 

una diversitat important. 

- Foment de la col·laboració amb la 

Fundació Festa Major.  
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Fase  2. Planificació 

- Adequació de l'espai. 
 

- Redacció del projecte bàsic i 

llicència ambiental 
 

- Redacció del projecte executiu, 

aprovació inicial, exposició 

pública i aprovació definitiva.  
 

- Li ita ió i ealitza ió de l’o a 
 

- Inversió i compra del 

maquinari.  
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Fase  3. Gestió 

-Definició del model 

de gestió.  
 

- Execució dels 

diferents programes 

pedagògic, innovació 

social i famílies. 
 

- Apropament de 

l’ate eu al seu 
entorn. 
 

- Treballar en xarxa i 

amb la Xarxa.  
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- Promoció del treball 

interdisciplinari i intergeneracional.  



Ubicació: C/ del Perill número 8  

L’Ate eu de Fa i a ió 
del districte s'ubicarà 

a una antiga nau 

industrial. 

 

Superfície: 474 m2, 

dels quals 385 m2 

o espo e  a l’edifi i 
i 89 m2 a patis. 
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Cronograma 

- Reda ió de l’ava tp oje te: 
05/16-07/16 
 

- Redacció del projecte bàsic i 

llicència ambiental: 08/16-

01/17 
 

- Redacció del projecte 

executiu: 11/16-07/17  
 

-Licitació de l'obra: 05/17-

09/17 
 

- Inici de l'obra: 09/17 

- Fi al de l’o a: /  
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