6 anys construint una altra Barberà
Un any més l’Ateneu de Barberà celebra el seu aniversari, i aquest abril de 2008 ja fem 6 anys.
Impulsar i consolidar un espai associatiu, cultural i polític que es basi en l’autoorganització,
l’autogestió i l’autonomia no ha estat una feina fàcil en una ciutat on no existia un projecte similar i
on la política municipal no estava pensada per adaptar-se a les necessitats del veïnat, sinó a
l’inrevés. En tots aquests anys el compromís i dedicació de les persones i col·lectius que s’han fet
seu l’Ateneu de Barberà han fet possible consolidar un espai de reunió i de treball per a entitats
barberenques; un espai de trobada per al veïnat; i un espai d’acció política i d’agitació cultural.
L’exemple més clar d’aquest compromís i dedicació és l’autoorganització de col·lectius que s’han
afegit a una primera presència en solitari de l’Assemblea de Joves de Barberà. Estem parlant del
Kol·lectiu de Dones de Barberà, de la Koordinadora de Grups de Barberà, del Col·lectiu
Rokotroglo-Rocòdrom de Barberà i de les persones que de forma autònoma participen activament
de l’Assemblea de l’Ateneu, sense oblidar la implicació d’integrants del centre social en projectes
polítics municipalistes com l’Esquerra Alternativa per Barberà. No diem que sigui faci coordinarnos des del respecte a l’autonomia de cada col·lectiu, però ho anem fent possible. Les
programacions d’actes i activitats que periòdicament s’organitzen també és un exemple de la
vitalitat del centre social, sense oblidar la presència a places i carrers de la ciutat i festes populars i
referencials de la ciutat. Creiem, des de la humilitat, que hem contribuït a donar més vida a la
ciutat i, també, que hem impulsat altres formes de pensar, de fer i d’actuar a Barberà. En tot cas, la
feina continua i aquest 6è aniversari volem celebrar que obrirem, definitivament i després de molt
de temps de treball i esforç col·lectiu i, també, de cessions solidàries de material, mobiliari i equips
informàtics, un nou espai i servei per al veïnat: el rocòdrom i la sala de reunions, de treball i estudi
amb ordinadors a la primera planta.
Com sempre, no volem deixar de banda el valor més preuat de l’Ateneu de Barberà, el de
l’autogestió, el de la persona, però el de la persona que s’implica amb altres persones per
transformar la realitat més propera, més quotidana. Granet a granet, estona sumada a d’altres
estones, redirigint el temps lliure, i a vegades el temps de feina, a fer Ateneu, donant rellevància
exclusivament al que poden fer les persones quan s’identifiquen amb uns valors i amb un territori.
A l’Ateneu de Barberà seguirem sense buscar diners i subvencions per fer les coses, ens
mantindrem fidels en prioritzar la suma persones per fer les coses, per fer possible somnis i
utopies. Així hem passat sis anys i així seguirem. Felicitats a l’Ateneu de Barberà i a tothom que ha
dedicat un moment a la seva vida en aquest centre social autogestionat i municipal, que ha
participat en algun dels actes i activitats o que ha tingut una estona per llegir les coses que
escrivim. Salut i Barberà!

Ateneu de Barberà
7 d’abril de 2008
Barberà del Vallès
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateneu de Barberà
Sant Pere 4 (Casc Antic)
08210 Barberà del Vallès
www.ateneubarbera.org
ateneu@ateneubarbera.org
Assemblea de l’Ateneu, cada dilluns a partir de les 20.30h

