
TROBADA 4 DE FEBRER DE 2010

1) Sobre l'associació Ateneu de Bétera

- Hem inscrit l'Associació al registre, amb els Estatuts i la Junta Directiva 
provisional. De moment tenim un NIF provisional.
- El dia 4 s'enceta la fase de captació de socis. És el moment d'omplir les 
fitxes d'afiliació i lliurar-les a l'Ateneu. La data prevista d'inauguració del 
local és al voltant de la Pastoreta, el 8 de setembre. Després de la inauguració 
podrem donar per tancada la primera fase de captació de socis. Les activitats 
de l'Ateneu començaran a partir de la tardor.
- Hem obert el primer compte corrent de l'Ateneu a la cooperativa de crèdit 
Crèdit València Caixa Rural, per les característiques de l'entitat i per la seua 
relació històrica amb la gent de Bétera.
- La primera assemblea es farà també cap al setembre; triarà/confirmarà el 
nom de l'associació,  triarà/confirmarà la junta directiva, i realitzarà canvis en 
els estatuts, si s'escau. 
- Hem triat el logotip, que ha fet Benjamí Carreres.

Benjamí Carreres, a qui el grup de treball va agrair públicament la seua dedicació  
desinteressada, va explicar als assistents el significat del seu logotip.

2) Sobre els socis i les quotes

- Les quotes que s'han suggerit, i que apareixen a la fitxa d'adhesió, s'han triat 
en funció de la previsió de despeses.
- A hores d'ara hi ha poc més de cent persones que han declarat interès en el 
projecte d'Ateneu, i que reben les nostres informacions. Una cinquantena han 
declarat la voluntat de satisfer la quota de l'entitat. Si es manté aquest 
compromís, en principi té viabilitat econòmica per començar. 
- Per tal de continuar amb la formalització de socis, el local de l'Ateneu obrirà 
els dimecres i els divendres, de 19.30 a 21.00. Els simpatitzants poden passar 
per a donar les fitxes d'afiliació, que també es poden lliurar personalment, als 
membres del grup de treball, i per correu electrònic.
- Els dimecres a les 19.30 es fan al local les reunions del grup de treball, que 
per descomptat són obertes a tots els interessats.  

A la trobada es van explicar àmpliament les quotes. La individual (individus), la familiar  
(unitats familiars), la reduïda (qui no puga satisfer les anteriors) i la lliure. Però deixant  
molt clar que les quotes són un suggeriment, i que la quota lliure permet aportar a  
cadascú segons la seua voluntat. Tothom pot trobar el seu lloc a l'Ateneu. 
Alguns dels assistents van aprofitar la trobada per omplir la fitxa. 

3) Sobre el local i el seu funcionament

- S'ha triat la Casa de l'Arc després d'una intensa prospecció de les possibilitats 
que oferia el mercat. El preu és de 400 euros mensuals, més despeses.
- Convidem a tots els simpatitzants que visiten el local i l'examinen amb 
atenció, totes les idees són benvingudes. Volem animar a la gent a que pense 
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en les possibilitats del local, i que participe de les tasques de condicionament.

Durant la trobada es van exposar les primeres idees de condicionament, i es va posar  
l'èmfasi en l'avinentesa de rebre aportacions en forma d'idees. El grup de treball de  
l'Ateneu va manifestar que les jornades de treball de condicionament del local poden ser  
molt importants per fer pinya. Es va convidar a tothom a la participació. A través  
d'InfoAteneu s'anunciarà els dies que s'anirà al local a treballar.
Amb la participació d'alguns simpatitzants es va establir un primer debat sobre el  
funcionament del local: “horaris fixos d'obertura? / només quan hi ha activitats?”.

4) Activitats i àmbits d'actuació

- El grup de treball va presentar les primeres propostes d'activitats, i els àmbits 
d'actuació previstos.
- La primera eixida de divulgació de l'Ateneu es farà amb un estand a la Fira del 
Comerç de Bétera, els dies 25, 26 i 27 de juny.

Sobre els àmbits d'actuació, es va presentar un resum en 8 àmbits: 
1) Comunicació (externa -web, revista, grups de correu- i interna) i noves tecnologies.
2) Medi ambient, sostenibilitat, mobilitat.
3) Infantil i juvenil.
4) Expressió artística (arts plàstiques, música, teatre, literatura, cinema, fotografia...).
5) Cultura, llengua i patrimoni.
6) Alimentació, salut i esports.
7) Interculturalitat, solidaritat i acció social.
8) Acció cívica (ciutadania, participació, etc...)

Es va presentar unes primeres activitats ja confirmades: eixides mediambientals (al llit del  
Túria), xerrada sobre la Festa de les Alfàbegues, activitats infantils, etc. Els simpatitzants  
van fer les primeres propostes: dos d'ells es van comprometre a realitzar un taller de  
teatre i a organitzar una secció de fotografia. 
També es va proposar, per part d'un simpatitzant, agilitzar la presència a internet. El grup  
de treball pensava esperar a la inauguració del local, el setembre, per fer-ho coincidir amb 
la nova 'dimensió pública' del projecte, però es considera una proposta interessant.

5) Participació en el projecte

- El grup de treball de l'Ateneu fa una crida a la participació dels simpatitzants 
en alguna de les moltes tasques que hi ha en marxa. 

Per exemple, la participació en el condicionament del local,  les reunions del grup de  
treball, l'elaboració d'un projecte d'activitat detallat, etc...
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