Codi Ètic de L’ATENEU DIVERS
L’ATENEU DIVERS amb aquest codi ètic vol refermar davant de la ciutadania el seu
compromís de treballar, amb rigor i transparència, per la inclusió social i els drets de les
persones amb diversitat funcional intel·lectual, desenvolupant la seva activitat amb
honestedat i al mateix temps el compromís de servei a la transformació social i enfortiment
del teixit comunitari. En aquest sentit:
DECLAREM:
Els/les sotasignats com a part de l’equip tècnic actual de l’ATENEU DIVERS adoptem com a
compromís col·lectiu la defensa dels drets humans universals per damunt de qualsevol
interès personal i/o privat, i ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar perquè
es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic:
CODI ÈTIC DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DEL PROJECTE DE L’ATENEU DIVERS
1. El present Codi Ètic s'adreça a totes les persones que formen part i participen de les
activitats de l’associació ATENEU DIVERS. És propi del compromís de les persones
afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat.
2. Les persones que formen part del l’ATENEU DIVERS exerciran les seves responsabilitats
d’acord a la missió i visió de l’entitat. Tenen el compromís de participar en la consecució de
les finalitats associatives.
3. Promoure la participació interna i la metodologia assembleària i ateneista.
4. Retre compte a l’Assemblea de participants i a la Junta Directiva, com a mínim un cop a
l’any, del seu nivell de realització i del grau de desenvolupament, sota la base del
compromís de l'honestedat i de la transparència amb la finalitat de facilitar el seguiment del
projecte.
5. Continuar mantenint el criteri amb què els recursos que les administracions, d’altres
institucions i col·lectius posin al servei del l’equip tècnic, no podent ser utilitzats per a
finalitats particulars.
6. La responsabilitat de les persones que perceben una retribució per les hores, temps i
energia invertides en aquest projecte està justament acordada i no té cap finalitat de lucre.
7. Vetllar per la defensa del model ateneístic com a escola de vida i foment de la cultura
popular.
8. Vetllar perquè totes les activitats culturals i de formació organitzades i promogudes per
l’entitat tinguin com a principal objectiu l’empoderament de les persones particpants,
l’autodeterminació de les seves vides i la inclusió social del col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual dintre de la comunitat.
9. Donar suport a totes aquelles iniciatives i projectes que treballin per la justícia social i per
l’erradicació de la violència masclista en totes les seves formes i àmbits.

10.Defensar la cultura catalana, la cultura de la pau i la llibertat dels pobles oprimits del món.
11. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d'aquest codi ètic, seran traslladats a la
Junta Directiva i a una Comissió de mediació, que resoldrà d'acord al seu criteri. La
composició i constitució d'aquesta Comissió estarà regulada en els Estatuts de l’ATENEU
DIVERS.
12. Si la Junta Directiva considera convenient el cessament d'una de les persones que es
regeixen per aquest Codi Ètic, aquesta persona adquireix el compromís de dimitir de la seva
condició de membre de l’associació.
Les persones sotasignats, assumeixen com a propi els estatuts de l’associació de l’ATENEU
DIVERS, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi.
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