
«Elaborarem un Pla Estratègic 
per la Cultura on el fet ateneístic 
estarà molt ben tractat»
Lluís Puig (Terrassa, 1959) ha tornat al CPCPTC després de 10 anys per assumir-ne la direcció. Pocs me-

sos després de prendre possessió, ja ens avança alguns projectes interessants pels ateneus. Descobrim 

un nou Pla Estratègic per la Cultura o una xarxa d’arts escèniques amateus.

Aquesta entrevista s’ha dut a terme als Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
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Des de la Federació tenim clar que som un inter-
locutor vàlid, però per part nostra i de les enti-
tats federades El Centre ha de ser el nostre inter-
locutor únic amb l’administració?
Hi ha dos extrems. Tenim alguns agents cultural que 
per la seva tasca haurien d’estar trucant a 3 o 4 portes 
de l’administració. Això és feixuc i implica una inver-
sió d’energia i hores. Clar que, si és dolent tenir masses 
interlocucions tampoc no està clar si és bo tenir-ne un 
de sol. En tot cas, segons directrius del propi Conse-
ller Ferran Mascarell hem de modernitzar i agilitzar 
tràmits, apropant-nos a la fi nestreta única. Quan als 
ateneus hem tendit massa cap a l’aspecte tradicional i 
poc cap a la cultura associativa del moviment ateneís-
tic. L’any 2001 vaig marxar del centre que ara em toca 
dirigir i, en tornar, m’he trobat menys evolucions de les 
que esperava en el fet associatiu en si. En un moment on 
estan naixen nous models associatius i noves propostes, 
perviuen problemes de fa 11 anys. Municipis on l’ente-
sa entre el fet públic i privat no s’acaba de cohesionar... 

Si parla de relacions entre l’àmbit públic i àm-
bit privat, no s’hauria de revisar el Pla d’equi-
paments culturals de Catalunya (PecCAt) per 
solucionar els problemes que pot generar a les 
entitats històriques? Teniu previst fer-ho?
No ho tenim previst per que entenem el PecCAt com 
la foto fi xa d’un moment que es va fer sense un pro-
grama d’aportacions econòmiques darrere. Si tu fas 
una foto fi xa que no pots començar a aplicar i modi-
fi car amb inversió, allò sempre més serà una foto fi xa. 
Per tant, mentre no hi hagi diners per invertir en pla 
d’equipaments perdríem el temps fent modifi cacions. 
De fet, els mateixos creadors del Peccat han reconegut 
que el diàleg amb el món ateneístic no va acabar de ser 
prou fl uïd. Ara el que em sembla important és que els 
ajuntaments vegin la importància d’ateneus i entitats 
culturals per completar el seu mapa cultural propi. 

Demanem reconeixement a les entitats locals 
però no us resulta xocant que, des de la Generali-
tat, encara no s’hagi fet un reconeixement ofi cial 
al món ateneístic? Per exemple, amb els premis 
nacionals de cultura...
El que et puc dir és que, des de fa uns anys, la respon-
sabilitat de l’organització d’aquests premis correspon 

al CONCA. En l’entrega d’aquest any, uns dies abans, 
jo vaig fer aquesta mateixa refl exió a l’organització. 
A vegades ens oblidem del que tenim prop de casa 
i anem a cercar allò més exòtic i llunyà. Només puc 
dir-te que cal que sapiguem tots plegats quan s’obren 
i cal fer propostes pel reconeixement. Si no les fem, és 
fàcil que s’oblidin coses bàsiques. 

Parlem d’economia. No manca des de l’adminis-
tració passar de les bones paraules a la voluntat 
d’incentivar el sector tradicional i els ateneus 
com a motors econòmics i generadors de noves 
ocupacions?
Crec que tant en el món associatiu com en el de la 
cultura tradicional hem fallat en no tenir uns indica-
dors del volum econòmic que generem. Feina total, 
parcial, temporal, interna o externa... Cal tenir aques-
tes dades. Una cosa és que ho diguem però com de-
mostrar la riquesa que genera la cultura? Penseu que, 
en la situació actual, algú ens podria dir “esteu sub-

vencionant que uns diables tirin petards i jo no tinc 

feina?” Si algú entengués l’Aquelarre de Cervera com 
una subvenció a fons perdut tindria raó a queixar-se. 
Però podem demostrar que és el motor més impor-
tant pel turisme a Cervera durant tot l’any. Així els hi 
he demanat als diables de Cervera. Per que, si quan-
tifi quem el impacte econòmic, deixarem de parlar de 
subvenció per parlar d’inversió. 

Parlant de riqueses oblidades, dins el món ate-
neístic tenim moviments amateurs d’art, teatre, 
dansa, música... Aquests moviments han de per-
viure només de la vocació dels seus membres?
A mi m’agrada pensar que aquestes arts escèniques 
de clara voluntat amateur les podem agafar i tractar 
d’una forma actual i àgil per que assoleixin la màxima 
qualitat. Podem dir que en un futur immediat poden 
ser una de les millors eines per captar nous públics i 
aproximar la cultura a la població. I és que potser al-
gun membre d’un grup amateur pot esdevenir profes-
sional, però els valors que podem trobar per exemple 
darrera una banda de música de 50 o 60 persones va 
molt més enllà. Treball inter-generacional, compar-
tir experiències, fer cultura... Valors que superen una 
bona actuació i que, sumats a la qualitat d’un especta-
cle, si els promocionem poden motivar nous públics. 

«Mentre no hi 
hagi diners per 
invertir en pla 
d’equipaments 

perdríem el 
temps fent 

modifi cacions al 
PECCat»
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I com ho farem?
Doncs és el que ens agradaria fer aquests quatre anys 
entre Federacions i Centre. Si parlàvem abans de 
molts interlocutors, és lògic que ens interessi dema-
nar als àmbits federats que col·laborem per treballar 
en xarxa i crear xarxes. No em refereixo a crear més 
estructures que compliquin la velocitat de treball, 
sinó crear espais naturals on tots ens impliquem en 
projectes rellevants. No és una imposició del Centre 
sobre les federacions sinó donar-vos suport per facili-
tar les vostres iniciatives. 

En aquesta línia s’està parlant amb la FAC de la 
xarxa d’arts escèniques amateurs. És un projecte 
del qual podem parlar cara al futur?
Se’n pot parlar en el moment que ha estat un co-
mençar a llançar idees i veure que la cosa va prenent 
forma. No se’n pot parlar com un mandat obliga-
tori per la FAC o pel Centre. Tenim uns eixos de 
treball que volem engegar. Però encara no és un fet. 
El que hem fet és detectar una necessitat i proposar 
a la Federació que s’hi sumi com a nuclis de cultura 

de proximitat dins cada població. Creiem que són el 
lloc ideal per fer veure i viure aquesta xarxa d’arts 
escèniques amateurs. 

Entenent que estem en un moment que els re-
cursos són limitats, aquest treball conjunt en que 
es concretarà?
S’haurà de concretar en inversió, entenent que ho dic 
amb el projecte molt verd. Hem d’imaginar-nos que 
en un escenari d’aquesta xarxa, com que farà bé la seva 
feina i cada any augmentarà el públic, cada any es ne-
cessitarà menys inversió externa per fer-ho sostenible. 
I això permetrà, amb els mateixos diners, anar sumant 
nous espais que s’hi vulguin a. No és que sigui un pla 
per dir xifres concretes d’escenaris, artistes i inversió. 
Aquesta quantifi cació encara l’hem de fer, però la fi -
losofi a és que una banda de música, un esbart o coral 
tindran uns costos molt diferents si fan un sol espec-
tacle a si fan una gira en 15 o 20 espais. Hem d’aconse-
guir engrescar el públic amb preus tant populars com 
anar al cinema i, tenint en compte els aforaments dels 
espais escènics dins els ateneus, no és difícil d’imagi-

«Contemplant 
els espais 

escènics dins 
els ateneus, no 

és difícil que 
la xarxa d’arts 

escèniques sigui 
sostenible»
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nar que això acabi sent sostenible. Això entenent que 
la feina de les entitats, les federacions i la nostra prò-
pia no la quantifi carem. Si ho féssim no sortirien els 
números. Però, tenint en compte dedicació, ho tenim 
més bé que mai. 

Si parlem d’aquest voluntarisme, quines eines i 
projectes té en ment el centre per que la gestió 
dins les entitats es faciliti en l’actual situació?
És difícils que el centre digui quines medicines o so-
lucions podem donar per que som massa plurals en 
territoris i tipus d’associacions per trobar fórmules 
universals. Crec que les federacions sou les que po-
deu detectar aquestes necessitats. M’agradaria pensar 
també que en un moment de l’any distés com l’actual, 
cara a vacances, faltaria l’existència d’un cert campus 
on poguéssim conviure tots plegats una miqueta. No 
tant per fer grans ponències de refl exió profunda sinó 
per cercar eines immediates. A voltes anem tant de 
bòlit que t’esperes un any per fer una web i en un 
campus d’aquests els hi explicarien com fer-ho. Llocs 
on poder fer bullir l’olla i elaborar estratègies. Ha 
passat bastant el moment que nosaltres diguem el que 
fer i que sigueu les entitats les que digueu que cal i 
nosaltres ajudar a afl orar el treball en xarxa. 

El que podem treure com a conclusió és que el 
Centre ens diu “organitzeu-vos i després em ve-
niu a veure”?
No, no. El que vull es que el centre ens posem al vos-
tre servei per aquesta part feixuga d’organització. El 
dir “organitzeu-vos” és me’n rento les mans i això 
seria lleig. El que estic dient és que vull mirar d’incen-
tivar com facilitar sense complicar la vida ni la feina a 
ningú. Com ser facilitadors. 

Si des dels ateneus us diem estem disposats a tre-
ballar pel país, el país ens dirà que està disposat a 
treballar per nosaltres? 
A veure, això és un tema del conseller Ferran Mas-
carell i de nosaltres al darrera, com et pots imaginar. 
Però parlaríem de dos punts. Per un costat, es prepara 
un acord nacional per la cultura fet per grups polítics, 
administracions i sindicats. Però, a la vegada, de cara 
aquest estiu està en marxa l’elaboració d’un Pla Estra-
tègic per la Cultura, realitzat d’una manera transver-

«Molt aviat, 
potser abans 
de l’estiu, se 

us convidarà 
a treballar 

en el nou Pla 
Estratègic per la 

Cultura» 

sals, sectorials i territorials. No parlem de molts anys 
de durada per elaborar-lo sinó d’una fórmula clara i 
precisa. Com diu el Conseller, com ens hem d’imagi-
nar la cultura d’aquí a quatre anys per passar comp-
tes però també com ens la volem imaginar d’aquí deu 
anys. Si marquem línies a deu anys vista ja serà un 
gran èxit. En l’elaboració d’aquest pla estratègic pots 
tenir segur que el fet associatiu i ateneístic hi estarà 
molt ben contemplat i molt ben tractat per part dels 
propis protagonistes. 

Quan creus que el veurem?
Més que veure’l és quan us convidaran a començar-hi 
a treballar. Jo crec que serà molt aviat, abans de l’estiu, 
perquè ja s’hi porta setmanes treballant internament. 
Després, a veure si en 6 o 12 mesos podem tenir el 
Pla Estratègic acabat i executable. Això no vol dir que 
mentre s’elabori el document no puguem anar treba-
llant en els altres temes que hem parlat. No soc perso-
na d’esperar un any quiet. 




