
«Els ateneus han fet gestió  
cultural des de sempre,  
però ara se li ha posat nom»
Abans que la gestió cultural tingués nom, els ateneus ja la practicaven. Organitzaven, coordinaven i racionalitzaven les 
activitats, els recursos i els espais. Ara aquesta tasca s’ha estructurat i professionalitzat i els gestors culturals ajuden a fer 
la vida més fàcil a les entitats públiques i privades. Però no hem d’oblidar la tasca prèvia que va permetre teixir l’entramat 
de gent i de projectes que han sostingut el país. La cultura ha de seguir naixent de la base i sembla que la crisi econòmica 
està donant visibilitat als ateneus i retornant la consciència del valor de la cultura.

Aquesta entrevista s’ha realitzat a El Círcol Catòlic de Badalona.

Núria Llorach, gestora cultural i directora de l’empresa Culturae,  
consultoria de gestió cultural, organització d’esdeveniments i comunicació

Text: Laura Casas / Fotografies: Toni Galitó
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Com definiries gestionar?
Gestionar és organitzar-nos, coordinar-nos, raciona-
litzar-nos. Jo no faria una definició tan clàssica, sinó 
que aplicaria més el que m’he anat trobant en el dia a 
dia. I diria que és posar una mica de seny al treball.

I què és la gestió cultural?
Sempre s’ha fet gestió cultural, el que passa és que mai 
li havíem posat nom. Des que ha entrat la democràcia 
i els municipis agafen la batuta de la gestió de les ac-
tivitats cultuals és quan es comença a parlar de gestió 
cultural pròpiament dita. Potser encara és més fre-
qüent des de fa deu anys, quan van sorgir els estudis i 
els màsters en gestió cultural. Però en el fons consis-
teix en aplicar aquests conceptes generals de la gestió: 
l’organització, la coordinació i la racionalització, a la 
cultura. Però insisteixo, tota la vida s’ha fet i ara se li 
ha posat un nom i s’ha professionalitzat. 

Els ateneus porten gairebé 200 anys fent gestió 
cultural?
Exactament, sempre s’ha fet, però ningú li havia do-
nat el nom. I sort d’aquesta tasca. Hi ha una evolució 
històrica que comença en les entitats com els ateneus 
i que, en entrar en joc el municipalisme, els ajunta-
ments es converteixen en un contrapunt a les entitats, 
i crec que és un contrapunt necessari.

Però aquest contrapunt s’ha anat estenent.
És cert que els municipis es van nodrir dels conei-
xements i les experiències de les entitats culturals. 
Molts tècnics municipals eren procedents d’enti-
tats i ateneus. I en un determinat moment els mu-
nicipis releguen  les entitats a un segon terme. Però 
crec que, amb l’actual moment de crisi econòmica, 
aquesta tendència s’ha relaxat i les entitats estan re-
cuperant el seu lloc, un lloc que no haurien d’ha-
ver perdut mai. És evident que no et pots menjar la 
societat civil, perquè estàs matant el nucli real de la 
cultura. La cultura ha de néixer des de la base, ha de 
sortir de les entitats.

Creus que va ser una invasió de competències?
Potser en alguns moments, sí. I les entitats es van 
sentir buides i desprotegides. Només el simple fet 
que sorgissin els centres cívics va ser un cop molt 

«Gestionar és 
organitzar-nos, 
coordinar-nos, 

racionalitzar-nos» 

dur per als ateneus. Ja la tenien feta, la xarxa de cen-
tres cívics. Però el problema més greu va arribar amb 
la duplicitat d’activitats. En el moment en què s’està 
oferint el mateix que els ateneus els estàs fent una 
competència. Potser seria més interessant la concer-
tació. I ara estem patint tots aquesta duplicitat de les 
xarxes.

Es fa una bona gestió de la cultura des de l’àmbit 
privat sense ànim de lucre?
Quan parlem de la professionalització, jo penso que 
és bona i necessària. Però tampoc crec que els ate-
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neus siguin amateurs 100%, és a dir, ells en el fons 
són professionals del seu àmbit. Les juntes són vo-
luntàries, no professionals, però tenen una responsa-
bilitat molt gran i a vegades es troben que necessiten 
el suport d’un tècnic, l’assessorament d’un gestor 
cultural.

Moltes de les entitats culturals de què parlem tenen 
més de 150 anys, i han sobreviscut. Aquest país ha 
evolucionat gràcies a la tasca de moltes d’aquestes en-
titats i amb la crisi tant de bo aprenguem a valorar de 
nou el paper d’aquestes entitats.

Quines eines i consells donaries a les entitats?
Primer de tot cal dir que no és una tasca fàcil, però 
no per això s’han de desanimar. És clar que, si es pot, 
és important intentar tenir el contrapunt d’un pro-
fessional. I també han de tenir molt en compte que 
les entitats necessiten modernitzar-se, adaptar-se als 
nous temps: la comunicació i les noves tecnologies 

són claus. Hem de partir del fet que els socis són qui 
bàsicament mantenen l’entitat, però hem d’obrir-nos 
al municipi també: que ens coneguin, que sàpiguen les 
activitats que fem, que hi participin. Les entitats no 
poden ser un espai tancat i per això comunicar bé és 
importantíssim.

Crec que tots som conscients que saber comuni-
car és bàsic.
Sí, però la comunicació no és prioritària. La veuen 
com una despesa en comptes de com una inversió. I 
és lògic, però han d’entendre que una bona comuni-
cació pot portar més socis, pot millorar la imatge de 
l’entitat i consolidar-la en la societat civil. S’ha de fer 
molta pedagogia en aquest sentit.

Com encaixaria un gestor cultural en una enti-
tat sense ànim de lucre?
El paper que pot tenir és de suport i ajuda. A través 
de les idees i el rumb que marqui la junta directiva pot 

«Les millores 
en comunicació 
no són una 
despesa, són 
una inversió» 
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Biografia

Barcelona 1975. Llicenciada en pedagogia per 
la Universitat de Barcelona, postgrau en Tèc-
niques de gestió d’empresa i Màster en Gestió 
Cultural també per la Universitat de Barcelona. 
Després de conèixer el món de la cultura des de 
diferents vessant, com a usuària, com a sòcia 
d’entitats, treballant al Màster de Gestió Cultu-
ral, al TNC, s’embarca en una aventura empre-
sarial, i crea Culturae, gestió cultural per a la 
societat i l’empresa, on desenvolupa diferents 
Projectes de comunicació, organització d’actes 
i gestió culturals per a entitats petites, mitja-
nes i grans, bàsicament relacionades amb el 
món de la cultura. www.culturae.cat -   
nllorach@culturae.cat - @Nuna_culturae

desenvolupar projectes i gestionar econòmicament i 
jurídicament, i fer la difusió cap a fora. I tornant al 
que deia abans sobre la comunicació, tenir un pla 
estratègic també és molt important. Perquè les enti-
tats necessiten tenir un camí marcat, un ordre en els 
objectius, i desenvolupar les activitats concretes per 
aconseguir aquests objectius, veure quines són les de-
bilitats i les fortaleses de cada entitat.

Com poden els ateneus millorar la gestió cul-
tural?
Racionalitzant tots els recursos, des dels econòmics 
fins als que poden aportar les persones amb les seves 
capacitats i inquietuds, els recursos artístics, els es-
pais amb què compten. I avui en dia s’han de tenir 
en compte també les noves fórmules de finançament 
com el micromecenatge, que està tenint molt èxit, 
i aportar idees noves com la comunicació, les rela-
cions públiques.

Com per exemple la iniciativa del Círcol de Ba-
dalona per recaptar diners per renovar el teló.
Aquest és un exemple excel·lent del que es pot fer 

amb imaginació i ganes. Convidar artistes a venir a 
actuar de forma gratuïta per una bona causa: renovar 
el teló del teatre. D’aquesta manera aconsegueixes 
no només l’objectiu principal, que és tenir finança-
ment per rehabilitar un espai, sinó donar visibilitat 
a l’entitat, obrir-la i atraure nous públics amb el re-
clam dels espectacles i de ser solidaris.

Per on passa el futur de la cultura?
Passa pel treball en xarxa. L’Espai A em sembla 
importantíssim com a iniciativa. Optimitzar re-
cursos, compartir programació. Això és el futur. 
I no és fàcil congeniar les característiques i les ne-
cessitats de cinc federacions amb les complexitats 
de cadascuna d’elles, però el resultat segurament 
és molt satisfactori. I la Generalitat ha facilitat i 
promogut la iniciativa i aquest ja és un primer pas 
de reconeixement de la necessitat de treballar en 
xarxa i de potenciar els ateneus també com a es-
pais.

Fa un temps vaig sentir el comentari: «i si uníssim 
els centres cívics en una xarxa?». I no s’adonen que 

«El futur de la 
cultura passa 
pel treball en 

xarxa, i l’Espai 
A em sembla 

una iniciativa 
excel·lent» 
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la xarxa ja estava creada, que ja tenien un munt 
d’infraestructures privades que funcionaven.

Però l’exclusivitat és un mal de tots, no només de les 
entitat, sinó dels programadors. No podem seguir per 
aquí, perquè si programo un espectacle a Barcelona i 
no el porto enlloc més, ens surt caríssim, a tots.

Hem perdut la noció del valor de la cultura?
Hi ha una contradicció: la cultura ha de ser accessible 
per a tothom, però gratuïta? Hem perdut el valor de 
la cultura. És a dir, tot té un cost i estem tan acos-
tumats a no pagar res que ha perdut valor. Com no 
comencem tots a entendre que la cultura té un cost, 
no anirem bé. Un preu simbòlic s’ha de pagar, perquè 
entre tots, amb bona fe, hem fet que es perdi el valor 
real, el que costa la cultura. 

Quin paper creus que han jugat aquestes entitats 
en conformar la societat civil actual.
El paper ha estat bàsic i fonamental en crear les ba-
ses del que tenim avui en dia. Han creat un teixit, 
un entramat de gent i de projectes que han sostingut 
aquest país. Ara potser no es valoritza tant la tasca 
de les entitats sense ànim de lucre ni els valors que 
imparteixen i que s’aprenen en un ateneu. Caldria 
tornar a donar-li importància a aquests valors, reva-
lorar la tasca de les entitats. I tenir molt en compte 
aquesta tasca a l’hora de crear un bon sosteniment 
cultural de la societat civil.

Però ara hem de veure la crisi en positiu. Perquè po-
sarà cada cosa al seu lloc i li donarà el valor i, fins i tot, 
el preu adequat a cada cosa.

«Hem de veure 
la crisi en 
positiu: posarà 
cada cosa al seu 
lloc i donarà el 
valor adequat 
a cada cosa»


