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LA RELACIÓ AMB LA  
FEDERACIÓ D’ATENEUS

Miquel Andreu: Des de l’Ateneu Popu-
lar Garriguenc vam iniciar la relació amb 
la Federació accedint precisament a un 
servei, el jurídic. Estàvem redactant un 
conveni amb l’Ajuntament per la cessió 
d’ús del local que ocupem, i no sabíem per 
on anar, ni nosaltres ni el mateix Ajunta-
ment. I es pot dir que a partir d’aquí vam 
incorporar-nos a la Federació. 

Però la veritat és que, no sé si per la 
mateixa idiosincràsia de l’entitat, o perquè 
som molt joves, la relació ha estat poca. 
Crec que en el nostre cas és complicat sen-
tir-se part d’un moviment sent una entitat 
tan diferent respecte als ateneus històrics.

Carme Lloverol: Potser si assistíssiu a més 
trobades de les que organitza la Federació 

d’Ateneus, veuríeu que hi ha molta diversi-
tat d’entitats dins del moviment ateneístic 
i us sentiríeu més identificats. Crec que 
és molt important contactar amb altres  
entitats i que siguin d’altres llocs. En el 
nostre cas, per exemple, tenim una estreta 
relació amb la Federació, des que es va 
fundar. De fet, el Casino de Sant Andreu 
en som un dels socis fundadors.

L’any 1983, per iniciativa del president 
que teníem en aquell moment, ens vam 
fer socis. Després hi ha hagut alguna etapa 
en què potser no s’ha mantingut tant el 
contacte, però ara, recentment, l’hem 
recuperat i hem aconseguit algunes coses 
a través dels serveis i amb la tramitació 
de subvencions. I la veritat és que estem  
contents amb els serveis que ens donen.

Patrícia Linares: Des de la Societat 
L’Amistat de Cadaqués, no sé si les juntes 

anteriors havien contactat amb vosaltres, 
però en el nostre cas, sempre que hem  
trucat a la porta ens ha servit d’ajuda. Crec 
que el contacte varia en funció de la gent 
que tens a la junta. Si poden solucionar 
directament els problemes, no hi recorren 
tant, però quan estàs perdut la Federació 
és sempre un recurs. Crec que la FAC és 
un punt de referència a l’hora de gestionar 
i et dóna una certa tranquil·litat a l’hora de 
portar el pes de la responsabilitat que ens 
pesa a tots els dirigents d’una entitat.

Xavier Filella: Creiem que la tasca que fa 
la federació d’aglutinar les entitats del país 
és importantíssima, ja que acostumem a 
parlar de cultura, però la xarxa d’ateneus 
vertebra el país. També crec que hi ha una 
altra xarxa que vertebra el país, però que 
no és tant coneguda, que són els centres 
d’estudis, tot i que alguns ateneus també 
són centres d’estudis. Amb tot, són aquestes 

Convoquem quatre presidents d’entitats membres de la Federació d’Ateneus. Dos homes i dues dones, representants del 
territori català –Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona– i de la diversitat de les entitats i del moviment associatiu. Durant 
unes hores conversen amb el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, i la secretària de la 
Junta Directiva, Anna Pruneda, i comparteixen amb ells les seves necessitats, expectatives, pors, esperances i objectius, 
i intercanvien opinions sobre quin creuen que ha de ser, ara i en el futur, el paper de la FAC.

A continuació recollim algunes de les idees més interessants plantejades en una trobada organitzada al Centre de Lectura 
de Reus el setembre de 2013.

El Primer Congrés d’Ateneus es va convocar el 1911 al Centre 
de Lectura de Reus. Setanta-dos anys després se celebrava 
en aquest mateix espai el Tercer Congrés d’Ateneus, on de 
la petició de les entitats i amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat es decideix fundar la Federació 
d’Ateneus de Catalunya l’any 1983.

En trenta anys s’ha fet molt de camí, alguns dels objectius 
fundacionals s’han transformat i han evolucionat, altres, en 
canvi, segueixen vigents. 

Durant el 2013, la Federació ha dut a terme algunes  
activitats i actes centrats a commemorar aquesta efemèride. 
I una de les accions ha estat, precisament, convocar quatre 
representants d’entitats que ocupessin la presidència, dos 
homes i dues dones, un de cada part del territori català, en 
una trobada per parlar del passat, el present i el futur del 
moviment i de les necessitats i nous objectius que hauria 
d’adoptar la Federació en els pròxims anys.
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xarxes les que donen sentit a la cultura. Els 
ateneus tenen l’inconvenient que agrupen 
moltes activitats i objectius diferents. Però 
és bo que vagin sumant, i, en certa manera, 
la Federació, trenta anys després, té aquest 
repte d’aconseguir transmetre la idea que 
tots sumem i som vertebradors del país. 
Com a entitats culturals hem de reivin-
dicar el paper del moviment, perquè és la 
suma de moltes activitats.

Salvador Casals: Cada vegada treballem 
més per donar a conèixer a l’Adminis-
tració el grau de responsabilitat que 
assumim els ateneus respecte a la resta 
del teixit associatiu cultural català. La 
nostra tasca es fa dia a dia. No pot ser 
que l’Administració no pugui identificar 
aquest grau de responsabilitat: tenim 
patrimoni, canalla que fa activitats dins 
de les nostres seus. Creiem que una de 
les tasques que hem de fer des de la Fede-
ració és la de posar precisament en valor 

aquestes diferències que ens identifiquen 
i que, com bé dius, Xavier, a vegades 
aquesta diversitat sembla presentar-se 
com un inconvenient.

XF: Crec que hem d’aconseguir posar en 
valor el pes, les activitats i la vocació de 
servei de les entitats i dels ateneus a través 
de la Federació d’Ateneus. Perquè la tasca 
que fan les persones des de la seva vocació 

personal, sense buscar un guany econòmic 
i invertint el seu temps i les seves hores, 
és el que defineix la nostra cultura i el que 
ens identifica com a poble. Hem d’agrair 
la tasca que fa la Federació de cohesió i 
agrupament, que ens pot ajudar a canviar 
la visió externa del moviment que poden 
tenir des d’altres institucions.

MA: No sé si és perquè les comarques de 
ponent van a un altre ritme, perquè estem 
més aïllats, perquè hi ha menys entitats. 
I em pregunto, què passa a ponent amb 
les entitats històriques? És cert que en els 
darrers anys ens ha servit molt la visibilitat 
que ens heu donat amb un Premi Ateneu 
que vam guanyar, algun article a la revista 
Ateneus o alguna col·laboració pun-
tual. Però no sabem ben bé com donar-li  
sortida o com treure-li partit a la Federació.

SC: En el marc de l’elaboració del nou 
pla estratègic de la Federació, hem fet 

Patrícia Linares:

«La FAC és un punt 
de referència a 
l’hora de gestionar 
i et dóna una certa 
tranquil·litat a l’hora 
de portar el pes de  
la responsabilitat».
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una reflexió sobre els objectius de fa 30 anys, amb els quals la 
FAC va començar la seva tasca, i els que ens hem de plantejar 
a partir d’ara. Veient els objectius inicials, encara n’hi ha molts 
que continuen vigents. Però el que no pot ser és que encara avui 
hi hagi zones de Catalunya on no tinguem cap ateneu federat. 
Si volem ser representatius del moviment, hem d’arribar a tot 
arreu. I segurament hauríem d’estudiar què ha passat en algunes 
zones on el teixit associatiu ha desaparegut. Ens hem posat com 
a repte aconseguir arribar a més entitats, ja que en alguns casos 
les entitats de la zona, com possiblement passa a Ponent, potser 
no perceben la necessitat d’aquest treball en xarxa i de defensa 
dels interessos comuns. 

XF: Segurament moltes entitats no entenen per què s’han  
d’apuntar a la Federació d’Ateneus. I només els serveis que es 
presten ara mateix amb els assessoraments, la contractació de 
l’electricitat conjunta, les assegurances, l’ajuda amb les subven-
cions, ja són raons de pes per federar-se. Penso que s’hauria de 
reforçar la comunicació i posar en valor aquests serveis, perquè hi 
ha una part d’ajuda en la gestió que és molt útil i que potser passa 
desapercebuda, i que pot ser molt interessant més enllà de la força 
que comporta el fet d’agrupar-se.

SC: D’altra banda també estem intentant que el retorn cap a les 
entitats federades sigui major per reforçar i valoritzar aquest 
fet d’estar federat. Òbviament creiem que les entitats han de 
pagar una quota, si no, seríem 100 % dependents de l’Adminis-
tració i això ens debilitaria molt. Però també hem de ser capaços 
de donar el màxim de retorn possible a la quota. Ja sigui a  
través de negociacions indirectes, com poden ser la contractació 
elèctrica o les assegurances, o bé de forma directa, com són els 
Premis Ateneus, l’Espai A, el programa Impulsa’t, que fan que 
l’entitat pugui tenir un retorn econòmic directe per a la seva 
activitat. Ara estem treballant aquestes línies.

Carme  
Lloverol
Presidenta de la Societat 
Casino de Sant Andreu de 
la Barca.

Com creus que la Federa-
ció pot ajudar les entitats 
i el moviment ateneístic?

Necessitem que la Federació exerceixi una funció de  
lideratge. Tot moviment requereix un líder i penso que 
aquest paper l’ha de fer la Federació marcant-nos unes 
directrius i unes línies a seguir en l’actual context social 
i econòmic.

Actualment quins creus que són els principals reptes de 
les entitats? 
Un repte en comú que tenim la majoria d’entitats és 
aconseguir que la gent jove s’involucri en la gestió i les 
activitats de les entitats. Necessitem anar endavant i això 
ho ha de fer la gent jove  amb el recolzament dels que ja 
no ho som tant.

Fortaleses i debilitats del moviment ateneístic.
Crec que podria definir les fortaleses com l’esperit de 
lluita i la dedicació que ens varen ensenyar els pares i 
avis. El recorregut històric que portem a l’esquena.

I en quant a les debilitats, ara mateix els entrebancs que 
trobem per poder tirar endavant i  l’haver de competir 
amb les administracions. La competència que en alguns 
casos ens han fet i que ha suposat que perdéssim massa 
associativa. I les traves a nivell normatiu i legislatiu que 
dificulten que seguim avançant dia a dia.

Creus que la societat civil i l’administració reconeixen la 
importància històrica dels ateneus?
Penso que no, perquè la major part de la societat civil 
i de l’administració actual desconeixen aquesta història. 
Avui en dia qui entra a formar part d’una entitat no ho fa 
per la seva història o perquè la seva família sempre ha 
estat membre de l’entitat, si no perquè algun dels serveis  
o activitats que s’hi fan els interessa. S’ha perdut el  
reconeixement i el sentiment de pertinença.

Entitat:  Societat El Casino

Població:  Sant Andreu de la Barca

Any de fundació:  1879

Número de socis:  318 

Breu història:  L’entitat va néixer com a cafè i sala 
d’espectacles. En els seus inicis va comptar amb una 
coral i amb la programació de sessions de ball  
i teatre. 
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LA DISTÀNCIA GEOGRÀFICA,  
LA TERRITORIALITAT

Anna Pruneda: Des de la Federació ens 
preocupa especialment que les perso-
nes que esteu associades pugueu tenir 
aquesta sensació que la distància és un 
problema. Tot i que les telecomunicaci-
ons ens fan la vida més fàcil i permeten 
una proximitat virtual i resoldre molts 
dels problemes a través del correu 
electrònic o el telèfon. El que també 
és important és que ens creguem que 
som importants i que la Federació ha 
de lluitar per aconseguir un reconeixe-
ment col·lectiu.

MA: També s’ha de potenciar la relació 
amb les entitats veïnes. Si a la comarca 

veïna hi ha un ateneu, segurament crearà 
més xarxa i serà més útil això que no pas 
una centralitat amb Barcelona.

SC: Abans comentàveu que potser no 
us sentiu molt identificats amb la Fede-
ració. Quins canvis creieu que serien 

necessaris per ajudar a sentir-vos iden-
tificats amb la Federació?

MA: Potser va lligat al concepte de patri-
moni. Les entitats estan vinculades a un 
edifici, un teatre o un espai. I aquest és 
el topall que ens diferencia a nosaltres, 
l’Ateneu Popular Garriguenc. Perquè 
som una entitat amb un concepte dife-
rent: nosaltres naixem amb la intenció 
de vertebrar la comarca, ja que era una 
mancança que teníem i que encara hi és 
i volíem trencar la imatge del que era un 
ateneu de capital de comarca. I tot i que 
la majoria de gent de la Junta érem de 
les Borges, es va fer un esforç per des-
centralitzar, fins i tot, les reunions de 
junta i fer-les en un municipi diferent 
cada vegada. I en l’actual Junta hem  

Xavier Filella: 

«La tasca de cohesió 
i agrupament que 
fa la FAC ens pot 
ajudar a canviar la 
visió externa del 
moviment».
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aconseguit que la gent de les Borges siguem minoria. De les 8 o 
9 persones, només 2 són de les Borges.

Sentim que hem aconseguit trencar amb la imatge de l’Ateneu de 
les Borges centralitzat, però a la vegada és una dificultat logística 
afegida, perquè no comparteixes amb la Junta el dia a dia. I el fet 
que hi hagi tants municipis també fa que les activitats s’hi facin 
cada un o dos anys i això també ens és una llosa a l’hora de fer que 
la gent se senti part de l’ateneu i se’l faci seu.

XF: Pensa que sou un ateneu molt jove, només vint anys, i han 
hagut de passar dècades perquè es pogués consolidar com a tal el 
Centre de Lectura i, com nosaltres, tantes altres entitats.

PL: És evident que s’ha d’evolucionar en el temps. A Cadaqués 
va començar com una entitat benèfica que oferia assistència a les 
famílies. Ara, en canvi, és una entitat cultural dinàmica. Hem  
aconseguit preservar el patrimoni i mantenir-lo viu, que aquell  
edifici estigui ple de gent i d’activitats.

MA: Les opcions que us donen el fet de tenir un edifici de propietat 
i un bar, per exemple, ja és un avantatge. Nosaltres, pel fet d’estar 
en un espai de titularitat municipal, no podem pas comptar-hi, a 
tenir un bar. És una dificultat important de base no tenir un espai 
de referència.

XF: Però és important que mantingueu l’esperit inicial, perquè això 
és l’essència de la vostra entitat. Aquí al Centre ho hem intentat i, 
amb canvis i evolucionant, evidentment, hem aconseguit que més 
de 150 anys després l’esperit sigui encara el de transmetre coneixe-
ments, el de formar.

Patrícia 
Linares
Presidenta de la Societat 
l’Amistat de Cadaqués.

Com creus que la Federa-
ció pot ajudar les entitats 
i el moviment ateneístic?
Crec que la Federació 

ja ajuda. Ens assessora i ens soluciona aquells dubtes i  
problemes que li plantegem. Som nosaltres, ses entitats 
que ens oblidem de demanar ajuda a la Federació.

Actualment quins creus que són els principals reptes de 
les entitats? 
No es tracta de competir, però han sorgit nombroses enti-
tats que fan propostes i dinamitzen, així doncs organitzar 
activitats amb un bon resultat de públic és complicat. A 
les poblacions petites  s’ha de consensuar en el calendari 
per evitar duplicitats a les agendes.

Fortaleses i debilitats del moviment ateneístic.
La nostra fortalesa és el patrimoni cultural. Formar part 
de la vida del poble activament. Ja sigui acollint esdeveni-
ments com proposant-los. 

Als ulls de molta gent els ateneus són entitats obsoletes. 
Hem hagut de adaptar-nos als canvis i en ocasions oblidar 
algunes de les causes que ens havien fet néixer. Cal fer 
bones campanyes de difusió per donar a conèixer l’entitat 
com a part important del motor cultural de l’entorn.

Creus que la societat civil i l’administració reconeixen la 
importància històrica dels ateneus?
No. La majoria de la gent, i sobretot els més joves,  
desconeixen l’origen dels ateneus i la trajectòria que ens 
ha portat fins el dia d’avui. Per a segons quins tràmits som 
una entitat privada i per a segons quins altres un casal 
d’entitats. 

Entitat:  Societat L’Amistat

Població:  Cadaqués 

Any de fundació:  1857

Número de socis: 322

Breu història:  L’entitat va néixer com a mutualitat, 
però amb les anys aquesta funció va desaparèixer per 
donar pas a una associació cultural. 
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CLL: Ara el temps també passa molt de 
pressa, i vosaltres que acabeu de comen-
çar, com qui diu, voleu veure resultats 
ja. És anar marcant-vos objectius a curt 
termini i valorar el que s’ha anat cons-
truint i consolidant. Teniu un avantatge, 
que és que teniu contacte amb un seguit 
de municipis i entitats, cosa que nosaltres, 
per exemple, que estem a Sant Andreu, no 
ens passa. No tenim pràcticament relació 
amb les entitats veïnes, que també estan 
federades. Ens trobem puntualment en 
alguns actes de la Federació, però res més.

SC: Suposo que teniu un plus de  
dificultat afegida. Les entitats anem 
fent el dia a dia i de tant en tant assolim 
un nou repte. Però clar, el que esteu fent 
vosaltres és constantment un repte: la 
vertebració comarcal, la presència al 

territori sense tenir un punt de referèn-
cia. I per a la gent que forma part del 
projecte ha de ser un desgast constant el 
fet d’estar sempre assolint aquest repte. 

MA: Sí, i aquest fet que la gent no se’l 
senti com a propi està dificultant el relleu. 
Ara ja tocaria fer canvi de junta, però no 
trobem persones que hi vulguin entrar. 
Precisament per ajudar a prendre consci-
encia de la feina feta en aquests vint anys, 
estem preparant un llibre que sortirà ben 
aviat, on recollim totes les accions, la  
història, l’evolució de l’entitat. On es pot 
veure la feina feta i esperem que sigui un 
revulsiu per animar la gent a formar-ne 
part. I, sobretot, animar la gent jove!

CLL: I ho dius tu que ets jove! Imagina’t 
els que no som tan joves, el que ens costa.

Entitat:  Ateneu Popular  
Garriguenc

Població:  Les Borges Blanques

Any de fundació:  1993

Número  de socis:  195

Breu història:  Entitat d’abast 
comarcal que des dels seus 
inicis actua per la defensa dels 
interessos de la comarca i del 
país.
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Miquel Andreu
President de l’Ateneu Popular Garriguenc de les Borges Blanques.

Com creus que la Federació pot ajudar les entitats i el moviment  
ateneístic?
Crec que caldria posar més èmfasi en promocionar els serveis existents. 
Caldria aconseguir que la Federació es fes molt present per ser un dels 
primers agents a qui recórrer. I en quant a moviment, visualitzar el  
nombre i diversitat d’entitats que en formen part quan es pugui, ja sigui 
fent arribar la revista a més racons (als ajuntaments dels municipis que 

compten amb ateneus federats, per exemple, entitats juvenils, mitjans de comunicació), ja sigui buscant 
més seguidors a les xarxes socials, avui per avui encara poc explotades.

Actualment quins creus que són els principals reptes de les entitats? 
En general, crec que ens trobem davant d’un nou paradigma, en què el compromís associatiu ja no és 
reconegut ni atractiu. La manera de participar en els assumptes col·lectius, tradicionalment vehiculada 
a través d’entitats, avui és una altra i difícilment entren noves fornades al món associatiu, amb algu-
nes excepcions. Això fa que el principal repte sigui el relleu al capdavant de les associacions, per una 
banda, i l’adaptació a noves maneres de participar, per una altra. En el cas particular de l’Ateneu Popular  
Garriguenc, a part del que hem comentat, continuem amb el repte del primer dia: esdevenir, a ulls de la 
comarca fora de la capital, un agent de vertebració i de transformació. 

Fortaleses i debilitats del moviment ateneístic.
Com a fortaleses, la història, el patrimoni, el sentiment de pertinença i l’espai social. La història, per haver 
sabut o pogut mantenir un fil històric des dels moments fundacionals, amb el bagatge cultural que això 
suposa. El patrimoni, pel valor que pot tenir en si mateix, per la visibilitat que dóna a les entitats i per 
l’autonomia a l’hora d’organitzar activitats o de no dependre de l’Administració local de torn. El sentiment 
de pertinença, per disposar d’una massa social identificada amb un projecte, un nom i un espai. I l’espai 
social, entès com a cafeteria/bar pot semblar un tema menor però que configura un espai de relació infor-
mal fonamental per al contacte entre persones i col·lectius, per teixir complicitats, per generar identitat, 
per difondre allò que es fa. 

Com a debilitats, la manca de relació entre els mateixos ateneus, fins i tot entre els del voltant, que  
complica la visualització global com a moviment; la mitjana d’edat que sol encapçalar les entitats; la visió 
que pot tenir una part de la societat, especialment la més jove, de ser associacions antiquades; i la falta, 
en general, d’esperit crític i transformador, més enllà de programadors d’activitats o gestors d’un espai, 
crec que cal fer un pas més i esdevenir una veu de reflexió crítica del municipi i l’entorn. 

Creus que la societat civil i l’administració reconeixen la importància històrica dels ateneus?
No. I potser fins i tot més l’Administració, en tant que s’hi relaciona i ho coneix i, en certa manera, n’ha 
de vetllar, que la societat civil, que en pot viure completament al marge. Ens trobem en èpoques de canvi, 
fins i tot de refundació del país, i seria bo que els ateneus es mullessin a l’hora de denunciar o proposar, 
ja sigui en clau nacional, ja sigui en clau local. Ser agents actius en la definició del model de país i del 
model de poble o comarca és el que ens pot fer tornar a posar al mig de les inquietuds de la gent. 
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XF: El que deia la Carme abans és molt 
important. Cada entitat té el seu objec-
tiu i més enllà de compartir experiències 
acostumem a centrar-nos en la nostra 
entitat. I des de la Federació és impor-
tant que es faci la feina de posar en comú 
les experiències, perquè per a nosaltres 
mateixos és molt complicat. Tothom es 
pot beneficiar dels serveis que dóna la 
Federació. 

LES TROBADES AL TERRITORI
SC: El fet aquest, que pogués haver-hi 
una trobada un cop l’any d’ateneus  
propers us semblaria interessant?

PL: No és el mateix baixar a Barcelona per 
fer una trobada que baixar a Girona. Tots 
tenim la nostra feina i la compaginem amb 
la nostra tasca a l’associació.

SC: I quin seria el contingut que us faria 
anar fins a Girona, per exemple, a fer 
una trobada de la Federació?

PL: Crec que seria interessant trobar-se 
i fer un balanç, recordar quins serveis 
tenim, fer una presentació de les novetats, 
de les subvencions, explicar els projectes. 
I potenciar que les diferents entitats fede-
rades entrin en contacte i comparteixin 
experiències.

MA: Jo també crec que és interessant 
conèixer les activitats de les entitats, què 
fan, qui són, quins objectius tenen. I fer 
una reflexió en clau territorial, no tant en 
funció del municipi, sinó de la comarca, de 
la vegueria si ho preferim. Què volem que 
sigui, què volem que esdevingui. Poden 
sortir iniciatives molt interessants.

SC: El que ens passa a la FAC moltes 
vegades és que tenim el contacte amb 
les persones de les juntes, però quan 
aquestes marxen, si el traspàs no es 

fa correctament, aquella nova junta  
potser no s’involucra amb la Federació, 
o fins i tot es donen de baixa. I a vegades 
ens ha passat que anys després recu-
perem entitats, perquè la nova junta 
creu important federar-se de nou. La  
continuïtat de les entitats depèn doncs 
de les juntes directives.

LA PROFESSIONALITZACIÓ
XF: Teniu estudiat des de la Federació la 
quantitat d’entitats professionalitzades? 
Nosaltres som conscients que segura-
ment som un cas atípic, perquè tenim 
25 persones contractades i estem molt 
professionalitzats. De fet, els membres 
del consell directiu som els únics que no 
cobrem.

SC: Aquest any és la primera vegada que 
hem publicat un anuari. Una eina que 
creiem que és bàsica com a federació, 
tant per a nosaltres, per poder veure què 
està passant, com per a l’Administració 
i les entitats, per adonar-nos del pes que 
teniu.

XF: Penso que és interessant tenir en 
compte una certa professionalització 
per millorar la gestió del dia a dia de les  
entitats. Un mínim.

AP: El que sí que em consta és que les 
entitats que s’han plantejat fer un pla 
estratègic o que busquen fer canvis 
substancials en el funcionament de l’en-
titat sempre s’acaben plantejant aquest 
repte de la contractació. I hi ha un gruix 
important d’entitats que estan fent 
aquest procés. Però clar, tot depèn de la 
dimensió de l’ateneu.

SC: Bàsicament, nosaltres podríem dir 
que tenim tres tipus d’ateneus federats. 
L’ateneu rural, que fa una funció bàsi-
cament de punt de trobada del poble en 
què hi ha un cafè, on veure els partits, 
on segurament s’aglutina també alguna 
associació del poble, i que per la seva 
situació no podrà créixer massa i on la 
professionalització no té cabuda.

D’aquí ja passem als ateneus mitjans, 
que són els que es plantegen aquests can-
vis o reptes. Són poblacions més grans 
on l’ateneu té més espais, més seccions i 
més infraestructures, i la junta ja ha de 
començar a buscar suports externs per 
poder portar el seu dia a dia. 

I ja passem als ateneus grans, que 
mouen capitals importants i estan  
professionalitzats i compten amb un 
equip tècnic que fa funcionar l’entitat 
segons les directrius de la junta.

Els que estan en el debat de la profes-
sionalització són els d’aquesta franja. 
Juntes que volen treure més rendiment 
d’un espai i que amb el temps que tenen 
no poden dinamitzar. Per aquest motiu 
entren en joc els tècnics.

La disposició d’espais també determinarà 
aquest pas cap a la professionalització, si 
només tens un bar, per molta iniciativa 
que tinguis, no podràs fer activitats. Es 
pot superar el relleu generacional, tenir 

Miquel Andreu: 

«Crec que hem de 
treballar el concepte 
de soci militant. 
Que, encara que no 
sigui usuari dels 
serveis, es cregui 
en l’entitat i la tasca 
col·lectiva».
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moltes ganes i un bon projecte, però, 
si no té un lloc on dur-lo a terme, serà 
complicat que faci més del que ja ha fet.

LA RELACIÓ AMB LES ADMINIS-
TRACIONS

SC: Coneixem casos d’entitats que, 
a causa de la necessitat de rehabili-
tar un espai, han accedit a convenis de  
col·laboració amb els ajuntaments. 
Aquests convenis feien possible recupe-
rar potser un teatre, però és important 
no renunciar a conservar un espai de 
trobada per a les seccions, ja que moltes 
vegades són les que sostenen l’entitat.

Crec que, com deia l’Anna, és important 
que tingueu un pla estratègic per poder 

valorar d’on venim, què som ara mateix 
i cap on volem anar.

XF: I creus que tots hauríem de tenir  
convenis, més que demanar subvencions?

SC: Crec que s’han d’analitzar les  
dinàmiques locals de cada entitat. Hi ha 
hagut llocs on l’entitat ha estat tradici-
onalment enfrontada amb l’ajuntament 
i, per tant, s’ha polititzat. En altres casos 
la relació ha estat col·laborativa.

XF: Jo crec que moltes vegades no queda 
prou clar que som entitats privades amb 
una vocació de servei públic.

SC: Seria ideal que poguéssim tenir  
convenis plurianuals que permetessin a les 

entitats dur a terme projectes i activitats 
amb dos anys de marge i desenvolupar la 
seva activitat amb una certa tranquil·litat.

Però venim d’on venim i hem d’enten-
dre que abans teníem el monopoli de 
les activitats culturals. Si es volia fer 
alguna activitat, s’havia de passar, sí 
o sí, per l’ateneu i, a més a més, ser-ne 
soci. En el moment en què el panorama 
s’obre i entren en joc els ajuntaments, els  
ateneus perdem aquesta exclusivitat. Hi 
ha entitats que s’han sabut adaptar a 
aquesta nova realitat i s’han obert. 

Però altres entitats s’han tancat, viuen 
de lloguers o del seu patrimoni i no 
tenen cap necessitat d’obrir-se, i encara 
n’hi ha d’aquestes.

t a u l a  r o d o n a
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CLL: Jo crec que seria interessant que 
part de l’energia que destina la Federació 
per reivindicar davant de la Generalitat 
es destinés també a lluitar davant de les 
administracions locals. Perquè són els 
nostres interlocutors directes, i necessita-
ríem un suport per, quan nosaltres anem a 
visitar-los, poder presentar-nos amb l’aval 
de la Federació. Buscar algun sistema per 
aquesta banda.

PL: O amb els departaments de cultura 
dels ajuntaments.

SC: Potser no ho hem explicat com a 
servei, però sí que és cert que quan ens 
ho han demanat ho hem fet, però altres 
vegades ho hem ofert i no ens ho han 
acceptat. Sobretot perquè hi ha una certa 
por a enfrontar-nos als ajuntaments.

MA: Nosaltres ens hem trobat que a la 
comarca, durant molt de temps, sempre 
hi ha hagut un govern monocolor i, quan 
entres en un terreny on demanes, perquè 
creus que a la comarca li fa falta alguna 
cosa, en comptes de recolzar, ho veuen 
com un atac, perquè ells són els destinataris 
de la reivindicació.

SC: El que intentem a vegades, si no 
podem actuar directament davant  
l’Administració, és donar eines a l’enti-
tat perquè ho pugui fer ella. Per exemple: 
en el cas de l’exempció de l’IBI, donem 
informació a l’ateneu i expliquem com 
s’ha aconseguit en altres llocs per tal de 
tenir aquests antecedents a l’hora d’anar 
a parlar amb el regidor de torn. 

ELS SOCIS
PL: Un tema important per a la nostra 
entitat és el tema dels socis. Podríem dir 
que hi ha dos grans grups: el soci passiu, 
que paga la quota, però no s’implica direc-
tament ni indirectament amb l’entitat, i el 
soci crític o actiu, que participa i que, en 
cas de no poder assistir a un acte o activitat, 
es disculpa fins i tot. Però afortunadament 
estem mantenint el nombre de socis.

Carme Lloverol: 

«Com més força 
tingui la Federació, 
més forts serem 
també com a 
moviment».
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SC: És complicat, perquè, a mesura que es va reduint la massa 
base social, tens més necessitats econòmiques, has de pujar la 
quota, i el soci que és actiu i que, per tant, té un retorn, seguirà 
pagant. Però arriba un moment en què el soci que no participa 
dirà que deixa de pagar aquesta quota altruista per no participar 
en cap activitat.

XF: Nosaltres hem aconseguit mantenir-los, però és molt difícil, 
perquè se’ls ha d’oferir moltes activitats perquè no es donin de 
baixa.

MA: En el moment en què vam crear l’ateneu, es van fer molts 
socis de forma molt ràpida, ara el problema és augmentar i estem, 
fins i tot, reduint el nombre de socis. Tenim també el problema 
que, quan s’inscrivien els socis, no es demanaven ni el telèfon ni el  
correu electrònic, perquè estem parlant de fa vint anys. Per tant, 
una necessitat bàsica que tenim ara és recuperar el vincle amb el 
soci. Enviar-los la informació, contactar amb ells. I no sabeu la 
feinada que ha suposat buscar correus electrònics i fer trucades 
a telèfons fixes que no existeixen. Pagàvem un munt de diners de 
retorns de quotes, perquè no s’havien actualitzat els números de 
compte. I ara estem posant una mica d’ordre, però, en realitat, 
encara hi ha moltíssima feina a fer. 

PL: Nosaltres ara, afortunadament, estem augmentant en socis 
joves, el gran es va perdent, perquè va desapareixent, però els joves 
s’apunten, perquè oferim gran varietat de cursos i tallers. Però el 
que crec que fa que no baixem és el fet que cuidem els socis. Per 
exemple: els felicitem per l’aniversari. Reben una postal amb la 
felicitació i he de dir que és un detall que es valora molt!

Xavier 
Filella 
President del Centre  
de Lectura de Reus.

Com creus que la Federa-
ció pot ajudar les entitats 
i el moviment ateneístic?
És important mancomunar 

serveis de tot tipus (culturals, socials, jurídics, organit-
zatius) i defensar la Federació com una xarxa cultural de 
primer nivell del territori.

Actualment quins creus que són els principals reptes de 
les entitats? 
Per les entitats és important consolidar un mínim d’estruc-
tura i oferir serveis actius. Al Centre de Lectura lluitem per 
mantenir l’estructura professional que ens permet donar 
servei diari i garantir els importants fons bibliogràfics,  
l’arxiu i el fons d’art constituït en 154 anys d’història. 

Fortaleses i debilitats del moviment ateneístic.
La voluntarietat i el lliure pensament és la millor forta-
lesa del moviment ateneístic però cal ser autocrítics amb 
el que fem. Hem de millorar la nostra funció  i ampliar 
la participació de tota aquella gent que pugui donar més 
contingut cultural a l’entitat.

Creus que la societat civil i l’administració reconeixen la 
importància històrica dels ateneus?
Penso que cal ser proactius en la difusió i recordar amb 
insistència el  gran valor que aporta al país la xarxa 
d’ateneus i demanar un reconeixement conjunt pel que 
representem tots plegats. Només la cultura ens identifica 
com a poble i la xarxa d’ateneus n’és el millor exemple. 
Hauríem d’aconseguir un institut públic de suport, de 
la mateixa manera que l’Institut Ramon Muntaner dóna 
suport a la Coordinadora dels Centres d’Estudi de Parla 
Catalana,  per tal d’estructurar i poder decidir polítiques 
comunes. 

Entitat:  Centre de Lectura 

Població:  Reus 

Any de fundació:  1859

Número de socis:  2000

Breu història: L’entitat va néixer amb la voluntat 
d’alfabetitzar i ensenyar a llegir a la població obrera i 
a les capes més desfavorides de la societat.
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També editem cada sis mesos uns butlle-
tins en paper que imprimim a la mateixa 
entitat i són molt senzills. D’aquesta 
manera expliquem què hem fet i les  
propostes que tenim, però sempre deixem 
oberta la possibilitat que els socis diguin la 
seva i proposin.

El que estem fent últimament és treure cert 
rendiment als estrangers que vénen i hem 
organitzat cursos d’intercanvi de conversa 
en francès. Hem hagut de fer una inversió 
d’una cafetera, però ha sigut un èxit!

XF: Del concepte de soci hauríem de par-
lar-ne molt, perquè hi ha hagut un canvi 
de perfil molt important. Els nous se’n 
fan pels serveis que se’ls ofereixen, i molt 
pocs per mantenir una tradició de l’avi o el 
pare que ja ho eren. Però mantenir la base 
social és molt complicat. Jo considero que 
són socis tots els habitants de Reus, perquè 
estem oberts a tothom. Però el concepte 
de socis usuaris és diferent: aquests són els 
que venen i paguen per ajudar-nos a man-
tenir l’entitat. S’ha d’eliminar el concepte 
de soci tancat, perquè això ja no existeix.

I, a la vegada, és complicat arribar a aquest 
equilibri entre l’obertura i el manteni-
ment de socis. Perquè fer-ho tot gratuït és  
complicat; la gent ha de ser conscient que 
hi ha una sèrie de costos que s’han de 
pagar i, per tant, hem d’assumir que s’ha 
de pagar la quota.

SC: L’èxit seria que quan un soci nou 
entra a l’entitat per fer una activitat, no 
només gaudís d’aquest servei, sinó que es 
mantingués associat, perquè li interessen 
altres activitats i perquè, a més a més, 
entén el concepte de ser soci d’aquella 
entitat. Però això implica una gran tasca 
de treball col·lectiu per part de l’enti-
tat, donar informació i dedicar hores de 
feina per mantenir aquests socis.

XF: I nosaltres, els ateneus, tenim un han-
dicap afegit, i és la diversitat d’activitats 
que duem a terme. Si vas a un club esportiu, 
per exemple, i penso en el Reus Deportiu, 
ells tenen un munt de socis, però ofereixen 
una cosa molt concreta. Nosaltres hem de 
reivindicar el paper que tenim i fer valer el 
carnet de soci. Perquè ara mateix, si alguna 
persona que no és sòcia entra a l’entitat, 
nosaltres no podem controlar-ho, i, si pot 
entrar sense ser soci, quina necessitat té de 
fer-se’n?

MA: Crec que hem de treballar el concepte 
de soci militant. Que, encara que no sigui 
usuari dels serveis, cregui en l’entitat i la 
tasca col·lectiva.

SC: Però aquesta militància, com dius, no 
es pot aconseguir si constantment no es 
va recordant l’activitat que es fa, donar 
visibilitat a l’entitat. Si no es fa aquesta 
tasca, no hi haurà socis militants. 

PL: Nosaltres el que fem és oferir des-
comptes en les activitats i obres de teatre 
als socis. S’han d’adonar dels avantatges 
de ser socis. Si no, no els surt a compte. 
En detriment de l’entitat, perquè moltes 
activitats són deficitàries.

SC: És important, com deia la Patrícia, 
reinventar-se constantment. Adaptar-se 
a les noves realitats. Hem vist alguns  
ateneus de costa que han rebut l’impacte 
directe del turisme i que, com que no 
s’han obert, la població autòctona no ha 
crescut i no s’han expandit. En comptes de 
fer coses per al soci es deixen portar per la 
inèrcia i no van a buscar socis nous.

MA: I potser hi ha un soci que ens passa 
desapercebut. I és aquell que és molt actiu, 
però només en el que ell creu important 
i que no sent l’entitat com a seva, sinó 
només la secció. Ens va passar que el grup 
ciclista de l’ateneu va créixer tant que es va 
convertir en un ens autònom, de manera 
que ha acabat separant-se de l’entitat, 
quan en realitat n’era una secció. 

Tot i que els hem perdut, estem contents 
del paper d’inductor que hem fet des de 
l’ateneu. Com també amb el diari quin-
zenal Som Garrigues, que originàriament 
també va néixer de la Junta de l’ateneu 
l’any 2000.

XF: Moltes vegades és inevitable que passi. 
A nosaltres ens va passar amb l’Orfeó 
Reusenc, que l’any 1918 va decidir sortir 
del Centre de Lectura i organitzar-se com 
a entitat autònoma. 

AP: El que hem de fer, les entitats com les 
nostres, és adaptar-nos als temps, trobar 
la manera de treure profit i posar en valor 
els nostres recursos. I preguntar-nos en 
el cas que s’hagin creat escissions o que 
s’hagin fundat noves entitats al marge, 
perquè no hem estat capaços de recollir 
les inquietuds d’aquesta gent i donar-los 
aixopluc sota el nostre paraigua. I no 
només passa a Reus o a les Borges Blan-
ques, a Badalona, per exemple, la majoria 
d’entitats petites que hi ha actualment, 
si em poso a rascar una mica, veure’m 

Anna Pruneda: 

«El que hem de fer, 
les entitats com les 
nostres, és adaptar-
nos als temps, trobar 
la manera de treure 
profit i posar en 
valor els nostres 
recursos».



17t a u l a  r o d o n a



18 t a u l a  r o d o n a

que han sortit del mateix Círcol. I no 
hem estat, potser, capaços de recollir 
aquestes inquietuds. 

D’altra banda, però, també hem d’evitar 
convertir-nos en un hotel d’entitats. Per 
tant, és molt important tenir clar quins són 
els nostres objectius i cap on volem avançar.

EL PAPER DE LA FEDERACIÓ EN 
EL FUTUR

XF: Crec que la Federació hauria de jugar 
en un futur un paper més de lobby o grup 
de pressió. Ha de tenir més força com a 
entitat que representa els ateneus. Que ens 
pugui reivindicar.

CLL: Que puguem tenir-vos com a 
arma i suport. No cal un acompanya-

ment directe, però, si comptem amb 
vosaltres i sou un ens fort, ens tindran 
més en compte. Com més força tingueu 
vosaltres, més forts serem també com a 
moviment.

XF: D’altra banda, crec que els ateneus 
tenim moltes coses en comú amb els cen-
tres d’estudis, i, potser, seria hora que ens 
plantegéssim de fer una cosa semblant i 
crear un institut d’ateneus, com ells tenen 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). 
L’IRMU té el suport de la Generalitat i 
permet donar sortida als centres d’estudis 
i els dóna una visibilitat i un aixopluc. Per 
una banda tenen la coordinadora, que és 
com una federació de centres d’estudis, 
i per l’altra, l’Institut. Potser a nosaltres, 
que estem federats, també ens serviria 
tenir un institut.

Salvador Casals:

«Actualment estem 
treballant en la 
visualització del 
moviment ateneístic, 
oferir serveis i 
en  la defensa 
dels interessos 
col·lectius».
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SC: Tenim molt en compte aquest tema 
i l’estem estudiant, a més d’estar en con-
tacte amb l’IRMU.

MA: Penso que també caldria que anés-
siu recordant els serveis, fins i tot fer-vos 
pesats, perquè realment ni jo mateix sé 
quins serveis teniu ara mateix. I crec que 
només hem utilitzat el jurídic.

PL: A vegades ens oblidem que tenim 
eines que podem utilitzar i caiem en  
l’error de fer les coses d’una certa manera, 
perquè sempre s’ha fet així. Costa canviar 
aquests costums i no ens preguntem qui 
són els professionals. Doncs fem-los una 
trucada!

XF: I que continueu mancomunant serveis 
i posant en valor el fet d’estar federats a 

través de serveis. Crec que és important 
continuar en aquest sentit. I que sigueu 
vosaltres qui ens plantegeu formacions, 
assessoraments, perquè des de les entitats 
moltes vegades ens deixem arrossegar per 
les gestions del dia a dia.

SC: Estem treballant a fer tres tasques. 
Una és la visualització del moviment 
ateneístic, amb el llibre, l’exposició, 
el contacte amb els mitjans de comu-
nicació. Una altra són els serveis. I la 
tercera és la defensa dels interessos 
col·lectius, perquè quan facin una llei 
d’espectacles ens tinguin en compte, 
que quan facin un pla d’equipaments 
com el PECCat no descobreixin de cop 
que tenim entitats i equipaments a tot 
el territori...

Crec que aquestes tres potes ara mateix 
estan bastant aconseguides, n’hi ha 
que depenen de nosaltres i de la nostra  
inèrcia, n’hi ha, en canvi, que dependran 
de la sintonia amb l’Administració.

Afortunadament, en els darrers temps 
hem mantingut molt de contacte amb 
l’Administració i ha servit perquè veiessin 
la nostra dinàmica i entenguessin una 
mica més com funciona el teixit federa-
tiu català, que no està ben estructurat. 
Partim de moltes federacions que van ser 
induïdes per la mateixa Administració, 
que potser ara es dediquen a fer només 
poques activitats i ja en tenen prou. I, 
potser, el nostre cas, amb la transversa-
litat que té el moviment, ens ha obligat 
a ser molt més proactius i a donar molts 
més serveis.


