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L’entrevista

Ateneu sona a cosa antiga i
desfasada.
Som conscients que aquest és un
dels estereotips contra què hem de
lluitar. Molta gent, quan pensa en
un ateneu, s’imagina un grup de se-
nyors grans jugant a cartes.

I no és així?
En absolut. Per això vam fer el Lli-
bre visual de l’associacionisme cul-
tural. Per mostrar que els ateneus
són gent gran, però també joves
que veuen el partit del Barça, fan
classes de ioga, dansa, teatre, tas-
tos de vins... Són un espai interge-
neracional on s’organitzen tot ti-
pus d’activitats, conferències, ac-
tuacions en viu, exposicions...

Aquest any, celebren el 30è ani-
versari de la Federació d’Ateneus
de Catalunya. Amb quins reptes?
Actualment, a Catalunya hi ha uns
400 ateneus, dels quals 160 estan
associats a la federació. No som de
grans celebracions, però sí hem

“Som el fonament de la
societat civil catalana”

volgut aprofitar per dissenyar un
pla estratègic que defineixi cap on
volem anar i, a principi del 2014,
publicarem un llibre que recull la
història dels ateneus amb què pre-
tenem explicar la profunditat
d’aquest fenomen. Crec que tots
hem après a transformar-nos da-
vant la irrupció de tants nous
equipaments amb l’arribada de
la democràcia. Del que es tracta
és de fer-nos més visibles.

S’han sentit maltractats?
Hem patit la competència de l’ad-

ministració, sobretot de l’adminis-
tració local i en alguns moments
també la Generalitat de Catalunya
ha planificat el territori sense tenir
en compte la realitat que ja hi ha-
via. I encara és així. En el pla
d’equipaments de l’any 2010, per
exemple, no se’ns ha tingut en
compte. Ni tampoc en la llei d’es-
pectacles. No han deixat que els
ateneus en formin part.

Segurament, molts van pensar que
amb els centres cívics ja n’hi havia
prou, que ja oferien el que els ate-
neus havien ofert durant anys.
Els nous equipaments es van cons-
truir sense tenir en compte la xar-
xa que ja existia, els teatres que hi
havia, el patrimoni cultural que te-
níem. Ens trobàvem que teníem un
ateneu i construïen un centre cívic
al costat. Els ateneus vam deixar
de ser l’únic centre de formació i
creació, però hem sobreviscut pot-
ser a la transformació més impor-
tant de la nostra història.

Com?
Doncs tenint molt clar que un ate-
neu no té res a veure amb un cen-
tre cívic. En els centres cívics, les
entitats són usuàries, no els propie-
taris; no tenen capacitat de decisió.
Els ateneus, en canvi, són dels socis
i són ells els que decideixen el pro-
jecte i com volen portar-lo a terme.

Però la impressió des de fora és
que el centre cívic és obert a tot-
hom i, en canvi, l’ateneu és una
mena de club tancat on no és
tan fàcil entrar.
Per això ens cal fer molta pedago-
gia, per demostrar que això no
és així, per anar mostrant el que
realment som i totes les activitats
que organitzem. Actualment, es-
tem fomentant el treball en xarxa
i hem iniciat el programa Impul-
sat, en què ja participen 28 ate-
neus. Del que es tracta és d’incen-
tivar la programació regular dels
ateneus amb conferències, actua-
cions en viu i exposicions.

Què queda en les entitats actuals
dels ateneus originals, dels que
es van començar a crear a finals
dels segle XIX?
Sempre hem estat entitats que no
només han fet coses, sinó que
n’han construïdes. Pot semblar
prepotent: diem que som el fona-
ment de la societat civil catalana
perquè és cert que bona part de
l’estructura social va néixer amb
els ateneus. Ara, continuem te-
nint la mateixa configuració. Han
canviat la forma de relació i les
activitats, però com que els fona-
ments estaven ben creats, ens
han garantit la continuïtat.

Sembla difícil renéixer en un mo-
ment de crisi. Com s’ho fan?
Venim d’una situació de precarie-
tat, amb una aportació pública al
pressupost de l’any 2012 d’entre el
5% i el 12%, però ja fa molts anys
que piquem pedra. Així que, en tot
cas, la crisi ens ha afectat més des
del punt de vista dels socis. Per ai-
xò hem creat el programa Tots hi
tenim lloc, amb beques perquè les
persones amb risc d’exclusió pu-
guin continuar fent activitats. ■

Hem patit la
competència de
l’administració,
sobretot de la local

❝
JUANMA RAMOS

Avui es lliuren
al Parlament
els premis
Ateneu 2013,
un acte
emmarcat
dins la
celebració
del 30è
aniversari de
la Federació
d’Ateneus de
Catalunya. El
seu president
explica què
fan aquestes
entitats per
guanyar
visibilitat i
trencar tòpics.

Per

Salvador Casals President de la Federació d’Ateneus de Catalunya
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