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25 anys reconeixent  
l’esforç dels ateneus

Ens trobem a finals dels anys 80, 
en un moment en què la Federació 
d’Ateneus ja començava a agafar força 
–feia sis anys que s’havia constituït– i 
s’anava consolidant com a entitat. Calia 
però, créixer territorialment i la Junta 
encapçalada per en Josep Montalat –Pitu 
Montalat– va posar els fonaments d’una 
activitat que van anomenar «La Setmana 
de l’Associacionisme Cultural», una 
trobada itinerant que s’havia de consolidar 
en el temps. Amb aquesta conjuntura es 
decideixen crear els Premis Ateneus i així 
s’anuncia a la revista Lleure i Cultura 
que publicava la Federació: «continuant 

amb la missió de propagar, difondre i 
vitalitzar tota mena de cultura a la nostra 
Nació, ha instituït en motiu de la Setmana 
de l’Associacionisme Cultural diversos 
premis per guardonar la creativitat, 
l’originalitat i l’esforç tenaç de tots els qui 
ens ajuden en la nostra tasca».

Naixien com a reconeixement de la feina 
feta per les entitats i cap a les entitats, ja 
que hi havia una categoria destinada a 
premiar el millor espònsor i una altra pel 
millor article sobre ateneïsme publicat en 
diaris nacionals.

dE PREMIS NACIONALS dE 
CULTURA POPULAR A PREMIS 
ATENEUS

Al llarg d’aquests 25 anys els premis 
han anat evolucionant no només en el 
contingut sinó també en la forma. Durant 
un temps, es van incloure dins dels 
«Premis Nacionals de Cultura Popular» 
que estaven oberts a totes les associacions 
culturals i els atorgava la Generalitat. Tal 
i com explica Francesc Melià hi havia un 
total de cinc tipologies on es valorava la 
renovació associativa cultural; la iniciativa 
artística popular i la dinamització cultural. 
També incloïen el Premi Honorífic per a 

L’any 1989 la Federació d’Ateneus de Catalunya concedia per primera vegada un premi a les entitats i associacions  
catalanes per reconèixer la seva tasca i fer-la més visible. Un quart de segle després, amb canvis i transformacions, 
aquests guardons segueixen més vigents que mai per posar en valor la tasca diària de les entitats i associacions  
socioculturals catalanes. 

La revista de la Federació «Lleure i Cultura» de l’any 1990
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entitats i persones per la seva trajectòria 
en el camp de la cultura popular.

En aquell moment s’instaura el costum 
d’entregar un diploma a les entitats que 
fan aniversaris, «recordo que es feia al 
Palau de la Generalitat i el fet de donar 
els diplomes feia que l’acte fos més nostre, 
dels ateneus».

UNES NOVES BASES PELS 
PREMIS ATENEUS
L’any 1994 es creen unes bases específiques 
i «es recuperen els Premis Ateneus 
com a part de la festa de La Setmana de 
l’Associacionisme, en la que les entitats 
i els seus membres de Junta eren els 
protagonistes» com explica Francesc 
Melià. 

Un altre canvi important es produeix l’any 
2011 quan es decideix tancar les categories 
dels premis i fer-les exclusives per entitats 
federades. Era una manera de posar en 
valor el fet de formar part de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. De les categories 
existents, en aquell moment sis i el Premi 
«Jove, proposa!», només dues són obertes 
a totes les entitats de Catalunya.

EL PREMI «JOVE, PROPOSA!»
El 2008 es convoca, amb el suport de la 
Secretaria de Joventut de Catalunya, la 
primera edició del concurs «Jove, proposa! 
Fes teu l’Ateneu» per tal de fomentar la 
realització d’activitats organitzades per 
grups de joves en entitats federades. En 
un principi el premi es donava a grups 
de joves que no estiguessin associats a 
l’entitat i que haguessin realitzat una 
activitat durant aquell any.

L’any següent es va canviar d’iniciativa: 
per què no donar el premi a una idea? És 
a dir, incentivar als joves a proposar idees 
i ajudar-los a dur-les a terme. D’aquesta 
manera a partir del 2009 el premi es 

transforma i s’atorga a grups de joves 
d’entre 16  i 30 anys de fora de l’ateneu 
que proposin a una entitat federada un 
projecte a realitzar. D’aquesta manera 
s’incentiva als joves a acostar-se als 
ateneus i a fer propostes, assegurant un 
primer contacte amb l’objectiu que hi hagi 
una continuïtat en el projecte. 

Projectes com el Màgicus a Lluïsos 
de Gràcia, guanyador l’any 2009, el 
Carnavalassu a Sant Pere Apòstol, 
guanyador l’any 2010, el Baketombins a 
Molins de Rei, l’any 2011; són exemples 
de projectes guanyadors que han tingut 
continuïtat. 

ACTUALITAT I FUTUR
En 25 anys no s’ha deixat mai de 
premiar l’esforç, la dedicació, la capacitat 
d’innovació i les bones idees dels ateneus 
catalans. Segons Salvador Casals, actual 
president de la Federació d’Ateneus «els 
premis han evolucionat consolidant el 
reconeixement cap a les millors iniciatives 
dels ateneus per donar valor i donar 
rellevància a la tasca feta durant el dia a 
dia. Tot i que ja fa un quart de segle que 
entreguem aquests premis creiem que 
moltes vegades les entitats no acaben de 
veure la importància i la potència de la 
pròpia tasca que desenvolupen».

Els guardons s’han convertit en un 
instrument essencial per incentivar les 

persones dels ateneus a seguir treballant 
cohesionant la societat i aglutinant la 
cultura i la llengua. Per Casals el següent 
pas és recuperar el reconèixer la tasca de les 
persones individuals perquè, en definitiva, 
«la fortalesa dels ateneus són les persones 
que en formen part i les seves Juntes, ells 
són els que tiren del carro, els que creuen 
en el projecte, els qui s’il·lusionen i s’hi 
deixen la pell per portar endavant l’ateneu 
i aquesta feina s’ha de trobar la manera de 
reconèixer-la». 

En paraules del desaparegut Francesc 
Montalat, expresident de la Federació, 
extretes d’un dels primers discursos dels 
Premis Ateneus: «la nostra gent, no és 
de la que fa soroll, ni tancades , ni surt 
als diaris, ni tampoc a la televisió. Està 
feta a treballar silenciosament, i confia 
únicament en el seu esforç personal i 
col·lectiu. Maó a maó, ha sabut aixecar 
grans casals que avui són per tothom 
admirats i en conjunt constitueixen un ric 
patrimoni popular, autèntica substància 
d’un poble».

El guardó

Creat per Roser 
Nadal i Carles 
Vives l’any 2009 
representa el món 
de la cultura, amb  
una esfera cons-
truïda a partir de 
la lletra ce, utilitzant 
tipologies diferents de 
la lletra per reflectir la 
diversitat del fet cul-
tural. L’esfera reposa 
sobre l’anagrama de 
la Federació, metà-
fora dels ateneus 
com a centres crea-
dors i productors d’aquesta cultura.


