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Els Guiamets és un poble petit de 300 habitants amb conreus de 
vinya, olivers i ametllers i amb la majoria de joves treballant fora 
del poble.

I en aquest poble l’Ateneu és el lloc de relació humana i de 
creixement i intercanvi cultural, però aquest no té capacitat ni 
mitjans per mantenir un programa d’activitats al llarg de tot l’any, 
ja que només tenim un grup de cant, que, amb moltes ganes i 
treball, programa dos concerts a l’any, i un altre grup de joves, 
molt ocupat fora del poble, que ha aconseguit preparar una 
exposició arqueològica en dos anys.

El Catàleg Impulsa’t ha estat, doncs, una solució per a les nostres 
necessitats. Guiametans per l’Ateneu del Priorat hem utilitzat 
quatre de les primeres opcions que oferia aquest catàleg, quan 
aquest no tenia la quantitat i varietat actuals.

Al febrer, la xerrada i vídeo Esborrats pel Feixisme va aconseguir 
la participació, la recuperació de la memòria i la interpretació de 
fets i vivències personals i col·lectives de la passada guerra civil. 

A l’agost, per raons alienes i familiars del ponent, vam haver de 
posposar per al mes de novembre –tot i la disponibilitat del ponent, 
ja que el setembre i fins a mitjan octubre són dies de verema– la 
presentació de la proposta de «Reforma horària».

A principi d’octubre vam poder veure el Documental Un 
país normal. Votar és normal. I finalment, la segona quinzena 
d’octubre, hem gaudit del concert del duo Stradivari, que és una 
delícia, perquè transmet l’amor pel que fan i interpreten i, per 
tant, donen vida a qui els escolta. El poble dels Guiamets ve d’una 
estimada i recordada tradició musical i és per aquesta raó que el 
poble va agrair l’activitat i l’ocasió, amb comentaris generals i 
emocionats al final del concert.

Joan M. Cabré, president de Guiametans per l’Ateneu

Pel que fa al Catàleg 
Impulsa’t...

Tornant als orígens

El Casino de Blanes es va crear el 3 de novembre del 1854, 
impulsat per Joan Furget i Puig, barceloní i enamorat de 
l’indret, es fundà amb el nom de Societat del Casino de 
Blanes, amb l’objectiu de proporcionar un ambient on 
tothom s’hi sentís bé.

El 28 d’agost s’emeten obligacions mercantils, ampliant així 
el número de propietaris, que passen a ser  30, 10 dels quals 
segueixen sent els fundadors i no és fins un any més tard que 
es compren els terrenys per fer el local.

Durant tota aquesta etapa el Casino té força activitat 
cultural, doncs disposa d’una sala de ball  que es converteix 
en teatre i sala d’audicions, sala pels socis i un espai reservat 
per la Junta. Com a curiositat, cal explicar que un dels 
càrrecs dins la Junta era la figura del bibliotecari , que tan 
sols es dedicava a conservar, preservar i recollir tota classe 
d’informació i divulgació escrita de l’època.

El 1921 es reestructuren els estatuts i  es crea com a Associació 
Primer Casino de Blanes, entitat sense ànim de lucre. El 
1967, amb la renovació del local es tornen a renovar els 
estatuts, però sense perdre la idea inicial, tot i que en aquest 
moment l’activitat cultural es veu relegada als jocs de taula 
i alguna xerrada.

Actualment els propietaris volen recuperar l’activitat 
cultural que havia tingut i és per aquest motiu que s’inicien 
conferències i apareix la idea de crear un espai nou anomenat 
«Amics del Casino» on es fan xerrades de persones del poble 
i rodalies.

Aquesta nova fórmula cultural és la que la tecnologia ens 
ha suggerit, per tant, cal aprofitar la seva aportació i seria 
interessant que els casinos culturals poguessin desenvolupar 
un cicle de conferències on-line, on els seus socis poguessin 
veure, escoltar i fins i tot participar en altres conferències 
d’altres casinos i ateneus emmarcats dins la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.

Amat Carreras, president de la Junta 2014


