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«Els ateneus formen persones  
i vinculen socialment els barris  
i les ciutats»

Anna Simó, vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya

Llicenciada en Filologia Catalana, ha treballat al Consorci per a la Normalització Lingüística. És l’actual 
vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, diputada per Esquerra Republicana i exconsellera 
de Benestar i Família. S’involucra des de molt jove amb el Centre Catòlic de L’Hospitalet fent teatre, 
entitat de la qual encara avui és sòcia. Aquesta experiència la va fer créixer com a persona i espera que, 
algun dia, el seu fill també s’impliqui, a través del teatre o de l’esport, amb l’entitat.

Text: Laura Casas / Fotografies: Toni Galitó Aquesta entrevista s’ha realitzat al Centre Catòlic de L’Hospitalet de Llobregat
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És sòcia del Centre Catòlic de L’Hospitalet, 
quina és la seva vinculació personal amb el món 
associatiu?
Vaig arribar al Centre quan tenia uns 17 anys. A través 
d’un company d’institut hi vaig venir a fer teatre i 
jo, que era una tímida absoluta, vaig passar-ho molt 
malament, però em va obrir un món i em va permetre 
conèixer molta gent nova, persones implicades en 
el barri i en el teatre amb què vaig continuar lligada 
durant bastants anys. 

Quin paper creu que juguen entitats com el 
Centre Catòlic en els barris, ciutats i pobles?
Les entitats de caràcter cultural i esportiu com el 
Centre juguen bàsicament un paper d’articulació i 
cohesió social i tenen una voluntat d’anar més enllà. 
L’escola de bàsquet del Centre Catòlic té un munt de 
nois i noies i els grups de teatre mouen gent de totes 
les edats. Recordo que, quan era petita, els diumenges 
veníem a veure teatre o màgia, i fins i tot ens donaven 
berenar. Era un lloc d’aglutinament i d’oferta cultural 
en un moment en què les administracions no feien 
pràcticament oferta cultural.

Ara bé, el que són les figures diverses dels ateneus 
també tenen altres àmbits d’actuació més enllà 
del teatre i l’esport. Aquí mateix, a L’Hospitalet, 
hi ha diverses associacions que estan vinculades 
a la Federació i que tenen un ventall més ampli 
d’activitats. Però, bàsicament, en general tenen una 
capacitat de vinculació social i d’implicació amb el 
barri i amb la ciutat i una voluntat, des de la humilitat 
de cadascú, de formar persones i ciutadans, que trobo 
fonamental. 

Els ateneus han tingut sempre la capacitat 
d’adaptar-se a les noves circumstàncies socials, 
econòmiques, polítiques...
S’han adaptat, evidentment. En un primer moment 
per instruir les classes populars, per alfabetitzar-les; 
determinades entitats també feien suport mutu, van 
fundar economats i cooperatives. I avui en dia hi ha 
hagut una diversificació més àmplia, però sempre des 
de la base, des del que és popular. I trobo espectacular 
que els Països Catalans sigui un dels llocs d’Europa 
amb més associacions per persona.

Sembla que els catalans tenim necessitat 
d’associar-nos.
Ens han faltat sempre estructures d’estat i les hem 
hagut de suplir a través de la societat civil, que ha 
sabut reaccionar en forma, per exemple, d’escoles. Els 
ateneus han estat molt versàtils i crec que aquest valor 
s’ha de potenciar. 

En un moment donat, però, l’administració 
recupera força i s’apropia de l’espai que ocupaven 
els ateneus sense tenir en compte el teixit que ja 
existia prèviament.
Quan tu ocupes uns espais que estan buits i després, 
per altres circumstàncies, l’Estat, la Generalitat o 
els ajuntaments assumeixen el rol que els pertoca, 
es troben amb què el terreny està ocupat. Però això 
s’ha anat normalitzant i la coordinació entre entitats i 
l’administració és imprescindible. Treballar junts per 
fer ciutat, i país també, evidentment, però sobretot 
ciutat. 

Hi ha la sensació que l’administració no té prou 
en compte el valor social dels ateneus.
Aquest valor és més intangible i l’administració 
pública funciona amb indicadors d’impacte i amb 
objectius assolits. És un intangible que potser és 
un dels valors més importants del fet ateneístic. Jo 
mateixa, aquí al Catòlic, em vaig fer com a persona. 
Vaig aprendre uns valors que evidentment a la família 
i a l’escola també s’ensenyaven, però que aquí els 
aprens de manera diferent. Ets un individu que 
interactua amb altres iguals i no tan iguals que tu, i a 
mi això em va fer créixer molt. I com ho quantifiques 
això? Com ho valores? Jo tinc un fill petit i, si puc, 
m’agradaria que també, com sa mare, els seus avis i els 
seus tiets i tietes, visqués el fet de fer teatre o esport 
al Catòlic. 

Quan era consellera tenien en compte aquest 
intangible? 
El Departament de Benestar, o d’Acció Social i 
Ciutadania, o de Benestar Social i Família, tal com 
se l’ha anat anomenant, és com una mena de calaix 
de sastre. I tot el que és associacionisme i voluntariat 
s’ha inscrit dins del Departament de Benestar, mentre 
que el Departament de Cultura sectorialment també 
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hi té atribucions. Crec que la crisi ha tingut molt a 
veure en aquesta focalització del Departament cap 
a les entitats socials que fan suport contra l’exclusió 
social. Els recursos disponibles són de misèria i el que 
és important queda sobrepassat pel que és urgent.

Creu que amb la crisi s’ha valorat el paper que 
desenvolupen les entitats? 
A veure, els catalans i les catalanes som gent de bon 
conformar i sabem fer de la necessitat virtut. Jo no 
hi veig cap punt positiu en aquesta crisi. Hi ha qui 
diu que és una oportunitat per reinventar-se. La crisi 
està complicant la vida a molta gent, a les entitats, als 
comerços. I per força ens hem hagut de centrar en 
allò que és important i s’ha fet una mirada crítica cap 
enrere, i s’ha vist que potser no hi havia un control 
sobre la manera com es gastaven els recursos. 

Hem d’establir noves relacions d’igual a igual entre 
administració i entitats. I veure la manera com es 
dóna suport econòmic a les entitats. No té res a veure 
funcionar amb subvencions, que quan t’arriben a 
final d’any ja estàs acabant l’exercici, que si tens un 
contracte programa que va per objectius, plurianual, 
ja que tens la tranquil·litat que comptes amb un 
mínim de recursos. Això genera una estabilitat a les 
entitats imprescindible. 

I aprendre a racionalitzar els recursos tenint en 
compte els equipaments existents, per exemple.
Aquest és un debat que es va tenir aquí al Catòlic, 
quan es van posar en marxa equipaments aquí a la 
ciutat. Jo crec que el Catòlic s’hauria pogut convertir, 
a través d’un acord amb l’Ajuntament, en el teatre del 
Centre. Però això són idees personals, i s’hauria de 
poder aprofitar. Però també hi ha temes de titularitat 
que ho compliquen, perquè depèn del bisbat. 

En el seu moment es va crear la XeCat, que tenia 
la voluntat d’ordenar el territori i reivindicar els 
ateneus amb una bossa d’activitats comunes, tant 
des de l’administració com des de les entitats. 
Sóc socialdemòcrata i crec fermament en la 
intervenció raonable des del sector públic, però 
com a socialdemòcrata també crec en l’autogestió i 
en el creixement de les entitats sense la tutela de les 
administracions. 
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Però potser la XeCat va arribar tard. 
La idea era aquesta: planificar i racionalitzar els 
equipaments. No construir a demanda, sinó veure 
les necessitats de cada territori. En alguns municipis i 
barris sense capacitat per construir un equipament a 
mida, polivalent, o ho fa la Generalitat o l’ajuntament 
o no ho pot fer ningú més.

En els ateneus i entitats culturals, quin paper 
creu que hi ha jugat la dona?
Bé, depèn del paper que han anat assumint els ateneus 
en cada moment històric. És evident que amb el temps 
la dona s’ha anat implicant més en les cooperatives 
de consum, per exemple, o en les societats de socors 
mutus. A mesura que ha anat ocupant més espais 
públics, ha anat participant més activament en les 
activitats culturals fins al punt en què, actualment, hi 
ha més dones que homes en teatre, per exemple, o en 
dansa popular. El meu coneixement del paper de la 
dona en el món ateneístic és limitat, potser fruit de la 
mateixa invisibilitat que ha tingut. Però crec que hi 
ha d’haver més implicació de la dona en les tasques 
directives i en les juntes. 

És nascuda en un petit poble del Segrià, creu 
que al territori perceben Barcelona com a una 
realitat llunyana?
I no només llunyana. La veuen centralista, i saps 
allò que diem sempre de Madrid? Doncs també ho 
pensen de Barcelona. Crec que hi ha una part que és 
certa, però també hi ha una altra part de necessitat 
d’autoafirmació per oposició.

El que és cert és que el paper que han jugat ateneus 
i centres culturals en municipis de fora de les grans 
ciutats és de gran importància. Ho vaig veure 
sobretot en el cas dels grups de dones mentre vaig 
ser consellera de Benestar. Una de les competències 
que teníem era l’Institut Català de les Dones i, quan 
visitava les entitats de dones dels pobles petits, veia el 
paper que fan de cohesió social. 

A la Federació ens hem arribat a trobar que 
entitats de fora de Barcelona no demanen 
subvencions de la Generalitat perquè creuen que 
només són per a les de Barcelona.
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S’ha de poder facilitar la presentació de subvencions 
a les entitats, si no les més petites no s’hi presentaran 
perquè no tenen estructura per dedicar-hi el temps 
que requereix. 

Ha de poder ser més senzill, si uns papers els hem 
presentat l’any anterior, perquè els hem de tornar a 
presentar? Si estic al registre d’associacions, perquè 
em demanes segons quins papers? Com a consellera 
ho vaig intentar, però no me’n vaig sortir. Estic segura 
que les entitats participarien més i s’implicarien més 
si la burocràcia fos menys feixuga. I és evident que els 
diners públics s’han de justificar fins a l’últim cèntim, 
però una entitat que no tingui una mica d’estructura 
tècnica no se’n surt. S’ha de poder facilitar la 
presentació electrònica i simplificar la burocràcia des 
de les administracions.

Avui és 19 de novembre, han passat 10 dies des de 
la Consulta. Quina valoració en fa?
Per mi va ser un dia molt emocionant. Em va costar 
de dormir i tot, i mira que n’he vist de tots colors! 
Era voluntària i se’m van endur al Guinardó, per tant 
no vaig poder ser aquí, a la meva ciutat. La gent venia 
feliç, rient, plorant, i tinc moltíssimes anècdotes. No 
era una consulta, ja ho sabem tots. Però es va donar 
una lliçó a tothom, per la capacitat d’autogestió de 
la gent. Perquè, si això va ser possible, és gràcies a la 
voluntat de la gent.

Quin creu que ha estat el paper que han jugat els 
ateneus en tot aquest procés? 
Un paper molt important. Al marge de les entitats que 
han liderat el procés, ANC i ÒMNIUM –que, vet 
aquí, totes dues estan liderades per dones–, el Pacte 
pel Dret a Decidir agrupa més de 3.000 organitzacions 
molt diverses, entre les quals, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya. Patronals, sindicats, entitats culturals, 
partits polítics..., totes elles amb una important funció 
de cohesió social i cívica. Les entitats han sabut veure 
el seu paper, sense reclamar una opció determinada, 
sinó el dret a decidir, i la importància d’un referèndum 
on la gent s’impliqués, participés. Perquè del que 
estem parlant aquí és de més democràcia. 


