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Natàlia Garriga, Consellera de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya

Natàlia Garriga és Consellera de Cultura des del passat mes de maig, quan va entrar a formar part del 
nou Govern català presidit per Pere Aragonès. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, es 
va incorporar a la Generalitat el 1989, dins l’Institut Català del Crèdit Agrari. També ha exercit diversos 
càrrecs en el Departament de Presidència i en el de Cultura, sent gerent de l’Institut Català d’Empreses 
Culturals entre el 2007 i el 2016.

« El més important és deixar entrar 
als joves amb la seva mirada»

Text: Arnau Sorribas i fotografies: Toni Galitó
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Sabem que sempre ha estat molt vinculada a 
associacions culturals, però s’ha relacionat mai de 
forma més concreta amb el món dels ateneus?
A un ateneu concretament, no, però és veritat que 
soc d’Òmnium des de fa molts anys i sempre he estat 
vinculada a entitats relacionades amb el foment de la 
llengua, com «Juristes per la Llengua». Sí que de petita 
cantava a la coral de Foment Martinenc a Barcelona i 
després, de més gran, vaig estar vinculada a l’Esbart 
Gaudi. I així fins que vaig ser adolescent i ja ho vaig 
deixar.

Quins són els principals reptes que esteu afrontant 
actualment des del Departament de Cultura de la 
Generalitat?
Els principals reptes són moltíssims. Nosaltres ja 
portàvem un programa pensat de fa molt de temps i, per 
tant, sabíem quins eren els temes que volíem abordar 
més ràpidament, i així ho vam fer a la compareixença 
inicial en el Parlament. Vam estar explicant que volíem 
un sistema cultural de referència, fomentar l’accés a 
la cultura en tots els seus àmbits, donant una especial 
força a tot el que és l’audiovisual i el tema digital, i, a 
més a més, apostant moltíssim pel foment de l’ús de la 
llengua. Per altra part, evidentment, també tenim per 
objectiu arribar al 2% cultural que tots volem i que tots 
desitgem. És essencial per aconseguir el sistema cultural 
de referència del que parlem.

Des de la seva Conselleria es vol aconseguir una 
major cohesió social i equitat territorial de la 
cultura. Quin paper han de jugar els ateneus en 
aquest pla de futur? 
Els ateneus sempre han jugat un paper molt important 
en la cohesió social, en la difusió de la cultura i en el 
reforçament de la xarxa territorial. Entre el conjunt 
d’ateneus, n’hi de molt importants, com és l’Ateneu 
Barcelonès, on hem vist i hem viscut moltes coses de la 
nostre història, i l’altre dia també vaig poder visitar el 
Centre de Lectura de Reus. En conjunt, ateneus que en 
aquests moments estan celebrant els seus 150 aniversaris 
i, per tant, una xarxa d’entitats amb una voluntat de 
difusió de la cultura molt i molt important al llarg de la 
nostre història. Però també he visitat ateneus com el de 
la Unió Escaulenca, petits ateneus que fan exactament 
el mateix, en la seva dimensió, que és aquest paper de 
difusió i educació. 

Doncs el que esperem ara des del Govern per part 
dels ateneus és exactament el mateix que ha anat 
passant al llarg de tots aquests anys. Hem d’ajudar 
a aquesta formació, hem d’estar al costat de les 
persones, perquè aquesta xarxa el que ajuda és a estar 
a prop de la gent en el territori, i hem d’ajudar en 
la difusió cultural que han fet sempre els ateneus. A 
la Federació sou una xarxa d’uns 180 ateneus, però 
crec que, en realitat, aixoplugueu a moltíssimes més 
associacions, per tant això us fa tenir una mirada 
i una proximitat que a nosaltres ens és molt difícil. 
L’ateneu és una eina bàsica de cohesió i d’integració, i 
pot fer-nos un retorn de tot el que està passant arreu 
del territori.

En relació al citat objectiu del 2% d’inversió 
en cultura, què en podem esperar des del món 
ateneístic i de l’associacionisme dels pressupostos 
de 2022?
La veritat és que fa molts anys ja que treballem per 
aquest increment de pressupost en el Departament de 
Cultura, que l’any 2011 va patir una davallada molt 
important. Nosaltres ens hem compromès a arribar al 
2% al final de la legislatura. No ho podrem fer aquest 
primer any, ja ens hagués agradat a tots tenir molt 
més del que tenim, però realment aquest any arribem 
a un 1,3%. Un increment global del 18,3%, uns 89 
milions d’euros, distribuït entre totes les unitats del 
departament, ja que totes han incrementat el seu 
pressupost. 

Hem prioritzat especialment, això sí, dues unitats: La 
cultura popular i l’associacionisme, on l’increment ha 
estat d’un 41%, perquè sabem que, des de fa molts 
anys, era la que tenia menys pressupost de tot el 
Departament, i perquè creiem que feu una tasca de 
proximitat i de cultura de base importantíssima. I l’altre 
que hem prioritzat, perquè hem creat una Direcció 
General nova, és la d’Innovació i Cultura Digital.

Hem detectat que una de les formes més eficaces 
de donar suport als ateneus és la d’ajudar a la 
incorporació de nou personal estable. Creu que 
aquest tipus de subvencions són el camí a seguir?
El que nosaltres ens hem plantejat de cara a l’any 2022, 
bàsicament, és incrementar els ajuts que estàvem tenint 
en aquests moments, sobretot per a la programació 

«Els ateneus 
sempre han 
jugat un paper 
molt important 
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difusió de la 
cultura i en el 
reforçament 
de la xarxa 
territorial»
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estable. Amb la inversió en equipaments, el que està 
passant és que venim d’un plurianual 2021-22 i, per 
tant, per l’any 2022 ja estava dotat, però creiem que 
de cara l’any 2023 la podrem augmentar.

En quan a les subvencions en personal, dir-vos que 
per a nosaltres la professionalització dins les entitats 
és molt important, perquè realment és el que fa que 
puguin tenir el múscul, aquell factor extra necessari 
que els ajudarà a fer molt millor la seva tasca. 

Com creu que s’hauria d’enfocar avui el treball 
sociocultural per tal d’arribar al nou públic jove 
i fer que s’impliqui en projectes com pot ser un 
ateneu?
Jo crec que, sobretot, el més important és deixar 
entrar als joves amb la seva mirada, la seva forma de 
fer les coses i les seves necessitats. Que tinguin ganes 
d’entrar. Els hem de deixar manar una mica, deixar-
los decidir, inclòs si això vol dir deixar-los entrar en 
els òrgans de govern de les entitats. Durant molts 
anys hem fet una cosa similar amb tot el que és el 
gènere, doncs potser ara és important deixar que els 
joves també entrin, que manin, que s’expliquin i que 
s’equivoquin, com tots ens hem equivocat sempre. 
Aquesta resulta la forma més ràpida d’aprendre i de 
créixer, tant pel jove com per l’entitat. És la única 

forma de generar referents que facin una crida a la 
resta de gent jove a venir als ateneus. 

Creu que la «Mancomunitat cultural» pot ser un 
instrument útil per millorar l’eficiència amb la 
que es treballa sobre el territori a l’hora de cercar 
aquestes necessitats i donar-les-hi solució? 
Si mirem el finançament de la cultura en el nostre 
país, veiem com el 65% de la despesa en cultura la fan 
els municipis, un 10% la fan les diputacions i la resta 
la fa la pròpia Generalitat amb més o menys un 25%. 
Moltes fonts que, quan més coordinades anem, més 
eficients i eficaços serem alhora de prendre decisions 
arreu del territori. Si ens posem d’acord per pensar 
unes línies consensuades d’actuació, ens serà més 
senzill executar de forma eficient aquells grans eixos 
que creiem que són estratègics de país. 

Actualment, la «Mancomunitat» és una taula entre la 
Generalitat i les diputacions, però, cara al futur, ens 
agradaria que també entrés l’Ajuntament de Barcelona, 
que té un gran pes de cara al que és la cultura del 
país, i les entitats municipalistes en representació 
de tota la resta de municipis. També creiem que 
hauria d’entrar l’Associació de Micropobles, perquè 
aquests micropobles també poden aportar una mirada 
totalment diferent sobre la cultura i les seves necessitats. 
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dins les entitats és 
molt important, 
perquè realment 
és el que fa que 
puguin tenir el 
múscul, aquell 
factor extra 
necessari que els 
ajudarà a fer molt 
millor la seva 
tasca»



45

Fa temps que des dels ateneus es reclamen més 
ajudes en matèria de rehabilitació dels edificis i 
del patrimoni dels ateneus. Creu que aquesta 
legislatura hi haurà espai per treballar aquest 
tema? 
Jo crec que hi ha d’haver espai. El que cal és un 
mapa de com està tot, per visualitzar la situació 
actual per identificar quines necessitats hi ha. 
Segurament són immenses, perquè estem parlant de 
moltes entitats, que vol dir molts edificis i moltes 
potencials rehabilitacions. Fa molts anys que no hi 
podem dedicar recursos, per tant ara el que hem de 
fer és organitzar i treure una bona línia d’ajuts que 
vagi beneficiant a tots aquests edificis. Petites joies, 
teatres, magnifiques biblioteques, espais que s’han de 
reservar, feina que heu fet vosaltres durant molts anys 
amb tant valuós patrimoni d’aquest país.

Arran de noves controvèrsies, l’ús del català a les 
aules ha tornat al primer pla de l’actualitat. Quin 
paper creu que poden assumir els ateneus de cara 
a la protecció de l’idioma?
El català és una prioritat d’aquest Govern i, des de 
inici de la legislatura, hem estat treballant per un pacte 
nacional per la llengua amb l’objectiu de posar d’acord 
als agents polítics i civils per tal de fomentar l’ús del 
català. Teníem indicis de què el català no estava bé, ara 
comencem a tenir dades. Tots els departaments del 
Govern estem interpel·lats en la bona salut del català 
i un dels primers que ens ha fet arribar les dades ha 
estat Educació. I allà hem pogut veure que allò que 
intuíem realment estava passant, que els estudiants 
utilitzen el català menys del que pensàvem dins les 
aules, inclús entre el professorat. 

Cal conèixer i reconèixer l’estat real de la llengua 
i, ja amb les dades a la mà, prendrem les mesures 
adequades. No actuarem a cegues. 

Des de la gestió cultural es parla molt de què 
Cultura i Ensenyament han d’anar de la mà per 
augmentar el públic i l’interès. Actualment s’està 
treballant en aquesta direcció?
Des de l’inici de la legsilatura, ens vam asseure amb 
Educació en una taula i vam dir «tenim dos grans 
temes», un és la llengua, que ja hem mencionat, i 
l’altre són els ensenyaments artístics dins de les aules. 

Per a nosaltres és bàsic que els ensenyaments artístics 
entrin en horari lectiu dins de les aules, perquè és 
una forma de generar equitat. Als extraescolars no 
podem arribar a tothom perquè no tothom pot fer 
un extraescolar, l’horari lectiu d’educació pública 
és la solució. Estem treballant perquè professionals 
artístics portin els seus projectes dins de les aules en 
hores lectives. 

Necessitem crear metodologia i aconseguir que aquest 
projecte arribi als més de 1.700 centres educatius de 
tota Catalunya, perquè ajudarà als alumnes a què 
aprenguin nous llenguatges, a que se sentin atrets per 
una disciplina o un altra, però, sobretot, a que agafin 
uns hàbits culturals, que és el que tots volem, perquè 
són el nostre públic de futur. 

Sabem que és un projecte de llarg recorregut i de 
resultats a mig termini, però és del que més ens 
il·lusiona aquesta legislatura. A més, jo crec que 
tothom que pugui sentir-se interpel·lat pot tenir un 
paper en aquest projecte, i és evident que els ateneus, 
en tant que centres de creació i difusió de cultura, 
poden tenir un paper destacat.

«És important 
deixar que els 
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