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Entrevista realitzada al Reial Cercle Artístic de Barcelona

Germà Capdevila, periodista i president de l’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català (APPEC) 

Text: Sílvia Espinach i fotografies: Toni Galitó

«Si ens comparem amb altres països,  
no tenim res a envejar quant a la  
quantitat, qualitat i varietat de revistes»



5l ’ e n t r e v i s t a

«De totes les 
temàtiques que 
puguis imaginar, 
hi ha un grup 
d’entusiastes que 
en algun moment 
els ha passat 
pel cap la idea 
esbojarrada de  
fer una revista»

Què destacaries de la tasca de l’APPEC?
L’APPEC, principalment, són revistes temàtiques 
d’abast nacional. La veritat és que, si ens comparem 
amb altres països d’Europa d’una demografia similar, 
no tenim res a envejar quant a la quantitat, qualitat 
i varietat de revistes. Nosaltres com a associació 
les representem, fem d’interlocutors davant 
l’Administració i davant de grans anunciants, també 
les intentem ajudar en el camí de créixer i consolidar-se 
com a empreses o iniciatives periodístiques. 

Pràcticament totes les revistes que hi ha a Catalunya 
no han nascut per una iniciativa empresarial d’algú 
que hagi pensat que fent-ne una es faria ric. Totes 
són iniciatives d’un grup de gent apassionada per un 
tema que es planteja com pot ser que no hi hagi una 
revista de cotxes, de ceràmica, de religió o d’història. 
De totes les temàtiques que puguis imaginar, hi ha 
un grup d’entusiastes que en algun moment els ha 
passat pel cap la idea esbojarrada de fer una revista. 
Tanmateix, la pota feble és que no hi ha empresaris 
al darrere. Des de l’Associació, el que intentem és 
ajudar-les en la professionalització de les iniciatives 
editorials. Sortosament, hi ha unes quantes que aquest 
camí ja l’han fet. Tenim una sèrie d’editorials potents 

Quina ha estat la tradició catalana pel que fa a les 
publicacions periòdiques?
A finals del segle xix i principis del segle xx va haver-hi 
una explosió de revistes. Des de revistes esportives, 
com Xut!; satíriques, com Picarol; o infantils, com 
En Patufet. Va ser un dels llocs d’Europa on aquestes 
publicacions van sortir com bolets, com un mitjà 
potent. Malauradament, tot aquest múscul que s’havia 
creat es va estroncar amb la victòria feixista i van 
desaparèixer d’un dia per l’altre totes les publicacions 
en català. Això va fer que, a finals dels anys setanta, 
quan va començar la transició, s’hagués de refer tot 
de cap i de nou. 

Així com qualsevol cultura que vulgui ser homologada 
a la resta necessita televisió, diaris i ràdio, també ha de 
tenir revistes, i en aquest aspecte s’ha fet una feina 
extraordinària. A partir dels setanta, i fins als noranta, 
torna a haver-hi una explosió de publicacions 
que va agafar una musculatura important. Això, 
sortosament, s’ha mantingut i ha crescut, i la irrupció 
de l’entorn digital no només no ha conspirat contra 
les revistes, sinó que ha ajudat que noves iniciatives 
directament digitals encara poguessin ampliar més la 
seva cobertura temàtica. 

«Si ens comparem amb altres països,  
no tenim res a envejar quant a la  
quantitat, qualitat i varietat de revistes»
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que a Catalunya fan moltes revistes. Podríem parlar 
del grup SOM que fa Sàpiens, Descobrir i Cuina, i que 
són absolutament professionals a tots els nivells, però 
també de Time Out, la revista Esguard o Enderrock. Hi 
ha moltes empreses que realment aquest camí l’han fet, 
però n’hi ha moltes altres, petites, que necessiten un 
suport, i nosaltres intentem ajudar-les en aquest camí.

Com estan sent aquests anys al capdavant de 
l’APPEC?
La veritat és que m’apassiona. És poder posar un gra 
de sorra i per això té un component emocional molt 
fort, perquè jo sento que no represento una patronal 
industrial, en què simplement he de lluitar perquè la 
legislació doni suport. Nosaltres això també ho fem, 
però a més a més estem col·laborant a normalitzar la 
cultura catalana, a fer-la sòlida, que es pugui parlar 
de tu a tu amb la resta de cultures europees. A més a 
més, normalment, la revista és la porta d’entrada a la 
lectura i a la cultura.

La persona a qui de petita els avis li feien la subscripció 
a Cavall Fort, de gran, segurament, haurà trobat una 

revista de la temàtica que li interessa i s’hi haurà fet 
subscriptor, però també haurà anat a la biblioteca a 
buscar llibres. Quan comences a llegir és amb una 
revista que t’arriba a les mans, i aquest component, 
per mi, és molt important. Com que, a més a més, 
jo també represento una d’aquestes iniciatives 
petites que dèiem abans, poder estar al capdavant de 
l’Associació per ajudar que totes, en conjunt, tirem 
endavant és una satisfacció personal molt gran i que 
compensa totes les hores i els maldecaps.

Quins trets comuns creus que distingeixen les 
publicacions que tenim aquí a Catalunya de les 
de la resta del món?
Jo crec que hi ha una resiliència i una capacitat de 
resistència superlativa, perquè són publicacions que, 
des del minut zero, han de lluitar amb una sèrie de 
condicionants que en altres parts del món no trobes. 
Les revistes en català tenen una demografia petita, 
cosa que, a més a més, conspira sobre totes les revistes 
temàtiques. En el cas de les publicacions en anglès, 
castellà o francès, l’univers és molt més gran i la 
viabilitat és una mica més fàcil. 

«Normalment 
la revista és la 

porta d’entrada 
a la lectura i a la 

cultura»
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immediatesa, per superar les dificultats de distribució 
i per la possibilitat de fer continguts multimèdia, que 
el paper de vegades limita. Tot i que, allò que deien 
que les publicacions en paper acabarien morint, ja ho 
hem superat.

Com quan pensàvem que el vídeo mataria 
l’estrella de ràdio...
Precisament. Avui en dia, la nostra exposició a la 
pantalla és absoluta, perquè dormim amb el telèfon al 
costat del llit, ens aixequem i és el primer que mirem, 
i perquè dinem amb el telèfon a la mà. En el moment 
que vols llegir una cosa que t’interessa, busques una 
lectura reposada, això és tirar-te al sofà amb el cafè, 

Per altra banda, als quioscos tenim una presència 
limitada, perquè les revistes en castellà són més 
nombroses, més potents i es guanyen el posicionament. 
La visibilitat per a les revistes catalanes és molt 
complicada, però això ens ha fet una mica Rambo. 
Totes les revistes catalanes estan acostumades a lluitar 
a la selva amb el ganivet entre les dents. 

Llavors, val la pena tant d’esforç?
I tant! Es compensa amb una certa militància per part 
dels lectors. Tenim un públic de revistes en català 
summament fidel. Ho hem vist ara durant la crisi 
de la pandèmia. Hi ha hagut mesos en què no hem 
pogut servir les revistes, perquè correus va dir que 
no era un servei essencial. En aquell moment, tothom 
va entendre que rebria la revista en PDF, i en físic 
quan es pogués normalitzar el servei de correus. Les 
baixes, per tant, han sigut anecdòtiques. Hi ha gent 
que ha passat dificultats econòmiques, però que va 
decidir seguir pagant els vint-i-cinc o trenta euros 
que costa la subscripció per ajudar que hi hagués una 
revista en català de la temàtica que li interessa. Jo crec 
que aquesta fidelitat compensa totes les dificultats del 
mercat.

Des de l’APPEC, heu encetat la iniciativa de La 
caravana de l’iQuiosc. Quina valoració en feu?
Sabíem que hi ha pobles petits de Catalunya que 
s’han quedat sense llibreria i sense quiosc, i vam tenir 
la idea de comprar una caravana de foodtruck on, en 
comptes de portar botifarres, portem revistes. La 
vam adaptar i vam començar fent unes quantes voltes 
per pobles petits de l’Empordà, i hi tornem amb 
regularitat perquè la gent s’ha començat a acostumar 
que un cop al mes arriba la caravana de les revistes. 
Ara ho estem repetint a Lleida, on el fenomen dels 
pobles petits també és molt pronunciat.

La caravana porta revistes en paper, però tu has 
estat molt més lligat al món digital. Què és el que 
més t’atrau?
Jo crec que és per haver crescut a tanta distància de 
Catalunya, quan les notícies arribaven amb vint-i-
quatre dies d’endarreriment. El dia que se’m va obrir 
aquella porta en què feies clic i llegies els diaris o 
escoltaves Catalunya Ràdio, va ser una oportunitat. 
L’atracció pel món digital em ve per aquí, per aquesta 

«Allò que 
deien que les 
publicacions en 
paper acabarien 
morint, ja ho hem 
superat»
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agafar la revista i descansar els ulls de la pantalla. 
Per això, les vendes de Kindle en els últims quatre 
anys s’han enfonsat i l’eBook, que semblava que 
reemplaçava el paper, està desapareixent. En aquest 
sentit, els que fan revistes en paper comencen a veure 
la llum al final del túnel, de dir, «al final no morirem 
amb l’onada digital i encara hi haurà un racó per a 
nosaltres».

Arran d’això, podem preveure el perfil del lector 
del futur?
És la gran pregunta que es fa tothom. Com resoldrem 
això i què passarà. Tinc la sensació que hi ha un 
segment infantil que el mantindrem, sobretot perquè 
la subscripció de la revista infantil la fa l’avi, no el 
nen. Aquest segment funciona bé, de fet, el segment 

més viu de les revistes en català és l’infantil. Pel que 
fa a l’adolescència i la joventut és un desert, i penso 
que aquí és on ho tindrem més complicat, per la 
competència de productes en castellà i anglès, que és 
molt difícil de competir, i també per l’entorn digital. 
L’altre factor, que per mi és el més important, és 
l’econòmic. Avui dia els joves tenen feines precàries, 
i és clar, encara que les subscripcions no siguin cares, 
si cobres set-cents euros i en gastes cinc-cents en el 
lloguer, trenta euros són la vida o la mort. Després, 
aquesta gent, cap als trenta o quaranta anys, troba 
una feina més estable i torna a fer-se subscriptora de 
revistes. Penso que aquest model és el que seguirem 
veient al futur.

Quines són les publicacions que més t’inspiren 
ara mateix?
M’agrada molt recuperar revistes històriques i veure 
que hi havia una efervescència per fer continguts en 
català en un moment que l’estat de la llengua era cent 
vegades pitjor que ara. Soc el primer que aixeco la veu 
d’alarma pel català, però no estem tan malament.

Em resulta difícil dir-te exemples concrets d’aquí 
Catalunya, perquè hi ha gent que ho està fent molt 
bé en revistes de nínxols, i m’agrada molt el que fan 
revistes com Squire o el New Yorker. A Llatinoamèrica 
tenen una tradició molt bona de revistes i magazins, 
sobretot al Brasil, a l’Argentina i a Mèxic, on hi ha 
setmanals d’anàlisi d’informació que van una mica 
més enllà del diari. 

Crec que hauríem de mirar més com ho fan cultures 
com la nostra. Suècia, Noruega, Holanda, Dinamarca 
o Suïssa, on les cultures són petites, se’n surten a 
l’hora de fer un ecosistema de revistes potent. Això 
implica, a més d’un grau de compromís dels lectors, 
un grau de compromís de l’Administració. 

Com creus que ha de ser aquest compromís de 
l’Administració?
La resposta més automàtica seria demanar més 
recursos, però crec que també calen menys pals a les 
rodes. Demanar que no vulguin ajudar tant, deixar 
fer i que no posin tants requisits ni tanta normativa, 
perquè quan vols muntar una activitat i penses en tots 
els papers que has de moure, et tira enrere. Tanmateix, 

«El segment més 
viu de les revistes 

en català és 
l’infantil»
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els fem. Això és un error i, fins i tot, és poc intel·ligent, 
perquè en podríem treure molt profit. Aquesta gent 
s’agrupa i fa coses a favor de la cultura catalana, 
com cursos per aprendre el català. A Ràdio Amèrica 
Barcelona, hi ha un programa que té una secció que 
es diu #catacracs, que són gent que estudia català i 
l’ha arribat a dominar. Hem trobat gent que no té 
cap vinculació amb Catalunya, però sigui perquè va 
veure Merlí a Netflix, o perquè li agrada el Barça o 
La Pegatina, acaba aprenent català a la universitat o 
en un centre català, i després d’un any o dos anys ja 
domina la llengua. 

Un cop vas arribar a Catalunya et vas relacionar 
amb algun ateneu?
No tinc una relació directa amb ateneus, però sí que 
participo d’activitats. Crec que el paper que han 
jugat els ateneus en vertebrar la cultura d’aquest país, 
sobretot en els moments més delicats, és impagable 
i també poc reconegut. Hi ha molta gent que ho 
desconeix, que no sap que tenim ateneus centenaris 
que sempre han estat allà.

voldria aprofitar per desmentir el tòpic que la cultura 
catalana és una cultura subvencionada. El 52% de 
les revistes de l’APPEC no reben subvencions. Amb 
això vull dir que tenim un ecosistema de revistes que 
funciona i no necessita un respirador artificial, però 
de vegades ajuda a consolidar el projecte.

Sabem que a Buenos Aires t’havies relacionat 
amb el Casal dels Països Catalans de La Plata. 
Quin paper creus que tenen aquest tipus 
d’entitats arreu del món?
La diàspora catalana és immensa. És extraordinària, 
però, malauradament, molt poc coneguda. Hi 
ha altres cultures que han sabut donar-li valor o, 
fins i tot, mitificar-les per ajudar a construir el seu 
ideari nacional. Per exemple, els irlandesos són cinc 
milions, però hi ha seixanta milions de persones 
al món que s’autoreconeixen d’origen irlandès, i 
això és extraordinari. Nosaltres tenim gairebé mig 
milió de catalans vivint a l’exterior, i si comptem 
als descendents, estem parlant de més d’un milió de 
persones que es reconeixen d’arrels catalanes i estan 
orgulloses de la seva vinculació, i aquí molt de cas no 

«Tenim un 
ecosistema de 
revistes que 
funciona i no 
necessita un 
respirador 
artificial»



10 l ’ e n t r e v i s t a

Hi ha alguns ateneus que tenen les seves pròpies 
publicacions. Creus que l’associacionisme té un 
pes important en aquest terreny?
A l’APPEC, hi ha unes quantes publicacions que 
són d’aquest tipus d’entitats. Les revistes temàtiques 
de sardanes, de ceràmica o d’excursionisme no són 
iniciatives d’empreses, com dèiem. La gent que fa 
aquest tipus de revistes és perquè és apassionada del 
tema i li és igual si és poc o molt viable econòmicament. 
Per exemple, si tu estàs en un ateneu fent coses, agafes 
la revista Ateneus, i t’assabentes d’altres ateneus que 
estan fent coses com tu, treus idees, compares i et 
sents part d’una comunitat.

Parlant de la revista Ateneus, com la definiries des 
del teu punt de vista?
Sovint la posem com a exemple a l’APPEC quan 
parlem amb editors que volen millorar, perquè la 
revista Ateneus ha superat l’estadi del butlletí d’una 
entitat. És una revista professional, que quan et cau a 
les mans penses: «Això és sobre ateneus, però podria 
ser de qualsevol temàtica, perquè està ben dissenyada, 
ben maquetada i estan ben plantejats els temes». Jo 
crec que el fet que la Federació hagi entès que una 
publicació és una finestra a l’entitat té a veure amb la 
professionalitat de la feina que es fa.

Quin consell donaries als ateneus per les seves 
edicions?
Entendre que, si has de fer una cosa ben feta, l’has 
de fer amb un punt de professionalitat, i això implica 
gastar uns diners. L’error que cometem molt sovint 
és pensar que com que sabem molt d’un tema, sabem 
comunicar-lo, i potser no és així. Potser no saps 
escriure, no saps explicar-te bé o no saps maquetar 
una revista, llavors has de confiar en un professional. 

Quines publicacions actuals creus que els poden 
servir d’inspiració?
Les publicacions d’excursionisme, especialment 
les de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, són un bon exemple, perquè han fet 
aquest salt de professionalitzar el producte. The New 
Barcelona Post, una publicació relativament nova que 
publiquen només bones notícies, per altra banda, és 
una experiència interessant de l’entorn digital. Una 
altra que està molt consolidada és la revista Fosbury, 
que es dedica a tot l’altre esport que no és futbol, i 
ha sabut fer un producte de molta qualitat molt ben 
fet, amb els recursos limitats amb què tots comptem. 
Per això, el darrer consell seria que, si no arribes a fer 
una revista en paper perquè no la pots pagar, fes una 
publicació digital ben feta. 

«El paper que han 
jugat els ateneus 

en vertebrar 
la cultura 

d’aquest país és 
impagable»
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Aquest és un número especial de la revista ATENEUS. Ho és per la significació del número 
d’aquesta edició, el 25, i també per tots els números que acompanyen l’estadística 
d’aquests 12 anys de la publicació, com, per exemple, les 88 entrevistes fetes fins ara 
o com, en els darrers temps, hem anat reequilibrant la balança de la paritat entre els 
protagonistes homes i dones fins arribar al 57% i el 43%, respectivament.

Però això no va de números, sinó de persones, que són la veritable essència i motor dels 
ateneus, i també d’aquesta revista. El testimoni dels socis i sòcies dels ateneus, i el de 
les pròpies entitats han estat el leitmotiv d’aquesta publicació, perquè ATENEUS és un 
canal de comunicació dels ateneus i per als ateneus, tot i que pretenem anar més enllà 
per donar a conèixer l’esperiti ateneístic i els valors de l’associacionisme cultural a la resta 
de la societat. Perquè, si ens coneixen, segur que entendran la força que ens mou i, molt 
probablement, hi voldran formar part d’alguna manera.

Com explica Salvador Casals a l’article d’opinió, cal donar valor al relat dels fets i de les 
seves causes i, en aquest sentit, tant ATENEUS com qualsevol de les revistes pròpies de les 
entitats, tenen un paper primordial a l’hora de documentar la realitat ateneística perquè, 
com una valuosa càpsula del temps, serveixi de coneixement i, fins i tot, d’inspiració per 
a futures generacions. 

Més enllà de plasmar la vida ateneística, ATENEUS va néixer per posicionar públicament 
als ateneus, donant valor a la seva incidència en la cultura de proximitat del país i intentant 
trencar vells estereotips. Creiem que hem avançat molt en aquest sentit, però seguirem 
treballant per divulgar els valors del moviment ateneístic, que són molts i molt variats, 
probablement tants com el nombre d’entitats que en formen part.

Felicitats a tots i totes!.

Consell Redactor

25 números donant veu als ateneus
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Entre tots hem de canviar  
la mentalitat energètica?

Pau Cervera Lloré 
Enginyer tècnic industrial especialista 
en energies renovables, treballant a 
SolarProfit com a Country Manager.

L’actualitat que ens està tocant viure es 
reflectirà en els llibres d’història com la 
transició energètica dels combustibles 
fòssils cap a les energies renovables. 
Després de molts anys d’emissions de 
CO2 i d’altres elements nocius per al medi 
ambient, fruit de la crema indiscriminada 
de derivats del petroli, hem arribat a un 
punt de no retorn en què cal canviar la 
manera de produir i gestionar l’energia 
necessària per sostenir el model econòmic 
i social actual.

En aquest context, tots els actors i en tots 
els àmbits de la societat, públics i privats, 
s’estan fent grans esforços per augmentar 
la velocitat d’aquesta transició cap als 
conceptes d’eficiència i sostenibilitat en 
totes les accions humanes amb impacte 
mediambiental. Un dels impactes més 
grans de l’activitat humana és la producció 
d’energia i és en aquest punt on l’energia 
solar fotovoltaica pot esdevenir una de les 
claus per a un futur més respectuós amb 
l’entorn.

Els panells solars fotovoltaics capten 
l’energia del Sol en forma de fotons, que, 
quan impacten sobre la superfície del 
mòdul, exciten les partícules que conté 
en el seu interior, alliberant electrons, de 
forma que s’introdueixen en els circuits 

metàl·lics conductors impresos entre 
les cel·les fotovoltaiques (un mòdul es 
compon de cel·les i, en funció del seu 
nombre, es determina la seva potència). 
Aquest moviment d’electrons és el que es 
coneix com a corrent elèctric o intensitat, 
i es mesura en ampers (A). El corrent 
generat pel mòdul o mòduls solars és el 
que s’aprofitarà per abastir una instal·lació 
elèctrica, a la qual es connectarà mitjançant 
una sèrie d’elements de protecció i gestió 
de l’energia.

La finalitat d’una instal·lació solar és, 
doncs, generar energia provinent de la 
radiació solar i de forma gratuïta, per tal 
d’aprofitar-la en una instal·lació interior 
d’un habitatge, equipament, indústria, etc. 
És en aquest punt on s’exposa la viabilitat 
d’utilitzar aquests mètodes de generació 
d’energia verda en emplaçaments com 
els Ateneus de la Federació. Els ateneus, 
com a lloc de trobada de la societat 
catalana des de fa centenars d’anys, són, 
i sempre han estat, espais de diàleg, de 
creació i de transformació. En aquesta 
línia, sembla del tot lògic pensar que han 
de ser actors fonamentals en el procés 
de canvi de mentalitat energètica que 
estem vivint, essent exemple de voluntat 
transformadora. 
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Una forma clara d’exemplificar aquest 
compromís amb el canvi pot ser establir 
polítiques energètiques que empoderin 
els ateneus i puguin esdevenir més 
autosuficients, i l’opció més eficaç 
seria l’execució d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques per abastir els consums 
energètics dels diferents locals. Amb 
aquestes accions s’aconseguiria un doble 
objectiu: per una banda, estalvi econòmic 
derivat de l’estalvi energètic i, per l’altra, 
visualització del compromís amb la 
transició energètica. 

publicitat
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El Núria Social és un espai de gestió associativa 
a Olot. La naturalesa de l’entitat es basa 
en l’autogestió i, per tant, les activitats que 
desenvolupem són la resposta a les inquietuds 
de les persones que formem part de l’associació. 
És per aquest motiu que no s’ha donat un èmfasi 
especial en les activitats de caràcter tradicional, 
ja que s’han prioritzat altres línies d’actuació 
relacionades amb el pla estratègic de la nostra 
entitat.

La nostra associació neix l’any 2015 amb 
la intenció de promoure una transformació 
social, econòmica i ecològica a la Garrotxa, 
a través d’un centre cooperatiu. Les nostres 
línies estratègiques han girat al voltant de la 
dinamització sociocultural del territori, de 
l’economia social i solidària, de la sobirania 
alimentària i el diàleg intercultural. Com que 
ens trobem ubicats en el barri vell d’Olot, una 
zona amb molta multiculturalitat, hem pogut 
incidir molt més en aspectes interculturals, com 
el diàleg, per sobre de les expressions purament 
locals, les quals creiem que tenen altres vies 
d’expressió en les iniciatives municipals i 
públiques.

Les activitats que proposem a l’Ateneu, com 
per exemple les actuacions musicals i d’arts 
escèniques, els tallers regulars, les xerrades, 
exposicions i cicles, tenen com a objectiu 
fomentar el pensament crític, la diversitat i la 
interculturalitat, ja que incideixen de forma 
directa en la transformació que busquem com 
a col·lectiu.

«Ateneu» és sinònim de tradició?

NÚRIA SOCIAL

Fotografies de l’espai de treball del Núria Social d’Olot

Una manera diferent d’entendre un ateneu
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    ATENEU DE SANT JUST DESVERN

Els ateneus no som aliens als canvis radicals que ha sofert la nostra 
societat els darrers anys. Durant dècades es feia el que s’havia fet 
«tota la vida» i ara ha arribat el moment clau d’adaptar-nos als 
temps que vivim o haurem d’anar pensant a tancar les portes, ja 
que fer allò de sempre ha deixat de ser atractiu. Això ens porta 
a plantejar-nos quin model d’activitats hem de dur a terme per 
seguir fent cultura sense quedar-nos aïllats de la societat.

La major part d’ateneus estan regits per gent amb una mitjana 
d’edat excessivament alta, circumstància que fa que dissenyem 
unes activitats sovint allunyades de les necessitats culturals dels 
joves d’avui i, en conseqüència, entrem en un bucle perillós: no es 
fan activitats atractives per als joves, els joves no participen i no 
entra sang nova a les nostres entitats. 

Què hem de fer, doncs? Seguim fent activitats tradicionals com 
les conferències, el teatre, els esbarts, les excursions i els balls, 
entre d’altres, o ens atrevim a fer-ne d’altres tipus? No crec que 
es tracti d’escollir una d’aquestes alternatives, sinó de saber-les 
combinar; i aquest és el nostre gran repte. La teoria, com veieu, és 
molt fàcil, ara cal posar-la en pràctica, i això ja no és tan fàcil. No 
ho és perquè en la majoria dels ateneus no tenim una base de gent 
jove que ho posi en marxa. La solució torna a ser teòricament ben 
senzilla: ampliar aquesta base de gent jove, però és molt difícil 
portar-la a la pràctica.

Suposem que tenim la sort que en el grup de teatre, a l’esbart, a la 
secció de muntanya o en una coral (per posar exemples d’activitats 
clàssiques), hi tenim alguns joves. Cal mimar-los i invitar-los a 
organitzar activitats «diferents» que puguin atraure companys de 
la seva edat, sense escandalitzar-nos. No m’atreveixo a dir què 
els pot interessar (potser jocs, concerts de música electrònica, 
campanyes socials, etc.), però el que sé segur és que només 
vindran joves si ho han organitzat ells. Si aconseguim trencar 
aquesta barrera generacional i aconseguim que la joventut passi 
pels ateneus per fer algunes activitats que els agradi, estic segur 
que se’ls faran seus i podrem seguir fent tota mena d’activitats.

Fotografies cedides per l’Ateneu de Sant Just Desvern.

Activitats tradicionals per a gent gran?  
Activitats alternatives per a gent jove?
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EL MÉS PETIT DE LA CASA (O ATENEU)

Soc en Pol Subías Bernadó, tinc vuit anys i actualment estic 
cursant tercer de primària a l’Escola Claver. Des de ben petit, 
tinc afició per la natació i la música, i és per aquest motiu 
que aquest curs estic estudiant a l’Orfeó Lleidatà llenguatge 
musical, agrupació de percussió, piano i cant coral.

Els meus inicis en el món de la música van començar des 
de ben petit, quan tenia només uns mesos de vida, amb el 
projecte Baldufa; sincerament, no ho recordo. De mica en 
mica, he anat creixent i he anat avançant en els diferents 
cursos gràcies a la dedicació, al treball i a l’exigència, a 
més de la vinculació i estima cap a la música. El que més 
m’agrada fer a les classes, juntament amb els professors i els 
companys i companyes, és jugar a jocs de música, aprendre 
més notes, cantar cançons, ballar i tocar el piano.

Les instal·lacions de l’espai Orfeó resulten molt còmodes 
per executar totes les activitats que fem. Compta amb tota 

mena d’estris, materials i instruments per poder practicar la 
música. La veritat és que ens ho passem molt bé, tant en les 
activitats de lleure com en les educatives i d’aprenentatge. 
Conjuntament amb les classes de l’Orfeó, els caps de 
setmana que tenim ocasió, mirem d’assistir amb la meva 
família a concerts, espectacles i activitats vinculades a la 
música. 

En un futur, m’agradaria anar combinant els meus estudis 
amb l’Orfeó, i avançar en el meu coneixement i formació 
personal a través dels valors que aporta el món musical.

Desitjo que el meu relat serveixi per animar altres nens i 
nenes a endinsar-se en la màgia de la música i gaudir de tot 
el que ens dona.

Pol Subías

Fotografia cedida per l’Orfeó Lleidatà
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El Nou Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols és 
conegut popularment com el Casino dels Nois. Enguany 
celebrem 170 anys des de la fundació de l’entitat, inaugurada 
durant el mes de febrer del 1851, tot i que l’edifici data de 
l’any 1889. En els seus inicis, l’ateneu estava constituït 
majoritàriament pels obrers que treballaven a les fàbriques 
de taps, ja que, durant aquells anys, va ser la indústria 
capdavantera del Baix Empordà. L’objectiu del Casino era 
garantir als socis l’accés a la informació, a la cultura i al lleure. 
A més, des d’un principi, va ser el centre del republicanisme 
federal, el corrent polític més arrelat de l’època.

Aquí, a Sant Feliu, sempre s’ha anomenat noi o noia a una 
persona de tarannà progressista sense tenir en compte l’edat 
ni la condició social. Per tant, encara ara diem als socis nois 
i noies, tot i que la majoria són jubilats.

El Casino va tenir molta activitat fins al 1970. Hi havia 
jocs de taula per als socis a la planta baixa i un servei de 
bar. Es feien balls per Cap d’Any, revetlles de Sant Joan i 
de Sant Pere, carnavals i activitats de Festa Major. També 
comptàvem amb una biblioteca, que encara es conserva, on 
assistien socis i menestrals interessats a llegir els llibres dels 
millors autors del moment. A més, també disposàvem de 
premsa diària i setmanal.

És a partir dels anys setanta quan, amb l’esclat del turisme 
de masses i les noves tendències socials, l’oferta decau 
ràpidament. El jovent anava a ballar a les discoteques 
que havien proliferat per tota la Costa Brava, la televisió 
informava la gent sense la necessitat de sortir de casa, la 
lectura es va anar perdent i els socis anaven desapareixent. 
Aquesta caiguda va arribar a tal punt que un grup de la 
Junta va proposar vendre el local a una immobiliària, per 
tal d’enderrocar-lo i fer-hi pisos. Aquest fet va provocar 
un gran moviment social a tota la població en defensa per 
la conservació de l’edifici. Es va aconseguir salvar-lo, i per 
assegurar una protecció de cara al futur, es va qualificar com 

a lloc «d’interès social». Actualment, és considerat com un 
Bé Cultural d’Interès Nacional, que és la màxima categoria 
de protecció que es pot donar. 

De totes maneres, durant els últims quaranta anys, ha passat 
un declivi considerable. Ara el repte que tenim és tornar-li 
a donar la vida que estava perdent. La Junta actual ens hem 
proposat començar unes obres de remodelació de l’esplai 
a la planta superior (que era la planta de ball), per tal de 
convertir-la en una sala multimèdia. D’aquesta manera 
podrem oferir tota mena d’activitats: des de concerts de 
petit format, fins a conferències, presentacions, exposicions 
d’art i una sala de trobada per a altres associacions locals. 

Sabem que és un propòsit difícil, però tenim ajudes de 
les administracions públiques i, sobretot, moltes ganes de 
treballar.

Josep M. Vicens Batet, president

SOBREVIURE AL LLARG DELS ANYS.  
LA HISTÒRIA DEL CASINO DELS NOIS

El casino, després de la darrera ampliació del 1928 AMSFG



18 p r o t a g o n i s t e s

L’Antonio Serrano ha estat a la Junta Directiva de la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella, de Malgrat de 
Mar, des de 1954. Barber i cantaire, se’l reconeix com la història viva de l’ateneu. Amb ell hem fet un repàs dels alts i 
baixos dels darrers setanta anys.

Antonio Serrano: 
« Avui dia encara m’envien les cartes  
de l’entitat a casa»

Text i fotografies: Sílvia Espinach 

Com sorgeix La Barretina Vermella?
La societat La Barretina Vermella va 
néixer l’any 1883, fruit d’un grapat de 
persones que van voler donar-li vida a 
un local normal i corrent. Llavors, es 
va buscar un mecenes perquè ajudés a 
fer el primer i el segon pis. Es va fer tan 
bé que a última hora es van recuperar, si 
no tots, bona part dels diners que s’hi 
havia invertit. Li van posar Barretina 
Vermella precisament perquè els que la 
van muntar eren pagesos i tots anaven 
amb barretina.

Què recorda dels seus primers anys 
a l’entitat?
El 1952 em vaig fer soci i dos anys 
després ja em van fer membre de la 
Junta. El primer president que recordo 
era en Campàs, que va durar dos mesos, 
perquè el seu pare era polític. Recordo 
que un dia la Guàrdia Civil va venir a 
casa buscant-lo. Em van fer un munt de 
preguntes i em van demanar que l’enviés 
a la caserna al més aviat possible. 
M’acabaven de dir això, que sortia per 
acomiadar-me’n, i tot just era a la porta 
del carrer que vaig veure passar en 
Campàs. Li vaig demanar que s’acostés 
i vaig dir: «Mire usted, guardia, este es 
el señor Campàs». L’agent li va demanar 
que l’acompanyés i ell va quedar sorprès. 

Allà li va comunicar que quedava 
destituït com a membre de La Barretina 
«por ente político», i ell es queixava: «Si 
jo de política no en sé res!». 

Tants anys com a membre de la Junta 
i mai ha pensat a deixar-ho?
Durant una època La Barretina va estar 
hipotecada. Hi havia uns problemes 

molt grossos per tirar l’entitat endavant 
i, quan tothom pensava que tot era 
benefici, al calaix no hi havia ni cinc 
cèntims. Llavors, vaig decidir plegar. En 
Munné, que era el president de llavors, 
va venir a casa i em va demanar que no 
plegués, que, si jo ho feia, ho farien tots. 
Així que no ho vaig fer i avui dia encara 
m’envien les cartes de l’entitat a casa.
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Devien ser uns temps molt durs...
Ho vam passar molt malament durant 
força anys. Llavors va venir l’Eusebi 
Vázquez de president i un dia va reunir 
tots els socis. Déu n’hi do la gent que va 
venir! Ell va presentar el problema: es 
devien gairebé dos milions de pessetes. 
La Caixa i l’Ajuntament ho sabien i, 
si aquell dia no sortia una quantitat de 
diners que valgués la pena, es farien 
propietaris de la societat. Vam demanar 
que tothom posés en un sobre els 
diners que pogués, indicant el nom i la 
quantitat, i vam prometre que quedaria 
en secret entre els membres de la Junta. 
Tothom es va posar la mà a la butxaca i 
va aportar la seva quantitat. Va haver-hi 
un que es va aixecar i va dir: «Jo tinc 
tres-centes cinquanta mil pessetes a la 
caixa de pensions, les dono de tot cor, 
ja me les retornareu quan pugueu». Ell 
era pagès i la seva dona peixatera. Això 
va ser una entrada estupenda, encara 
m’emociono.

A banda de la Junta, també ha 
estat membre del cor durant 
anys. Com va ser aquella època?
Jo era el net de l’avi Xaixo, el 
director. De fet, era l’avi de la meva 
dona. Ell em va ensenyar a fer les 
tres veus: cantar de baix, de baríton 
i, fins i tot, de tenor. He tingut la 
sort o la desgràcia de tenir una veu 
que els altres m’havien d’escoltar, 
per això sempre m’advertia: 
«Aquesta cançó la començaràs 
tu, Antonio, pensa que és molt 
difícil, ja ho saps». Li deia a en 
Josep que callés, i a en Pep Poch i 
els seus germans que estiguessin 
alerta i comencessin després de mi. 
Feia molt de respecte, perquè en 
aquella època el meu sogre tenia 80 
cantaires i jo sol havia de començar 
aquella cançó. Però érem un cor 
esplèndid; on anàvem, guanyàvem 
premis. 

Parla de molts homes que han portat les 
regnes de l’entitat, però ara la presidenta 
és una dona. Com ha estat aquest canvi?
Tot va començar amb la Pilar Poch, que va 
ser la primera dona. Recordo que va venir 
a casa i em va dir: «Antonio, m’han dit 
que hauria de mirar de ser presidenta de 
La Barretina, a tu què et sembla?». Era la 
primera vegada que tindria una presidenta, i 
me’n vaig alegrar molt. Amb ella ens en vam 
sortir bé perquè era la directora del grup 
Kaliu de teatre. La Barretina va guanyar 
molt amb ella, així que, quan ho va deixar, 
en vam buscar una altra, la Neus, i ara tenim 
l’Anna, que sap escoltar. En total, han estat 
tres dones seguides.

Com és ara la seva vinculació amb La 
Barretina?
Ara soc honorari. Vinc quan vull i, si hi ha 
alguna cosa que s’ha d’explicar, l’explico. La 
Barretina ha sigut la meva vida i ho seguirà 
sent.
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En Salvador Casals, expresident de la Federació d’Ateneus de Catalunya, ens ofereix una reflexió sobre  
la comunicació dins el món ateneístic i concretament, el paper que juguen les revistes. Per realitzar 
aquest anàlisi, fa una retrospectiva de l’estat de salut de les revistes en el passat i present, acompanyada 
d’una mirada cap al futur per comprovar si tenen cabuda en la societat que està per venir.

Les revistes,  
l’essència del relat

Text:  
Salvador Casals

Fotografies cedides 
pel Centre de Lectura 

de Reus i l’arxiu 
fotogràfic de la FAC
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Any 2050. La Federació d’Ateneus de Catalunya decideix 
encarregar un treball de recerca per analitzar com va 
repercutir a les seves organitzacions una de les pitjors 
pandèmies dels darrers segles i quins efectes va tenir aquest 
fet tan transcendent entre les entitats que en formaven part.

Malauradament, han passat tres dècades i moltes de les 
persones que formaven les juntes de les entitats que ho 
van patir ja no les podem entrevistar. Per tant, per fer el 
relat, només ens queda el testimoni escrit que han deixat 
les mateixes entitats; i aquest és el principal problema, 
perquè aquesta font és gairebé testimonial. Des de 
principis del segle XXI, els ateneus, com un gran nombre 
d’organitzacions de tot tipus, centraven la major part de la 
seva comunicació en les xarxes socials. En aquell moment 
era imprescindible fer-ho, o millor dit, era impensable no 
fer-ho, ja que calia mantenir un contacte constant amb les 
audiències; i la comunicació a plataformes com Twitter, 
Instagram o Facebook eren l’espai ideal per fer-ho. 
Això, però, tenia un inconvenient, ningú va preveure la 
desaparició d’aquestes plataformes i en conseqüència, la 
pèrdua de la memòria digital. 

He volgut iniciar l’article amb aquesta distopia digital 
que espero que no s’arribi a materialitzar, però que 
em permet exemplificar, des del present, quin és el 
paper actual de les nostres revistes. Qui sap si d’aquí 
a uns anys les futures generacions que vulguin teixir 
la història de les nostres entitats no es trobaran amb 
aquests buits amb els quals fabula el relat?

M’agradaria que la resposta fos que no, que els 
ateneus, com moltes altres organitzacions, tenim 
una preocupació sistemàtica per recollir allò que ens 
preocupa en cada moment; però, certament, crec que 
es tracta més d’un desig que d’una certesa.

No conec amb exactitud quants, d’entre els gairebé 
cent vuitanta ateneus que té actualment la Federació, 
editen una revista i menys, en quantes d’elles 
trobaríem un espai comunicatiu que relata activitats o 
descriu les intencionalitats de l’entitat. Però si féssim 
aquest exercici i el resultat fos que la majoria de les 
entitats no tenen revista i que les que en tenen només 
relaten l’activitat que realitzen, però no s’aturen a 
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descriure el motor intencional de les accions i el context que les 
generen, estaríem davant d’un problema per a la construcció del 
relat futur que es farà de les nostres entitats.

Heròdot, segle V aC, és considerat el pare de la Història en el 
món occidental perquè fou el primer a establir un relat raonat i 
estructurat de les accions humanes en narrar l’enfrontament entre 
grecs i perses. És a dir, una interpretació del desenvolupament dels 
fets, però considerant-ne també les causes.

Els ateneus, millor que ningú, per la nostra llarga trajectòria vital 
—que en molts dels nostres companys de viatge s’apropa als dos 
segles—, hauríem de ser conscients de la importància de documentar 
el millor possible la quotidianitat des del doble vessant del relat 
dels fets i de les seves causes, i el millor contenidor per fer-ho són 
les actes de les nostres reunions i les nostres publicacions escrites, 
les nostres revistes.

Malauradament, molts cops adquirim aquesta visió a partir de la 
frustració experimentada en iniciar un projecte de recerca vinculat 
a un aniversari destacat, i comprovar que les fonts orals ja no són 
al nostre abast i que les fonts escrites disponibles als nostres arxius 
no detallen inquietuds, anhels, idees, frustracions o somnis, que 

són el veritable motor dels nostres projectes associatius. Però, si 
sabem això, encara som a temps de canviar el transcurs del relat de 
la nostra història. 

Les entitats tenim totes les opcions al nostre abast i potser ara, que 
estem a final d’any i preparem els projectes per al 2022, recuperar 
la revista o el butlletí de les nostres entitats, amb entrevistes, relats 
i cròniques del fonament dels nostres projectes seria una molt 
bona iniciativa.

La Federació va fer aquest exercici l’any 2009 amb la creació de 
la revista ATENEUS. En aquell moment el moviment ateneístic 
i la mateixa Federació no tenien el reconeixement institucional i 
social que tenen en l’actualitat i calia una eina que ens posicionés 
com a col·lectiu —amb una clara incidència a tot el país—, que fes 
visibles els ateneus en clau actual i moderna —que era la nostra 
realitat—, que deixés enrere vells clixés desfasats, però persistents 
en la memòria de molts àmbits amb què ens relacionàvem, i que, 
finalment, divulgués tot allò que fèiem i ens preocupava.

Repassant aquell primer número de desembre de 2009, crec que 
hi trobem tots aquests components. L’entrevista central la vam 
dedicar al sociòleg Lluís Sàez, ja que ens preocupaven els canvis 

o p i n i ó
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que estava experimentant la nostra societat i com ens podien 
afectar. També hi vam entrevistar el president del Parlament de 
Catalunya, Ernest Benach, i el màxim responsable de la Secretaria 
d’Acció Ciutadana, Josep Maria Civis, en el moment on ens 
posicionàvem com un dels actors destacats de la XeCat, la xarxa 
d’equipaments en clau de país que naixia en aquell moment. I, 
lògicament, dedicàvem un espai destacat a donar visibilitat a 
activitats i inquietuds que en aquell moment ens preocupaven de 
forma clara, l’Estatut, els reptes de futur sorgits al cinquè congrés 
o una de les activitats destacades dels ateneus, el teatre. Per tant, 
l’anàlisi de l’entorn i la cerca de respostes davant les nostres 
preocupacions, assolien visibilitat damunt el paper i passaven a ser 
compartits amb tota la comunitat. 

La publicació del número 25 de la revista ATENEUS ens ofereix 
també la possibilitat d’analitzar dos aspectes fonamentals de 
l’existència d’aquest tipus de publicacions. 

D’una banda, la necessitat d’aquest equilibri entre la informació 
de les activitats del dia a dia i l’espai de reflexió que ara ens permet 
donar un cop d’ull al passat i poder observar quina ha estat la 
nostra evolució en els darrers dotze anys. Un exercici que també 
faran, amb una visió ampliada, aquells que ens succeeixin d’aquí 

a unes quantes dècades per saber si els ateneus ens hem seguit 
adaptant com fins ara a una societat que ens necessita plenament 
alienats amb els corrents de canvi que la sacsegen.

De l’altra, la reflexió sobre la manca de suport econòmic a les 
publicacions escrites del teixit associatiu. Caldrien línies d’ajut a 
aquestes revistes, fetes la majoria de vegades des del voluntariat 
i el voluntarisme d’aquelles persones que les fan possibles, 
sense pràcticament recursos, però amb la consciència que seran 
fonamentals per analitzar els canvis del nostre teixit associatiu 
arreu del país, en un moment en què les capçaleres de premsa local 
i comarcal han anat desapareixent, i sense les que serà molt més 
difícil analitzar les realitats socioculturals de bona part del país.

I malgrat que aquestes reflexions puguin semblar una reclamació 
d’eines del passat en l’era de la digitalització, crec que és bo deixar-
les sobre la taula i sotmetre-les a examen, perquè encara formen 
part d’un present que s’està intentant adaptar als nous formats. A 
les portes de 2022 tot just les grans capçaleres estan encaixant la 
transformació del paper als continguts digitals amb més neguits que 
certeses. En tot cas caldrà continuar recorrent el camí tenint present 
que els zeros i els uns hauran de saber recollir també l’ànima de les 
nostres entitats, de la mateixa manera com ho ha fet fins ara la tinta.

o p i n i ó
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 Antic cafè de la Societat de Treballadors Agrícoles. Anys trenta del segle xx

L’ateneu, situat a la comarca de l’Alt Camp, és un exemple de com els sindicats agrícoles de 
principis del segle xx     van evolucionar a espais socioculturals claus en el desenvolupament de 
la història i el caràcter dels vilatans del municipi. Avui, el Casal de Vila-rodona és un punt de 
trobada on conflueixen moltes iniciatives associatives, com el Centre d’Estudis del Gaià, que té 
la seu social a les dependències de l’entitat.

Autors:  
Josep Santesmases i Ollé.  
En aquest article hi ha 
col·laborat la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana.

El Casal de  
Vila-Rodona,
entre la modernitat construïda i 
l’herència de la sociabilitat agrícola
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La sala del cinema-teatre del Casal de Vila-rodona en l’actualitatFaçana del Casal de Vila-rodona en construcció

«Cada sindicat 
agrícola 

acostumava a 
tenir una seu 

social, amb dos 
espais bàsics:  

el cafè i la sala 
de ball»

L’HERÈNCIA DE LES SECCIONS 
RECREATIVES DE LES SOCIETATS I 
SINDICATS AGRÍCOLES
En determinats territoris rurals el paper social-
recreatiu generat a partir d’entitats com els ateneus, 
més o menys el van desenvolupar les societats i els 
sindicats agrícoles. Aquesta sociabilitat fou molt 
freqüent a les comarques de l’Alt Camp i la Conca 
de Barberà, sobretot durant el primer terç del segle 
xx. Cada sindicat agrícola acostumava a tenir una seu 
social, amb dos espais bàsics: el cafè i la sala de ball —
també per a teatre, concerts, conferències i mítings i 
cinema—. En una part d’aquests pobles van coexistir 
dos sindicats agrícoles, dos cellers cooperatius i dos 
locals socials, les dretes i les esquerres de l’època 
republicana.

L’EXEMPLE VILA-RODONÍ
Aquest fou el cas de Vila-rodona. L’any 1892 es 
constituïa la Societat de Treballadors Agrícoles, amb 
un local social nou inaugurat el 1901 que funcionaria 
fins al 1939, corresponent al sector republicà i 

d’esquerres. Per altra part, l’any 1918 es creava el 
Sindicat Agrícola i Caixa Rural, que aglutinava els 
pagesos conservadors que adequarien l’antic molí 
fariner com a seu social, el Molí. Acabada la guerra, 
s’unificaren els dos sindicats agrícoles, els locals 
socials i l’activitat recreativa. La sala de la Societat 
es va transformar en el cinema —regentat per la 
Falange— i, ocasionalment, en teatre. El cafè i la sala 
de ball serien els del Molí, el del local de les dretes. Per 
tant, espais recreatius ubicats en edificis diferents, que 
envellien, i que a la segona meitat dels anys cinquanta 
requerien reformes importants. 

UNA NOVA ENTITAT: 
EL CASAL DE VILA-RODONA
L’any 1963, Enric Benet, vila-rodoní emigrat a Mèxic 
l’any 1927, durant una visita al seu poble, aconsellat 
pels seus amics de joventut, va fer una important 
donació econòmica per reformar els locals socials. 
La donació va ser la guspira que va conduir a la 
creació del Casal de Vila-rodona i a l’edificació d’uns 
moderns equipaments inaugurats el novembre de 
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1966. Un procés complex, desenvolupat amb moltes 
reunions i debats per decidir amb votacions entre 
reformar els locals existents o construir-ne uns de 
nous. Va guanyar la darrera opció, que va conduir a 
la constitució del Casal i a una entusiasta participació 
veïnal per construir els nous equipaments i a un 
esperit conciliador entre les famílies d’una banda i 
l’altra, les esquerres i les dretes d’abans de la guerra.

A partir del novembre de 1966 la responsabilitat 
heretada per la Cooperativa Agrícola de mantenir 
l’activitat sociorecreativa de la població es traspassava 
al Casal, com a nova entitat, creada per a aquest fi. 

ELS EQUIPAMENTS DEL CASAL DE  
VILA-RODONA I LA SEVA UTILITZACIÓ
El Casal de Vila-rodona reproduïa el model 
d’espais fins aleshores existent, que s’afermà durant 
la postguerra: el cafè, la sala del ball i el cinema. 
En aquells temps, amb una població d’uns 1.250 
habitants, el cinema tenia un aforament de 640 

butaques. Durant les primeres dècades l’assistència al 
cinema els dissabtes i diumenges era molt notable, no 
només dels habitants del poble, sinó de gent de tota 
la contornada, donada la modernitat, la qualitat i la 
comoditat de les instal·lacions. El Casal, fins a gairebé 
entrat el segle xxi, va assumir la celebració de la festa 
major d’estiu, en un envelat que muntava a la pista de 
davant dels locals: el ball, els espectacles, les sardanes, 
les activitats infantils… L’any 1970 inaugurava una 
piscina, que s’ha mantingut activa durant mig segle. 
Era la segona de la comarca. 

La majoria de famílies vila-rodonines varen associar-se 
i més o menys aquesta ha estat la tònica que s’ha 
mantingut fins ara, amb 718 associats actuals, entre 
adults, juvenils i infantils. El Casal de Vila-rodona 
sempre ha estat obert a totes les iniciatives associatives 
que, per desenvolupar-se, necessiten els seus espais: el 
mateix Ajuntament, la Cooperativa Agrícola, l’escola 
i moltes altres entitats o col·lectius que hi han celebrat 
reunions, assajos i activitats. 

Inauguració de l’exposició «Darrere el taulell» del Centre d’Estudis del Gaià, a la sala del ball. Novembre de 2021Acte a la sala d’actes del 50è aniversari del Casal. 2016

«El Casal de  
Vila-rodona  
sempre ha estat  
obert a totes 
les iniciatives 
associatives que,  
per desenvolupar-se, 
necessiten els seus 
espais»
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L’any 2001 el Casal es dotava d’un nou equipament: 
una sala d’actes ubicada a l’antiga «barandilla» del 
cinema, que havia quedat en desús per la disminució 
d’assistència al cinema, com va ser comú a tot arreu. 
Una sala d’actes perfectament equipada, tant per 
celebrar-hi actes de tota mena com per muntar-hi 
exposicions. Aquest nou equipament ha estat 
profusament utilitzat i s’ha convertit en un espai clau 
de la vida social del poble.

EL CENTRE D’ESTUDIS DEL GAIÀ
 L’any 1996 es constituïa el Centre d’Estudis del 
Gaià, que, a partir d’un conveni, establia la seu social 
en les dependències del Casal, on des de sempre celebra 
la majoria de les activitats: reunions i assemblees, 
conferències i taules rodones, presentacions de llibres, 
exposicions… 

D’alguna manera el Centre d’Estudis s’ha convertit 
en l’entitat que genera bona part de l’activitat cultural 
que es realitza dins de les parets de l’edifici, sobretot 
a l’esmentada sala d’actes. La col·laboració entre el 
Casal i el Centre d’Estudis del Gaià constitueix un 
exemple pràctic d’enfortiment mutu entre una entitat 
ateneista i un centre d’estudis.

VERS EL FUTUR
L’any 2004 un incendi va malmetre bona part de 
l’equipament del cinema i la sala del ball, sense 
afectar l’estructura de l’edifici: la decoració, les 
instal·lacions, la pantalla, les butaques… L’adversitat 
va servir per renovar les instal·lacions, adequant-les 
a les normatives i a la tecnologia actuals. La sala del 
cinema té actualment un aforament de 300 butaques i 
tots els caps de setmana, de tardor a primavera, manté 
la programació cinematogràfica, llevat dels dies que 
s’ofereixen espectacles teatrals o musicals, bona part 
d’ells a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya (XTAC), amb molt bona assistència. 

El valor patrimonial i social del Casal és impagable. 
Uns 5.700 m2 de solar, dels quals 2.500 estan cedits 
durant 35 anys a l’Ajuntament, i 2.800 m2 construïts 
en diferents nivells donen la mesura de tot plegat, 
amb relació a una població que no arriba als 1.300 
habitants. La seva existència ha condicionat en positiu 
la història i el tarannà dels vila-rodonins. Segur que 
en el futur es trobaran camins per anar configurant 
l’activitat i els serveis que la llarga tradició societària 
ha mantingut al llarg dels anys i les dècades. 

«La col·laboració 
entre el Casal i el 
Centre d’Estudis 

del Gaià 
constitueix un 

exemple pràctic 
d’enfortiment 

mutu entre una 
entitat ateneista 

i un centre 
d’estudis»

Federació d’Ateneus de Catalunya
Revista ATENEUS
Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
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«L’existència 
del Casal ha 
condicionat en 
positiu la història 
i el tarannà dels 
vila-rodonins»

La sala d’actes del Casal en 
una presentació de llibre i 
exposició. 2013
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Les entitats membres de la Federació d’Ateneus es troben en un moment de canvis, ja que després del moment derivat 
de la crisi sanitària que travessa el país, moltes s’han hagut de reinventar i rejovenir les entitats. I és que si hi ha alguna 
cosa que garanteix la longevitat d’un ateneu, és la participació transversal de totes les persones que l’envolten, ja sigui per 
nivell socioeconòmic, preferències culturals i sobretot, l’edat. L’estigma és evident: el teixit social de molts ateneus està 
composat en la seva majoria per persones grans. 

És una tendència preocupant i que cal redirigir el més aviat possible, i és per això que hem reunit a l’espai de la Colònia 
Güell quatre joves d’ateneus amb realitats molt diferents perquè analitzin la situació actual i esbrinin quines són les sinèr-
gies i dinàmiques que poden invertir la situació. Les convidades han estat la Carol Priego, sòcia dels Amics de les Arts 
de Terrassa, la Martina Sansa, treballadora i sòcia del Centre d’Arenys de Munt, en Jordi Muñoz, membre de la junta de 
l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat i la Patrícia Prieto, dinamitzadora de la Societat Cultural i Esportiva La 
Lira de Barcelona.

« S’ha d’oferir al jovent un es-
pai perquè proposin i facin 
el que desitgin»

Text: Nil Cervera i Arnau Sorribas i fotografies: Toni Galitó

Els ponents de la taula rodona d’esquerre a dreta: Carol Priego, Martina Sansa, Jordi Muñoz i Patrícia Prieto.

i n t e r e s s o s  c o m u n s
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Penseu que el sector juvenil de la 
població és conscient de l’existència 
dels ateneus? Creieu que hi ha un 
problema de desconeixement?
Jordi Muñoz: Jo crec que sí que ho 
coneixen, però, si no hi ha ningú que 
coneguin a dins, és complicat entrar-hi, 
crec que aquí funciona molt el boca-orella. 
En l’àmbit personal, alguna vegada he anat 
a una xerrada que creia interessant, però, 
com et deia, tampoc coneixies a ningú i 
la majora de públic era gent gran. Crec 
que el repte és aquest, aconseguir que 
aquesta sensació, aquesta aura de vellesa 
que envolta l’ateneu, desaparegui i no 
s’estigmatitzi.

Martina Sansa: En el nostre cas, el que 
coneixen els joves és el bar que hi ha fora 
i estic segura que algun no sap ni que hi 
ha teatre a dins de l’espai. Crec que la 
manera d’arribar als infants i als joves és 
per mitjà d’escoles de teatre i d’esbart en 
el nostre cas, bàsicament perquè molts 
dels alumnes de l’escola, amb el temps, 
passen a ser monitors i es fa un cercle que 
es renova constantment. A banda d’això, 
la manera que hem trobat nosaltres de 
cridar els joves és organitzar Els Pastorets, 
i aprofitant que a les dates nadalenques 
tothom pot venir, molts joves han creuat 
el bar i s’hi han sumat. A partir d’aquest 
punt, molts han descobert altres seccions 
en què s’han quedat. 

Carol Priego: El nostre cas és igual, és 
al bar on la gent entra i realment no has 
de travessar l’entitat, així que moltes 
persones es queden allà. Sí que és cert 
que hi ha grups específics que són només 
per a joves, per exemple els de fotografia 
o poesia. Sobretot depèn del perfil de 
persona que s’apropa a l’entitat, perquè 
hi ha joves que estan més interessades en 
el vessant cultural i artístic de l’Ateneu, 
que coneixen l’espai i que, fins i tot, estan 
a la Junta o que tenen amics o familiars a 

la Junta. El problema ve amb tota aquella 
gent que no té cap persona de referència 
a un ateneu i, per tant, és possible que 
desconeguin no només la programació 
d’aquest, sinó directament l’existència.

Patrícia Prieto: A La Lira passa una cosa 
similar: vam fer 150 anys, però se segueix 
coneixent majoritàriament pel bar i la vida 
de l’Ateneu queda en un segon pla. El que 
nosaltres hem intentat és informar de la 
programació de l’Ateneu al mateix bar i 
arreu del barri i, d’altra banda, oferir el 
cicle de concerts de música tradicional que 
fem els divendres a la tarda, bàsicament 
perquè els joves sàpiguen que hi ha un 
espai on són ben acollits, no cal ser soci ni 
pagar quotes i poden dur a terme activitats 
lúdiques i culturals. Sí que és veritat que 
no són persones que organitzin, sinó que 
venen a l’activitat i en són partícips, però 
després no es queden, no es genera xarxa 
de socis i és una tendència que volem 
invertir.

Què ha de fer l’ateneu perquè aquest 
espectador, passi a ser part activa 
de l’organització de les activitats de 
l’entitat.
MS: Que tingui amics i amigues o 
familiars que en formin part des de 
sempre és la via més fàcil, et sents més 
implicat. D’altra banda, per exemple, 
nosaltres des de fa poc temps hem entrat 
a les subvencions de Garantia Juvenil i jo 
mateixa he estat contractada per aquesta 
via. Coneixent la situació de l’entitat i 
d’altres organitzacions juvenils del poble, 

hem intentat agermanar-nos per crear 
sinergies i dinàmiques que ens afavoreixin 
a tots, cosa que crec que és fonamental per 
a la salut cultural del país. Els exemples 
són: campionats de videojocs, cicles de 
concerts, concursos de rap, però muntem 
coses que els interessin als joves, perquè en 
general només estem muntant coses que 
interessen a la gent gran i ells, en la seva 
majoria, són socis. Toca anar pels joves.

JM: Jo crec que en moltes ocasions el 
que passa és que en ser persones grans 
les que ideen i programen les activitats, 
lògicament els costa molt encertar els 
interessos del públic jove i és normal, és 
un tema generacional. Crec que s’ha de 
posar a disposició del jovent un espai als 
ateneus perquè puguin fer el que desitgin, 
sempre dins d’unes normes, clar. A 
més em consta que, en moltes ocasions, 
hi ha organitzacions que busquen 
desesperadament un espai on fer coses, 
doncs, per què no cedir l’equipament 
cultural de l’Ateneu i crear xarxa?

CP: En el nostre cas, un dels espais el 
tenim ocupat per un grup musical femení, 
on tenen tot l’espai per assajar, el teatre 
per fer concerts i fins i tot poden demanar 
altres espais vinculats a l’entitat. Jo crec 
que a vegades el missatge no és tan obert i 
és cert que les persones joves també hem 
de prendre la iniciativa i proposar amb 
energia les nostres idees. El poble no està 
ple de cartells que convidin a organitzar 
coses a l’Ateneu, però les persones que hi 
treballem sí que estem obertes a sentir totes 
aquestes propostes. Com deia abans, el grup 
de fotografia de l’Ateneu va néixer fa uns 5 
anys i és precisament perquè l’organització 
d’activitats de l’Ateneu la duen a terme 
persones de diferents edats i que són 
voluntàries, cosa que crec que té molt pes.

PP: Potser estem fent una programació 
durant molts anys i no ens hem preguntat 

Jordi Muñoz: 

«L’ateneu ha de ser 
un espai transversal 
perquè, si no, queda 
una cosa tancada, 
fins i tot endogàmica»

i n t e r e s s o s  c o m u n s
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què volen les persones joves del nostre 
territori. És per això que crec que és 
fonamental que existeixi un grup de joves a 
cada ateneu que es faci aquestes preguntes 
i s’esforci a trobar les respostes. També 
ens estem plantejant en quina mesura és 
important o ens interessa que els joves 
es facin socis. Realment no busquem que 
algú es faci soci perquè econòmicament 
tampoc suposa massa ajuda, però el que sí 
que ens interessa, i molt, és que vinguin 
persones que vulguin fer-se seu l’espai, la 
vida de l’Ateneu.

MS: És que amb el tema dels associats, no 
hi ha quotes que diferenciïn si ets jove o 
no i al final hi ha persones que no es poden 
permetre la quota anual de l’Ateneu.

JM: Nosaltres tenim una quota molt baixa 
per a tothom i diferenciem entre els infants 
o joves fins als 28 anys i adults, però 
obliguem a tothom qui vulgui participar 
de les activitats a fer-se soci perquè, com 
dic, és una quota que tothom pot assumir.

PP: Jo crec que ets sòcia d’una entitat 
o d’un ateneu si en formes part, si tens 
aquest sentiment de pertinença i pagues 
aquesta quota. Penso que amb tota l’oferta 
cultural i lúdica que existeix avui dia, és 
complicat fer que un jove es fidelitzi a 
l’espai i que faci gairebé tot en aquest únic 
espai.

Creieu que a banda dels canvis que 
comenteu en l’àmbit de comunicació, 
programació d’activitats, quotes, 
potser caldria que els joves passessin a 
formar part de les juntes directives?
CP: Quan es va començar a renovar tota 
l’entitat pel que fa a obres, el president que 
hi havia aleshores va agafar gent jove que 

ressaltava bastant dins de cada secció i crec 
que va fer bé. La Junta anterior havia fet 
una molt bona tasca, però ja ningú no els 
considerava part de l’Ateneu, era com que la 
Junta anava per una banda i les seccions per 
una altra. El que ell va intentar fer és donar 
un altaveu a membres importants de l’entitat 
per poder millorar cada secció i, com a 
conseqüència, millorar la salut de l’Ateneu.

PP: Crec que és important explicar als 
joves que la Junta és totalment accessible, 
que es pot venir a una reunió de Junta i 
manifestar opinions, idees, queixes. També 
crec que molta gent no sap que pot formar 
part de la Junta i, directament, algunes 
persones no saben ni quin paper juga la 
Junta. S’ha de canviar aquesta visió per 
aconseguir que les persones s’impliquin 
més.

JM: Al meu Ateneu ens estem plantejant 
molt el tema de la participació, i crec que 
no ens hem de limitar als joves, crec que 
ha de ser un espai transversal perquè, si 
no, queda una cosa molt tancada, fins i tot 
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Patrícia Prieto: 

«Ets sòcia d’un 
ateneu si en formes 
part, si tens aquest 
sentiment de 
pertinença»
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endogàmica, i la resta de socis es queden 
com a receptors, com a públic, perquè no 
hi ha eines al seu abast per proposar. Potser 
facilitant els canals de participació, fent 
ús de formularis o reunions més obertes, 
podríem aconseguir que la gent participi.

PP: Nosaltres pel que fa a les assemblees, 
que són les reunions més obertes, tenim 
300 socis, però assisteixen les persones 
de la Junta i quatre persones més. És una 
mica frustrant perquè no reps la crítica 
constructiva, la idea, l’opinió del soci del 
dia a dia.

Quins aspectes voleu canviar o creieu 
que necessiten una renovació urgent al 
món dels ateneus?
Carol: Si parlem exclusivament de joves, 
al meu poble, sé que triomfaria qualsevol 
activitat relacionada amb videojocs. Ja 
sigui reproduir un partit professional en 
directe, organitzar tornejos o les famoses 
batalles de galls. Això és el que surt més 
de la rutina de l’Ateneu i crec que és el que 
més efecte crida tindria.

JM: Estem parlant amb una entitat de 
Sant Feliu que es diu Kaligraphics que 
es dedica a l’art urbà, per fer un concurs 
obert a tota la ciutadania per pintar 
una paret de l’Ateneu on hi hagi motius 
relacionats amb la música, la cultura 
popular i els ateneus. Amb això pretenem 
apropar a l’entitat artistes joves que facin 
d’esquer per a altres persones de la seva 
edat. Nosaltres tenim el cicle de concerts 
Contrabaix, enfocat al jazz, soul, i música 
d’aquest estil, que funciona i que en 
general té bastant assistència de públic. Sí 
que es va fer un més enfocat a públic jove, 
però potser no es va difondre bé i no va 
tenir l’èxit que esperàvem. 

CP: El que passa a la nostra entitat és que 
està molt centrada en l’àmbit artístic, cosa 
que acota una mica el ventall d’activitats 
que podem fer, però òbviament es podria 
obrir la porta i acollir activitats més 
atractives per al jovent. Jo crec que el 
repte està en vincular-se amb espais o 
organitzacions juvenils i que siguin els 
mateixos joves qui proposin les activitats 
que més els interessin. No ser nosaltres 
des de l’Ateneu qui proposa les activitats, 
sinó que siguin proposades des de fora i 
l’Ateneu es limiti a valorar-les i acceptar-
les o no. Al final és complex perquè també 
costa trobar persones que proposin i es 
vulguin comprometre a organitzar segons 
quines activitats. 

MS: Tens raó, però per exemple nosaltres 
ens trobem a vegades amb queixes sobre 
que no s’ha fet una activitat determinada, 
però quan proposes fer-la, ningú vol 
assumir la responsabilitat de muntar-la. 

CP: Totalment, per això proposo un 
acompanyament, perquè les idees hi seran, 

Carol Priego:

«Cal vincular-se 
a organitzacions 
juvenils i que siguin 
elles les qui proposin 
les activitats»
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crec que la feina de l’entitat és esforçar-se 
per dur a terme aquestes idees i anar 
incorporant gent nova a l’Ateneu.

PP: Nosaltres hem provat una mica de tot, 
som molt joves, perquè l’entitat comença 
de zero el 2014, i en certa manera encara 
estem buscant la nostra identitat, però de 
moment s’ha proposat començar a treballar 
les residències artístiques. La idea és que no 
cal delimitar-ho al teatre, sinó que qualsevol 
grup de persones joves de qualsevol 
disciplina artística pugui crear el seu 
espectacle en el nostre espai amb la idea que 
després l’estrena es representi al nostre espai. 
Crec que també és interessant fer taules 
rodones, col·loquis sobre sensibilització o 
temes que són tendència al dia a dia. 

Com veieu el futur dels ateneus d’aquí 
a 20 anys? 
MS: Si els joves dels ateneus d’ara tenen 
fills i els impliquen des de ben petits a 
la vida de l’entitat, hi ha futur, si es perd 
aquest sentiment de pertinença, ho veig 
complicat. Crec que és fonamental que 

existeixi la roda que comentàvem abans, 
és a dir: començar de ben petit a l’Ateneu, 
esdevenir monitor, participar activament 
de les activitats i acabar formant part de la 
Junta, si s’escau. 

JM: Jo crec que mentre hi hagi la 
possibilitat de tenir al teu poble un centre 
neuràlgic de la cultura, si fem bé les 
coses i anem renovant la manera de fer i 
els integrants, els ateneus tenen el futur 
assegurat. Això sí, el que més em preocupa 
és el relleu generacional, tot i que crec que 
es pot aconseguir. 

CP: Estem parlant d’entitats centenàries 
en molts casos, així que en moltes s’ha 
donat aquest relleu generacional diverses 

vegades, no crec que canviï massa tot i 
que avui dia l’oferta cultural és molt més 
diversa que cinquanta anys enrere. Crec 
que és important també que transformem 
espais per acollir l’evolució de la cultura 
digital, per exemple les sales expositives 
com a tals, avui dia no sé si surten a compte, 
crec que s’hauran de replantejar els espais 
i la funció que tindran. També crec que 
el factor econòmic és molt important 
i necessitem el suport dels organismes 
públics en aquest sentit, per exemple amb 
subvencions com la de Garantia Juvenil, 
cosa que permet fer un salt qualitatiu. 

PP: Crec que, igual que les persones 
canvien, un espai que es vol mantenir viu 
s’ha d’adaptar a les necessitats que tinguin 
les persones del territori. Crec que fins i 
tot hem de canviar la nomenclatura, no sé 
si directament de la paraula ateneus, però 
sí dels conceptes Junta, Assemblea, que 
fan sensació d’estancat, cal portar-les a un 
llenguatge actual, i igual que les sales: es 
poden fer concerts, tenis taula, zumba, el 
que sigui.

Martina Sansa:

«Si els joves d’ara 
impliquen als seus 
fills a la vida de 
l’ateneu, hi ha futur»
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Autor: 
Arnau Sorribas

Una eina per a la reflexió  
i el debat
La revista Ateneus arriba als seus 25 números. Ha estat un llarg camí, 12 anys, a través del qual 
hem aconseguit assolir molts dels nostres objectius inicials, alhora que, junt amb els nous temps, 
han sorgit nous reptes a afrontar. En aquest número tan especial dediquem el reportatge a girar la 
vista enrere per veure en perspectiva la feina feta, en gran part gràcies a tots els companys i com-
panyes del món associatiu i ateneístic, que sempre heu estat disposats a col·laborar amb nosaltres.
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«Durant 7 anys 
s’han editat 

25 revistes 
ATENEUS, 

s’ha parlat 
de més de 

180 entitats 
i s’han fet 23 
reportatges»

«Qualsevol iniciativa, en veure la seva primera 
llum, ho fa amb una línia editorial, unes posicions 
ideològiques i uns objectius a mitjà i llarg termini. 
En el nostre cas, aquesta és una arrel clara, senzilla 
i perdurable. Una proposta que arrenca des d’aquest 
primer número i que vol fer camí durant molts més 
amb objectius clars, senzills i ambiciosos alhora: 
divulgar, visualitzar i posicionar.»

Així vam començar la primera editorial d’Ateneus 
el desembre de l’any 2009. Divulgar, visualitzar i 
posicionar. En definitiva, la revista es va marcar com a 
repte aconseguir ser el principal mitjà de comunicació 
de referència dins el món ateneístic. 

Ateneus va néixer com un mitjà de comunicació 
enfocat a donar visibilitat a les entitats de cara al 
públic i, alhora, centrat a dibuixar la realitat de la 
canviant societat actual i l’encaix dels ateneus en ella. 
Una eina que havia de servir tant perquè els ateneus 
reflexionin sobre nous conceptes, notícies i formes de 

treballar, com perquè el públic general conegui millor 
la realitat del moviment associatiu, fugint de tòpics 
de fa un segle i descobrint l’ampli ventall d’activitats 
diverses, gèneres o franges d’edat que es poden trobar 
en les nostres entitats.

És important no oblidar l’últim punt, el de posicionar. 
Tota eina de comunicació neix en part per posicionar 
idees, per escollir els temes i transmetre la informació 
o punt de vista que creu adient, en definitiva, per 
generar opinió. La revista Ateneus no és diferent, i 
tenir un lloc on plantejar els nostres propis temes, els 
nostres punts de vista, era una necessitat apressant. 
I ha demostrat ser un mitjà eficaç per ser escoltats, 
aconseguint plantejar les nostres preguntes a, per 
exemple, cinc dels darrers consellers de Cultura, o 
fent que els partits polítics s’asseguin prèviament 
als comicis electorals per explicar —en alguns casos 
incorporant-hi peticions nostres— els seus programes 
en relació amb el món associatiu.
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25 NÚMEROS GENERANT OPINIÓ
Amb 12 anys i 25 números de trajectòria al darrere, 
podem dir que la revista Ateneus ha complert amb 
escreix amb totes les expectatives dipositades en 
ella. No només ha servit eficaçment com a via per 
generar opinió i teixir complicitats, sinó que també 
ha demostrat ser clau per a la difusió de la cultura 
generada des dels ateneus. Més d’un centenar d’entitats 
d’arreu del territori hi han participat a través d’una 
secció o altra: debatent sobre un tema d’actualitat 
en «Interessos comuns», donant a conèixer una 
activitat de l’ateneu a l’«Aparador», responent sobre 
qüestions tècniques del funcionament d’una entitat a 
«Línia Directa», o sent objectiu de l’anàlisi històrica 
de la secció «Terra d’Ateneus».* 

En general, els números de la revista Ateneus se 
solen organitzar al voltant d’una temàtica concreta 
que serveix de fil conductor de la majoria de 
continguts. Al llarg d’aquests 12 anys, i com és lògic 
en una publicació referent del món ateneístic, han 
anat sorgint temes relacionats amb les activitats i 
funcions històriques del moviment associatiu català: 
l’ensenyament popular (n.10) i la lectura (n.16), el fet 
humanístic i lliurepensador (n.17), l’activitat política 
i social (n.13 i n.14), la promoció de la cultura (n.23), 
la salut i l’esport (n.5)…

Es tracta de temes clau i troncals a l’hora de definir 
els ateneus de cara a l’exterior, però la revista és un 
canal de doble sentit, on moltes vegades és la mateixa 
societat i els seus canvis els que ens interpel·len a 
nosaltres. Curiosament, són aquests temes els que més 
es repeteixen al llarg de la trajectòria de la revista, i els 
que millor resposta troben per part dels ateneus que, 
contràriament al que es pugui pensar, estan sempre 
atents i oberts als canvis que es produeixen al nostre 
voltant. 

•  FEMINISME (2014): «Les dones hem sabut anar-
nos situant amb igualtat al costat dels homes. Encara 
queda molt camí a fer, però ara, als ateneus, el fet que 
les dones formin part dels equips directius ja no és 
cap novetat. Som voluntàries actives, encapçalem les 
seccions i formem part de les juntes directives.»

•  JOVES (2010): «La presència d’aquests i tants altres 
joves és imprescindible avui a les juntes directives 
de les entitats si volem entendre la dinàmica del 
nostre temps i encaixar els ateneus en la societat de 
la globalització, la immediatesa i el coneixement 
compartit.»

•  COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
(2011): «La societat ha canviat i els ateneus s’han 
mantingut com a institucions de referència. Ara bé, 
ser-hi és existir? Com existim al segle xxi? I, el que 
és més important, què i com ho transmetem a la 
ciutadania.»

Tots aquests temes, entre d’altres, han passat per 
Ateneus, tractats en diferents seccions de la revista i 
des de diferents enfocaments i punts de vista. Al llarg 
d’aquests 25 números, a més, hem tingut la sort de 
comptar amb l’opinió de 88 entrevistats, experts o 
professionals del món de la cultura: artistes, esportistes, 
polítics, escriptors, periodistes, catedràtics, tècnics de 
cultura, membres veterans d’altres entitats... Tots ells 
vinculats o coneixedors de la realitat associativa que 
han enriquit moltíssim la qualitat d’aquesta publicació 
i que, sumats als 23 reportatges, les 22 taules rodones, 
els 21 estudis històrics de «Terra d’Ateneus» i les 14 
edicions de «Cartografia Teatral», fan de la nostra 
publicació un document clau i un valuós testimoni de 
la cultura ateneística d’aquest país.

«Ha contribuït 
a donar veu a 
les entitats, a 
generar canvis 
i debats socials, 
a crear opinió, 
a fomentar la 
investigació  
i la cultura» 
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88 
entrevistes  

23
reportatges

22
taules rodones

21
terra d’ateneus

14
cartografia 

teatral
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LA REVISTA ATENEUS,  
UNA EINA DE FUTUR
És significatiu que, durant el període de publicació de 
la revista, la Federació d’Ateneus hagi rebut la Creu 
de Sant Jordi (2014) i el Premi Nacional de Cultura 
(2019), i és que la creació d’eines com Ateneus 
ha contribuït a donar veu a les entitats, a generar 
canvis i debats socials, a crear opinió, a fomentar la 
investigació i la cultura… Ara més que mai, amb una 
FAC amb més de 180 entitats federades presents en 
35 comarques de Catalunya, són necessàries aquestes 
eines de comunicació que fomenten la cohesió i que 
poden ajudar a difondre i posicionar les activitats i 
demandes dels ateneus de cara al futur.

Així, com homenatge, volem tancar aquest repàs 
històric amb les últimes paraules de la nostra primera 
secció editorial, encara tan presents i encertades com 
el primer dia: «Us donem, doncs, la benvinguda a 
la revista Ateneus. Esperem, sincerament, tenir les 
habilitats suficients per copsar tot allò que ens pot 
ajudar a millorar i a créixer com a col·lectiu, i com a 
capital humà, cultural i social que ha empès durant 
dècades els nostres moviments socials locals i que vol 
continuar imprimint la seva petjada en la societat 
catalana amb lletres majúscules».

En només 
10 anys, dins 

de la secció «Terra 
d’ateneus» hem realitzat 

estudis especialitzats i d’un 
gran interès històric i cultural 

de més d’una quarantena d’entitats 
repartides entre 21 comarques de Catalunya. 

PERFILS DELS ENTREVISTATS
Durant aquests onze la revista ha entrevistat a 
diferents personaliotats:

• 2  Presidents de la Generalitat

• 2  Presidents del Parlament

• 6  Consellers de la Generalitat

•  1  Director general patrimoni de la Generalitat

•  10   Investigadors i catedràtics d’universitats 
catalanes

•  23  Membres de juntes directives

•  5  Escriptors

•  18  Artistes

•  2  Esportistes

•  5   Representants de diverses entitats i 
institucions

•  2  Presidents d’entitats

TEMÀTIQUES DE LA REVISTA 

«No només 
ha servit 
eficaçment com 
a via per generar 
opinió i teixir 
complicitats, 
sinó que també 
ha demostrat 
ser clau per a 
la difusió de la 
cultura generada 
des dels ateneus»

Comarques que han aparescut a Terres d’ateneus
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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 
en la cohesió 
social, en la 
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. 

«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»
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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 

joves també 
entrin, que 
manin, que 

s’expliquin i que 
s’equivoquin, 

com tots ens 
hem equivocat 

sempre»

p a r l e m - n e
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ESMENA CONJUNTA 
A LA LLEI DE MEMÒ-
RIA DEMOCRÀTICA 
PER RECUPERAR 
ELS ATENEUS  
ESPOLIATS
La FAC ha impulsat una esmena 
per tal de reclamar la devolució 
dels béns i drets confiscats als 
ateneus pel franquisme. Els 
grups parlamentaris catalans 
del Congrés –ERC-Sobiranistes, 
Junts per Catalunya, el PDECat 
i la CUP, juntament amb EH 
Bildu i el BNG– l’han presentat 
en addició a la «Llei de Memò-
ria Democràtica». La Dra. en 
Història Contemporània, Neus 
Moran, ha aconseguit identifi-
car, fins avui, 291 propietats a 
Catalunya corresponents a 232 
entitats que van patir l’espoli un 
cop finalitzada la guerra civil. 

«LA CUBANA»  
GUANYADORA DEL 
PREMI HONORÍFIC 
La companyia La Cubana gua-
nya el Premi Honorífic dels Pre-
mis Ateneus 2021. Aquesta és 
una novetat de la 32ª edició i 
neix amb l’objectiu de donar 
valor a entitats, institucions o 
persones relacionades amb el 
món ateneístic i l’escena cultu-
ral del nostre país. La Cubana 
celebra enguany els seus 40 + 
1 anys, amb una llarga i exi-
tosa carrera que va començar 
l’any 1983 al Casino Prado de 
Sitges, amb una companyia de 
teatre amateur i poc reconegu-
da que sense adonar-se’n es va 
professionalitzar.

AMEN SAM:  
CONEIXEM LA  
CULTURA DEL  
POBLE GITANO
El cicle AMEN SAM, sobre cul-
tura del poble gitano, ha tancat 
aquest desembre la seva prime-
ra edició. Des del mes de se-
tembre d’enguany, 14 ateneus 
del territori català han acollit 
35 activitats als seus espais.

Aquest cicle d’activitats, que ha 
estat un dels principals projec-
tes de la Federació d’Ateneus 
d’enguany, ha gaudit de molt 
bones valoracions per part dels 
ateneus participants i del pú-
blic assistent, que han conside-
rat amb una puntuació mitjana 
d’excel·lent el conjunt d’activi-
tats proposades.

LA XARXA DE  
TEATRES D’ATENEUS 
DE CATALUNYA 
PROGRAMA MÉS DE 
100 ACTUACIONS
Els representants dels 37 ate-
neus que formen part de la 
XTAC han acordat la programa-
ció coordinada de més de 100 
actuacions de 9 espectacles 
professionals per a l’any vinent. 
La producció pròpia del 2022 
la protagonitzarà la companyia 
Els Illuminati, amb l’estrena 
de la qual, serà aquest mes de 
gener a la Cate de Figueres. La 
XTAC s’ha convertit en una eina 
de suport per a les entitats pro-
gramadores i per als diferents 
artistes, els quals poden mos-
trar la seva obra als diferents 
ateneus.
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Quan comença la teva relació amb el 
GEiEG de Girona?
Fa sis o set anys un amic meu em va dir 
d’apuntar-me a una cursa a Salt, em va fer 
gràcia i allà va començar tot. Em vaig posar 
a entrenar de forma més o menys seriosa 
i el resultat va ser molt bo. L’any següent 
ja va ser quan em vaig apuntar al GEiEG, 
perquè un familiar meu que coneixia 
l’entrenadora de l’Escola Esportiva em va 
dir d’anar allà a fer atletisme. El primer 
any competint, en categoria infantil, ja 
vaig quedar campió de Catalunya. Va ser 
el meu primer èxit esportiu.

Allà ja et vas plantejar dedicar-te pro-
fessionalment a això?
No, que va. És una cosa que ha anat passant 
de forma molt natural. El meu pensament 
després de cada cursa era «se’t dóna bé, has 
guanyat, seguim una mica més». Així de 
cursa a cursa i, bé, ja van sis anys.

Quin paper creus que ha jugat el GEi-
EG en la teva vida com esportista? 
T’ha ajudat a potenciar les teves habili-
tats, a arribar a un nivell professional?

No crec que sigui el factor que m’ha ajudat 
a ser un atleta d’elit, en el sentit que no crec 
que aquesta sigui la missió i filosofia del 
GEiEG. Més aviat és una entitat enfocada 
a l’àmbit familiar, més propera, que per 
missió principal té la de fer de l’esport 
una cosa accessible per a tothom. I al final 
ha estat això, en el que realment m’ha 
ajudat, facilitant-me un lloc i una forma de 
practicar l’esport que a mi m’agrada; per 
mi ha estat el lloc on he pogut donar els 
meus primers passos i descobrir les meves 
habilitats i la meva vocació, m’han guiat i 
obert les primeres portes.

Tenim entès que Josep Badosa, entre-
nador del GEiEG, ha estat una perso-
na molt important en la teva carrera 
professional. Què ens en pots explicar?
En Josep em va entrenar entre els 15 
i els 19 anys, fins a l’any passat; amb ell 
vaig aconseguir els meus primers títols 
importants i vaig fer la meva estrena en 
l’àmbit internacional. Per mi ha estat 
com una figura paterna, una persona molt 
important que, encara que no es vegi, té 
una part important del mèrit de tots els 
meus èxits esportius. L’atletisme és un 
esport individual, però sempre necessites 
algú que t’ensenyi i et guiï. També en la 
part més humana. Tenir a algú que et 
recordi que no se t’ha de pujar l’èxit al cap, 
que aguanti els teus dies dolents… És vital 
tenir una figura a prop com la d’en Josep.

Clar, imagino que no és fàcil tocar de 
peus a terra quan et va tan bé allò a 
què et dediques.

No és fàcil, tot i que jo crec que té molt 
a veure amb la persona que siguis, també. 
Jo tinc clar que per molt bé que corri no 
deixo de ser només una persona que corre 
una mica més ràpid que la majoria, aquesta 
és la meva forma de veure la vida.

Hem vist que has guanyat títols molt 
importants per la teva edat. Ets, per 
exemple, semifinalista mundial en 400 
m sub-18, amb només 16 anys. Com ho 
vius?
En aquella època estava en un núvol. Em 
sentia com si m’anés a menjar el món, en 
cada carrera que feia sentia que ho estava 
fent genial. Era el centre d’atenció del món 
esportiu, però sense notar pressió. Era 
molt jove encara.

Com es gestiona això? Arriba el mo-
ment del xoc amb la realitat?
Sí, sí. Quan passa una mica de temps i veus 
que l’atenció es dissipa, o que per millorar 
les teves marques prèvies has de dedicar 
molt d’esforç i temps, que t’està costant 
molt, que no te’n surts. Llavors arriba la 
frustració. Per mi, que m’anés tan bé de 
primeres ha estat un problema a posteriori, 
perquè la frustració en intentar superar-me 
ha estat molt gran. La competició d’alt 
nivell és molt dura, porta el teu cos al límit, 
però no he pensat mai a deixar-ho. Com 
ja t’he dit, m’agrada plantejar la vida com 
una sèrie de reptes a superar, en aquest 
sentit l’atletisme m’omple molt. No és 
només guanyar, que és una gran alegria, 
però és temporal, és el dia a dia, el camí 
per arribar fins allà.

En Josué Canales va néixer a 
Hondures, però porta tota la vida 
a Girona, on entrena des de nen 
i s’ha format com a esportista 
de la mà de l’entrenador Josep 
Badosa al GEIEG

JOSUÉ CANALES, migfondista adscrit al GEIEG..

« Senzillament, soc una  
persona que corre una mica 
més ràpid que la majoria»


