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2. Introducció 

Des de fa setmanes hom està pendent de la COVID-19, la malaltia causada per la 

infecció pel virus SARS-CoV-2. Els nivells d’extensió d’aquesta malaltia la van elevar a 

pandèmia mundial segons l’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març de 

2020. Tots els sectors econòmics i socials s’han vist clarament afectats per les 

conseqüències del virus. 

A l’estat espanyol es va declarar l’estat d’alarma el passat mes 13 de març i un seguit 

de mesures que van afectar la lliure mobilitat de persones, de l’activitat econòmica i de 

molts sectors productius.  

Un sector que també s’ha vist afectat és el sector cultural. Tots els subsectors han hagut 

d’aturar la seva activitat. Aquesta aturada de l’activitat ha comportat una davallada 

econòmica molt important per un sector que ja estava malmès per si sol. Aquest descens 

de l’activitat econòmica deixa molts interrogants sobre com quedarà el sector quan es 

pugui tornar a la normalitat. 

Les entitats culturals sense ànim de lucre també s’han vist afectades per aquesta 

situació: l’aturada ha tingut conseqüències per la majoria d’activitats programades, pels 

seus treballadors i treballadores, etc. 

És per això que l’objectiu d’aquest treball és estudiar l’impacte que tindrà la COVID-

19 a la cultura i concretament a les entitats culturals sense ànim de lucre de 

Catalunya. 

Concretament, ens centrarem en les entitats ateneístiques: ateneus, casinos, centres 

culturals, societats recreatives, foments, aliances, etc. Un conjunt d’entitats que, com 

desenvoluparem més endavant, des de fa molts anys teixeixen i enriqueixen l’activitat 

cultural de molts pobles i ciutats. Unes entitats que, més tard ho ampliarem, comencen 

el seu desplegament per Catalunya ara fa 200 anys tot i que la seva expansió no es 

produeix fins la segona meitat del segle XIX. 

Com diem, l’objectiu és, a través d’una mostra de les entitats que siguin representatives 

del conjunt del país, estudiar la situació per la que estan passant. Per escollir aquesta 
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mostra caldrà tenir en compte la tipologia d’entitats segons diferents variables com per 

exemple la dimensió, el territori, l’impacte econòmic, etc.  

Per escollir la mostra serà necessari conèixer quina és la fotografia actual global de les 

entitats existents a Catalunya. Quantes n’hi ha, quina magnitud tenen i quin pes relatiu 

tenen en cada un dels seus entorns i la seva societat.  

Un cop tinguem clara aquesta primera fotografia, com diem caldrà fer una tria d’entitats 

per tal d’analitzar quin impacte tindrà la crisi en el seu dia a dia. Aquesta tria haurà de 

recollir diferents casuístiques per tal d’extreure’n una conclusió conjunta de tot el país. 

És a dir, caldrà que sigui un recull d’entitats representatives del seu conjunt. La tria es 

farà tenint en compte els següents criteris: 

1. Situació geogràfica. 

2. Pes de la massa social. 

3. Pressupost anual total. 

4. Pes sociodemogràfic. 

Aquesta anàlisi la farem mitjançant l’entrevistar als responsables de les juntes directives 

o de l’estructura tècnica de cada una de les entitats escollides. 

A més d’analitzar les diferents entitats també entrevistarem a la Federació d’Ateneus de 

Catalunya (FAC), que acull a més de 150 entitats ateneístiques del país amb un conjunt 

de més de 80.000 socis en total i una programació que supera les 10.000 activitats 

anuals. Aquestes dades les desgranarem més endavant. Aquesta entrevista servirà per 

centrar l’anàlisi i tenir prou dades i coneixement suficient per desenvolupar la resta 

d’entrevistes. 

Per tant, estem parlant d’una metodologia eminentment qualitativa ja que serà a través 

de l’anàlisi de les entrevistes que podrem extreure’n conclusions. De totes maneres, hi 

ha un component molt important que ens ajudarà en aquesta tasca. Parlem de l’anàlisi 

de les xifres econòmiques d’aquestes entitats. 



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 5 

  

És a dir també caldrà una anàlisi quantitativa per entendre fins a quin punt la crisi ha 

afectat les entitats. Estem parlant del descens d’activitats, del descens d’inscripcions, 

d’ingressos, de necessitat d’arribar a plantejar i tramitar un expedient de regulació 

temporal d’ocupació (ERTO), etc. 

Cal tenir en compte que l’anàlisi de l’impacte de la COVID-19 tot just s’està analitzant 

per moltes d’aquestes entitats, justament perquè encara no sabem l’abast total de la 

pandèmia. Avui ja sabem el temps que ha durat el confinament i com s’han planificat i 

executat les fases de la desescalada. Però en funció de com torni a engegar el sector 

productiu i en funció de si es repeteixen més episodis com l’actual en els propers mesos, 

la situació de les entitats anirà canviant. 

És per això que l’anàlisi de l’impacte vol anar “una mica més enllà” de la situació que es 

viu actualment, analitzant què podria succeir si aquesta situació es repetís o s’allargués. 

L’anàlisi anirà en dues direccions: 

1. L’afectació en el dia a dia de l’entitat i de les seves activitats: com s’han vist 

afectades les inscripcions, el funcionament de les seccions, tallers, classes, etc. 

2. L’afectació estructural de l’entitat: com s’està veient afectada l’entitat per les 

despeses fixes o estructurals, aquelles que existeixen tant si hi ha activitat com 

si no. Parlem del manteniment, la neteja, els salaris, etc. 

A més, posarem l’accent també en quines són les propostes que es faran a les 

administracions per tal de suportar la crisi i poder seguir proposant la oferta cultural que 

feien cada una d’elles. 

En aquest sentit parteixo del principi de subsidiarietat que ha de complir l’administració, 

que no és res més que cedir la gestió cultural a aquells actors que són més propers a 

ella, els que són referents per la ciutadania i no assumir-ne directament la gestió com a 

pròpia. És per això que l’ajuda haurà d’anar encaminada no només en  termes 

econòmics sinó en confiar en l’explotació de la tasca cultural que han de fer les pròpies 

entitats. 
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A més, també parteixo del punt que un valor intangible o immaterial també s’ha de tenir 

en compte en el moment de valorar què aporta la cultura a la nostra societat. Aquests 

mesos hem tingut nombroses mostres que l’activitat cultural no s’ha aturat malgrat el  

confinament. Això sí, només a distància. 

Per tant, l’administració haurà d’ajudar i acompanyar i no solapar. Torrell (2005) explica 

com els principals actes culturals d’una Festa Major com la de Tarragona van ser 

substituïts per les administracions fent desaparèixer els actors privats. Aquesta situació 

no ajuda al teixit social i cultural. 

Per tot això plantejo la següent pregunta de recerca: les entitats culturals sense ànim 

de lucre aconseguiran sobreviure quan passi l’emergència de la COVID-19? 

Segurament aquesta pregunta encara té massa interrogants oberts per poder contestar-

la i depèn de molts factors, però l’analitzarem a continuació. La hipòtesi que plantejo és 

que “només se’n sortiran si existeix una campanya molt forta de suport”. 

Tant amb aquesta anàlisi quantitativa com qualitativa que es proposa, extraurem la 

informació que necessitem per validar o refutar la tesi, si les entitats necessitaran ajuda 

externa o no per tornar a engegar les seves activitats i poder “sobreviure” davant 

d’aquesta crisi provocada per la COVID-19. 

Cal tenir en compte que aquest treball conclourà abans que s’extingeixi i acabi la 

pandèmia mundial de la COVID-19, i per tant l’objectiu és donar algunes pinzellades 

sobre la primera valoració de la crisi. Analitzarem algunes de les solucions que es 

plantejaran i farem l’anàlisi comparat dels diferents exemples que escollirem. 

La temàtica de la investigació respon a tres voluntats: l’anàlisi de l’actualitat i com 

aquesta interactua amb la gestió cultural,  l’anàlisi i la consultoria i el reconeixement dels 

orígens de la cultura associativa. Ho desgranem a continuació: 

En primer lloc i com a justificació més important a l’hora d’escollir la temàtica, és que 

aquesta tingués una relació inevitable amb el present, que respongués a una necessitat 

actual. En definitiva, que permetés fer una aportació en la reflexió general i, si escau, 

pogués arribar a ser útil.  
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Vull remarcar aquest motiu principal com a justificació perquè entenc que és el que dona 

veritable sentit a la proposta. Des d’aquest punt de vista, era imprescindible enfocar la 

temàtica cap a un assumpte d’actualitat. 

En segon lloc, davant de la possibilitat de fer una investigació amb un itinerari d’anàlisi, 

l’objectiu era poder-lo fer de manera que allò analitzat pogués tenir una aplicació pràctica 

ràpida. Que reforcés aquella vesant de consultoria: l’objectiu era que fos el més pràctic 

possible des de la vesant analítica. 

En tercer lloc, l’última de les voluntats era centrar la investigació en les entitats sense 

ànim de lucre, en l’associacionisme del país. Sense elles, la trajectòria cultural del nostre 

país no es podria entendre de cap manera. Concretament, com ja hem explicat, l’objectiu 

és centrar-me en aquelles entitats de caire ateneístic: les primeres que van esdevenir 

nodes de la cultura a molts barris, pobles i ciutats de Catalunya. 

Per tant, d’aquestes tres voluntats a l’hora d’encarar el treball sorgeix l’objectiu: analitzar 

l’impacte de la COVID-19 a les entitats ateneístiques i poder fer una aportació general 

davant aquesta situació creada per la pandèmia. 

La justificació principal, doncs, és l’anàlisi d’aquesta imperiosa actualitat que fa que es 

necessitin respostes ràpides a com afrontar una crisi desconeguda fins a dia d’avui. La 

situació de la COVID-19 té un caràcter extraordinari i ha colpejat amb força molts sectors 

com el cultural, que n’està sorgint greument perjudicat. 
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3. Context i objectius de la investigació 

En primer lloc, cal dir que el context en el que realitzarem la investigació és canviant. 

Tal com ja hem explicat, estarem analitzant una situació no finalitzada, l’impacte de la 

COVID-19 en les entitats ateneístiques.  

És a dir, que alhora que intentarem extreure’n conclusions, és possible que les pròpies 

entitats estiguin justament avaluant-ne l’impacte. A més, sobre l’objectiu específic de 

conèixer la previsió de l’impacte de la crisi a mig i llarg termini, és possible que aquesta 

previsió depengui de moltes variables que les pròpies entitats no podran controlar. 

Per tant, caldrà fer una anàlisi acurada de l’impacte en els primers mesos de la 

pandèmia, de tot allò que les entitats ja hauran pogut experimentar i viure. 

Com diem, algunes entitats de les que s’analitzaran ja poden estar preveient com pot 

afectar, en diferents escenaris, aquesta situació en un futur. Per tant caldrà fer dos 

exercicis: primerament analitzar l’impacte actual i després, visualitzar diferents 

escenaris de futur i possibles solucions per tal de poder respondre a l’objectiu general 

del treball. 

De l’objectiu general de la investigació neixen diferents objectius específics del treball. 

En primer objectiu, la necessitat d’analitzar l’estat de salut anterior a la COVID-19. 

Aquesta anàlisi és necessària per poder fer una comparativa amb l’estat de les entitats 

al cap d’alguns mesos de pandèmia. Per tant, caldrà conèixer quantes entitats hi havia, 

quants socis i usuaris aproximats tenien, quin pes específic tenien al seu territori, quin 

cost laboral suportaven algunes entitats, etc. Amb tot aquest coneixement podrem veure 

l’evolució al cap d’uns mesos. 

El segon objectiu específic és el de detectar quin impacte social han tingut les primeres 

setmanes o primers mesos des que es va detectar la pandèmia. És necessari conèixer 

aquest impacte per avaluar si el primer xoc ha suposat un descens de socis o usuaris i 

quins efectes socials han tingut les entitats analitzades. 

El tercer objectiu específic és el de detectat quin impacte econòmic han tingut aquestes 

entitats. Ens referim a com s’han vist afectades les finances, incloent l’anàlisi de 
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l’impacte a nivell laboral: quantes d’elles han hagut de recórrer a algun expedient de 

regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb quants afectats, etc. 

El quart objectiu específic és conèixer quina ha estat la reacció de les administracions 

de referència de cada una de les entitats analitzades davant la situació generada arran 

de la pandèmia.  

El cinquè objectiu específic és conèixer si les entitats ja han analitzat quin impacte pot 

tenir la situació generada a mig i llarg termini en els diferents possibles escenaris. És a 

dir, quin és el seu límit de fortalesa per tal de mantenir la seva activitat. 

Aquests objectius específics caldrà respondre’ls mitjançant entrevistes a diferents 

entitats. Com hem dit, també fem una entrevista a la Federació d’Ateneus de Catalunya, 

que acull un bon nombre d’entitats ateneístiques del país. A més, també usarem la 

bibliografia i diferents estudis o projeccions que s’hagin pogut fer des de diferents 

administracions o organismes públics o independents. 

Tota aquesta anàlisi ens portarà a uns resultats que hauran d’anar en la línia d’identificar 

quines són les necessitats actuals de les entitats. A partir d’aquests necessitats 

recollides, elaborar un llistat de propostes socials i per les administracions que han de 

permetre ajudar a les entitats ateneístiques a poder superar l’actual situació de crisi.  
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Títol: objectius generals, específics, eines i resultats esperats de la investigació 

 

Font: elaboració pròpia 
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4. Marc teòric 

Tal com ja hem apuntat anteriorment, ja que estem analitzant una problemàtica que 

encara està succeint (i per tant no coneixem en la seva totalitat la dimensió de la 

qüestió), encara no tenim una extensa, ordenada i llarga documentació acadèmica. De 

totes maneres sí que és cert que ja hi ha articles i estudis relacionats que ens poden 

ajudar en la nostra recerca. No aniran estrictament encaminades cap a l’àmbit específic 

de les entitats ateneístiques, però ens serviran de base per a l’estudi. 

Parlem d’articles i referències que ja analitzen la situació per la que travessa el sector 

cultural en termes generals. És a partir d’aquí que fonamentem el global de la 

investigació, la constatació que la COVID-19 està afectant també de forma inevitable 

aquest  sector. 

Articles de premsa de Cervantes, Garrigós, Marimon i Serra (12-03-2020) al Diari Ara ja 

van alertar durant els primers dies de l’emergència del tancament dels principals centres 

culturals del país i també d’altres de més petits. Aquests tancaments responen a la 

possibilitat de transmissió del virus en qualsevol espai, i per tant un dels sectors afectats 

és el de l’oci la cultura. 

Al diari El País, Montañés (26-03-2020) també va alertar de mesures extraordinàries en 

termes laborals com la presentació d’expedients de regulació temporal i apuntant també 

la preocupació per representar un cop dur a un sector “tan debilitat com el de la cultura”. 

Una de les persones més rellevants en el món de la gestió cultural que ha escrit 

darrerament sobre aquesta qüestió ha sigut el professor Lluís Bonet amb una sèrie 

d’articles i reflexions1. Aquestes giren al voltant de les pràctiques culturals, els 

professionals de la cultura i les organitzacions culturals. A més, també fixa alguns punts 

de partida per una nova agenda política cultural. En el cas del nostre estudi, serà 

necessari fixar-nos amb totes aquestes vessants de la cultura ja que totes elles són 

 
1 BONET, L. (12/4/2020). Reflexions sobre l'impacte de l'COVID-19 en la cultura (1): Preguntes 
inicials. Bloc de Lluís Bonet i Agustí. [Entrada de bloc]. Consultat des de 
http://lluisbonet.blogspot.com/2020/04/reflexions-sobre-limpacte-de-lcovid-19.html 
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indispensables per desenvolupar la tasca cultural d’una entitat ateneística com les que 

plantegem analitzar. 

La primera de les reflexions de Lluís Bonet recull allò que hem anat comentant, un dels  

obstacles principals: la dificultat de predir l’impacte de la pandèmia en el sector cultural 

“per la manca de referents previs”. Bonet apunta que “estem sent testimonis d’un 

experiment social inèdit”, de coses que “mai abans havíem experimentat com una vida 

familiar més intensa, una relació veïnal nova o conèixer noves propostes culturals que 

desconeixíem”. Posa en evidència que durant el confinament la societat ha estat 

consumint un gran volum de productes culturals de tots tipus.  

Així doncs, malgrat el moment i l’estat de la cultura han anat sorgint moltes propostes 

per fomentar-la arreu. Per posar un exemple, a la Toscana, una de les regions italianes 

més castigades per la COVID-19, van iniciar una plataforma a l’inici de l’emergència per 

oferir continguts de diferents àmbits culturals sota el lema “la cultura és xarxa”. Aquesta 

experiència de compartir cultura en xarxa va ser ben rebuda i les dades d’inscripció van 

ser notables, cosa que demostra la possibilitat de fer arribar la cultura d’altres maneres 

a la usada majoritàriament fins ara. Trobem també, per exemple, iniciatives entorn al dia 

mundial de la dansa (29 d’abril) que busquen generar moviment i ball a través de les 

xarxes socials.  

De fet, Lucina Jiménez, membre del grup d’experts de l’Agenda 21 de la cultura de 

l’organització de Ciutats i Governs locals Units (CGLU), afirma que davant d’aquesta 

nova situació en la que s’han obert nous escenaris o s’han ampliat canals, cal posar en 

valor la cultura com a sector estratègic. Això és perquè “s’ha fet evident que aquests 

dies la cultura i les arts han sigut un recurs bàsic de connexió amb el món”. 

Moltes d’aquestes “noves” iniciatives o noves maneres de fer-les arribar no haurien 

obtingut un recorregut tan gran fora d’aquesta situació excepcional. Aquesta xarxa 

cultural que s’ha creat suposa, doncs, una innovació a tenir en compte pels propers 

temps.  
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Les xarxes de suport, les iniciatives de reciprocitat, les pràctiques de solidaritat i les 

pràctiques d’autoorganització social, sumades a les iniciatives culturals, han creat un 

ressorgiment del sentiment de pertinença col·lectiva i de compromís amb la comunitat 

tal com apunten Blanco, Gomà i Nel·lo (2020). De totes maneres, com fa Bonet, podem 

preguntar-nos si aquesta situació tindrà efectes més enllà de la situació de confinament. 

Com hem dit, la situació actual ens està fent viure processos socials que no havíem vist 

fins ara, com la solidaritat veïnal. Aquesta solidaritat, diu Eric Klinenberg (2020) que és 

una eina molt important per combatre la infecció i les amenaces col·lectives. Aquesta 

solidaritat, afegeix, ha de conduir les polítiques del benestar públic. Per tant, podem dir 

que aquest benestar ja no és cosa només de les administracions, també del conjunt de 

la societat. Lucina Jiménez també va en aquest sentit i demana no tornar a l’antiga 

normalitat i reemplaçar-la “per una visió de drets culturals en un sentit de benestar”. 

Aquests drets culturals recullen inevitablement la participació cultural de la societat, que 

serà clau per sortir d’aquesta crisi. Tal com expliquen, però, Arostegui i Rius-Ulldemolins 

(2020), el model nòrdic dels equipaments culturals prima la participació cultural en un 

terme especialment integrador, tolerant i igualitari. Aquest és un element més a tenir en 

compte a l’hora de posar sobre de la taula possibles solucions per sortir de la crisi. 

D’aquesta crisi, però, ens interessen les organitzacions culturals, les entitats sense ànim 

de lucre i tota l’activitat que generen al seu voltant. En aquesta direcció, Lluís Bonet 

(2020) proposa un bon punt de partida per la reflexió2: el de conèixer el producte que 

ofereixen, l’organització interna de les mateixes i el mercat al que ofereixen el producte. 

També convida a reflexionar sobre la capacitat adquisitiva del seu mercat i la tipologia 

dels proveïdors. Diferencia també tres etapes diferents d’anàlisi: la del confinament, el 

període de desconfinament i finalment el període de retorn a la normalitat. 

 
2 BONET, L. (23/4/2020). Reflexions sobre l'impacte del COVID-19 en la cultura (4): les 
organitzacions culturals. Bloc de Lluís Bonet i Agustí. [Entrada de bloc].  Consultat des de 
http://lluisbonet.blogspot.com/2020/04/reflexions-sobre-limpacte-del-covid-19_23.html 
 



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 14 

  

És en base a aquests punts de partida que també desenvoluparem bona part del treball: 

conèixer per una banda les entitats i per l’altra, diferenciar les etapes que s’obriran a 

partir d’ara. 

Per tal de saber com afectarà aquesta crisi a les organitzacions culturals, cal apuntar 

que caldrà generar confiança als usuaris per tal de convertir aquesta efervescència 

cultural “2.0” de la que abans parlàvem, en poder omplir de nou equipaments i 

esdeveniments culturals. I no només omplir-los, sinó fer-ho en un sentit més social o 

més integrador. Si segueix existint la por actual, segurament parlarem d’un nou 

paradigma o d’una nova organització (Milanovic, 2020). 

I sobre aquesta sortida o desenllaç de la situació actual, Bonet reflexiona també sobre 

la necessitat d’una forta resposta governamental3 que doni cobertura a un previsible 

descens del consum cultural associat a una crisi econòmica. Apunta algunes propostes 

en aquest sentit: acompanyar als professionals i les organitzacions que estiguin a punt 

de fer fallida, donar suport als projectes amb més capacitat de relació amb altres actors 

culturals i enfortir els processos de la ciutadania, entitats i professionals.  

Sobre la resposta que han de donar les institucions, algunes organitzacions 

supranacionals com la UNESCO i la CGLU (l’organització més gran que aplega a 

governs locals i de ciutats de tot el món) ja hi han donat la seva opinió. En el cas de la 

CGLU, el diàleg sobre el moment pel que passa la cultura i sobretot l’era posterior a la 

COVID-19 centra el debat. L’organització recull en el seu decàleg4 per aquesta era 

posterior, un apartat de cultura en el que subratlla la necessitat d’una “atenció especial 

a tot el sector ja que la sostenibilitat financera està en perill.” A més, el comitè de cultura 

de la mateixa CGLU ha presentat una declaració per assegurar que la cultura formi part 

integral de la resposta a la pandèmia i està treballant en una carta-agenda sobre drets 

culturals i un informe complet de la crisi.  

 
3 BONET, L. (28/4/2020). Reflexions sobre l'impacte del COVID-19 en la cultura (5): per una nova 
agenda de política cultural. Bloc de Lluís Bonet i Agustí. [Entra de bloc]. Consultat des de 
[http://lluisbonet.blogspot.com/2020/04/reflexions-sobre-limpacte-del-covid-19_28.html] 
 
4 CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. (2020). Decálogo para la era posterior a COVID-19. 
Consultat el 15/05/2020 des de 
https://www.uclg.org/sites/default/files/decalogo_covid19.pdf 
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La declaració5 recull fins a set peticions diferents als governs perquè tinguin en compte 

la cultura. Entre elles, la d’actuar en favor dels sectors culturals, vetllar perquè s’apliquin 

mesures de flexibilització de les lleis, reforçar la protecció dels drets culturals o 

incorporar la cultura de manera explícita als plans, instruments o mecanismes vinculats 

a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenibles, els ODS. 

El 23 d’abril de 2020, la UNESCO6 va reunir més de 130 ministres de cultura per discutir 

les mesures que cal impulsar en el sector cultural: des de l’objectiu de crear una àmplia 

coalició per donar suport a l’ecosistema cultural a un pla de suport per traslladar la 

cultura a l’àmbit digital. 

En aquest mateix sentit el sector s’haurà d’actualitzar i millorar alguns processos i 

productes potenciant la digitalització de continguts de tot tipus i potenciar l’oferta digital 

de moltes de les seves activitats. Com recull Javier Celaya7. el préstec digital de 

biblioteques ha augmentat un 265%, la subscripció a plataformes digitals un 253% i la 

venda de llibres electrònics un 145%. Celaya ho emmarca en el sector del llibre però de 

ben segur que és extrapolable a altres sectors com el que estem analitzant. 

 
5 COMISIÓN DE CULTURA DE CGLU, ET. AL. (2020). Declaración de la campaña culture2030goal. 
Asegurar que la cultura forma parte integral de la respuesta a la pandemia de covid-19. 
Consultat el 23/03/2020 des de 
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/es_culture2030goal_declaration_culture_
and_covid19.pdf 
6 UNESCO (2020). Más de 130 ministros abogan por apoyar al sector cultural en las respuesta 
a la crisis de la COVID-19. Consultat el 15/05/2020 des de https://es.unesco.org/news/mas-
130-ministros-abogan-apoyar-al-sector-cultural-respuesta-crisis-covid-19 
 
7 CELAYA, J. (2020). Nuevas reglas del juego: Venta directa, plataformas de suscripción y 
préstamo digital. Dosdoce.com. Consultat el 15/05/2020 des de 
https://www.dosdoce.com/2020/04/15/nuevas-reglas-del-juego-venta-directa-plataformas-de-
suscripcion-y-prestamo-digital/ 
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5. L’associacionisme i l’ateneisme 

El marc territorial d’anàlisi d’aquesta investigació és Catalunya i el marc sectorial és el 

cultural, concretament l’ateneisme. Per tal d’aprofundir-hi i justificar els motius de la tria, 

a continuació analitzem en primer lloc el marc territorial i la situació actual del país. Això 

és fonamental per fer una tria acurada, i com hem anat dient fer-ho de forma 

heterogènia, dels ateneus que s’analitzaran més endavant. A més a més, també 

analitzarem l’estat de l’associacionisme cultural al país, cosa també important per saber 

fins a quin punt la cultura té un paper rellevant en la nostra societat. 

En segon lloc, i un cop analitzat el marc territorial i l’estat actual de l’associacionisme, 

farem una breu aproximació històrica de la trajectòria de l’ateneisme a Catalunya. De la 

mateixa manera que amb el marc territorial, això també és rellevant per poder realitzar 

l’anàlisi d’alguna de les moltes entitats històriques i iniciadores de tot el moviment 

ateneista. 

I en tercer lloc, un cop feta aquesta anàlisi de la trajectòria ateneística, passarem a 

analitzar l’estat actual d’aquest sector cultural segons l’anuari que va publicar de l’any 

2019 la Federació d’Ateneus de Catalunya, la federació que acull i agrupa la majoria de 

les entitats d’aquests tipus. 

Per tant, i entrant en l’anàlisi del marc territorial,  cal dir abans de res que a Catalunya 

actualment hi viuen més de 7 milions i mig de persones. Està dividida territorialment en 

quatre províncies i el nivell administratiu immediatament inferior són les comarques, amb 

un total de 42. De totes maneres la llei 1/1995 de 16 de març8, per la que es va aprovar 

el Pla territorial general de Catalunya i fixava alguns àmbits funcionals per a la política 

territorial, que respon a una divisió que correspon més a les realitats i necessitats 

territorials.  Més tard, a l’Estatut d’Autonomia de l’any 2006 es van introduir les vegueries 

com a divisions territorials. Així doncs, van quedar reconegudes les següent àrees 

geogràfiques: Alt Pirineu, Barcelona, Camp de Tarragona, Comarques Gironines, 

Comarques Centrals, Penedès, Ponent i Terres de l'Ebre. 

 

8 LLEI 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya. 

DOGC núm. 2032, 31/03/1995.  
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Hem escollit el marc geogràfic català per dos motius, la distribució territorial heterogènia 

i la riquesa cultural i associativa. Pel que fa la distribució territorial trobem grans 

diferències entre la distribució territorial9 i la distribució de població per municipis10. Això 

ens permet analitzar un mateix fet des de diferents realitats i punts de vista. 

A continuació podem veure quin pes té cada territori respecte el global del país i també 

quina diferència hi ha entre les grans ciutats i la resta de municipis. 

 

 

Tal com podem observar, més del 60% de la població es concentra a la ciutat de 

Barcelona i a les comarques de la seva àrea metropolitana. També podem veure que 

els 66 municipis que tenen més de 20.000 habitants sumen més del 70% de la població 

i els 881 restants només un 30%. Així doncs, veiem que és un territori molt heterogeni, 

cosa que com hem dit permet analitzar una mateixa situació des de diferents punts de 

vista i prismes. 

 
9 Institut d’Estadística de Catalunya (03/01/2020). Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits 

i províncies. Recuperat de https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=249 

10 Institut d’Estadística de Catalunya (27/12/2019). Densitat de població. Municipis amb més de 

20.000 habitants. Recuperat de https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=250 
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Per altra banda, com hem dit, hem triat el marc català per la riquesa cultural i diversitat 

associativa que té. Aquesta riquesa, de fet, no és un fet nou i els orígens de 

l’associacionisme es remunten a segles endarrere, cosa que explicarem més endavant. 

Actualment hi ha registrades gairebé 73.000 associacions de tipus cultural. De totes 

maneres, existeix molta diferència entre les registrades i les actives. L’any 2018 la 

Generalitat de Catalunya va realitzar l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat a 

Catalunya11 i va xifrar les associacions actives (que tenien almenys un any d’activitat 

l’any de l’estudi, el 2016) i en un total de 24.000. D’aquestes, un 24% corresponen a 

entitats culturals, on es troben les entitats ateneístiques. 

Cal destacar que aquest estudi també va xifrar les persones associades (no úniques) en 

1.550.000 persones i les persones voluntàries (no úniques) en 510.000. Són xifres gens 

menyspreables i que denoten una gran implicació de la ciutadania de Catalunya. En 

aquest sentit, “la vida associativa ha guanyat pes i centralitat”, com diu Jordi Mir Garcia 

a el Panoràmic 201712. 

De nou, trobem unes grans diferències de distribució entre territoris. Així, força més de 

la meitat de les associacions (acostant-se al 70%) es troben a les comarques de la regió 

metropolitana de Barcelona seguit de les comarques gironines (un 9,6%) i de les 

comarques centrals (un 8,4%). Destaca la poca concentració d’associacions a les terres 

de l’Ebre (un 1,8% del total) i a l’alt Pirineu i Aran (un 1%). 

La distribució territorial de les entitats actives a tot el territori és la següent: 

  

 
11 GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. 

Consultat el 7/06/2020 des de http://voluntaris.cat/wpcontent/uploads/Informe-de-

l%E2%80%99associacionisme-i-el-voluntariat-a-Catalunya-2018.pdf 

12 FORNIES, A. I AGUILAR, M. (2018). El Panoràmic 2017. Dades i anàlisi per enfortir el sector no 

lucratiu català. Dossier Barcelona Associacions. 2a època – núm. 4. 
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Títol: distribució territorial de les entitats actives a Catalunya 

 

Font: El Panoràmic 2017 

 

En termes històrics podem dir que l’associacionisme ha estat absolutament present des 

de fa molts segles a Catalunya. Segurament podem trobar els seus orígens en els 

gremis i col·legis professionals del segle XVII i XVIII, cosa que recull Ramon Arnabat, 

en una conferència al Centre Moral i Instructiu de Gràcia amb motiu del Dia de 

l’Associacionisme l’any 2014, i Santiago Izquierdo (2018).  

Aquests gremis tenien un gran paper social i, després de la derrota de 1714, van restar 

com les úniques institucions de caràcter social. També van ser impulsores i 

organitzadores de balls de cultura popular, que es van anar incorporant a les processons 

de Corpus. 

Però l’origen de l’associacionisme cultural més contemporani i no tan lligat al món laboral 

el trobem al segle XIX. La formació de la societat industrial i la transformació que això 

va comportar, amb una gran mobilització del camp a les ciutats, va ser el catalitzador 

d’aquest associacionisme cultural. De fet els gremis van deixar pas a les noves 

associacions, als ateneus. 
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És entre el 1850 i finals del mateix segle que neixen molts d’aquests amb diversos noms: 

casinos (com el de Vic el 1848 o el Casino l’Aliança del Poble Nou l’any 1868), ateneus 

(com el Mataroní el 1854, el Barcelonès el 1872 o l’Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, el 

1877), centres (el de lectura de Reus l’any 1859 o el Moral i Instructiu de Gràcia el 1869) 

i foments (com el Martinenc l’any 1877). 

Per tant podem veure una gran ebullició de molts espais de socialització, una eina de 

cohesió social i on s’hi feien tota mena d’activitats. Neixen, de fet, moltes corals 

inspirades per Josep Anselm Clavé amb l’objectiu de socialitzar la cultura i d’elevar el 

nivell cultural de molts obrers i treballadors de l’època. Com recull Ramon Arnabat en la 

seva conferència de 2014, també amb l’objectiu de la transmissió cultural, l’educació 

popular i l’alfabetització i la gestió de l’oci.  

És important tenir en compte que la majoria d’aquests espais, a moltes ciutats i pobles, 

eren els únics equipaments culturals. Per tant, era un gran espai de trobada i 

socialització per la immensa majoria de la població. Això sí, amb l’excepció de les dones, 

que en la majoria de casos no van poder accedir a aquestes entitats fins l’arribada de la 

segona república (tot i que en alguns casos es van fundar associacions de dones al 

voltant del fet laboral).  

El fet que fossin l’únic equipament cultural, més tard van arribar les biblioteques, ha sigut 

un fet fonamental ja que hem de tenir en compte que en molts casos aquesta situació 

es va allargar fins a la dècada dels 80 i inicis dels 90 del segle XX. 

L’any 1877 es va crear la llei d’associacions, cosa que va significar un punt i a part pel 

món associatiu. Des de llavors fins a l’inici de la Guerra Civil se’n van inscriure un total 

de 28.000. D’aquestes, un 16% van ser de tipus cultural. 

El moment més àlgid i potent dels ateneus a tot el país va ser durant la segona república. 

En aquella època se’n van arribar a comptabilitzar aproximadament uns 200. Aquells 

eren de diferents tipus: ateneus obrers, llibertaris, culturals...  
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Tal com recull Santiago Izquierdo (2018), “la vitalitat del món ateneístic durant l’etapa 

republicana permet afirmar que (...) es desenvolupen a Catalunya moltes de les bases 

dels plantejaments del teixit associatiu que ha arribat fins als nostres dies13”. 

Posteriorment, el període de franquista va perpetrar un cop molt dur a l’associacionisme 

cultural català, expropiant-ne seus, tancant-ne d’altres i cremant molts dels documents 

i arxius de les mateixes. La dictadura deixa l’associacionisme cultural gairebé a prop de 

la desaparició de les estructures anteriors. 

Un cop acabada la dictadura, en el marc del Tercer Congrés d’Ateneus de l’any 1983, 

impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va fundar la 

Federació d’Ateneus de Catalunya, que actualment agrupa a 177 entitats. De totes 

maneres, cal apuntar que actualment a Catalunya s’estima que hi ha prop de 400 entitats 

de tipus ateneístic. 

Fet un breu repàs històric i analitzat l’estat actual de les entitats a Catalunya, posem la 

lupa sobre les entitats ateneístiques. Una bona part d’aquestes es troben agrupades a 

la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), una entitat de segon nivell que les agrupa 

i a finals de l’any 2019 sumava un total de 177 ateneus. 

L’objectiu de la Federació d’Ateneus és ajudar i facilitar la tasca de les diferents entitats 

ateneístiques associades i posar al seu abast un seguit de recursos que les ajuden a 

desenvolupar la seva tasca a diferents nivells: administratiu, jurídic, escènic o econòmic. 

A més, també fa de pont entre diferents administracions i les entitats.  

Cada any la Federació d’Ateneus de Catalunya redacta un anuari amb les principals 

dades de les entitats federades. Ens fixarem amb aquestes per fer-nos una idea del que 

signifiquen a dia d’avui les entitats d’aquest tipus a Catalunya. 

 
13 IZQUIERDO, S. (2018). Els ateneus a Catalunya. Cultura i sociabilitat als segles XIX i XX. Catalan 

Historical Review, 151-162. 

 



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 22 

  

En l’últim anuari, del passat 2019, la FAC xifra el nombre total d’associats en 86.000, un 

total de 712 persones assalariades i un pressupost global aproximat de més de 27 

milions d’€.  

La distribució territorial dels ateneus federats és la següent: 

 

Podem observar que de forma molt similar es repeteix el mateix patró de distribució 

territorial per les entitats ateneístiques respecte les entitats en general i les entitats 

culturals. La meitat es troben a les comarques de l’àrea metropolitana i a la ciutat de 

Barcelona.  

L’anuari recull que al llarg de l’any 2019 es van programar més de 12.000 activitats als 

ateneus federats, amb un públic estimat d’1 milió de persones. La principal tipologia 

d’activitats són els cursos, amb un total de gairebé 2.900. A continuació el segueixen les 

actuacions de teatre i les actuacions musicals, un total de 2.500 i 2.000 actuacions 

respectivament. Els assistents agregats de les actuacions de teatre, dansa i música 

sumen un total de gairebé mig milió d’assistents. La resta d’assistents es reparteixen en 

cursos, conferències, exposicions, etc. 

Cal destacar el paper d’aquests ateneus per promocionar el teatre i la dansa amateur. 

La majoria d’espectacles programats han sigut d’aquest tipus de grups. En canvi, pel 

que fa a la música la majoria d’espectacles programats han sigut de músics 

professionals. També podem destacar que els espectacles s’han distribuït a parts iguals 

entre els dirigits a adults i els dirigits al públic familiar. 
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Pel que fa a l’anàlisi dels equipaments, l’anuari de la Federació d’Ateneus explica que 

la majoria de les entitats federades disposen d’una seu social pròpia (en propietat o en 

règim de lloguer). Cal destacar que el 82% de les entitats disposen de cafeteria i/o 

restaurant i que el 78% disposa d’un teatre. Això suposa un total de 139 teatres d’entre 

les entitats federades i més de 40.000 butaques de sala de teatre. El 62% disposa de 

sales d’exposicions i el 50% d’arxius. En total, els edificis d’aquestes entitats federades 

sumen més de 120.000m2 de superfície.   

Amb aquestes dades, tant pel que fa a l’anàlisi dels equipaments com del tipus 

d’activitats que s’hi fan, podem afirmar que les entitats ateneístiques actuals són hereves 

i recullen clarament l’esperit del moviment ateneístic original. El fet de posseir aquest 

tipus d’instal·lacions denota que els ateneus segueixen sent un punt de trobada i de 

mostra i difusió d’actes culturals, educatius, instructius i d’oci. 

De totes les entitats analitzades, l’anuari recull que hi ha més de 86.000 persones 

associades. Un 60% són del sexe masculí i un 40% del sexe femení. D’aquest total de 

persones associades, 1.600 participen en juntes directives. Per altra banda, el 84% de 

les persones que realitzen alguna tasca a l’entitat són persones voluntàries. Cal destacar 

que el 68% de les entitats té persones contractades. La majoria d’aquestes entitats 

tenen una estructura d’entre 1 i 5 persones assalariades.  

Aquest component voluntari és absolutament fonamental pel correcte desenvolupament 

de les entitats. Aporta expertesa, dedicació i moltes hores de feina de forma 

desinteressada des d’un punt de vista econòmic. No tenim xifres econòmiques de 

l’impacte que té això, però l’any 2015 el Departament de Cultura de la Generalitat va 

posar-hi xifres: les hores que els voluntaris van dedicar a la cultura popular van 

equivaldre a 400 milions d’€. En qualsevol cas, l’acció voluntariosa de centenars de 

persones per fer funcionar el moviment ateneístic és absolutament primordial. 

Anteriorment hem dit que el pressupost global de tots els ateneus federats puja a 27 

milions d’€. Aquesta xifra s’assoleix sense comptar les obres de remodelació. Els darrers 

dos anys, el 2018 i 2019, les entitats es van gastar en conjunt gairebé 9,3 milions d’€ i 

per aquest 2020 estava prevista una inversió inicial de 2,5 milions d’€. Per tant, podem 
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dir que la despesa de les entitats en aquest concepte acaba revertint al territori, 

concretament en el sector de la construcció i l’arquitectura. 

Cal esmentar que en els darrers anys s’ha anat diversificant les fonts d’ingressos de les 

entitats. Actualment les subvencions de l’administració pública suposen tan sols un 14% 

dels ingressos anuals. La major part d’aquests, tot i que no arriben al 50% correspon a 

les quotes i en segon lloc, ingressos pels serveis que s’ofereixen. 
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6. Estudi dels casos seleccionats 

Per desenvolupar la investigació sobre l’impacte de la COVID-19 a les entitats 

ateneístiques he realitzat un seguit d’entrevistes per aprofundir en aquesta qüestió. El 

primer entrevistat ha estat el gerent de la pròpia Federació d’Ateneus de Catalunya, com 

a entitat aglutinadora o coneixedora de la situació de moltes entitats. 

A més de la Federació d’Ateneus, també he realitzat una entrevista a Salvador Casals, 

durant vuit anys president de la FAC, i actual gerent del Casal Societat La Principal de 

Vilafranca del Penedès, per la seva expertesa i coneixement del món ateneístic. 

Més enllà d’aquestes dues entrevistes generals per conèixer la qüestió des d’una 

perspectiva general, he entrevistat a altres entitats de diferents punts del país, 

concretament de les diferents àrees geogràfiques que hem comentat anteriorment, amb 

l’objectiu de tenir opinions des de diferents perspectives. 

A cada una de les entrevistes hem realitzat les mateixes preguntes aproximades per tal 

de poder fer una anàlisi comparada de les respostes. En primer lloc, hem preguntat en 

quin punt es trobava l’entitat abans de la crisi. Com ja hem anat comentant, és important 

tenir aquesta informació per poder-ho comparar amb la situació actual. Així, els hem 

preguntat sobre l’estat de salut de la mateixa. 

En segon lloc, per aprofundir en el tipus d’entitat que entrevistem, preguntem per 

l’estructura de socis i personal laboral. Com es veurà en els resultats, és rellevant 

formular aquesta pregunta ja que la heterogeneïtat del moviment fa que hi hagi 

diferències substancials entre unes i altres en aquest aspecte. 

En tercer lloc, hem preguntat sobre quin ha sigut l’impacte social de la crisi a nivell social, 

com ho han viscut els usuaris, associats, etc. Aquest impacte ha sigut força rellevant ja 

que no havíem viscut mai abans una situació similar, i és evident que en el cas 

ateneístic, un món en el que es posa molt en valor la presencialitat i el contacte (com es 

recull en algunes entrevistes), haver de confinar-se genera un impacte emocional 

important. 
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En quart lloc, hem preguntat per l’impacte de la COVID-19 a nivell econòmic i laboral. 

Conseqüència de la heterogeneïtat de la que parlem i dels diferents models d’entitats, 

també és rellevant poder incidir en aquesta qüestió ja que genera diferències entre uns 

casos i altres.  

En cinquè lloc, també hem preguntat sobre què se’n pot extreure positivament de tota 

aquesta situació. En un marc de pèrdues i d’impacte social, laboral i econòmic, és 

important poder extreure’n conclusions que ajudin a créixer de nou i arrencar. Es tracta 

d’aprofitar les oportunitats, si és que n’hi ha, i convertir-les en noves fortaleses. 

En sisè lloc, hem encarat gairebé el final de l’entrevista amb la pregunta de quines 

peticions fan les entitats d’aquest sector cultural tant a nivell social com a nivell de 

l’administració. Quins aspectes faran que tant els usuaris com el nivell legislatiu i 

executiu ajudin al sector a sortir de la crisi. 

En setè i últim lloc, hem preguntat sobre com es preveu la sortida de la situació a mig i 

llarg termini. Un cop analitzada la situació actual i la sortida a curt termini, també és 

necessari analitzar la mateixa a mig i llarg termini. 

Les entitats entrevistades han estat les següents: 

1. Federació d’Ateneus de Catalunya 

2. Lluïsos de Gràcia, de Barcelona, Barcelonès 

3. L’Ateneu Santcugatenc, de Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 

4. Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, a l’Alt Penedès 

5. La Lliga de Capellades, a l’Anoia 

6. La Unió Calafina, de Calaf, l'Anoia 

7. Catequística de Figueres, de l’Alt Empordà 

A més de la Federació d’Ateneus (de la que ja n’he explicat els motius pels quals l’hem 

entrevistat anteriorment) a continuació desgranem els motius pels quals hem escollit a 

cada una de les altres entitats. La tria, com ja hem explicat també, s’ha fet recollint 

criteris d’equilibri territorial, pes específic i pes històric. 
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Si ens fixem en la divisió provincial o de vegueries, predominen les entitats de Barcelona 

conseqüència del pes que tenen respecte la resta del país. Cal recordar que les entitats 

federades que es troben a aquesta àrea suposen entre un 50 i un 68% del total (en 

funció de si hi sumem el Penedès o el deixem a banda), i per tant era necessari que 

tinguessin una bona representació. En aquest sentit, de la ciutat de Barcelona hem 

escollit els Lluïsos de Gràcia per diferents motius.  

En primer lloc, per la seva trajectòria històrica. Cal tenir en compte que és una entitat 

fundada el 1855, i per tant té un extens recorregut i un pes en la història global de 

l’ateneisme. En segon lloc pel volum de socis (en té 1.300) i el conjunt del seu 

pressupost: forma part d’un percentatge petit del global d’entitats federades que 

sobrepassen el milió d’€ anual. En tercer lloc, pel seu volum d’activitats i per ser una de 

les referències ateneístiques de tot el país. 

De fora de la ciutat de Barcelona però de la seva àrea metropolitana hem triat l’Ateneu 

Santcugatenc. És una entitat  relativament jove (respecte, per exemple, altres casos 

com els Lluïsos de Gràcia) ja que va ser fundada l’any 1956. Ens hem decantat per 

aquesta entitat per trobar-se en un punt de connexió important amb Barcelona (i per tant 

rep la seva influència) però també per la seva estructura professionalitzada.  

Sortint de l’àrea metropolitana de Barcelona, hem escollit el Casal Societat La Principal 

de Vilafranca del Penedès, a l’Alt Penedès. La història dels ateneus ens mostra que el 

Penedès va tenir una gran influència en el moviment ateneístic i és per això que ens 

hem decantat per aquesta entitat. A més, és una entitat històrica fundada el 1904 i que 

també ha sabut modernitzar-se i adaptar-se a la nova realitat ateneística. Per altra 

banda, Vilafranca del Penedès també exerceix una notable influència a la zona del 

Penedès-Anoia i per tant són un bon exemple de treballar amb sinergies de l’entorn. 

També hem entrevistat a La Lliga de Capellades i La Unió Calafina, de Calaf. Malgrat la 

proximitat amb l’Alt Penedès (i per tant amb Vilafranca) i ser dues entitats de la mateixa 

comarca, presenten particularitats importants a tenir en compte. Com a punts en comú, 

són dues entitats que representen a pobles i realitats locals molt petites.  
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Capellades té poc més de 5.000 habitants i Calaf actualment en té 3.500 (forma part de 

l’extensa llista de pobles més petits de 5.000 habitants). A més, les dues es van fundar 

amb pocs anys de diferència, la primera el 1901 i la segona el 1896. Per tant era 

important que en aquesta tria també estiguessin representades entitats que representen 

a pobles i ciutats amb poc pes demogràfic. 

De totes maneres, com apunt rellevant, Capellades té més de 1.000 socis en una ciutat 

amb poc més de 5.000 habitants. Per tant, el pes respecte la població és molt elevat, 

cosa rellevant també a tenir en compte. 

En el cas de La Unió Calafina, malgrat ser també de l’Anoia, forma part de la subcomarca 

Alta Segarra, una realitat diferent a la del Penedès-Anoia i que té semblances amb les 

comarques de ponent o de la Catalunya central. És per això que, estant a cavall de les 

dues realitats, era adient per donar pes al quart territori amb més presència d’entitats 

federades. 

Per últim, hem escollit la Catequística de Figueres, de l’Alt Empordà, per la representació 

de les comarques gironines, tercer territori amb més entitats federades després de 

Barcelona i el Penedès. Figueres, a més, exerceix de capital més enllà del fet que ho és 

d’una comarca, té un pes específic important en el si del país i també és d’aquestes 

entitats més joves ja que es va fundar l’any 1972. 

Per tant, com ja hem anat explicant, la tria respon a la voluntat de trobar una suma 

d’entitats que representin les diferents realitats del país. L’objectiu és que d’elles se’n 

puguin extreure conclusions rellevants respecte l’impacte de la COVID-19 en el si de les 

entitats ateneístiques. 

A continuació hi trobareu els resums de les diferents entrevistes realitzades (les 

completen es troben a l’annex) amb un guió segons les diferents preguntes exposades 

anteriorment. 
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Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 

 

Entrevista: Jordi Casassas, gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

Any de fundació de l’entitat: 1983. 

Nombre d’associats: 177 entitats federades i 86.000 socis totals aproximats. 

Objectiu principal: potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals 

d’arreu de Catalunya. 

Estat de salut anterior a la COVID-19 del món ateneístic?  

• Molt bon estat de salut. Canvi radical dels últims anys i obertura  cap a la societat 

en els últims anys. 

• Professionalització de les entitats en els últims 10 anys. 

• Problemàtica general del relleu generacional. De vegades, desconnexió amb el 

teixit social 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Gran incògnita de com reaccionarà el moviment ateneístic a mig i llarg termini a 

aquesta crisi. Incògnita pel que fa a la reacció dels associats. 

• Incògnita també a nivell laboral pels professionals que gestionen els ateneus per 

quan calgui revertir els ERTO. 

• Incògnita també relacionada amb la tardor pel risc de recaiguda. Llavors sí que 

arribaran més problemes que els que han tingut les entitats aquestes setmanes. 

• Xoc perquè moltes possibles mesures van contra l’ADN dels ateneus (acomiadar 

personal, per exemple). 

• Molt impacte emocional pel fet de restringir el “contacte” personal amb els 

associats i usuaris. Va contra la idea d’associacionisme cultural. 
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• Cert desànim en el si de les entitats per no poder preveure els propers mesos 

amb normalitat. 

Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• Molts ateneus han après coses noves en relació a la digitalització. 

• Recuperació de materials antics, d’informació dels arxius... 

• Els ateneus s’han reinventat pel que fa a algunes activitats. 

• La digitalització facilita molt però no ha vingut per quedar-se: l’element presencial 

és fonamental per a totes les entitats i moviment ateneístic. 

• Aquesta digitalització servirà per captar nous públics però sempre amb l’objectiu 

final que s’acabin acostant físicament a l’ateneu. 

• La Federació ha pogut observar aquells ateneus que s’han sabut espavilar més, 

extreure més coses positives... 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• Vàries peticions al Departament de la Generalitat i s’ha obtingut una bona 

resposta. 

• Oportunitat de renovar els ateneus des del punt de vista arquitectònic de 

l’equipament (sovint fora de normativa). Això pot comportar un retorn de diners 

per empreses i el sector d’aquell territori. L’objectiu és generar moviment 

econòmic. 

• Flexibilització de terminis per presentar justificacions de subvencions. 

• Flexibilització dels criteris per no haver de retornar subvencions si no s’ha 

realitzat l’activitat (en molts casos sí que s’ha gastat tot i que no s’arribés a 

desenvolupar l’activitat final). 

• Ajut amb recursos econòmics per fer front a la caiguda d’ingressos. 

• Campanya per recuperar la confiança del consumidor cultural. 

• Necessitat de major entesa, interacció i coordinació amb altres àmbits de la 

cultura. El moviment d’uns beneficien als altres i la inversa. 
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Altres 

• Dificultats per visibilitzar-se com a moviment. 

• Molts tipus i models d’ateneus: grans de ciutat, petits, rurals, “de platja”... 

• A molts municipis l’ateneu és l’única referència i equipament cultural. 
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Lluïsos de Gràcia 

 

Entrevista: Marta Buch, gerent de l’entitat. 

Any de fundació de l’entitat: 1855. 

Nombre d’associats i pressupost: 1.300 socis i 1.000.000 d’€ de pressupost. 

Objectiu principal: oferir espais de formació en el lleure per a infants i joves i fomentar 

el creixement personal dels adults. 

Tipus d’activitats: ampli ventall d’activitats culturals i esportives. Altres activitats i 

projectes amb l’objectiu de fomentar la cultura, la identitat i llengua catalanes, el respecte 

pel medi ambient i la integració de la multiculturalitat. 

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Bon estat de salut. 

• Poca dependència de subvencions públiques (aproximadament un 10% del 

pressupost). Dependència del soci. 

• Necessària implicació de socis voluntaris, sinó seria impossible tirar endavant 

l’entitat. 

• Estructura de 9 persones que corresponen a 5 persones i mitja a jornada 

completa. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Primerament el soci ho va viure molt malament però després es va entendre 

perfectament. 

• L’autoorganització per seguir fent coses ha funcionat molt bé. No hi ha hagut 

activitat física però sí molta activitat virtual. 

• Seguiment molt acurat de la junta directiva a les seccions i persones afectades. 

• Disminució de la quota mensual del soci. 

• Hi ha hagut implicació amb l'entitat per part de socis i usuaris. 
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• S’han becat moltes possibles baixes de socis per manca d’ingressos econòmics. 

• No hem tingut despesa de local (energètica, de neteja, subministraments) però 

tampoc han entrat ingressos de lloguer d’espais o del bar. 

• S’ha fet un ERTO a tot el personal.  

• L’entitat s’haurà aprimat però no s’entrarà en números vermells. 

• Molts dubtes sobre la tornada a l’activitat al setembre i octubre i la reacció de la 

ciutadania. 

• Barri de Barcelona de classe mitja-alta. Durant la crisi del 2008 no es van perdre 

socis. 

• Si es repetís situació a la tardor, caldria acomiadar a treballadors, tot i que la 

voluntat de la junta és la contrària, i s’obriria un escenari greu. 

• Necessitat de convivència en directe.  

• Necessària inversió per poder desinfectar el material, mascaretes, gel... 

Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• La digitalització pot ajudar a incrementar públics però només en algunes 

activitats concretes, d’altres no.... La digitalització “no ha vingut per quedar-se”. 

• Hi ha hagut cursos que s’han incrementat els participants aquests mesos malgrat 

el confinament. 

• El teletreball pot  funcionar parcialment però menys de la meitat del temps.  

• L’acompanyament a gent gran a través de la digitalització ha funcionat molt bé. 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• Campanyes de reactivació cultural. 

• Xerrades o càpsules informatives per millorar comportaments higiènics en espais 

comuns com els de l’entitat. 

• Incorporació de les entitats ateneístiques a les normatives públiques de centres 

cívics i rebuda de materials. 

• Que no s’oblidin constantment de les nostres entitats com fins ara. Més 

recolzament més enllà de la subvenció. 
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Ateneu Santcugatenc 

 

Entrevista: Toni Ramon, director de l’Ateneu Santcugatenc. 

Any de fundació de l’entitat: 1956. 

Nombre d’associats i pressupost: 550 socis i més de 4000 usuaris no únics. Mig milió 

d’euros de pressupost. 

Objectiu principal: divulgació cultural, associacionisme i lleure a Sant Cugat. 

Tipus d’activitats: l’activitat principal són cursos i tallers.  

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Bon estat de salut. Econòmicament, exercicis positius des de l’any 2014. 

• Increment de públic any rere any. 

• L’aportació de l’administració equival a un 25% del total del pressupost. 

• Estructura professional de 10 persones (entre programadors, conserges, atenció 

al públic...), que sumen entre 6 i 7 de jornada completa. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Activitat totalment frenada les primeres setmanes de confinament.  

• S’han programat algunes coses en línia per poder conservar els contractes amb 

músics o artistes. 

• Gran impacte econòmic. Ja s’ha registrat un “forat” econòmic de 60.000€. 

• Dels cursos i tallers en línia només han funcionat mínimament bé aquells que ja 

tenien alumnes anterior. S’ha “salvat” entre el 40% i el 50% de l’alumnat habitual 

del 3r trimestre. Sensació d’haver “salvat els mobles”. 

• Està costant molt trobar públics nous. L’Ateneu fins ara no tenia perfil de 

programar cursos en línia.   
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Què en podem treure de positiu d’aquesta situació? 

• El salt a l’online no ha suposat un esforç titànic ja s’havia treballat amb anterioritat 

des de l’entitat per començar a entrar-hi. Genera molta feina de gestió interna.  

• Però ha sigut necessari un major acompanyament de l’alumnat i professorat. 

• Laboralment ja hi havia total adaptació a treballar-ho tot des del “núvol”. 

• L’adaptació ha sigut per l’usuari propi i ja consolidat, no per un nou usuari. Els 

nous han arribat amb comptagotes. 

• Aquesta adaptació a l’usuari propi ha ajudar a salvar econòmicament l’entitat. 

• Hi ha disciplines que no són compatibles amb cursos en línia. 

• L’online ha vingut per quedar-se però no volem que sigui el principal negoci. 

• No permet baixar gaire els preus al contrari del que pensa força gent. 

• L’oferta en línia amplia l’existent però mai és substitutiva. No es vol perdre el ser 

“punt de trobada”. Necessitat de contribuir a la convivència ciutadana de la ciutat. 

• Altres coses positives: reafirmació del compromís amb l’entitat almenys pel 

primer cercle de confiança. 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• La jugada de les administracions de tornar tots els diners a totes les inscripcions 

ha jugat una mala passada a les entitats. 

• És necessari més diàleg amb les entitats i més cura amb els missatges. 

• Més empatia i treball público-privat per prendre decisions conjuntes. 

• Línies de subvenció molt minses o que cobreixen molt poc espai del forat 

econòmic. Però no es tracta tant d’ajudes econòmiques com d’altres tipus 

d’ajudes com el suport. 

• Teixir complicitats i confiances amb l’administració. Més treball en equip i delegar 

funcions. No contraprogramar des de l’administració el que pot fer una entitat 

cultural. 

• Necessitat de construir un teixit real de complicitats entre entitats similars. Potser 

crear un “gremi” cultural com en altres sectors que sí que tenen plataformes de 

pressió.  
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Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès 

 

Entrevista: Salvador Casals, des del 2011 fins el 2019 president de la Federació 

d’Ateneus de Catalunya. Actualment gerent del Casal Societat La Principal de Vilafranca 

del Penedès, a l’Alt Penedès. També és membre del plenari del Consell Nacional de la 

Cultura i les Arts (CoNCA). 

Any de fundació de l’entitat: 1904. 

Nombre d’associats i pressupost: 1.100 titulars, 3.000 beneficiaris. 650.000€ de 

pressupost. 

Objectiu principal: promoure activitats culturals, esportives, de lleure i formatives. 

Tipus d’activitats: cultural, esportiva, formatives i de lleure. 

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Bon estat de salut.  

• Problemàtica general del relleu generacional. Això pot portar a una desconnexió 

amb el teixit i realitat social. 

• Major connexió amb totes les administracions a diferència de fa uns anys. 

• Patrimoni molt envellit, poca visibilitat com a món ateneístic i poc coneixement 

del que som per part de la societat. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Molta complexitat per no poder fer les activitats. 

• Pitjor dels escenaris per la impossibilitat de tenir espais de sociabilitat, base de 

l’ateneisme. A la llarga, necessitem tornar al punt d’abans de la COVID-19. 

• Diversitat d’activitats. Afecten diferents variables de desconfinament segons el 

tipus. S’ajunten diferents casuístiques i això incrementa els problemes. 

• Moltes dificultats per obrir amb l’aforament limitat. 
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• Impacte pels professionals i “talleristes”, que tenien una situació precària prèvia 

i ara s’ha accentuat. 

• S’ha deixat d’ingressar la quota d’activitat dels mesos d’aturada. Rebaixa també 

de la quota de soci. 

• 32 persones en ERTO. 

• L’Ateneu és una “casa”. Si la gent no pot tornar a “casa seva”, perdrà sentit allò 

que dona significat a la pròpia existència. 

Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• Resposta positiva dels associats. 

• Reforç del sentit de pertinença a l’entitat. La gent té ganes de seguir formant part 

de l’entitat encara que no puguin venir a fer les activitats. 

• Possibilitat d’ampliar l’univers d’usuaris ofertant algunes classes de forma 

telemàtica... Però és necessari seguir-les fent, també, presencialment. 

• Descoberta de noves eines d’organització i reunió. 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• Necessitat d’avançar el conveni amb l’Ajuntament o caldrà recórrer a préstecs 

per cobrir les nòmines. 

Altres 

• Una de les baules més febles de la cadena de crisi són els professionals de 

l’àmbit de la cultura. 

• Principal tret diferenciador respecte altres entitats culturals: gestió de patrimoni 

• Quatre claus per l’èxit d’un projecte ateneístic: 

o Que existeixi un bon projecte al darrere. 

o Equip directiu motivat i il·lusionat. 

o Bons espais per dur a terme el projecte. 

o Necessària bona entesa amb l’administració local. Si no hi ha bona 

connexió i s’entra en una clau competitiva, dona mals resultats. 
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Lliga de Capellades 

 

Entrevista: Pep Vallès, president de l’entitat. 

Any de fundació de l’entitat: 1901. 

Nombre d’associats: 1.170 socis. 

Objectiu principal: fer activitats per a tots els públics. 

Tipus d’activitats: activitats culturals, cursos i tallers. 

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Moment molt dolç, molt extraordinari. 

• Molts socis i sòcies per una població de 5.000 habitants aproximadament. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Sense gaire coneixement de com ho ha viscut el soci. 

• Cop dur des del punt de vista d’acompanyament dels socis difunts. 

• S’han hagut de donar de baixa dos dels tres monitors contractats. 

• Més enllà d’això, no ha afectat gaire econòmicament malgrat que s’ha deixat de 

cobrar 1.300€ al mes del lloguer del bar. Bones finances per poder-ho aguantar. 

• Pel coixí econòmic s’han pogut pagar les despeses hipotecàries i d’altres. 

• No hi ha hagut baixes significatives. L’entitat s’ha avançat a peticions dels socis. 

• Complicacions per fer la gestió social de l’aforament.  

Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• No gaires coses perquè es tornarà a ensopegar amb les mateixes pedres. 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• Implicació més constant i decidida de l’Ajuntament, “que no se n’oblidin”. 
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Associació Cultural Recreativa Unió Calafina 

 

Entrevista: Jordi Mas, president de l’entitat. 

Any de fundació de l’entitat: 1896. 

Nombre d’associats: aproximadament 300 socis. 

Objectiu principal: promoció cultural i cohesió social sense caràcter polític ni religiós. 

Tipus d’activitats: tot tipus d’activitats lúdiques i d’oci com teatre, balls, etc. 

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Bon estat de salut, fins i tot havia permès fer obres per valor de mig milió d’euros. 

• Quatre potes de sostenibilitat de l’entitat: 

o L’aportació dels socis la figura del patrocinador, subvencions de les 

administracions i ingressos propis. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Econòmicament no ha afectat gaire, ni per quotes de socis ni patrocinadors. 

• Ho hem hagut de parar absolutament tot.  

• Problemes amb les regles de l’aforament i distància. 

• L’estiu és un moment molt baix d’activitat i ara caldrà veure com evoluciona. 

• La COVID-19 fa perdre el sentit de l’entitat, de veure’s, de socialitzar-se. 

• S’han fet esforços perquè els professors puguin seguir cobrant aquests mesos... 

Però no és una situació que es pugui allargar.  

• Hi ha debilitats en aquesta situació: la por dels usuaris i la ciutadania en general.  

• Artistes perjudicats tot i que s’està intentant reprogramar-los a la tardor. 

Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• Bona rebuda de les subvencions de la Generalitat. 

• Una fortalesa és el treball en equip, col·laboració amb l’entitat. 
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Patronat de La Catequística de Figueres 

 

Entrevista: Lluís Illa, president de l’entitat. 

Any de fundació de l’entitat: 1972 (de l’antiga Societat fundada el 1921). 

Nombre d’associats i pressupost: 900 aproximadament.  

Objectiu principal: apropar entitats culturals a tot tipus de públics. 

Tipus d’activitats: programació teatral, cinematogràfica... 

Estat de salut anterior a la COVID-19?  

• Bon estat de salut abans de la crisi. Una entitat “que funciona”. 

• Pocs treballadors en plantilla: un administratiu i una persona de neteja. També 

una empresa que gestiona l’accés i posada a punt de les sales. 

• Tot parat des del mes de març. Fins gairebé el mes de juny no s’ha fet gaire cosa 

a distància. 

Com ha afectat la crisi de la COVID-19?  

• Ha afectat relativament. No s’ha ingressat però tampoc hi ha hagut despeses. 

Podria haver sigut pitjor. 

• No s’han hagut de posar amb ERTO als pocs treballadors que té l’entitat. S’ha 

pogut subsistir sense gaire patiment. 

• Els actes que s’havien de fer o s’han aplaçat o s’han suspès directament. 

• Durant l’estiu mai es feia activitat i enguany potser se’n faran. 

• Si la situació de confinament es repeteix més endavant el cop serà molt més dur. 

S’entraria a una crisi profunda. 

• Els espectacles culturals s’han reprogramat tots per l’octubre i novembre. Si 

torna a haver-hi confinament hi haurà un problema amb ells, no se’ls podrà 

programar. 

• De moment no s’han registrat baixes per la COVID-19. 
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Què en poden treure de positiu d’aquesta situació? 

• Caldria que els canals d’informació, les comunicacions fossin més àgils. No es 

pot dir que funcionin de forma fluïda. 

• Però potser funcionen coses que fa 2 o 3 anys no funcionaven, com conferències 

en reproducció en línia. 

Quines peticions s’han fet per poder sortir de la crisi? 

• Diferència entre les entitats propietàries i les no propietàries. En el cas de La 

Catequística, no existeixen despeses estructurals importants, es pot “adormir” 

l’entitat i tornar-la a engegar més endavant. 

• Les ajudes no han d’anar només per lloguers o despeses estructurals, han d’anar 

més per nòmines o ajudes als artistes si no se’ls pot programar. 
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7. Anàlisi i diagnòstic 

A continuació passem a analitzar el contingut de les entrevistes realitzades i a fer un 

diagnòstic de les principals qüestions plantejades. Explicarem l’estat de salut de les 

entitats ateneístiques, l’impacte econòmic i laboral i què en poden extreure de positiu 

d’aquesta situació, les peticions que fan les entitats tant a nivell social com a nivell de 

l’administració 

Com diem, en primer lloc hem volgut centrar-nos en conèixer l’estat de salut de les 

entitats ateneístiques anterior a la crisi de la COVID-19. Com ens diu el gerent tant de 

la Federació d’Ateneus com l’expresident de la mateixa i actual gerent de La Principal 

de Vilafranca del Penedès, no podem generalitzar de forma rotunda, però podem dir que 

en termes generals les entitats gaudien d’un bon estat de salut. De fet trobem unanimitat 

en totes les entrevistes realitzades més enllà del punt geogràfic en el que es troben, la 

dimensió, la tipologia d’entitat, etc. La Federació d’Ateneus exposa que en els últims 10 

anys s’ha produït una obertura molt gran cap a la societat que explicaria el bon estat de 

salut actual. Malgrat això, sí que es reconeix per part de l’expresident de la Federació 

que hi ha una certa problemàtica de relleu generacional en alguns casos, cosa que “pot 

portar a una desconnexió amb el teixit i realitat social”.  

En aquest sentit, hi ha hagut una tasca important per connectar millor les entitats 

ateneístiques amb les administracions a través d’establir una millor comunicació per 

donar-se a conèixer i explicar la seva realitat. De fet aquest és un dels problemes que 

s’ha anat detectant en els últims anys, la manca de visibilitat del moviment. Aquest mou 

un gruix molt important de persones, com hem vist gràcies a l’anuari 2019 de la 

Federació i genera un moviment econòmic notable però no s’ha aconseguit visualitzar 

l’ateneisme en el si del marc cultural i el marc ciutadà general.  

Aquesta manca de visibilitat se suma a l’estat generalment envellit dels equipaments. 

Una de les principals diferències entre un centre cívic i un ateneu, més enllà de la 

titularitat pública i privada, és la gestió del patrimoni per part de l’ateneu. De fet, el 

moviment ateneístic mou una gran quantitat de diners l’any en pro de reformes i millores 
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dels propis equipaments. Segons les pròpies entrevistes hem pogut veure que el bon 

estat de salut general fa que justament inverteixin en aquestes reformes i millores. 

Però podem afirmar que en la majoria de casos es reconeix que l’estat fins abans de la 

pandèmia mundial era molt bo, amb un increment d’usuaris i associats generalitzat pel 

que fa als casos analitzats. 

Hi ha una gran diferència entre les “grans” entitats, aquelles que mouen un pressupost 

d’uns quants centenars de milers d’euros, i les “petites pel que fa a l’estructura tècnica. 

Les petites directament no acostumen a tenir gaire o cap estructura tècnica (més enllà 

dels serveis prestats o d’estructura) mentre que les grans tenen una plantilla més 

desenvolupada. Malgrat això, el nombre total d’hores que poden arribar a contractar no 

deixa de ser petit si ho comparen amb el món de la petita o mitjana empresa. Sense 

anar més lluny, els Lluïsos de Gràcia, que mouen un pressupost d’un milió d’€, tenen 

una estructura equivalent a 5 persones i mitja a jornada completa. 

En aquest sentit, en alguns casos se’ns ha fet notar la necessària i vital implicació de 

voluntaris en la gestió de l’entitat. Més enllà de les pròpies juntes, càrrecs no 

remunerats, és important comptar amb altres voluntaris puntuals que desenvolupen 

certes tasques que ajuden en el dia a dia de l’entitat. Cal recordar que aquest caràcter 

voluntari és un dels trets d’identitat de l’ateneisme des dels seus orígens. De fet, una de 

les coses que més ha funcionat aquests mesos ha estat l’autoorganització per seguir 

tenint activitat. Certament no n’hi ha hagut de presencial però sí molta de virtual. 

Podem destacar també la poca dependència, insistim, segons els casos seleccionats, 

de les subvencions públiques. Les entitats en reben però, tal com recull l’anuari de la 

FAC, suposen de mitjana un 14% del total del pressupost. Quan parlem de poca 

dependència ho fem en termes percentuals respecte el global d’un pressupost. Del que 

sí que hi ha una dependència és de l’aportació dels associats. Són ells els que fan el 

gruix de les aportacions econòmiques, ja sigui amb la seva quota ordinària o l’aportació 

que fan mitjançant la realització d’una activitat, un taller, etc. 
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Com a conclusió a la primera qüestió plantejada podem afirmar que el moviment 

passava per un molt bon moment, un moment dolç que s’ha vist estroncat per una 

situació inesperada i imprevista. 

Entrant ja a l’objecte pròpiament de l’estudi, l’afectació de la crisi de la COVID-19 al món 

ateneístic, podem començar admetent que encara hi ha una gran incògnita al respecte. 

En aquestes primeres setmanes podem tenir algunes pistes de com està anant, les 

desgranarem a continuació. Segurament això també és pel fet que la pandèmia ha 

afectat la finalització del segon trimestre de curs i la pràctica totalitat del tercer trimestre. 

Per tant, aquelles entitats que organitzen activitats, cursos, tallers o propostes culturals, 

encara no han pogut copsar com tornaran els usuaris a fer les activitats. 

L’impacte social i emocional de la pandèmia ha sigut força gran per la restricció del 

contacte físic i la imposició de mesures necessàries de distanciament. De fet, tal com 

admeten diferents responsables d’ateneus, aquesta restricció i mesures de 

distanciament va en contra de l’ADN ateneístic. És una idea contrària al “punt de 

trobada”, al fet que l’entitat esdevé una “casa” per tots aquells que en participen. De fet, 

els primers dies de generalització de les notícies relacionades amb la COVID-19 alguns 

associats d’algunes entitats no van entendre les mesures imposades. Un cop va arribar 

el confinament i l’estat d’alarma es va anar entenent molt millor la situació. 

La pandèmia ha esdevingut el pitjor dels escenaris possibles de crisi per aquest tipus 

d’entitats. Si no hi ha aquesta connexió física entre associats, perd l’essència necessària 

i que com diem, és part del propi ADN. A la llarga, diuen, serà necessari tornar al punt 

anterior a la COVID-19. 

Per tant, la COVID-19 ha generat un impacte força negatiu en termes socials, en termes 

de la socialització que produeix l’entitat amb les seves activitats i el seu dia a dia. Cal 

destacar que aquesta mancança presencial a la que no estan acostumades les entitats 

suposa un canvi radical en la seva manera de fer i ser.  
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Seguidament passem a analitzar l’impacte econòmic i laboral que ha afectat a les 

entitats. També cal subratllar que, en primer lloc, encara hi ha una gran incògnita al 

respecte, moltes preguntes per respondre. De fet, hi ha una relació causa-efecte entre 

l’activitat i l’economia de l’entitat. Per tant, si encara hi ha dubtes sobre com reaccionarà 

la massa social quan es puguin reprendre les activitats amb “normalitat” o semi 

normalitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte total des del punt de vista 

econòmic. 

De totes maneres, però, sí que podem extreure la conclusió que existeixen grans 

diferències entre els diferents tipus d’entitats analitzades. Generalment, no és el mateix 

una gran entitat amb un gran pes social que una entitat petita. De la mateixa manera, 

segons el tipus d’activitat que s’organitza, l’impacte és més gran o més petit. 

Tres exemples d’un gran impacte són els casos de l’Ateneu Santcugatenc, Lluïsos de 

Gràcia o de La Principal de Vilafranca. En el cas de l’entitat de Sant Cugat ja s’ha 

registrat un “forat” econòmic de 60.000€ respecte a anys anteriors. Ja que, de fet, es 

venia de molts anys d’una bona salut econòmica, de moment aquest forat no fa perillar 

l’estructura econòmica de l’entitat. El cas dels Lluïsos de Gràcia pot ser similar: malgrat 

que es registren pèrdues pel que fa a les activitats, l’entitat “s’aprimarà, però no entrarà 

en números vermells”.  

Això també és gràcies a la possibilitat d’acollir-se als Expedients de Regulació Temporal 

d’Ocupació, als que les tres entitats s’hi han acollit. El cas de Vilafranca és el més clar 

ja que hi han introduït, a més de l’estructura tècnica, tots els “talleristes” i mestres, un 

total de 32 persones. També l’Ateneu Santcugatenc o els Lluïsos de Gràcia han hagut 

d’acollir-se a aquests expedients per a tota la plantilla. 

Una de les incògnites que comentem que hi ha damunt la taula és el moment en el que 

calgui revertir aquests ERTO per diferents motius. En primer lloc perquè encara no se 

sap la data en què això passarà i en segon lloc perquè, quan calgui fer-ho, desconeixen 

si l’activitat tornarà a nivells d’activitat com els anteriors al març. Si abans parlàvem de 

xoc emocional dels ateneus davant de la situació, una altra situació de xoc per elles 

seria el d’haver de començar a acomiadar gent si els nivells d’activitat no es recuperen.  
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Però si hi ha un col·lectiu especialment o greument afectat per aquesta crisi, aquests 

són els professionals i “talleristes”. Es reconeix per part de les entitats que la seva 

situació ja era precària i el moment actual només ha fet que accentuar-la. 

De fet la Federació d’Ateneus reconeix que aquests últims anys s’ha fet un esforç molt 

gran pel que fa a la professionalització de les entitats i haver de revertir aquest procés 

podria fer molt mal a les mateixes. Però encara hi ha moltes entitats que potser no havien 

dignificat la situació d’aquest col·lectiu més afectat, i si això passa, ni tan sols se’ls haurà 

pogut incloure en un ERTO. Per tant, podem parlar d’una triple afectació en alguns 

casos: la situació precària prèvia, la situació precària aquests darrers mesos abans de 

la pandèmia i la impossibilitat ni tan sols d’acollir-se a un ERTO. 

En alguns casos, però, per exemple s’han reprogramat alguns concerts de forma 

telemàtica per poder conservar alguns contractes amb músics o artistes i complir amb 

el compromís malgrat  les circumstàncies. D’aquesta manera, també s’ha pogut donar 

resposta social a un col·lectiu que s’ha vist molt afectat per la situació. 

Com hem dit, hi ha una gran diferència, però, entre les grans entitats i les petites. Havent 

analitzat l’afectació a les grans, podem focalitzar-nos en les més petites. La majoria 

d’elles diuen que econòmicament no ha afectat gaire la situació, ni pel que fa a l’ingrés 

de les quotes de socis ni pel que fa a les quotes de patrocinadors. 

Malgrat que és cert que s’ha hagut d’aturar absolutament tot, en alguns casos la bona 

salut econòmica ha fet que s’hagi pogut aguantar. Com hem explicat, algunes d’elles 

s’han anat actualitzant i realitzant obres en els últims anys però també s’han pogut 

adaptar al pagament de crèdits i préstecs que tenien. 

En algunes d’aquestes entitats s’han fet esforços per procurar que els professors i 

“talleristes” cobressin malgrat no fer l’activitat, però es reconeix que aquesta situació no 

es pot allargar gaire més enllà de l’estiu. També és el cas dels pocs treballadors de les 

mateixes entitats, que s’han pogut mantenir treballant i desenvolupant les tasques 

“d’adaptació” que calia fer. Cal dir, però, que la situació no és generalitzada i en alguns 

casos sí que s’han hagut de donar de baixa alguns professors i monitors.  
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En aquest sentit també recollim una sensació general d’un cert desànim, de molts dubtes 

en el si de les entitats per no poder preveure escenaris futurs i no poder treballar amb 

certa previsió. Això complica enormement els processos habituals de les mateixes, 

també relacionat amb la qüestió laboral.  Aquest cert desànim i dificultat repercuteix de 

forma important en el dia a dia de les juntes i dels equips professionals. 

Un altre dels problemes detectats per part de les entitats és la gestió de la desescalada 

i les “fases” que es van plantejar. La diversitat d’activitats que existeixen per part de les 

entitats fa que moltes d’elles no coincideixin en una mateixa fase de desescalada, per 

tant, dificulta enormement el retorn a la normalitat. S’ajunten diferents casuístiques i no 

ajuda a recuperar l’activitat anterior. 

Malgrat aquest desànim que hem explicat i la dificultat de tornar a la normalitat, les 

entitats han seguit caminant i treballant per seguir produint activitats i poder oferir 

alternatives a la impossibilitat de poder oferir-ne de presencials.  

Podem analitzar, doncs, què en podem extreure de positiu d’aquesta situació. Com 

a primera conclusió, i més important tenint en compte l’ADN de les entitats, és la 

resposta positiva en termes generals dels associats. És un fet molt coincident en la 

majoria d’elles. Podem dir que la COVID-19 en alguns casos ha reforçat el sentiment de 

pertinença a les entitats, la reafirmació del compromís amb l’entitat, almenys en els 

primers cercles de confiança. Com hem recollit en alguns casos, “la gent té ganes de 

seguir formant part de l’entitat” encara que no puguin venir a fer les activitats de forma 

presencial. És evident  que aquesta afirmació caldrà anar-la actualitzant segons 

esdeveniments futurs, però la resposta de l’associat a aquests mesos de pandèmia i 

confinament ha estat bona. 

Si la situació ha generat una fortalesa, doncs, aquesta és la del treball en equip, la 

implicació tant dels equips tècnics com de les juntes directives. En molts casos es 

reconeix un increment molt substancial de reunions de junta, d’oferir iniciatives a 

l’associat, poder donar resposta a les problemàtiques que han anat sorgint, etc. Així, 

s’han descobert també noves eines d’organització i de reunió que fins fa uns mesos eren 

inimaginables que fossin d’ús habitual. 
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En un moment en el que segurament era molt important que la gent respongués, es 

reconeix que això ha succeït. De fet en termes generals no s’han registrat baixes de 

socis i usuaris (més enllà de les habituals i ordinàries per l’època de l’any). Però cal 

subratllar que en alguns casos s’han rebaixat les quotes, o fins i tot deixar de cobrar, 

aspecte fonamental per entendre almenys parcialment perquè no han disminuït els 

socis. En els casos on la situació personal o familiar era més complexa, moltes entitats 

han optat per becar als associats i aturar-ne així una possible disminució. En aquest 

sentit les juntes directives han fet una feina molt acurada de les persones més afectades. 

Per exemple, l’acompanyament de la gent gran a través de la digitalització ha funcionat 

molt bé. 

Paràgraf a part mereix el necessari acompanyament i dol per les persones associades 

que han perdut la vida o de persones properes a elles conseqüència de la COVID-19. 

El moviment ateneístic, al tractar-se d’un moviment força envellit, ha vist com en alguns 

casos han hagut de lamentar pèrdues de socis històrics. Aquest acompanyament durant 

els mesos de confinament o sobretot en el post confinament ha sigut fonamental. 

Malgrat que no es tenen xifres exactes de les pèrdues en el conjunt del moviment, n’hi 

ha hagut i allà on ha succeït, l’entitat ha fet de punt de referència per a moltes persones.  

És en aquest punt, per exemple, que cobra més sentit que mai el sentit de “punt de 

trobada” que esdevé una entitat, la necessitat i la importància de la presencialitat. 

Segurament aquest acompanyament respon a l’ADN d’aquest tipus d’entitats, un 

tarannà social i d’estar al costat de les persones amb més risc d’exclusió o senzillament 

amb necessitats de suport del tipus que sigui. En aquest sentit, algunes entitats ja es 

van avançar a les peticions dels associats o a les possibles situacions que es poguessin 

generar arran de la COVID-19. 

Com a segona conclusió podem dir que molts ateneus han après coses noves respecte 

als processos de digitalització. Noves eines i nous formats que fins ara no s’havien 

utilitzat mai i que han obert les portes a noves possibilitats. 
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El ventall de possibilitats d’aquesta digitalització és molt gran i extensa, però en 

qualsevol cas ha anat més enllà del simple ús de les xarxes socials. Com podem 

observar a l’anuari 2019 de la FAC, el 85% de les entitats tenen pàgina a Facebook, el 

78% tenen web i el 64% tenen Instagram. Per tant no es tractava només de fer-ne un 

ús informatiu i prou, sinó que la situació de la COVID-19 ha requerit usar-les d’una altra 

forma. Les primeres passes han anat en relació a la recuperació de materials antics, 

d’ús de l’arxiu de l’entitat, de recuperació d’obres i actuacions gravades, etc. Però no 

només això, calia la interacció dels associats i públic general, i aquí la participació activa 

ha sigut més important que mai. A més, s’han digitalitzat cursos, fet classes en directe 

per videoconferència, etc. 

Per tant en termes general podem dir que els ateneus s’han reinventat pel que fa a 

algunes activitats. Aquesta digitalització facilita l’accés a nous públics però, apunt 

important, sempre amb l’objectiu que al final els usuaris s’acabin acostant d’una manera 

o altra físicament a l’ateneu en qüestió. L’univers al que es pot arribar amb aquest procés 

de digitalització és més gran, però es coincideix en el fet que és necessari seguir-les 

fent de forma presencial.  

L’oferta en línia potser ha vingut per tenir un espai en la programació però es nega que 

acabi sent la via principal d’activitat... Per exemple pel fet que hi ha moltes activitats 

tradicionals de l’ateneisme que no és compatible amb un curs en línia. Parlem per 

exemple de cant coral o teatre.  

En resum, podem dir que “l’oferta en línia amplia l’existent però mai serà substitutiva”. 

Aquí torna a sortir la necessitat que l’ateneu sigui un punt de trobada, un punt de 

referència físic i que pugui contribuir a la convivència cívica i ciutadana dels pobles i les 

ciutats. 

Però malgrat que s’amplia l’univers al que pots arribar, en alguns casos es reconeix que 

de moment, els cursos i tallers en línia que han funcionat mínimament bé, han estat 

aquells que ja tenien alumnes fidels de trimestres anteriors. És a dir, que ha servit per 

“salvar” part de l’alumnat ja inscrit o que s’hi hauria inscrit de forma habitual, entre un 40 

i un 50% del que haurien tingut.  
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Però hi ha casos força diferents i algunes disciplines fàcilment adaptables a l’activitat en 

línia fins i tot han incrementat alumnes. En altres casos l’oferta en línia no ha arribat fins 

gairebé el final del confinament, per tant tampoc s’ha pogut avaluar amb profunditat 

l’impacte que ha tingut. 

Això ha servit per “salvar els mobles” del tercer trimestre en algunes entitats. Aquesta 

adaptació a l’usuari propi ha ajudat a salvar econòmicament l’entitat. 

També hem pogut observar que moltes entitats no ofereixen activitat més enllà dels 

trimestres del curs escolar. Malgrat això, i donades les circumstàncies, s’estan plantejant 

fer activitats aquest estiu. Tradicionalment era un moment de baixa activitat en la majoria 

de casos però s’obren noves possibilitats si la gent no pot desplaçar-se gaire. Potser 

llavors els ateneus poden jugar un bon paper d’organització d’activitats i propostes 

estiuenques. 

Segurament l’oferta en línia caldrà seguir-la treballant més enllà de la COVID-19 perquè, 

contràriament al que es podia esperar, algun cas reconeix que està costant molt trobar 

nous públics. Els nous, com se’ns diu, han anat arribant en comptagotes. 

Potser pel fet que tradicionalment els ateneus no són un proveïdor de formació en línia. 

Malgrat que l’adaptació potser no ha suposat un esforç titànic, sí que ha generat força 

feina de gestió interna. De fet, ha sigut necessari un major acompanyament de l’alumnat 

i professorat per entrar en aquesta “nova realitat”. Això fa que, també contràriament al 

que hom pot arribar a pensar, un curs en línia no acaba abaratint els costos de forma 

absolutament significativa respecte l’oferta presencial. 

Però no sempre els canals de comunicació en línia han funcionat, i es demana una major 

facilitat d’accés en alguns casos: “no es pot dir que funcionin de forma fluïda”. Però és 

evident que coses que fa uns quants anys no obtenien bons resultats (retransmissió en 

directe d’alguna xerrada, per exemple), potser ara tinguin més recorregut o més sortida. 

També existeix una visió no optimista del que se’n pugui extreure de l’actual situació. Hi 

ha qui opina que pensa que tot allò que se n’extregui no acabarà funcionant a la llarga. 

Parlem per exemple de l’adaptació d’activitats a la xarxa. 
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En termes laborals podem dir que ha existit una major facilitat per treballar en línia. 

L’adaptació ha sigut més fàcil pel fet que en molts casos ja es treballava amb e ls 

recursos a un “núvol”, accessible des de qualsevol punt que tingués internet. Malgrat 

que cal adaptar-se del tot al nou concepte de teletreball, aquest ha funcionat bé en la 

majoria del casos. De totes maneres, aquest pot funcionar almenys parcialment però 

també és necessari un percentatge de presencialitat. De fet, parlem només d’aquells 

que treballen “d’esquenes al públic”, però hem de recordar que en molts casos, o també 

fan feines “de cara al públic” o la seva tasca és exclusivament d’atenció presenc ial 

(recepció, servei de neteja, de material, etc.).  

Sobre el plantejament a mig i llarg termini que fan les entitats, existeix una gran 

incògnita en dues direccions: per una banda, la por de l’usuari a tornar a fer activitat i 

per l’altra, la possibilitat que sorgeixi un nou episodi de rebrot de la malaltia en els 

propers mesos. 

Si la majoria d’entitats reconeixen que han pogut “aguantar” la situació viscuda des del 

març fins al juny, també alerten de l’enorme dificultat amb la que es trobaran si això es 

repeteix o si els usuaris o associats no tornen a fer activitat amb normalitat. Cal posar 

l’accent en això perquè una segona situació similar podria ser un cop molt més dur per 

l’economia ateneística i per la viabilitat de moltes de les entitats del que ha estat ara. 

Si fins ara hem vist que una gran diferència entre entitats és la seva dimensió 

d’associats, n’hi ha una altra igualment important. Es tracta de la diferència entre les 

entitats propietàries de patrimoni i les no propietàries. Ja hem vist que la majoria tenen 

propietat, és un dels principals fets distintius del moviment, ja que no haver de pagar 

lloguer pot salvar a més d’una entitat. Malgrat tenir patrimoni, la diferència pot raure en 

si alguna entitat té contret un préstec o crèdit. En el cas que així sigui, la conjunció entre 

la devolució de les quotes del mateix i una nova sotragada sanitària i per tant econòmica, 

pot ser molt perillosa. 

En el cas de ser una entitat propietària, sense càrrega bancària de préstecs o crèdits i 

sense una estructura professional a mantenir, en algun cas es reconeix que es pot fer 

“adormir” l’entitat i tornar-la a engegar quan es pugui reprendre l’activitat. 
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És cert que moltes entitats no han tingut despeses de local (subministraments, energia, 

neteja) però han deixat de cobrar pel lloguer de sales o fins i tot del bar, ingressos moltes 

vegades imprescindibles per la viabilitat a mig i llarg termini d’una  entitat. 

Tornant a la possibilitat d’un rebrot en els propers mesos i relacionant-ho també amb la 

situació d’artistes o de companyies d’espectacles, la situació també els pot afectar de 

forma severa. De fet, molts dels espectacles que s’havien contractat o aparaulat pel 

període març-juny s’han reprogramat per l’últim trimestre de l’any. És evident que si 

llavors tampoc es poden fer, la situació econòmica d’aquests també es veurà molt 

tocada.  

Aquesta reprogramació, però, no es podrà celebrar amb les condicions anteriors a la 

COVID-19. Les mesures de distanciament o higièniques fan que el gruix d’espectadors 

(i per tant d’ingressos) sigui menor o el cost d’aplicar mesures de neteja és més alt del 

previst. Existeixen doncs, moltes més dificultats que abans i en alguns casos, potser no 

surt a compte programar amb un aforament limitat. 

Pel que fa a aquest aforament, una de les preocupacions expressades és la gestió social 

del mateix. Algunes entitats consideren que “posar portes al camp”, és a dir, limitar el 

que mai han limitat, els pot ser difícil de gestionar. Això entronca plenament amb el que 

hem anant comentant, anar en direcció contrària a l’esperit general de l’ateneisme: el 

caràcter obert i acollidor de totes les seves activitats. 

A més, cal tenir en compte la despesa que han hagut de fer les entitats de compra de 

material no pressupostat, que en alguns casos pot suposar una suma gens 

menyspreable de diners. Estem parlant de material desinfectant, mascaretes, gel, 

guants, etc. 

Tot plegat fa que en alguns casos s’admeti que si la situació es repetís, caldria 

acomiadar a treballadors i treballadores. Malgrat que la voluntat de les juntes no és 

aquesta, la situació es podria tornar insostenible. Com se’ns diu, “s’obriria un escenari 

greu”, es podria entrar “ a una crisi profunda”. 
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Per últim, entrem a analitzar les peticions que fan les entitats ateneístiques tant a 

nivell social com a nivell de l’administració. En termes generals podem dir que la 

petició més important que hem copsat és que l’ajuda no vagi enfocada només a l’ajut 

econòmic i de la subvenció, sinó que vagi en la línia del suport i ajuda en la flexibilització 

de diferents aspectes de la relació entre administració i entitat. 

Per exemple, la flexibilització dels terminis per presentar les justificacions de les 

subvencions o la flexibilització dels criteris per no haver de retornar subvencions en el 

cas que no s’hagi realitzat l’activitat final. Aquesta petició sorgeix del fet que en molts 

casos la despesa d’organització i gestió es fa amb força anterioritat a l’activitat 

pròpiament dita. A més, alguna entitat ha optat per pagar allò acordat amb l’artista o 

espectacle com a mesura de xoc i resposta social. 

De fet el que es demana és més acompanyament i més entesa directa amb 

l’administració. Per exemple, en alguns casos es critica el paper que ha tingut aquesta 

davant el retorn de les inscripcions i entrades per la no celebració d’allò pagat. Això ha 

generat una allau de demandes per tal que les entitats fessin el mateix, i des del punt 

de vista del teixit social i de liquiditat, no té la mateixa facilitat una administració que una 

entitat. En aquest sentit es reivindica com a més necessari que mai un diàleg més fluït i 

directe amb les entitats sense ànim de lucre per “pactar” els missatges que s’envien a 

la ciutadania. 

Però no parlem només de missatges, també parlem de teixir complicitats que permetin 

delegar funcions per part de l’administració. Ja ho hem explicat, l’administració ha de 

vetllar perquè no es produeixi una substitució de l’activitat privada per la pública. Si ja hi 

ha un actor privat que desenvolupa una tasca social i cultural, no és necessari reforçar-

lo amb programació pública. Allò públic ha d’arribar on no arribi allò privat. 

Això inclou, necessàriament, un treball conjunt público-privat per prendre decisions 

conjuntes. En aquests aspecte, però, es reconeix per part de les entitats que segurament  

falta coordinació des del món associatiu per fer un front comú davant les 

administracions. Cal construir un teixit real de complicitats, diuen algunes entitats.  
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Un exemple és el dels gremis: si l’ateneisme beu de tota aquesta tradició, tindria molt 

sentit unir encara més a més tot el sector (potser més enllà de la Federació d’Ateneus 

o reforçant-ne el seu paper). Hi ha molts sectors de la societat que estan units a molts 

nivells i interrelacionats (el comercial, per exemple), i potser falta fer-ho amb l’associatiu 

en general o l’ateneístic en particular. 

A més d’aquesta entesa público-privada i la demanda d’ajudar a les entitats des de 

l’acompanyament, una petició que també fa el sector és la incorporació de les entitats 

ateneístiques a les normatives públiques de centre cívics i de rebuda de material. Si en 

tota aquesta tasca d’interpretació i aplicació de la norma, l’administració ajuda a l’entitat 

a fer-la, segurament l’estarà ajudant enormement. En aquest sentit, també es demanda 

més formació directa a les entitats sobre per exemple mètodes d’higienització  i bons 

comportaments i fer-ho arribar també a la ciutadania. 

Ja hem vist que un dels factors que pot condicionar a l’usuari en aquest retorn al consum 

cultural és la por i un dels principals temors de les entitats és que justament això faci 

que es disminueixi l’aposta per la cultura de la ciutadania. És per això que una altra de 

les mesures demandades des de les entitats per les administracions és la d’iniciar una 

gran campanya de suport al món cultural i incentivar-ne el seu costum. Si hi ha consum 

cultural, moltes de les entitats hauran pogut superar la crisi en la que es podrien haver 

trobat immersos, però si no és així estarem davant una davallada d’ingressos 

importants. Més enllà de la por, però, aquesta campanya també podria venir 

acompanyada de recursos per facilitar l’accés a aquestes entitats per part de persones 

que hagin vist afectats els seus ingressos. 

En aquest sentit, arran de l’estudi, una altra característica que podem percebre entre les 

entitats és la seva localització geogràfica i el poder adquisitiu del seu públic més proper. 

Per exemple, Lluïsos de Gràcia explica que la crisi econòmica del 2008 no va suposar 

un descens d’associats donat el nivell adquisitiu del seu principal radi d’influència. És 

per això que aquelles entitats situades en llocs amb un nivell adquisitiu més baix poden 

percebre o notar més els efectes de la crisi. 
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Pel que fa a l’ajuda estrictament econòmica, les entitats han rebut les primeres ajudes 

amb valoració desigual en funció del seu pressupost. És clar, aquelles entitats amb 

menys recursos ho valoren positivament però per les més grans no suposen gaire ajuda. 

De totes maneres, cal remarcar que en el transcurs de les entrevistes realitzades, el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya les ha anat actualitzant i n’ha 

anat incorporant algunes amb quanties majors. De fet, la Federació d’Ateneus ha 

realitzat algunes peticions al propi Departament i la primera resposta ha sigut positiva. 

En la mateixa línia, sobre ajudes econòmiques, una altra de les peticions que es fa és 

que n’hi hauria d’haver per compensar aquells artistes, i tot el que porten associat, 

l’activitat dels quals no s’hagi pogut reprogramar en el calendari pels mesos següents al 

confinament. També per compensar aquells salaris de treballadors i treballadores del 

sector que no s’hagin pogut cobrar parcialment o íntegra. De fet, els professionals de la 

cultura són una de les baules més febles de la cadena de la crisi, i per tant cal actuar en 

conseqüència amb línies de suport directes. 

Un altre tipus d’ajudes econòmiques poden ser les dirigides a incentivar obres i 

renovació d’alguns equipaments. Ja hem explicat que el patrimoni general de les entitats 

acostuma a ser força antic i que aquesta situació pot ser una bona oportunitat per seguir-

lo actualitzant. En aquest sentit, insisteixen des de la Federació d’Ateneus, que aquestes 

ajuden reverteixen directament al sector de la construcció i arquitectònic de cada territori 

on s’inverteixi. És a dir, que comporta un retorn de diners directe a la societat.  

En qualsevol cas, és força recurrent la petició general de suport d’aquelles 

administracions més properes a l’entitat. Una demanda d’implicació i suport més 

constant més enllà de la subvenció, “que no s’oblidin de nosaltres”. 

Respecte a aquestes administracions, als ajuntaments, es demana celeritat per cobrar 

els convenis que encara no s’hagin cobrat per tal d’agilitzar pagaments endarrerits i fer 

front a despeses no previstes com a conseqüència de la COVID-19. Si això no succeeix, 

en alguns casos les entitats reconeixen que hauran de recórrer a demanar préstecs per 

poder pagar, per exemple, nòmines. 
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8.  Conclusions finals 

Per tancar aquesta petita investigació, comencem recordant que l’objectiu d’aquest 

estudi era el d’analitzar l’impacte que tindria la COVID-19 en les entitats ateneístiques. 

En aquest sentit, vam preguntar-nos si aquestes sobreviurien a l’emergència de la 

pandèmia mundial. A més, vam encarar la nostra hipòtesi afirmant que “només se’n 

sortiran si existeix una campanya molt forta de suport”. 

Hem basat la nostra investigació amb l’estudi d’uns quants casos, degudament triats, 

que ens han permès fer una projecció del global del moviment ateneístic. En aquest 

sentit, mitjançant entrevistes, hem pogut copsar la realitat passada i present dels casos 

seleccionats. 

Cal dir que una de les dificultats d’investigació amb les que ens hem trobat és la gran 

varietat i diferències entre entitats. La casuística és molt variada i, malgrat que en darrer 

terme es poden classificar a grans trets, els exemples i especificitats són molt variades. 

A més, cal subratllar que nosaltres només ens hem fixat amb les entitats adherides a la 

Federació d’Ateneus de Catalunya, i segurament seria interessant per a futures 

investigacions fixar-se amb d’altres exemples. 

Malgrat tot això, hem pogut respondre a tots els objectius específics de la investigació i 

tot seguit els resumim. 

En primer lloc podem dir que abans d’aquesta crisi les entitats passaven per un bon 

moment econòmic i social. De fet, des de feia anys s’estaven incrementant els usuaris i 

associats. Podem afirmar també que el moviment ateneístic genera un moviment 

econòmic notable gràcies a totes les seves activitats i propostes culturals. 

Una de les coses amb les que més ens hem fixat del moviment ateneístic és el seu ADN 

intrínsec que explica moltes de les coses que avui els passa a les entitats. Per exemple, 

trobem que és absolutament necessària i vital la tasca de molts voluntaris i voluntàries. 

En segon lloc, i en línia amb aquest ADN intrínsec que diem, podem dir que la columna 

vertebral de cada entitat és precisament el seu espai físic i la socialització que s’hi 

produeix conseqüència de la seva activitat.  
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Així, podem extreure de l’estudi que la pandèmia ha esdevingut el pitjor dels escenaris 

possibles per les entitats. És absolutament necessària una presencialitat per 

desenvolupar la major part de les activitats. Podem dir que en termes socials, la COVID-

19 ha provocat un impacte negatiu entre els associats i usuaris. 

En tercer lloc, hem vist, com ja vam apuntar a l’inici de la investigació, que en termes 

socials o econòmics, encara no podem fer una anàlisi completa dels efectes de la 

pandèmia. Sí que sabem que en bona part dels ateneus analitzats l’impacte econòmic 

ha sigut molt fort i preocupant. Però en aquells ateneus més petits, aquest impacte ha 

sigut menor i s’ha pogut aguantar millor el cop inicial.  

Això sí: l’impacte social, més enllà d’allò emocional, ha sigut d’efectes limitats o molt 

petits. Les entitats destaquen una gran implicació social durant aquests mesos. S’ha 

reforçat el sentiment de pertinença i el compromís amb les pròpies entitats. 

En quart lloc, i agafant aquesta empenta social que s’ha registrat per part dels propis 

associats, la majoria d’entitats han desenvolupat estratègies per seguir fent activitats. 

Per exemple, a través de la digitalització i videoconferències. Totes coincideixen, però, 

que malgrat que aquesta oferta en línia ha arribat per tenir un espai de programació, no 

serà mai la via principal de l’activitat dels ateneus. Un altre cop es destaca la importància 

de l’espai físic de socialització. 

En cinquè lloc, també podem concloure que l’opinió de les entitats ateneístiques és que 

si es produís un nou episodi de confinament al llarg de l’últim trimestre de l’any, posaria 

en perill la seva viabilitat. Un segon cop podria ser molt dur per elles i es podria entrar 

en una profunda crisi. 

En sisè i últim lloc, la resposta que esperen les entitats de les administracions va més 

enllà de l’ajuda estrictament econòmica. La que esperen és més d’acompanyament, de 

mà estesa i de diàleg més fluït amb elles. També esperen una campanya de suport al 

món cultural per tal d’incentivar-ne el consum. Davant de la possible por dels usuaris i 

consumidors, demanen un gran impuls per assegurar-ne el consum. 
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Per tant, i havent extret aquest anàlisi de les diferents entrevistes realitzades, podem 

extreure treure algunes conclusions sobre la nostra pregunta inicial. Podem afirmar que 

sí, que les entitats ateneístiques podran sobreviure a la crisi provocada per la COVID-

19. Almenys a aquesta primera crisi compresa entre els mesos de març i juny. Si la 

situació de confinament es repetís, podria ser que la resposta fos diferent. 

Sobre la hipòtesi plantejada, podem dir que és negativa. És a dir, no és totalment exacte 

afirmar que “només se’n sortiran si existeix una campanya de suport”. Podem concloure 

que les demandes que tenen de cara a la societat i l’administració inclouen més coses 

per sortir-se’n (com per exemple, una relació més directa amb l’administració).  

Per futures investigacions, seria interessant aprofundir en dues línies. Per una banda, 

conèixer millor les diferències entre entitats ateneístiques i valorar-les per entendre 

millor la seva idiosincràsia. Per altra banda, en els propers mesos pot ser interessant 

seguir l’evolució d’elles si es produís una nova situació de confinament. Llavors caldria 

aprovar o refutar la tesi que una nova crisi suposaria un cop molt dur i una crisi profunda.  
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ANNEX 

 

En aquest annex es troben introduïdes el text complet de cada una de les entrevistes 

realitzades per aquesta investigació. Les trobareu relacionades amb el següent ordre: 

1. Federació d’Ateneus de Catalunya 

2. Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, a l’Alt Penedès 

3. L’Ateneu Santcugatenc, de Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 

4. La Unió Calafina, de Calaf, l'Anoia 

5. La Lliga de Capellades, a l’Anoia 

6. Catequística de Figueres, de l’Alt Empordà 

7. Lluïsos de Gràcia, de Barcelona, Barcelonès 
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Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 

- Bernat Picornell (BP): com creus que estava el mon ateneístic abans de la crisi? 

En quin estat de salut es trobava? 

- Jordi Casassas (JC): Mira, el que ens passa en el mon ateneístic és que és molt 

divers. D'acord? El món dels ateneus, a diferència per exemple del món casteller, mai 

ha sigut molt visible per al públic en general. Primer perquè no és una activitat 

competitiva, com que fem molta cosa diferent i com que el que podem ensenyar són 

edificis i tal... A vegades es fa difícil que això sigui visible als mitjans o etcètera, etcètera.  

Però això no vol dir que no es faci molta activitat, evidentment. Per tant, tenim molts 

tipus d'ateneus: tenim ateneus rurals, tenim ateneus enormes de grans ciutats, tenim 

ateneus "de platja" que jo dic, el de Cadaqués per exemple que només viu del barri dels 

turistes... I en canvi doncs un petitet, el de Lavern, fan el que poden. Tot i així, haig de 

dir que els ateneus petits, la majoria d'aquests de poble, tenen un sentit molt més 

compacte del que és el que és l'Ateneu d'una gran ciutat. Per què? Perquè és l'únic que 

hi ha al poble. A Lavern, o vas a l'Ateneu o et quedes a casa. Per tant aquest té molt 

més sentit associatiu i d'integració al poble, i de cooperació amb el conjunt que el de 

Cadaqués per exemple... Que no tinc res contra el de Cadaqués! Per exemple, el de 

Cadaqués es dedica molt a l'art i tenen un gran bar davant de la platja i clar, i 

evidentment es fan d'or per les consumicions dels turistes. Aquest any sembla que no 

serà així. 

Per tant que el moviment ateneístic està força bé i jo crec que estava molt bé. Venim 

d'una època en què la majoria dels ateneus eren molt tancats i durant els darrers anys 

han fet un esforç per obrir-se. Aquest concepte de soci o no soci encara existeix i existirà 

tota la vida, perquè al final no seria una associació si no hi ha socis, seria un absurd... 

Però cada vegada les diferències entre els socis i els no socis són més petites. Per tant 

tot això ha anat evolucionant molt. S'han obert molt en termes generals. 

Sempre trobarem excepcions. Què ha passat? Que ara de cop i volta s'han trobat amb 

aquesta crisi i no sabem com reaccionaran ni el propi ateneu com a institució, com a 
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junta directiva o com a impulsora d'activitats, etcètera... Ni els socis. Tornaran a l'ateneu 

no tornaran? Hi haurà una crisi com va haver-hi el 2008 o 2009 que vam tenir una 

davallada important d'associats? El que deixes de pagar primer és la quota. És una 

incògnita. No sabem què passarà però sí que venim, que estàvem en una bona posició 

en termes generals perquè els ateneus tinguessin prou força com per tirar endavant.  

Evidentment els últims vuit o deu anys dels ateneus ha sigut un canvi radical del que era 

abans. També perquè la federació els ha impulsat i hi hem "ep, nois, que ja és hora que 

ens obrim a la ciutadania, que fem coses obertes per tothom, que us espavileu, que 

actualitzeu quotes"... Perquè és clar, hi ha ateneus que cobren 10€ de quota l'any. Amb 

10€ no pot fer res. Has de posar una quota que assumeixi les despeses que tens. I ja 

becarem a la gent que no pugui pagar-ho. Amb 10 euros a l'any no pagues ni la llum. 

  

- BP: teniu dades agregades de tots els vostres ateneus federats? 

- JC: Sí, l'anuari del 2019 recull les dades dels ateneus de la federació. Allà hi ha una 

mitjana de personal contractat tenim, quants voluntaris tenim, quants socis tenim... Bé, 

dades generals que et poden servir per tenir dades del 2019, que és l'últim any recollit i 

tancat.  

 

- BP: Com creus que el món ateneístic ha viscut emocionalment aquesta crisi? 

Com l'han viscut econòmicament i laboralment les entitats? 

- JC: No tenim dades d'ERTO però sí que sabem que durant els últims anys havíem 

actualitzat la situació laboral. Els havíem inculcat que una associació no vol dir que no 

tinguem personal contractat, que no tot ha de ser voluntari. El que pensa i el que dirigeix 

és voluntari, perquè així és el concepte de l'associacionisme cultural, però el que obre 

la porta, el que fa a les subvencions, el que atén el públic això és un personal laboral. Per 

tant, no hem de perdre temps en fer aquestes coses més tècniques que pot fer altra 

gent. Els voluntaris i els directius de les entitats s'han de dedicar a dirigir l'entitat, a 

pensar projectes, etc.  
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Tot això ha sigut un procés de uns anys i que hem anat aconseguint que una bona part 

dels ateneus entenguessin que això era així i han anat contractant gent. A poc a poc, 

eh? Ara contracto una mitja jornada, al cap de dos anys li amplio el contracte... Clar, ara 

arriba aquesta crisi i és la primera vegada que hem d'acomiadar algú entre cometes. O 

dir-li "doncs no tornis". Clar, això és una novetat per a la majoria. 

 "Ara que havíem contractat, ara l'hem de posar a l'atur". Això no va amb l'ADN d'una 

associació dir-li a un treballador que no vingui... S'han trobat amb un dilema molt 

personal de dir: què fem? Finalment han optat per ERTO perquè sinó econòmicament 

no ho podien assumir, era un problema. La majoria han optat per l'ERTO. I clar, no saben 

fins quan el podran mantenir, fins quan podran recuperar... Perquè ara venen els dos 

mesos més fluixos d'un ateneu, que és juliol i agost.  

Per tant, que la majoria dels ateneus o fan alguna activitat d'estiu, que aquest any s'ho 

estan plantejant perquè la normativa és complicada per aquest any... I diuen "clar, els 

ERTO s'acabaran el 30 de juny però jo hauré de tornar a contractar. No tindré cap ingrés 

fins al setembre o octubre que no podran començar a fer activitats. I tenim un problema 

econòmic amb la majoria dels ateneus per això... Els vam convèncer que contractessin 

gent i ara tenen un problema per pagar-los. És una excepció d'aquest any i tal però 

tenen realment és un problema. 

Per altra banda socialment ha sigut molt impactant, molt impactant. Perquè clar, els 

ateneus és contacte amb la gent. És tocar-se, és abraçar-se, és parlar, és conversa, és 

anar al bar, és anar a fer l'activitat. Tot això, per a moltes videoconferències i per a molta 

tecnologia... Tot això ha desaparegut. I això és l'essència d'un ateneu i de 

l'associacionisme en general cultural... Ens hem de veure, ens hem de tocar, ens hem 

d'abraçar,  hem d'estar fent l'activitat conjuntament.  

Doncs és clar això ens passa i clar tothom està començant a intentar... "Bé, si faig un 

taller i separo molt i tal...". Sí, però és clar, no és el mateix anar a fer un taller de malabars 

i estar a tres metres de l'altre i no poder intercanviar les pilotes... Val sí, puc fer el taller 

però no és el mateix.  
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No és el mateix i està sent dur perquè la gent s'està desanimant una mica, estan en un 

moment ja de dir: "tu, és que portem tres mesos, tres mesos així i no veiem quan 

realment podrem començar a fer coses normals". Perquè la majoria de les activitats són 

de contacte. Sí, podem obrir els teatres amb un terç. És que obrir amb un terç no poden 

obrir perquè encara perdrem més diners. 

Les mesures són les que són, però no són una solució per poder fer la majoria de les 

activitats que fem.  

-  BP: Què creus que podem aprendre d'aquesta situació? Què en podem extreure 

de positiu? 

- JC: Primer, a molts ateneus ja ens ha servit per replantejar què volen fer i què no volen 

fer. Han descobert coses noves. Han descobert que podem continuar fent reunions de 

junta, podem continuar penjant imatges antigues... Han aprofitat molt per començar a 

penjar imatges que les tenien en un arxiu i ningú les havia vist mai. Les han penjat al 

Facebook o a la web, o obres de teatre que les havien gravat i aquells vídeos arxivats 

ara els han exposat. 

Hem après a utilitzar coses que teníem, sobretot coses d'arxiu, per poder les ensenyar 

al públic, a la gent els socis o a qui vulgui... Això no s'havia fet més enllà d'algú. Però la 

majoria no ho havien fet i han aprofitat aquest temps per fer això. El que passa que sí 

que queda el que et deia abans: això està molt bé però jo vull continuar assajant teatre, 

perquè vull fer els Pastorets al desembre... I sinó no els podrem fer. I això ha faltat. 

Clar que hi ha ateneus que s'han inventat conferències, càpsules formatives, de tot per 

videoconferències o xarxes el que sigui. Però trobem a faltar que aquest contacte humà 

directe i presencial. Ara, ha servit per conèixer coses, també per saber des de la 

Federació com han reaccionat les juntes directives davant d'un problema d'aquest tipus. 

Quins ateneus s'han sabut espavilar, quins ateneus estan molt perduts i per tant... Això 

ens ha fet veure des de la Federació com podem ajudar d'una manera o una altra. Quins 

serveis nous oferim en uns ateneus o altres.  
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-  BP: Creus que la digitalització ha vingut per quedar-se? La podrem implementar 

ràpidament al mon ateneístic?  

- JC: Això és problema. Ha vingut i crec que alguna cosa quedarà. Jo personalment, i 

com a Federació, esperem que no quedi tot, perquè nosaltres volem que la gent vagi "a 

la casa". 

Ara, que tot això ens pot servir per convèncer algú que no venia "a la casa" que vingui 

a ensenyar li coses que fem i que no coneixia i que vingui? D'acord, però l'essència és 

que vinguin a la casa, més tard o més d'hora. Però nosaltres som de tocar-nos, d'estar 

junts i per tant volem que la gent vagi a les activitats. 

Evidentment hi haurà coses que els podran fer per videoconferència. La Federació 

mateix hem descobert que podem fer juntes telemàtiques de tant en tant i estalviar-nos 

la despesa econòmica de quilometratge i d'hores... Bé, ens hem plantejat que les farem 

presencials però que de tant en tant alguna la farem per videoconferència. No és el 

mateix perquè la discussió no és la mateixa, però es poden avançar coses. Però insistim 

que l'activitat dels ateneus ha de continuar sent presencial un tant per cent molt elevat. 

Això no vol dir que puguem, ja que ho hem descobert, que puguem anar penjant coses 

a xarxes, que puguem penjar coses, que puguem fer coses per videoconferències o 

telemàticament... Per atraure diferents públics però amb l'objectiu final que tornin o que 

vagin a l'Ateneu.  

 

- BP: Quines peticions a nivell social o de l'administració faríeu per poder sortir 

d'aquesta crisi? 

- JC: De fet nosaltres hem fet vàries peticions, principalment al Departament de Cultura 

perquè és amb qui hi tenim més relació. Haig de dir que hem trobat una resposta molt 

positiva, sincerament. Els primers contactes tot van ser: "tenim un problema, ningú 

l'esperava. Ho hem de resoldre de la manera que es pugui i per tant estem a la vostra 

disposició".  
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Però primer vam demanar una cosa històrica, que no va exclusivament lligada a la 

COVID-19. Tenim la majoria dels ateneus que no compleixen normatives i els hem 

d'arreglar. Per tant, ara és una bona oportunitat per començar o per continuar amb 

aquesta línia. Per què? Perquè estarem donant feina al paleta o empresa del poble. 

També és una generació econòmica molt de quilòmetre zero i per tant invertim en diners 

d'aquest tipus perquè donarem feina al poble, a la comunitat més propera.  

Ens van dit que de cara al 2021 hi haurà una convocatòria per arreglar ateneus. Veurem 

quins imports. Però l'objectiu és fer coses. Després també vam dir, "home, intenteu que 

tot el tema de subvencions sigui molt més flexible. Hi haurà gent que haurà programat 

activitats que no les haurà pogut fer però haurà tingut despesa perquè ja l'hauria 

fet"... Tot això que es pugui, d'una manera o una altra, valorar... I per tant les 

convocatòries d'aquest any permetran despeses d'activitats que no has fet però que ja 

havia pagat. La flexibilització dels terminis per poder justificar una mica més tard, que 

les activitats es puguin fer durant el primer trimestre del 2021 com a 2020... Coses que 

en definitiva a l'administració no li costen res perquè no són més diners però sí que 

ajuden a l'Ateneu.  

Tot això en un principi s'ha escoltat i estem contents. Principalment ens hem trobat que 

l'administració ens ha d'ajudar amb recursos econòmics. Perquè clar totes les entitats 

els han caigut els ingressos. Vivim principalment de lloguers d'espais i de les activitats. 

Els lloguers d'espais s'han anul·lat i les activitats s'han anul·lat. Sols ha quedat la quota 

de soci, que molts l'han reduït. La quota de soci pot representar un 30 o un 40% dels 

ingressos però l'altre, se n'ha anat el 0% 

 

- BP: Com veuríeu fer una campanya, fins i tot més enllà del món ateneístic, per 

buscar complicitats en el món cultural per poder recobrar la confiança de la gent 

a l'hora de tornar a fer activitats? 

- JC: De fet nosaltres estem parlant amb el Departament de Cultura perquè de cara a 

finals d'agost o setembre, que és quan normalment la gent s'apunta a les coses, es faci 
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una campanya de promoció de l'activitat cultural associativa. Tant sigui de geganters o 

d'ateneus.  

En el nostre cas, com a Federació d'Ateneus, nosaltres ja hem reservat una partida 

econòmica per veure si nosaltres podem fer una campanya de "torna a l'Ateneu". Però 

és clar, una campanya d'aquest tipus és caríssima a mitjans de comunicació... I per tant 

nosaltres hem reservat uns diners que no sé perquè ens serviran. Però per això volem 

implicar també el Departament de Cultura. El que passa és que la Departament de 

Cultura serà una campanya molt més genèrica, no serà exclusiva d'ateneus... Perquè 

sinó n'haurà de fer una d'ateneus, una de castellers, una de geganters...  

Si ells la feien nosaltres la volíem reforçar amb la nostra d'ateneus pel nostre àmbit. 

Després al final què passa? Que això mai es té en compte i això totes les federacions 

de cultura popular ens hauríem d'entendre algun dia, i és que una campanya d'ateneus 

beneficia a molts altres. L'Ateneu en si no és res. L'Ateneu és, quan a dins hi ha una 

colla, quan hi ha un grup de teatre, quan hi ha una coral... Perquè sinó, per ser un bar 

per anar a jugar a cartes d'això ja n'hi ha molts al món. 

I per tant, una campanya genèrica també ha d'estar centrada en el fet que un ateneu té 

molta activitat de cultura popular. És molt poc visible, perquè tu si vols ensenyar un 

ateneu que sigui atractiu, ensenyaràs com canta una coral, com assaja un grup de 

teatre. I és clar, la gent no identifica això amb un ateneu. Ho identifica amb un grup de 

teatre, amb una coral, etc. Se'ns fa difícil com a ateneus fer entendre o visibilitzar-nos 

com a col·lectiu. 

Perquè això és una casa al final. I el que es fa dins la casa ja que les seves 

federacions... És un problema no l'hem sabut resoldre mai.  

 

- BP: Què passarà si a la tardor torna a produir-se una situació com la que hem 

viscut aquests mesos? Si al setembre comença una campanya de suport i a 

l'octubre ens tornen a confinar... Com veieu el mig i llarg termini?  
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- JC: Clar és molt diferent, si la situació de la COVID-19 està resolta nosaltres veiem 

que la gent es tornarà a apuntar. Potser serà un procés més llarg del que voldríem, eh? 

Al setembre o a l'octubre no tot estarà solucionat, tornarem a omplir-ho tot i tot seran 

flors i violes. No. Serà un procés lent però anirà augmentant. Per tant bé, poc a poc. 

Nosaltres, i també l'administració crec que ho entenen així, i per tant aniran donant 

suport en la mesura que puguin.  

Si la COVID-19 no està resolta, no sabem què passarà. És una incògnita molt gran 

perquè ara la gent, com que ha sigut una novetat, la gent ha aguantat perquè a veure 

què passarà. Però si torna a passar, ja saben el que ha passat... I per tant potser sí que 

tindrem baixes i tindrem més problemes. Perquè ja sabran "ara, cinc mesos més o sis 

mesos més de no sé què". El 12 de març ningú es pensava que duraria tant, però si ara 

ens comencem a recuperar i hi ha un altre confinament... La gent sabrà del que estem 

parlant. Crec que serà més dur.   
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Lluïsos de Gràcia 

- Bernat Picornell (BP): com estàveu abans de la crisi? En quin punt es trobava 

l'entitat abans de la crisi? Gaudia d'un bon estat de salut? 

- Marta Buch (MB): Lluïsos és una associació que té uns 1.300 socis i aquests socis 

paguen una quota per ser socis i després paguen una quota per fer les activitats. A més 

dels socis, tenim usuaris perquè també oferim tallers i altres activitats obertes als no 

socis. I a més a més tenim altres ofertes culturals i esportives per a socis i no socis, és 

a dir, per a gent del barri, com ara un concurs de música, un concurs de màgia o un club 

de lectura. 

El nostre objectiu principal és educar en el temps de lleure a infants i joves però també 

per a adults, perquè al final els joves es fan adults i volen seguir estant a Lluïsos. En 

quins àmbits estem?  En el de l'esport, sobretot en bàsquet i en tennis taula, i també 

bàdminton. Fem també un taller de judo, que està creixent molt, amb el projecte 

d'esdevenir secció. Després en el sector de la música de hi ha diverses corals i també 

cant, piano, guitarra etcètera. 

Tenim dos grups de teatre i tallers de teatre obert a no socis, amb molts usuaris i després 

tenim un agrupament escolta i un esplai. A més oferim tallers de ioga, restauració de 

mobles, pintura, música per a nens petits i múltiples tallers. 

Organitzem un festival de música i programem titelles per a infants cada mes, fem casals 

d'estiu i de Nadal i Setmana Santa. Fem diverses activitats, algunes per obtenir recursos 

econòmics i altres més per sentit de responsabilitat, com en temes de medi 

ambient. Dins de l'entitat  també fem projectes de participació i de sensibilització en 

temes concrets, com poden ser temes de gènere,  sostenibilitat o altres temes més de 

democràcia participativa. Això és el que és Lluïsos. 

El pressupost de Lluïsos és, aproximadament, d'un milió d'euros, gairebé el 70 per cent 

del qual el p gestiona  cada secció, és a dir tenen autonomia financera i tenen autonomia 

de funcionament, tot i que tot passa per una única caixa que és la de Lluïsos. Les 

seccions decideixen què cobren en funció del que han de gastar, amb l'objectiu de 
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quedar a zero cada any i sense voluntat d'obtenir beneficis. Com a Lluïsos  les majors 

parts de despeses són l'estructura, el personal i despeses de manteniment. 

Els ingressos, a banda de quotes, provenen d'alguns projectes finalistes, subvencions 

(poques, aproximadament el 10%) i entrades que permeten anar equilibrant 

l'entitat.  Com a subvencions, tenim 50.000 euros de l'Ajuntament, 25 per estructura i 

una mica general del districte i 25 més per temes esports des de l'Institut de Barcelona 

Esports. I la resta són projectes molt petits, que sovint no cobreixen les despeses, per 

exemple pel festival de màgia ens donen 2.000 euros i el cost és de 4.000. Per tant no 

vivim de subvencions, la nostra dependència és del soci bàsicament  El soci paga 19 

euros mensuals per formar part de l'entitat i això dóna dret a venir a l'assemblea, a tenir 

descomptes a botigues i a tenir descomptes en els nostres serveis, en els casals, en l'ús 

de sales, en el teatre etcètera. I després cada secció cobra una quota variable, segons 

les necessitats de cada una:  per exemple, el Bàsquet cobra 55 euros perquè han de 

pagar una fitxa federativa, entrenadors etcètera i bàdminton només  dos euros que 

serveix per comprar volants quan se'ls acaben. 

  

- BP: Quina estructura administrativa i laboral teniu? 

- MB: hi ha nou persones contractades però no vol dir que totes estiguem a jornada 

completa. Correspondrien a o cinc persones i mitja a jornada completa. A consergeria 

tenim quatre conserges per atendre la recepció durant el nostre horari, de les nou del 

matí a les dotze de la nit cada dia, de dilluns a diumenge. Després tenim una 

responsable de comunicació a jornada completa, una responsable del teatre per a la 

programació infantil, els lloguers, la gestió del teatre ,que  està molt poques hores, una 

responsable de comptabilitat i una de secretaria, que porta temes administratius, gestió 

de documentació i tota l'atenció al soci. Un dels conserges a més a més fa algunes 

feines de projectes però també la faig bastant jo, que estic a 30 hores. 

Aquesta és l'equip professional, però després hi ha una junta que en els últims anys s'ha 

implicat molt en la gestió i en el dia a dia i ara es reuneix gairebé cada setmana, però 
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abans cada quinze dies i prenen moltes decisions de gestió també. I després cada 

secció té els seus voluntaris que gestionen la seva secció. Així, per exemple, a les 

corals, hi ha una junta, que pot estar formada per pares o per cantaires i després hi ha 

un professional que és el director. 

En el cas del bàsquet, hi ha 22 equips, amb dos entrenadors per equip que són semi 

voluntaris, reben unes dietes més pel desplaçament  però després hi ha una junta 

voluntària de pares que gestiona el bàsquet i que gairebé és com una empresa que 

s'ocupa, per exemple,  dels llocs on has d'entrenar perquè no hi caben Lluïsos, de tots 

els partits, totes les problemàtiques. Realment si no fos pel voluntariat l'entitat no podria 

funcionar amb aquestes persones. que no podrien funcionar a Espanya. 

  

- BP: Com heu viscut aquesta crisi socialment, això per una banda, i per l'altra, 

com l'heu viscut econòmicament i laboralment? 

- MB: es va decidir tancar un divendres. Jo aquella setmana, el dimarts ja estava dient 

a tothom que es tancava l'entitat. El soci primer ho va viure molt malament, però després 

ho van entendre perfectament i totes s'han auto organitzat bastant i moltes activitats, 

fins i tot els tallers, han funcionat de forma virtual... Arribant a fer assajos de corals de 

forma virtual, tots els equips de bàsquet han rebut indicacions dels seus entrenadors i 

alguns fins i tot es connectaven per fer exercicis alhora, els de teatre també han intentat 

fer coses. Gairebé tothom, excepte els més grans,  ha intentat mantenir- se viu amb les 

seccions 

La Junta de Lluïsos també ha intentat mantenir-se en contacte amb totes les seccions, 

amb tots els grups i s'ha reunit  un cop presencial i dos telemàticament en aquests tres 

mesos. La gent ha estat bastant implicada amb l'entitat. Nosaltres  el primer mes vam 

dir que dels 19 euros els feien un descompte de 5 euros i havien de pagar 14 

euros. Llavors dels 1.200 socis, 150 ens van dir que no, que volien seguir pagant els 19 

euros perquè ells seguien tenint els mateixos ingressos i volien ajudar l'entitat.  
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No hi ha hagut activitat física però sí molta activitat virtual. Hem seguit enviant el butlletí 

i hem seguit demanant la participació, com responent una enquesta sobre consum 

energètic perquè estàvem col·laborant amb la universitat. La gent ha contestat. Hem 

demanat que es fessin uns cartells i s'han fet. Hi ha hagut implicació amb l'entitat. 

A nivell econòmic hem tingut molta reducció i algunes baixes, Si el motiu de la baixa era 

econòmic, l'entitat les ha becat. A la majoria de socis se’ls ha baixat la quota a 14 

euros. Hi ha hagut també una davallada d'ingressos en els lloguers dels espais. Als 

matins llogàvem molts espais fixes, que no ens han pagat. El bar pagava 1.200 euros, 

que no hem rebut... També vam haver d'anul·lar algunes actuacions de teatre i alguna 

programació. No hem tingut la despesa però no hem tingut l'ingrés. 

 A més a més al principi se'ns devien uns diners de l’Ajuntament que no se'ns han acabat 

pagant i això ens va fer anar bastant malament. El resum final és que ens haurem 

aprimat però no acabarem amb números vermells.  

Pel que fa a les despeses, tenim una hipoteca molt gran perquè vam fer unes obres 

noves i aquestes despeses no se'ns han reduït. Hem intentat reduir despeses 

energètiques: vam reduir la capacitat contractada... És a dir, hem reduït consums. 

Hem fet un ERTO del personal.  Jo no, perquè  he estat al 75 per cent treballant,  la de 

Comunicació ha estat al 50 i la comptable, com que estava 20 hores, ha mantingut el 

cent per cent però la resta de treballadors han estat amb ERTO durant tres mesos.  

Aquest estalvi més l'estalvi energètic ha fet que tota s'aprimés. Creiem que si tot va com 

fins ara podrem, amb patiments de pagament, però podrem funcionar. 

Ara veurem què passa al juliol i agost. Nosaltres seguim cobrant quota. Malgrat que la 

gent sòcia està implicada amb l'entitat i per tant se sent responsable, veurem què passa 

al setembre si molta gent ha de deixar de fer activitats.  

Amb la crisi de fa 7-10 anys teníem por de perdre molts socis i no els vam perdre. Estem 

en un barri amb una entitat de classe mitjana alta.  
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- BP: Com encareu a mig i  llarg termini? Què passa si a la tardor es repeteix la 

situació? Una de les coses que em deien les entitats és que “sort” que al gener 

vam cobrar les quotes de soci. Però clar, si això es repetís a la tardor i hivern que 

ve? 

- MB: Bé, nosaltres cobrem mensualment, és diferent.  A nivell d'activitat ara, a 

l'estiu,  teníem Casals i hem hagut de reduir-los per la normativa actual i malgrat que 

n'hem parlat molt, hem decidit que no fèiem casals per als més petits i només fèiem un 

campus esportiu pels nens més grans. Hem cregut que no podíem assumir-ho, tot i que 

ens suposarà una reducció d'ingressos molt alta.  

Si a partir del setembre - octubre - novembre torna a passar el mateix que ha passat ara 

i es preveu que són sis mesos fins al març, nosaltres tornarem a tenir un problema 

greu.  Segurament al final a la llarga si no tinguéssim ERTO, hauríem de fer fora gent. I 

per on es començaria? Segurament reduint les hores d'obertura de l'entitat.  

Ara, al juliol, que ja no hi haurà ERTO, demanarem una mena d'atur per reducció de 

productivitat,  però obrirem l'entitat de 5 a 9 de la tarda per als socis, però amb cita prèvia 

per la pròpia organització però també per limitar les hores que donem d'alta algú. Si a 

partir de l'octubre- novembre no es pot fer activitat a Lluïsos, tindrem un problema. Si es 

pot fer de forma gradual, tindrem un problema de repartiment d'espais, però si ens diuen 

que sí que es pot mantenir fent activitat però amb grups de quinze, s'haurà de veure 

com assagen les corals, algunes de 60 persones, si per cordes, per dir alguna cosa, 

hauríem de veure com ho fem per tenir quatre hores en comptes d'una. 

Nosaltres estem vivint bastant el moment perquè no pots preveure res. La voluntat de la 

Junta i meva és no fer fora ningú. Havíem apostat aquest any per obrir els migdies i 

potser haurem de reduir les tornades d'algú perquè no haurem de tornar a obrir els 

migdies. 
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- BP: Què en podem aprendre d'aquesta situació, per exemple, en temes digitals? 

La digitalització ha vingut per quedar-se? és una possibilitat per incrementar 

públic? 

 - MB: sí, en algunes activitats sí, en altres, com bàsquet i un taller de teatre, no. Ho han 

intentat i han suat molt per fer alguna cosa. Ara, el taller de Ioga ha funcionat a la 

perfecció i ara que estem fent la programació per al curs que ve hem ampliat horaris i 

fem horaris virtuals i presencials. El de pintura durant aquest confinament ha ampliat el 

nombre de socis perquè la gent s'ha apuntat a fer classes virtuals.  

D'altra banda, les reunions de Junta, ja es té ganes que sigui presencial. Els voluntaris 

volen conviure.  El teu voluntariat és l'estona que socialitzes amb els teus amics per fer 

alguna cosa que t'agrada. Crec que el tema virtual no ha vingut per quedar- se, ha vingut 

per poder fer més gestions de forma virtual i potser a nivell de treballadors que anàvem 

cada dia allà físicament podríem combinar-ho amb el treball a distància, un o dos dies 

per setmana, però sí que és veritat que va bé ser-hi físicament per poder tractar i 

comentar coses directament. L'experiència d'aquest temps de treball virtual no ens ha 

funcionat malament, la veritat. Tota la coordinació que hi he fet amb els seguien 

treballant de forma virtual ha anat bé. Com he dit abans, amb la Junta ens hem reunit 

cada setmana, que abans no ho fèiem, una hora, i com que el tema virtual no és tan 

agradable, anàvem més ràpid. 

 

 - BP: Potser una de les coses que preocupen és la por de la gent a tornar a fer 

activitats. Quines peticions faríeu a nivell social, de cara a poder engegar altre 

cop? 

- MB: pensa que tenim un ventall molt ampli d'edats perquè tenim des de nens de 3 

anys que fan activitat, a avis de 95. A la gent gran sí que li ha agafat més por. Per 

exemple són els primers que ens han dit que no vindran fins al setembre i no ara al juliol, 

que ja es pot venir. 
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Però hem fet moltes coses virtuals molt boniques  d'acompanyament a tota la gent gran. 

Crec que la gent sí que anirà molt més en compte i tindrà molta més por. Per exemple, 

ara que hem anul·lat el casal dels més petits, perquè nosaltres havíem fet inscripcions i 

abans d'ahir vaig comunicar a 95 famílies que no hi havia casal per al seu fill. Hem ofert 

solucions alternatives, com ampliar la franja d'edat (podran venir els de 9 anys, que 

estaven al casal), i hem ofert cangurs, organitzats pels monitors.  

Pensava que la reacció seria negativa, però tots els correus electrònics que hem rebut, 

ho han estat en el sentit d'entendre perfectament aquests canvis, segurament perquè 

les mateixes famílies tenen certa por.  

Quines mesures prendrem? Totes les obligatòries: gel, mascaretes, higiene. Hem 

comprat una màquina, que ha costat 700 euros, per desinfectar ràpidament i de forma 

molt neta les pilotes, les cadires, etc. A banda de la seva eficàcia, creiem que donarà 

tranquil·litat a la gent. 

 Què passarà quan hi hagi un cas?  Nosaltres n'hem tingut, se'ns han mort dues 

persones, una en una coral de gent de mitjana edat. Segurament quan comenci la coral 

un altre cop estarà molt afectada per això i amb molta sensibilitat amb la COVID, perquè 

van ser quatre infectats i un va morir. 

L'home s'adapta molt ràpid i ens anirem relaxant tots, fins que no torni a haver-hi una 

crisi. Crec que les ganes de començar hi seran, i veurem el que va passant. 

 

-De cara a l'Administració, quines peticions faríeu, més enllà de la subvenció? 

Com pot ajudar l'Administració, per exemple, a perdre la por? 

- MB: segurament fent campanyes com la que està fent ara Joventut "Ens mereixem 

uns campaments", una campanya de "si ets responsable pots seguir fent la vida que 

portes" , en el sentit de "no cal que et tanquis a casa" i potser estaria bé oferir xerrades 

o càpsules ben fetes virtuals perquè la gent pugui comportar se bé en un edifici com és 

Lluïsos.  
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Al districte de Gràcia es va fer una normativa per Centres Cívics (fa molt temps i 

probablement s'hauria de canviar). Nosaltres vam demanar que ens hi afegissin. Al final 

van fer una sessió per nosaltres, que va anar molt bé. Està bé que es posi a l'abast la 

normativa a seguir, de forma pràctica, sense haver d'anar buscant documentació. No sé 

en què més ens poden ajudar.  

El fet és que s'obliden de nosaltres cada dos per tres i aquí, a Gràcia.... és molt trist. 

Però bé que no ens fem la competència o que ens ajudin.  Econòmicament, clar que ens 

podrien ajudar, no tant a nosaltres sinó per poder rebaixar el cost de les activitats. 

Al final, el discurs que faig és que som privats perquè no tenim una subvenció. Si 

tinguéssim una subvenció doncs potser no caldria que cobréssim tant pel manteniment 

de la llum i del personal. Però bé, som associació i ens sentim Associació, que és la 

diferència amb un centre cívic. Però penso que també ens podrien oferir de forma 

gratuïta mascaretes guants i és a dir tot aquest material. Ens sentiríem una mica 

recolzats: donem suport a la ciutadania, que segueixi fent activitat i els oferim el mínim 

que necessita.  
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Ateneu Santcugatenc 

- Bernat Picornell (BP): com estàveu abans de la crisi? En quin punt es trobava 

l'entitat abans de la crisi? Gaudia d'un bon estat de salut? 

- Toni Ramon (TR): sí, gaudíem d'un bon estat de salut perquè potser l'últim exercici 

negatiu era del 2013 i 2014 i a partir del 2014 han sigut exercicis amb resultats positius. 

Alguns anys més que altres, però veient resultats positius per tant, l'entitat consolidada 

i fins i tot ens havia permès fer algunes inversions aquests resultats positius. A nivell de 

públics ha sigut un increment any rere any. De moment no hem arribat a un sostre i cada 

any tenim més públic que l'any anterior. I per tant a nivell social també està l'entitat 

consolidada. Això ens fa més o menys que pel que fa pressupost depenguem de 

l'administració en un 25% aproximadament. Aquests serien els ingressos de 

subvencions, la resta ve de les quotes de socis, cursos i tallers... Que és la principal font 

de finançament. Per tant l'entitat estava bé. 

 

-BP: Per conèixer una mica més l'entitat, quina estructura de socis teniu respecte 

els usuaris i quina estructura laboral teniu?  

- TR: A dia d'avui aproximadament són uns 550. El nombre d'usuaris de tot l'any passat 

són tres mil aproximadament, però programació cultural són gairebé 3.000 i 3.000 i poc. 

Per tant hi ha una gran diferència entre socis i usuaris. També és veritat que els socis 

els comptes un cop a l'any. L'usuari els comptes cada vegada que fa un ús. Llavors, 

cursos i tallers són aquests gairebé 4.000 però és clar, pot ser que aquests 4.000 sigui 

una persona que fa tres cursos cada trimestre. Pel que fa a activitats culturals comptem 

cada vegada que es fan aquest ús. Si fem dotze concerts, evidentment sumarem al 

públic de cadascun d'aquests dotze concerts. Però bé, que igualment la diferència entre 

socis i usuaris és molt alta, la gent no es compromet en general a les entitats avui dia 

sinó que és més usuària i si es fa sòcia en molts casos és perquè té uns avantatges. No 

fa aquest associacionisme de mecenes que ens agradaria a tots tenir, és poc 

habitual. Pel que fa a l'estructura professional som 10 persones tot i que no tothom està 

a jornada completa. Per tant si sumem les hores de contractació potser estaríem parlant 
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de mitja dotzena de persones, en total entre 6 i 7. Llavors s'ha de comptar que entre 

aquesta mitja dotzena també hi ha les obertures, les persones de consergeria i atenció 

al públic. Per tant, en realitat és un equip humà petit.  

 

- BP: Com heu viscut la crisi a nivell social i econòmicament laboralment? Com 

ho ha viscut en primer lloc l'entitat? 

- TR: L'entitat, és clar, ho ha viscut que s'ha quedat la casa tancada i per tant l'activitat 

frenada i l'espai de trobada inexistent. La reacció que ha tingut l'entitat, l'ha tingut a 

mitges per voluntat i a mitges per necessitat econòmica. Dic això perquè per exemple 

hem tirat coses endavant via online perquè hem volgut, perquè d'alguna manera el 

finançament d'aquelles coses venia donat, ens haguéssim pogut esperar i fer ho al 

setembre... Però ho hem volgut fer ara per conservar sobretot també els contractes amb 

els músics o amb els artistes. Que aquesta gent no perdi tots els “bolos” de l'any, 

almenys els nostres no els perdi. Per tant això ho hem tirat endavant. D'aquí no depenien 

les nostres finances, tot el contrari. Segurament fent això, fins i tot encara perdrem algun 

diner. Però bé, era una mica que l'entitat no parés que continués generant contingut i 

activitat i a partir d'aquí les xarxes han sigut l'únic canal per poder fer aquestes activitats, 

de poesia, els espectacles familiars, els concerts... I estem treballant algun tema del 

cercle d'arts per anar parlant amb diferents experts en diferents temes de música, d'arts 

visuals, de literatura, de lletres, etcètera. 

 

- BP: Quin impacte econòmic ha tingut l'entitat? 

- TR: Per la part econòmica és on hi ha la hòstia gran. De fet, d'aquest pressupost anual 

nostre que acostuma a superar el mig milió d'euros, doncs ens n'anem a que de moment 

de moment la foto fins a final d'any ja tenim una davallada, un forat de 60.000 euros. 

Sort que veníem d'anys positius i sort que l'entitat no té endeutament i per tant, només 

que el 2021 sigui millor que el 2020 doncs l'entitat continuarà. Tant de bo la tardor 
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permeti pal·liar aquest forat la tardor. Tot allò bo que pugui ser la tardor, anirà restant 

d'aquests 60.000 euros i ens anirem acostant al zero. 

De fet tot plegat no ha sigut tan bèstia perquè molta part de cursos i tallers els hem 

passat online, però només ens estan funcionant mínimament bé aquells que ja tenien 

alumnat anterior. És a dir, aquells que ja estaven inscrits d'altres trimestres i han volgut 

continuar, han continuat.  

Però públics nous que s'hagin afegit a la programació, està costant molt de trobar-ne. El 

motiu és segurament perquè no som un referent de temes online, perquè alguns tenen 

la butxaca tocada, altres pel perfil d'edat que toquem doncs no és el perfil de consumir 

online.  

Personalment crec que la gent està cansada de pantalles i online i que no té temps. Jo 

em miro a mi mateix i no tinc temps de fer consum cultural més enllà del que produeixo. 

Però sí que hem salvat, dels 1.200 alumnes que vam tenir inscrits l'any passat, n'hem 

salvat entre un 40 i un 50%. Ara fent activitat online en tenim entre 500 i 600. Hem salvat 

els mobles.  

 

- BP: Cap on ens duu aquesta situació? L'online ha vingut per quedar-se? Quines 

coses positives podem treure d'aquesta situació?  

- TR: En temes online l'entitat no és que no estigués preparada, perquè de fet la junta 

actual quan es va presentar ara fa un any, una de les coses que es van posar en el seu 

programa electoral, per entendre'ns, era estudiar que l'Ateneu pogués créixer per la 

banda de l'online. Per tant algunes converses i algunes coses ja s'havien anat pensant 

i al final, amb les tecnologies que tenim avui en dia tampoc ha sigut tan difícil fer el salta 

l'online, no ens ha suposat un esforç titànic. 

Sí que hi ha un procés potser que han hagut de rebre més formació per part nostra o 

més acompanyament i en altres professors que ens han ensenyat a nosaltres perquè ja 

estaven molt en aquesta línia. Per tant el salt tecnològic no era tan complicat. Nosaltres 

ja teníem serveis de vídeo trucada, en el tema laboral doncs tenim tot al núvol, per tant 
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des de casa hem pogut continuar funcionant perfectament. Però jo crec que era més 

que la gent, més enllà del nostre públic que hem pogut salvar, que fins ara buscava 

coses online no buscava l'Ateneu perquè no en tenia. Per tant quan hem fet aquesta 

adaptació l'hem feta pel nostre usuari. 

Hem guanyat nous usuaris però amb comptagotes, molt en comptagotes. Penso que no 

és que estiguem més o menys preparats, és que no hi érem el canal online, no existíem 

al món online. I per tant en una situació com aquesta, encara bo que haguem pogut 

salvar tot aquest alumnat. La resta d'alumnat no està fent res. No és que hagi marxat 

amb uns altres que ho fan millor, senzillament és un perfil de públic que o no li agrada o 

les disciplines que fan, penso en balls de saló per exemple que no només véns a ballar 

sinó que pensa relacionar, xerrar és un divendres al vespre, surten a sopar tot el grup... 

Això online no es pot fer, ni es pot fer la classe, ni es pot fer la socialització, ni es pot 

sortir després a sopar.  

Llavors, si ve per quedar-se en el nostre cas sí, però no serà o no voldríem que fos la 

nostra principal via de negoci. L'Ateneu té molts projectes, però cursos i tallers és el 

motor econòmic de l'Ateneu. Llavors, que pugui ser ampliable per l'online, sí és una cosa 

que ja teníem damunt la taula. Que sigui substitutiu? No en absolut. Nosaltres no volem 

deixar de ser un punt de trobada i que la gent més enllà d'aprendre a cuinar, o d'aprendre 

història de l'art, o aprendre un idioma es trobi amb el veí o veïna xerrant una estona i la 

vida en convivència a la ciutat sigui més plàcida. 

No podem ni volem perdre el món de vista amb això. Sobre coses positives, em costa 

trobar-la. Jo, com sempre, les situacions així una mica extremes... Quan es diu que ara 

això ha vingut i ens canviarà a tots i d'alguna manera ja hi han il·lusos que pensen que 

ens farà tots una mica més bons. Jo crec que no. Si al final les situacions d'emergència 

i les situacions com aquesta que hem viscut ara i la crisi que ja hi és i que vindrà tot 

seguit farà sortir el bo i el pitjor. 

Ja ho estem veient. Nosaltres tenim usuaris que potser són gent gran que no en tenen 

ni punyetera idea de fer anar l'ordinador, però que ens diuen que no ens han de tornar 
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res, "quedeu-vos els diners. I hi ha gent que per una inscripció de 6€, una mica més i 

salta la tanca quan s'ha trobat l'Ateneu tancat.  

Bé, llavors positiu... No ho sé del cercle íntim i de la gent que tira endavant l'entitat, com 

sempre el compromís amb les entitats. El fet que es demostri una altra vegada que en 

un moment delicat hi ha tot un coixí social a l'entorn de les entitats que té ganes de 

remar i de tirar endavant. 

Algun aprenentatge haurem tret també i potser tecnològicament tots plegats ens hem 

accelerat una mica. Ens hem vist obligats a accelerar-nos però no m'agradaria que 

l'online vingui per quedar-se, però no per substituir l'espai de trobada en absolut. Ni en 

el nostre cas, ni en els teatres, ni en cap àmbit cultural.  

El que hem comprovat és que l'online dóna molta feina de treball de despatx, molta més 

de la que la gent es pensa... Perquè tu t'inscrius en un curs presencial, el de l'Escola 

d'Escriptura, tu véns aquí i és una classe d'una hora i mitja. La professora dóna unes 

pautes, uns exercicis de fer, tu has treballat amb aquests exercicis i aquestes pautes tot 

uns textos durant la setmana i més o menys els textos es llegeixen i es corregeixen 

errors o es milloren o es comenten a classe i ja està, s'ha acabat. Te'n vas i fins la 

setmana que ve, t'emportes feina a casa. 

Ara amb l'online què passa? Que aquesta professora ja no té una conversa amb 

l'alumnat sinó que ella rep uns treballs i els ha de corregir un per un. És molt diferent. 

Llavors aquesta concepció que amb l'online tinc menys atenció i ha de ser més 

econòmic... No és així, no és del tot cert. En algunes disciplines potser sí però en moltes 

d'altres no. I això també és una cosa que ens ha jugat en contra. Que tot i que els preus 

els hem ajustat molt, la gent continua dient que eren cars. I clar, tens la professora per 

tu, no estic venent un vídeo, perquè és veritat que hi ha formacions online que són 

temaris penjats, “Power Points” penjats, textos penjats i vídeos. Això ho amortitzes... 

Nosaltres no hem volgut perdre la personalització d'aquests cursos i que aquest correu 

és per a tu no és per qualsevol que passi pel carrer. 
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I tu tens contacte amb el professor, fins i tot en els cursos físics, per exemple els 

d'exercici terapèutic per a majors de 60 anys, té un xat obert al costat i quan ha fet 

l'exercici paren una estona i l'usuari pregunta demana i ell contesta, de veu, òbviament. 

Per tant tot això té una feinada i té un valor, però costa molt poder explicar aquest valor. 

La gent entén que ja que no vaig allà a l'Ateneu, és molt més barat. Doncs hi ha molta 

feina darrere.  

Hem tingut diferents etapes de l'online. La primera part, que va ser la de la sotragada 

del 12 de març comencen a sonar campanes, el 13 comença a sonar per veure un decret 

i el 14 decret d'alarma. L'adaptació a la setmana següent, que si no ens adaptàvem 

aquells 60 ja serien 90.000€, fa que tot l'online no estigui ni de lluny en marxa. Llavors 

ens va generar molta més feina i ara els nous cursos que s'han creat o adaptat, han 

anat més en la línia d'intentar generar un espai classe via vídeo conferència. Que es 

generi més una dinàmica de classe, però en tot cas és una dinàmica de classe 

personalitzada. No estàs veient un vídeo sinó que tens el professor i professora. Fins i 

tot els de cuina cuinen amb tu. Et passen la recepta abans i et compres els ingredients 

i pots anar cuinant preguntant com va el sofregit. 

És el que no volíem perdre. Llavors això té un sobre cost perquè tampoc pots tenir molts 

més alumnes i tampoc pots baixar molt el preu de venda al públic perquè tampoc pots 

tenir 70 alumnes fent un curs de cuina, perquè llavors no comencen els sofregits. Hem 

volgut mantenir una mica l'esperit del presencial però des de casa.  

 

- BP: quines peticions faríeu a l’administració per poder sobreviure millor a 

aquesta situació?  

- TR: Jo crec que l'administració i els centres culturals públics han jugat una molt mala 

passada a tots els centres culturals privats i equipaments culturals de teatre. Perquè, 

per exemple, el Teatre-Auditori de Sant Cugat no ha fet res. Van tancar la porta i ja està. 

El Nacional i el Lliure van tancar la porta i han donat per acabada la temporada i han 

tornat de manera automàtica, igual que la Casa de Cultura de Sant Cugat, els 
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abonaments i les entrades. Han deixat "en pilotes" tots els teatres privats de Catalunya. 

Si el Nacional torna a les entrades, perquè no me les torna La Unió Santcugatenca o 

qualsevol altre teatre de Catalunya. No sé com s'ho han pres el Grup Focus o els Balañá. 

No crec que els hagi fet molta il·lusió la reacció que ha tingut l'administració.  

Per tant, jo d'entrada a l'administració li hagués demanat una mica de cura amb els 

missatges que llançava a la ciutadania. Ha llançat uns missatges que ens han deixat 

molt "en pilotes". Activitat anul·lada, us ho tornem, no fem res... L'administració té els 

sous garantits, de moment, i per tant no ha de facturar. Com que no ha de facturar li 

importa poc que la resta hagi de facturar per poder sobreviure.  

Ja no és tant els diners i subvencions i que comenci a rajar l'aixeta dels diners, sinó que 

hi hagués hagut una mica d'empatia i un treball previ amb equip públic-privat dels 

diferents sectors. Que hi hagués pogut haver una reunió de "cases de cultures" amb 

"ateneus" i del Nacional als teatres petits... I anar prenent una mica unes decisions 

conjuntes.  

Ara que tot això ja ha passat, d'alguna manera les vies de finançament seran 

imprescindibles però no com en tots els sectors. Al final haurem de pagar per serveis 

que no s'han fet. Anul·lar la festa major vol dir que artistes no cobren, però tècnics de 

so tampoc i llogadors de lavabos tampoc. Llavors no m'atreveixo a dir que els de la 

cultura necessitem un tracte especial, el necessitarà molta ciutadania. En el nostre cas 

s'han començat a obrir les línies de subvenció de la Generalitat, molt i molt minses, en 

el nostre cas podem optar fins a 5.000€ de subvenció... Ja no ens en falten 65, ens en 

falten 55 en el cas que ens la donin.  

Jo crec que seria teixir complicitats i confiances. En una ciutat si tens una entitat fent 

unes tasques, si no l'ajuda com a mínim no facis nosa. I el problema és que hi ha una 

tendència de l'administració, no a fer nosa però sí a ser competència deslleial. El que 

s'ha aconseguit amb polítiques socials, no s'ha aconseguit mai en cultura o en general 

no s'ha aconseguit mai en cultura. És a dir, el treball en equip i el delegar funcions en 

les entitats socials amb cultura no passa, amb cultura et subvencionen. D'alguna manera 

et perdonen la vida, et deixen viure. Però ells fan la seva i fan la seva amb uns 
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equipaments molt més potents, amb una capacitat de comunicació molt més potent i 

malauradament amb una confiança cap al públic molt més potent.  

Llavors això també fa patir perquè ara ells engegaran amb tota la seva grandesa i tu no 

podràs engegar amb aquesta grandesa i a sobre, vés a saber quina confiança tens sobre 

el teu públic... Aquest teatre, "a veure si compro l'entrada i tanquen i em quedo sense 

l'espectacle". Aquests "a veure si desinfectaran bé i que no agafi el coronavirus quan 

vagi a la Sala Muntaner".  

Jo crec que haurien de teixir complicitats a l'hora de començar l'activitat d'intentar no 

trepitjar-nos i després teixir confiança entre la ciutadania. Que ens ajudin potser, però 

que també els missatges no siguin com ha passat fins ara, que han sigut totalment 

divergents el que es feia des de la privada que des de la pública. 
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- BP: Heu pensat en una gran campanya de suport a la cultura? 

- TR: Una mica en la línia del que deia, que s'haurà de comunicar i treballar molt de la 

mà administració i entitats. No veig altra opció. En el cas de Sant Cugat, jo crec que una 

cosa que juga en contra les entitats és que no hi ha un teixit real de complicitats, és a 

dir, no hi ha un Consell d'Entitats de Sant Cugat, no hi ha un Consell d'Entitats de 

Cultura. Al final l'administració i les empreses negocien un a un. Llavors aquí perdem 

tots habitualment sempre.  

No sé si potser seria el moment de ser capaços, com a mínim, des de les grans entitats 

hauríem de ser capaços de generar aquest espai de debat. No marcar l'agenda però sí 

posar damunt de la taula necessitats i prioritats que ara no som capaços de fer. Per una 

banda va l'Ateneu, per l'altra banda va La Unió, per l'altra banda l'Esbart, per l'altra 

banda hi van les de cultura popular... 

Bé, no ho sé, els bars tots tenen la terrassa ampliada i sense pagar taxes. Al darrere hi 

ha un gremi i això és també la clau. I Sant Cugat no hem sabut fer això per molts motius, 

però no ho hem sabut fer i potser tocaria fer ho si volem arribar a fer aquesta gran 

campanya i que l'Ajuntament tingui en consideració aquest sector... I no per marcar 

l'agenda però sí per marcar prioritats i polítiques comunes.  

Que al final no sigui que et donen la subvenció, salves l'any i ja està. Jo no vull la 

subvenció, vull que m'ajudin a funcionar bé. I això, si l'Ajuntament ha de deixar de fer 

cursos i tallers perquè els tallers que a l'Ateneu i altres, en lloc d'estar al 60% estiguin al 

80%... Ho ha de deixar de fer. Em sap molt greu però és així i això no ha passat mai. A 

ningú se li acut que al costat d'ASDI o al costat del taller Jeroni de Moragas, 

l'administració, l'Ajuntament o qui sigui, construeixi un centre especial de treball. O 

construeixi unes residències per a persones amb discapacitat des de l'administració. 

Això no ho concebem. Però amb cultura sí que ho concebem, tenim assumit que 

l'administració d'alguna manera, històricament ha anat fent allò de "aparta't que ara vinc 

jo". És un punt molt negatiu mal cap a nosaltres.  
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En tot cas, també “mea culpa” de les entitats de no haver sigut capaç d'articular aquestes 

xarxes, aquestes gremis que d'alguna manera posin les nostres reivindicacions damunt 

de la taula d'una manera molt més seriosa que no només allò de salvar entitats, cedir 

locals, etc.  

Potser estaria bé que formés part de tot un pla, em cedeixes la casa, em dones una 

subvenció anual però em fas la competència constantment. I és un no parar aquesta 

competència. Anècdota petita però jo quan veig aquests pilons verds de les zones de 

vianants que diuen "Estació", "Ajuntament" per la gent que va a peu... El dia que en un 

pal d'aquests vegi "Ateneu", "La Unió", "Esbart"... Crec que haurem guanyat alguna 

cosa, però potser llavors ja ens creurem que aquest teixit associatiu i aquests 

equipaments formen part de la ciutat.  
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Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès 

 

- Bernat Picornell (BP): què creu que diferencia principalment una entitat 

ateneística respecte qualsevol altra entitat cultural sense ànim de lucre? 

- Salvador Casals (SC): un dels principals trets diferenciadors és que gestionem 

patrimoni. Jo crec que aquesta sempre ha estat una de les claus, la fortalesa del teixit 

associatiu ateneístic rau en això. Quan fa un any em preguntaven quina era la clau de 

l'èxit d'un ateneu, bàsicament tenia quatre potes.  

Una, que hi hagués un projecte i que hi hagués un equip directiu motivat i il·lusionat per 

dur-lo a terme. Però això no era possible si no hi havia el tercer element, que hi 

haguessin espais per poder-lo dur a terme. És a dir, si tu tens si tu tens un projecte si tu 

tens un equip motivat però al final només tens un teatre, una sala de teatre o un cafè, 

les teves capacitats de dur a terme un projecte sociocultural seran reduïdes, seran molt 

limitades. Si cinc canvi tens espais polivalents adequats per poder fer activitats amb les 

seves capacitats per poder créixer i per poder consolidar el projecte seran molt més 

grans. Hi ha una quarta pota que també és molt que també crec que és important, que 

és que hi hagi una bona entesa amb l'administració local. Que aquell Ateneu no treballi 

sol i de manera isolada, sinó que formi part d'una trama, d'un teixit sociocultural potent 

que sigui referent al seu nucli i sobretot que tingui tenir una bona entesa una entesa 

col·laborativa amb el seu amb el seu ajuntament. 

El que sí hem vist al llarg de tots aquests anys és que si l'Ateneu entra en una clau 

competitiva amb la seva administració, si no hi ha aquesta connexió, si l'Ajuntament no 

entén el que fa aquella entitat, si l'Ateneu veu l'Ajuntament com una amenaça o a la 

inversa... O amb municipis on s'han produït lluites de poder a través dels ateneus, un 

model que ha passat en moltes poblacions: algú que vol adquirir un protagonisme dins 

de la vida pública, social i també política de la població, utilitza l'Ateneu com una palanca 

o com un aparador per poders per poder tenir visibilitat. 
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Això ha passat i això acostuma a donar uns nefastos resultats perquè si no canvien les 

tornes a l'Ajuntament, a partir d'aquell moment aquella entitat passa a ser l'enemic de 

l'Ajuntament. Llavors si això dóna un molt mal resultat per tant, sí. Si l'Ateneu 

aconsegueix combinar aquests quatre elements pot tenir èxit assegurat. I la principal 

diferència amb un centre cívic és que nosaltres som lliures, és a dir a nosaltres ningú 

els ateneus ningú ens fixa les programacions, ningú ens fixa horaris, ningú ens fixa 

criteris o ideologies culturals. Ningú ens fixa polítiques culturals sinó que som nosaltres 

que entre tots els socis, els membres, els directius, els voluntaris... Tothom decideix quin 

és el projecte vital d'aquella aquella entitat. 

Aquesta capacitat de tenir llibertat de poder fer el que vulguis a casa teva és el que 

distingeix sobretot un ateneu d'un centre cívic.  

 

- BP: En quin punt creus que es trobaven les entitats abans de la crisi i 

concretament El Casal de Vilafranca? Passàveu per un bon moment i tenien una 

bona salut? Com han encarat l'envelliment o la dicotomia entre el soci "històric" 

o l'usuari?  

- SC: Jo crec que en general abans de la COVID gaudíem d'una bona salut. Segurament 

hauríem de fer una generalització molt basta, és a dir segurament un no pot generalitzar-

ho. Podríem dir que els que tenien bona salut tenien molt bona salut.  

Malauradament hi havia altres ateneus que seguien sobretot amb un dels principals 

problemes que arrossegaven i segueixen arrossegant, que és el relleu generacional. No 

tant per les capacitats de les persones que estan en aquell moment al davant de l'entitat, 

sinó per la desconnexió. És a dir, quan tens un relleu generacional primer et trobes amb 

una generació que està portant les regnes de l'Ateneu i que segurament no li tocaria 

dur-les.  

Però associat a això moltes vegades el que també hi ha és una desconnexió amb el 

teixit social. És a dir quan una persona molt gran està al davant d'una entitat on podria 

haver-hi joves adolescents o infants, és a dir, bàsicament famílies, vol dir que s'han 
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perdut una o dues generacions pel camí. Hi ha hagut algun moment en què aquest 

entitat no ha fet bé la feina de relleu generacional i la gent que li tocaria estar al davant 

de l'entitat en aquell moment no hi son. Llavors això és molt difícil de resoldre.  

A més et trobes amb “l’efecte tap", que a més aquella persona assumeix com a seva la 

responsabilitat de que "jo no caigui" i tampoc no se'n va. I si no se'n va no es produeix 

el relleu, entren en un cercle viciós que és molt difícil de resoldre. Per tant els que tenien 

aquest problema abans de la COVID ara el seguiran tenint o tindran o encara 

incrementat però majoritàriament el conjunt general del moviment havia fet força bé els 

deures. Ha passat bé les diferents etapes i ara la major part d'entitats els equips directius 

que hi ha al davant són equips potents.  

La Federació, amb aquest treball dels darrers anys vam aconseguir donar visibilitat a 

aquesta realitat i també connectar-la amb les administracions, no només les locals sinó 

també amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona principalment.  

Vam tenir la sort en tot aquest recorregut també vam tenir bons companys de viatge que 

ens van ajudar. El paper del Lluís Puig, en concret en aquesta actualització i 

modernització dels ateneus ha estat molt important, en creure en el moviment ateneístic. 

Ha estat molt important, això sí que no ens passava abans i jo ho recordo els principis 

d'entrar a la federació és que el nostre interlocutor era el Departament de Benestar, és 

a dir quan parlàvem amb el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana, deien que què hi fèiem allà, que nosaltres no era no érem cultura popular... 

Perquè ni ballàvem bastons, ni dúiem barretina, ni ballàvem sardanes i deien que això 

era una associació. El Lluís va saber posar en valor el patrimoni immaterial que és el 

principal eix de les nostres entitats. I fins que ell no va col·locar aquest factor del 

patrimoni immaterial al centre d'identificació de la nostra realitat la mateixa Generalitat 

tenia dificultats per poder-nos encaixar.  

Per tant el fet de ser reconeguts i visibles davant de l'administració principal del nostre 

país que és la Generalitat ens va ajudar molt en aquest procés de poder crear 

programes, de poder crear línies d'ajut per poder-nos modernitzar. Ens queda encara 
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molta feina a fer perquè a banda del problema del relleu generacional tenim un altre 

problema que el patrimoni.  

Som entitats amb un patrimoni molt envellit. Que necessiten de complicitats per poder-

se posar al dia. Segurament devem ser el sector privat amb més metres quadrats de 

teulada d'uralita que deu haver hi el que deu haver-hi al país. I això necessita, una cosa 

tan senzilla com aquesta, necessita una inversió milionària per poder-ho resoldre. Per 

tant, ens hem sabut espavilar per fer activitats però seguim tenint un parell de problemes 

importants associats a les nostres característiques. La principal dificultat que teníem el 

moviment ateneístic és que era al final la nostra invisibilitat.  

El fenomen casteller o el fenomen sardanista ho tenen molt fàcil perquè un cop l'any es 

troben posen deu mil persones en un lloc i tothom diu "què important que és el moviment 

casteller", perquè  fan el Concurs de Castells de Tarragona o què important és el 

moviment sardanista perquè tenen mil cinc centes colles. Nosaltres havíem de trobar 

aquest espai de visibilitat sense poder-nos ajuntar perquè és molt difícil ajuntar els 

ateneus perquè els ateneus fan una feina tan transversal i estan composats d'activitats 

tan diverses, que no hi ha un dia on posar-nos tots junts i dir: "mira, això és el moviment 

ateneístic".  

Jo recordo que la primer cosa que vam fer per poder donar visibilitat i per poder explicar 

el que érem va ser fer el llibre visual. Era un llibre només amb fotografies on mostràvem 

les activitats que es feien dins dels ateneus i amb tots els diputats que vam poder els ho 

vam ensenyar. "Ah, però els ateneus no és un lloc on juguen a cartes, que hi ha gent 

gran?" No, som això. Vam haver de començar per aquí i donar visibilitat a això. I clar 

això ho has de poder explicar. Però també necessites que a l'altra banda hi hagi un 

interlocutor que ho vulgui entendre. És a dir, per més que tu vulguis explicar a 

l'Ajuntament qui tens a l'altra banda, si t'està mirant en clau d'oportunitat perquè tens un 

patrimoni a punt de caure que està al centre la població... Si et veu en clau d'amenaça 

perquè estàs fent activitats que li molesten en el seu centre cívic o entren en 

competència. Malgrat que tu ja hi erets abans que no pas que no pas el centre cívic.  
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Al final cal molta empatia. Cal molta capacitat de comunicació per part dels directius vers 

l'administració i això no sempre és fàcil. Però al final és poder explicar com ens 

organitzem i que bona part de la sociabilitat d'aquella població no es pot entendre sense 

el paper d'aquestes entitats en aquella població.  

Moltes vegades creiem que els directius cauen en l'error de, per la seva trajectòria o el 

seu llegat, esperar un reconeixement automàtic: "és que ens haurien de reconèixer". Sí, 

però és que tu primer t'has d'explicar. Tu ja dones per suposat que tothom sap la teva 

història, la teva trajectòria, que tothom reconeixerà això. Ningú ve i et dóna un copet a 

l'esquena perquè sí. Tu has de fer un treball previ que és, primer, documentar la teva 

història. Segon, posar en valor el teu recorregut. Tercer, la importància del teu paper 

dins aquesta ciutat i llavors explicar-ho a aquestes persones que vols que ho 

entenguin. Això és tan vàlid pels polítics com pels nouvinguts a les poblacions.  

Molts ateneus, moltes vegades quan parlaves amb ells deien "és que la gent no ve". Tu 

has explicat el que fas? La gent està pendent de la seva feina, està pendent d'anar a 

comprar al supermercat, pendent de la llar d'infants...  És a dir, tu ets la prioritat número 

83 de la seva llista de prioritats segurament si ho fixem. No està pendent de descobrir-

te. Si tu no ets capaç de poder fer un relat, escriure'l, explicar-lo i fer-lo arribar a les 

cases i a la gent, "que sàpigues que estem aquí, que ens agradaria conèixer-te, que ens 

agradaria que formessin part d'aquesta comunitat"... Serà molt difícil. Moltes vegades 

hem pecat d'això, d'esperar un reconeixement que és molt important però sense fer cap 

pas per donar-nos a conèixer.  

  

- BP: Com us ha afectat la crisi de la COVID-19? Com creus que ha afectat en 

general? Com afectarà en un futur? 

 - SC: Primerament amb molta complexitat perquè precisament una de les 

característiques dels ateneus és que fem moltes activitats. Per tant, no ens impacta 

només una normativa, ens impacten totes. En el cas de la nostra entitat, que deu ser 
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semblant a moltes altres, tenim activitat esportiva, tenim activitat cultural, tenim activitat 

formativa i tenim activitat de lleure. 

Per tant ja només en el nostre cas ens afecten desconfinaments diferents de quatre 

àmbits diferents. Amb el que això suposa, és a dir, una cafeteria, una fleca o un 

supermercat o un taller mecànic, s'ha de preocupar de com es desconfina el taller 

mecànic, la fleca o la cafeteria. Però a nosaltres ens impacta d'una manera 

importantíssima perquè ens afecta tot majoritàriament. Des de com prepararem les 

activitats de lleure d'aquest estiu. Si la sala que tenim, que molts dels nostres ateneus 

tenen teatre, com obrirà, en quines condicions... A més tenint en compte que molts 

d'aquests ateneus intenten fer les representacions a percentatge per exemple amb les 

seves representacions, quan ho podran fer perquè segurament tindràs un aforament 

limitat. Segurament la teva programació teatral se n'ha anat a fer punyetes fins que no 

puguis realment posar al cent per cent de la capacitat de públic dins de la sala.  

Ens afecta com a tothom però de manera important perquè se'ns ajunten diferents 

casuístiques dins del mateix recinte. També ens impacta perquè treballem habitualment 

amb uns professionals que vénen a fer les activitats, que ja estaven en precari abans de 

la precarietat. Per tant, que vivien d'aquestes petites classes que feien de teatre de 

dansa, de tallers com un complement en el seu dia a dia que era imprescindible. Perquè 

solament tenien una petita companyia de teatre familiar, o fins i tot eren actors que 

participaven puntualment amb alguna activitat d'arts escèniques, però que el seu dia a 

dia era poder fer les classes de teatre que aquell Ateneu. 

Clar, ara no es poden fer aquestes activitats. Per tant, estàs patint perquè la gent que 

col·labora amb tu i que treballa amb tu encara ho està passant pitjor del que ho passava 

abans. Només aquests dos paràmetres, per veure com ens afecta el nostre el nostre 

teixit. 

  



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 95 

  

- BP: econòmicament com us ha afectat? Heu tingut reclamacions de socis per 

serveis que ja havíeu cobrat? Heu tingut un gran sotrac econòmic o de moment 

aguanteu si no s'allarga gaire la situació? 

- SC: En el nostre cas per exemple nosaltres cobràvem quotes d'activitats i la quota 

social com moltes entitats. Evidentment a partir del mes d'abril no hem cobrat cap quota 

d'activitat perquè no les hem pogut fer.  Mirem de compensar la segona quinzena de 

març la gent que va pagar quota i que ja no es reprendran. És a dir el curs de dansa va 

acabar el 12 de març i ja no hi haurà curs de dansa aquest any fins al setembre amb 

sort o fins a l'estiu si aconseguim fer activitats de lleure però... Per tant hem comunicat 

que en el moment que es pugui es mirarà de regularitzar i es mirarà de poder resoldre i 

el que vam fer va ser intentar fer els números de quines eren les despeses mínimes. 

Això és el que hem fet la major part d'Ateneus. Nosaltres hem posat 32 persones amb 

ERTO perquè teníem la sort que teníem regularitzats i teníem un contracte laboral tant 

els entrenadors de bàsquet, com les professores de dansa, tot el professorat. Tots ells 

els hem posat amb ERTO perquè tinguessin un petit coixí per com a mínim, mentre 

durés aquest procés tinguessin uns mínims ingressos. 

Però hem de tenir en compte que hi ha una realitat, que és que moltes entitats ho tenien 

en negre i per tant aquelles persones no han pogut quedar acollides ni tan sols amb 

aquestes mesures. Al final vam calcular que l'estructura de l'entitat vam passar només 

a un 30 per cent de jornada perquè hem de seguir mirant els espais, hem de seguir 

vigilant, hem de seguir fent coses. 

I vam fer els números per veure quina quota deixàvem als socis demanant si us plau 

que no ens deixessin a l'estacada, que seguissin confiant en el projecte de l'entitat, que 

seguissin sent socis encara que ara poguéssim venir aquí a gaudir de les activitats. En 

el nostre cas va ser rebaixar la quota social al 50% del que cobràvem bàsicament per 

poder pagar préstecs i para de comptar.  

Hi ha un petit coixí que teníem i que estem absorbint el 30% de la jornada que paguem 

a l'equip tècnic a intentar treure-ho dels recursos que més o menys teníem per intentar 

tirar endavant. Això s'està allargant i ara ja estem parlant amb l'Ajuntament per poder 
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avançar el conveni per poder tenir algun recurs més. Si no, haurem d'anar via préstec 

per poder per poder continuar pagant les nòmines amb el personal.  

  

- BP: Una de les coses que s'està imposant és la digitalització de la cultura. 

Aquesta crisi ens pot donar alguna nova oportunitat? Hi esteu treballant? 

- SC: Aquesta crisi és el pitjor escenari que ens podia passar a nosaltres perquè 

nosaltres som espais de sociabilitat. Llavors, si un espai de sociabilitat no es pot produir 

la sociabilitat per el sentit com a espai de sociabilitat. Per tant a nosaltres aquesta 

fórmula no ens juga gens a favor.  

El nostre sentit és que la gent pugui fer coses conjuntament. Jo tinc l'esperança, com 

suposo que molta gent que un cop aparegui la vacuna tornarem gairebé al punt de 

sortida. Segurament haurem canviat alguns hàbits socials, segurament ens rentarem 

més les mans, tindrem més precaucions segurament en la distància social... Un element 

que era inexistent fa quatre mesos en el nostre imaginari col·lectiu. Però sobretot 

nosaltres necessitem que recuperi aquella etapa 0, aquell punt 0 de sortida perquè era 

el que donava sentit a les activitats. "Que aquesta era casa teva".  

En el fons li estàs dient a la gent que no pot anar a casa seva. Doncs si jo no puc entrar 

a casa meva, per què necessito tenir una casa? Som la casa dels nostres socis. Perd 

sentit que vinguin a la nostra seu. El que nosaltres fem en l'àmbit virtual ho pot fer 

qualsevol SL o qualsevol cooperativa o qualsevol entitat que es configuri com una entitat 

sense afany lucratiu i que decideixi fer tallers on-line. Entraries en una dimensió en la 

qual perd sentit allò que dóna sentit a la nostra pròpia existència. 

 

- BP: Però hi ha coses positives... 

- SC: Veiem positivament la resposta dels associats, és a dir, les entitats hem fet un 

esforç amb reducció de quotes però també el soci ha respost i no s'ha donat de baixa 

majoritàriament. Sempre tenies la por aquella que no tenia socis, sinó que tenies 
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usuaris, però si ha sabut comunicar bé quina és la situació en la que et trobes també 

t'has trobat la resposta de la gent i ha seguit formant part de l'entitat encara que no 

pogués gaudir d'aquella activitat concreta per la que s'havia apuntat.  

Per una banda ens està ajudant a reforçar el sentit de pertinença a l'entitat. La gent té 

ganes de seguir formant part d'aquella entitat encara que no hi pugui venir a fer les 

activitats. I un altre factor positiu, malgrat que és veritat nosaltres necessitem que la gent 

vingui aquí, també ens ha permès veure que si abans nosaltres fèiem classes d'Història 

o de filosofia i només hi podíem posar 13 persones a l'aula, estem veient que si el nostre 

producte és interessant perquè hi ha 13 persones també ho pot ser per 1.300 més que 

potser podrien gaudir-ho des de casa de manera virtual. Potser podem seguir fent la 

classe per als que vulguin venir aquí i asseure's a l'aula i estar amb el nostre professor 

i sentir-ho, però potser també ens podem plantejar de poder fer una connexió online més 

econòmica i que la gent pugui seguir les classes des de casa seva.  

En comptes d'arribar només a un univers de 13 possibles o 25 possibles alumnes, a 250 

alumnes que puguin seguir-ho de manera de manera virtual. Bé, també ens ajuda a 

visualitzar oportunitats de creixement per les nostres entitats vinculades al que ja fèiem 

anteriorment. 

També m'agradaria deixar aquests aquestes dues visions positives, que no tot és 

catastròfic. Que ho és, però també hi ha finestres d'oportunitat que ens ajuden a fer 

coses diferents que ens han descobert eines com ZOOM que no utilitzàvem abans del 

mes de març i que ara ja ens hem habituat a poder fer videoconferències, 

videotrucades... Bé, ens està obrint unes noves formes de treballar que estem intentant 

incorporar dins de les nostres realitats i que aquesta sí que crec que en alguns casos 

perduraran. Sí que hi ha coses que es quedaran i algunes que ens ajudaran a créixer 

d'alguna manera.  

  

-  BP: També ets membre del CoNCA, què heu treballat respecte la crisi de la 

COVID-19? 
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- SC: Sí, també estic al plenari del CoNCA i allà vam activar el canal d'emergència que 

el que hem fet és fer acompanyament no només al teixit associatiu, sinó també de les 

arts escèniques, de l'audiovisual, de professionals, d'associacions i d'empreses que 

necessitaven que suport i que buscaven recolzament i sobretot acompanyament. I allà 

també tenim una visió bastant interessant de com de com està evolucionant.  

Que coincideix amb molts factors amb això, és a dir la gent té molts dubtes amb totes 

les normatives, de fet des del CoNCA vam decidir elaborar cada divendres un resum de 

totes les mesures d'emergència de les diferents administracions. Les intentem traduir a 

un llenguatge que sigui entenedor perquè la gent la gent té serioses dificultats... I allà 

sobretot el que observes és allò que deia abans, és a dir el patiment de tots aquests 

professionals amb intermitència a la seva contractació i en precari, que veuen que no 

podran donar classes de dansa fins al setembre o l'octubre, que vivien al dia perquè 

possiblement ja vivien a Barcelona, on la política de lloguers ja no afavoria que 

poguessin estalviar, sinó possiblement només anar fent el dia a dia. Que no tenen 

ingressos, que no saben com aconseguir-los.  

Les baules més febles d'aquesta cadena són els que ho estan passant pitjor, que són 

els professionals de l'àmbit de la cultura.  

Des del CoNCA hem fet una iniciativa molt interessant on convidàvem a la gent a 

reflexionar amb 300 paraules sobre diferents aspectes de la cultura. Ara amb la COVID-

19 li vam donar un tomb i hem convidat a 150 persones a reflexionar sobre la cultura de 

l'endemà, de després de la pandèmia, de diferents branques. Fent una ullada per allà 

veuràs que cada dia hi publiquem dues visions i et permet veure com, des de diferents 

àmbits, ens ho farem l'endemà de la COVID-19, com serà la cultura de l'endemà.  
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Lliga de Capellades 

 

- Bernat Picornell (BP): Quin estat salut tenia la Lliga de Capellades abans de la 

crisi? 

- Pep Vallès (PV): estàvem molt i molt bé de salut. Som una entitat del 1901, l'actual 

junta directiva porta cinc anys en el càrrec. Som una junta, deixa-m'ho dir, perquè ho 

penso, molt potent de jubilats i jubilades però que tots venim del món de l'ensenyament, 

de la cultura etcètera. Un dia em preguntaven com és que hi ha tanta diferència amb la 

Lliga o amb el casal de jubilats? I un va donar una resposta: la diferència és que els 

jubilats de la Lliga veniu d'això, d'aquest món de la cultura, de l'ensenyament, de les 

Arts, etcètera. I els jubilats són d'un altre món. 

Estàvem molt bé, en un moment molt dolç, en un moment molt "guapo". Ara ens 

trobàvem fent la programació maig-agost perquè fem programacions quadrimestrals. 

Estàvem treballant pràcticament amb el maig-agost. I és clar, no vam ni enviar-ho a la 

impremta. Les programacions  quadrimestrals tenen uns 40 o 50 actes diferents. Per 

tant, per aquesta banda de programació estàvem molt bé. 

Per la banda social també, amb 1.170 socis amb una població de 5.000. Per nosaltres 

és respectuós i notable. Tenim un cafeter nou que ens ajuda moltíssim en la tasca 

dinamitzadora. Les entitats giren molt al voltant de la cafeteria. Hem aconseguit trobar 

un noi jove que té molta empenta i que treballem conjuntament.  

Estàvem en un moment extraordinari però ja hi tornarem, no em fa patir gaire. Això és 

momentani tot i que la gent parla que entrarem a la "nova normalitat"... Doncs bé, n'hi 

pots dir com vulguis però dilluns passat ens vam començar a veure físicament i dilluns 

que ve ja tenim una reunió amb programació, que són gent paral·lela a la junta. Per tant, 

estàvem molt bé abans del 12 de març, que vam anar a penjar els cartells de "tanquem". 

 

- BP: teniu gent assalariada treballant a l'associació? 
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- PV: el cafeter té llogada la cafeteria, per tant és un arrendatari del qual en traiem un 

rendiment de 1.300 euros al mes. Amb això podem pagar al Coop57, el crèdit que tenim 

amb ells. En aquest moment tenim llogada gent que són els monitors, mestres o 

dinamitzadors d'algunes activitats que tenim.  

Per exemple, tenim contractada una persona que fa pilates i una altra que fa ioga, i un 

altra que fa costura. Són gent que estan contractats unes hores a la setmana. I dos els 

hem donat de baixa i una s'ha mantingut perquè ha continuat fent activitat de manera 

telemàtica. 

 

- BP: com vau rebre a nivell social l'inici d'aquesta crisi? Com ho van viure els 

vostres socis? 

- PV: pel que fa als socis encara no ho sabem. Encara no ho sabem perquè tot just ara 

els comencem a veure. Comencen a venir a la cafeteria, comencen a venir a secretaria 

però amb molta prudència. Per tant no ho sabem. 

Però ens podem imaginar per què ha funcionat molt el WhatsApp. Per tant per allà hem 

rebut molts inputs. I hem anat enviant diferent informació del que parlàvem a les 

reunions. De correus electrònics també n'enviem i en rebem. Però bàsicament era una 

mica això. 

  

- BP: com ho ha viscut la junta? 

- PV: hem viscut el capítol molt important dels socis difunts. Ho hem viscut molt 

tristament. Per WhatsApp ens assabentàvem de gent que s'anava morint. Per tant aquí 

sí que hem anat rebent aquests inputs molt tristos. Hi ha hagut 10 socis i sòcies que 

s'han mort, altres coneguts, etcètera.  

La junta com ho hem viscut? Primera etapa: del 12 de març a gairebé el maig, d'una 

manera molt freda. No ho sé, que anàvem vivint, anàvem subsistint, ens telefonàvem si 
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hi havia algun tema sobretot de tresoreria... En definitiva, però, som nou i ho hem viscut 

de maneres diferents. Per exemple, n'hi ha un que es connecta per internet perquè no 

té connexió. Aquell ho ha viscut com més solitari, més amoïnat perquè no s'ha 

assabentat de res. Els altres, com que ens hem anat connectant cada setmana... Jo no 

he vist a les persones amoïnades. Potser només a una única persona, una companya 

de junta, que és la que es cuida del soci, que se li ha mort el seu marit. Per tant, ella ho 

ha viscut d'una manera molt diferent. D'alguna manera també hem hagut d'ajudar-la, 

d'assistir-la. 

Gairebé tots hem millorat el contacte amb els néts, tots som avis. Però pel que fa a 

l'entitat, no hem sentit aquell sentiment d'enyorança. Estàvem mentalitzats que s'ha 

tancat i està tancat. No podem entrar i ja obrirem quan sigui. 

Però això sí, hem hagut d'anar interpretant el que es podia fer amb cada fase. Primera 

fase va ser obrir la terrassa i uns jardins que tenim. Hem descobert espais nous com el 

dels jardins que mai obríem. Ara ja s'ha obert la cafeteria i hi va poca gent. La gent és 

cautelosa i hi van els billaristes, uns 60 socis billaristes. Quan hem obert aquests han 

arrasat la cafeteria, van amb mascareta, separats... 

Però la gent va venint a poc a poc. Noto una certa calma i ja anirem veient. El jovent sí, 

els matins omplen la terrassa de la cafeteria i ho omplen tot.   

 

- BP: econòmicament com us ha afectat la situació a l'entitat? 

- PV: No ens ha afectat gaire. A partir del 13 de març i fins el 30 de maig no li hem cobrat 

el lloguer tot i que pagava 1.300€ al mes, que són diners. Però fins i tot ens hem plantejat 

de si l'haurem d'acabar d'ajudar una mica perquè realment la crisi li ha afectat moltíssim. 

Hem fet una llicència nova de restaurant, ens hem gastat 90.000 euros per fer una cuina 

nova perquè tot funcioni... I aquí sí que d'alguna manera, sobretot amb ell li ha afectat, 

per tant no li hem cobrat.  
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Els socis ja havien pagat dues les quotes, sortosament, a finals de gener perquè sinó 

"otro gallo cantaría". La Generalitat, i aquí hem de ser cautelosos, que podem demanar 

unes subvencions específiques a causa de la COVID.  

  

- BP: si aquesta situació es repetís a la tardor-hivern de l'any que ve... 

Probablement creus que tindríeu conseqüències negatives a l'hora de girar les 

quotes, per exemple? Si en futur la situació es repetís, com podria afectar? 

- PV: tenim diferents tipus de socis però jo els classificaria en dos. Uns que són els 

nostàlgics i històrics, que per l'entitat de tota la vida de cent vint anys i uns altres que 

s'ho miren sempre des d'un prisma econòmic, que avui dia es mira molt. És a dir, què 

en trec de ser soci? Abans potser no servia però ara sí perquè hem aconseguit que la 

cafeteria i restaurant amb el carnet, els fan un 10% de descompte. Això ha sigut molt 

important. Això ha sigut el que ha fet augmentar molt els socis perquè "la pela és la 

pela". Però en general, els has de donar coses que compensin la quota. 

Pensa que el que més, un matrimoni amb fills menors de 18 anys està pagant 52 euros 

a l'any, aquesta és la quota més cara.  Un jubilat 40, i un jove 25 a l'any. T'ho mires 

fredament i una mica apassionadament i dius: això no és res. Però és clar, avui dia quan 

ve el rebut 50 euros si no en treus profit... Fora. 

Si tot això hagués passat en el moment de cobrar les quotes penso que hauríem tingut 

moltes devolucions... I ara només n'hem tingut sis d'ordinàries. Què més ens pot passar? 

Que si no tenim activitat la gent es plantegi, aquest any, si la quota els serveix de gran 

cosa. Veurem. 

No sabem on hi ha la ratlla de l'estimació a l'entitat i on "jo, la butxaca", no t'ho sabria 

dir. M'agrada molt veure que la gent cada vegada més s'ha anat fent sòcia i és per les 

activitats, pel descompte de la cafeteria... Estem començant un projecte amb totes les 

botigues i comerços del poble, que amb el carnet de la Lliga tinguis algun avantatge. No 

només a l'entitat, sinó a la perruqueria i a la peixateria. Però en definitiva per animar la 

gent i explicar que el carret de la Lliga serveix per a molt.  
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Una anècdota: dels billaristes, s'ha de canviar la tela dues vegades l'any i la canviàvem 

una vegada perquè val 1.000 euros i ells volien dues vegades. Doncs bé, tenen un 

suplement a la quota de 10€. Aquest any al mes de juny no canviarem la tela perquè 

pràcticament hi han jugat només el gener i febrer. Hem decidit que l'any que ve no 

cobrarem la quota de deu euros en compensació. Avançant-nos, perquè sinó ja sabem 

que, tot i que són 10 euros, hi hauria un problema. Per tant, si a l'octubre o novembre hi 

ha un altra baixada... Si aconseguim fer activitats d'aquí a l'octubre i després al 

desembre en tornem a fer, si hi ha activitat, no em fa patir gaire. 

  

- BP: quins aspectes positius creus que podem extreure d'aquesta situació? Què 

heu après? 

-  PV: a nivell personal són aquests eslògans que tots hem sentit tant... Que la familiaritat 

amb les persones, que el companyerisme... Tot això, és una opinió molt personal, és 

una mica superflu, necessitem quatre dies per tornar a ensopegar amb les mateixes 

pedres i per tornar a odiar aquell qui ja odiàvem. Ara ens hem trobat els cos tots i fins i 

tot passa una cosa curiosa: saludes i ens saluden persones que habitualment no teníem 

costum de saludar. Això és molt anecdòtic però és una realitat. 

Aquesta setmana ha començat el mercat setmanal dels dimarts. Era una festa! 

Però falta el poder-te abraçar, perquè realment penso que aquí sí que li hem donat 

importància al que és el contacte físic amb les persones. Necessitem tres mesos de 

normalitat per tornar com abans i oblidar altre cop el medi ambient.  

  

- BP: sobre la implantació d'aquesta tendència telemàtica que hem tingut de 

reunions telemàtiques, de poder fer cursos... Tot això ha vingut per quedar-se? 

- PV: això és el que diuen, jo no ho crec personalment. Per què? Perquè per exemple a 

nivell de junta: és cansat estar dues hores o dues hores i mitja aquí a la pantalla. Sí que 
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hi ha qui diu que ha vingut per quedar-se, però potser és més a nivell d'empresa. A nivell 

de la Lliga i de la junta jo no veig que vagi per aquí.  

 

- BP: pot ser que hi hagi por per tornar a les activitats. Com explicaríeu a la gent 

que no tinguin por, que segueixin fer l'activitat? 

- PV: hem de recordar que tothom prengui les mesures, les mascaretes, el que diuen. 

Però després cadascú fa el que vol. Però a l'entrar l'entitat sí que tenim la potestat de 

dir: "sense mascareta no pots entrar". Però això fa riure perquè han d'entrar amb 

mascareta i quan seuen en una taula ja se la treuen.  

Ara estem començant a parlar que al juliol farem cinema a l'aire lliure els dimecres, que 

això ja era tradició. Doncs en lloc de dues centes persones, n'hi posarem la meitat. 

Qui serà el que es posarà a la porta i dirà: "vostè no pot entrar perquè ja està ple". Jo 

vaig dir que no m'hi posaria a la porta, perquè és que som de poble i ens coneixem molt 

i nosaltres deixem entrar a tothom. 

La tècnica de la nostra entitat alguna vegada ens ha dit: només hauríem de deixar entrar 

als socis. Jo sempre dic: com convencerem als que no són socis que se'n facin si no els 

deixem ni entrar? Pel carrer no els convencerem. Doncs aquí el mateix. Ara hauríem de 

dir: capacitat per cent amb prioritat als socis... Però no m'agrada gens aquesta situació. 

Per tant, els haurem de convèncer que han de ser cautelosos amb les proteccions i poca 

cosa més. 

La por no ens preocupa gaire. Hi ha cautela i prudència. Va venint la gent a poc a poc 

però ja vindran. Sortosament no crec que la majoria de gent tingui por.  

 

- BP: quina resposta espereu per part de l'administració? La necessiteu? 

- PV: l'Ajuntament amb nosaltres requereix un capítol a part perquè som amics, som 

col·laboradors, però cadascú a la seva barricada. Perquè la Lliga està suplint la regidoria 
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de cultura del nostre poble i amb escreix. Ja fan feina a l'Ajuntament, ja tenen un tècnic 

de cultura... Per tant amb l'Ajuntament ens avenim però nosaltres fem molta activitat que 

de vegades haurien de fer ells. Però ja ho portem bé. 

A nivell de subvencions, ens donen 2.000 euros a l'any i ens ha costat molt perquè ens 

els donin però tenim un conveni amb la sala teatre que com a entitat no podíem 

mantenir. Vam fer un conveni a 25 anys i cada any hi han d'invertir 30.000 euros. Si no 

els ve de gust hi ha anys que potser no els inverteixen i hi hem d'estar molt a sobre. Per 

tant, des de l'Ajuntament això. 

Des de les altres administracions públiques... És que nosaltres no perdrem diners, en 

perdrà el cafeter però com a entitat no en perdrem. Les activitats que fem, totes 

s’autofinancen. Menys les gratuïtes per als socis però que sempre tenen un cost molt 

baix.  

Som una entitat que econòmicament anem bé. Vam haver de demanar un crèdit per 

arreglar la teulada del local, insonoritzar de la sala d'actes... Però l'anem tornant. 

 
La Unió Calafina 

 

- Bernat Picornell (BP): quina tipus d'entitat sou i quina estructura teniu? 

- Jordi Mas (JM): l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina té 125 anys però en 

aquest cas la nostra junta va entrar el 2016. Calaf és un poble petit, entre 3.000 i 3.500 

habitants aproximadament i té la singularitat que no hi ha cap equipament municipal que 

estigui bé, però hi ha dues entitats culturals. És a dir, el Casal de Calaf i el Casino de 

Calaf. En principi ja no hi ha problemes però sí que abans hi havia hagut certa rivalitat 

que havia sigut forta. 

Jo també havia sigut president del Casal, així que et puc parlar des d'una vessant que 

havia sigut president del Casal durant quatre anys i ara he sigut president del Casino. 

Molta gent té molt clar que si no és un lloc és de l'altre. El Casal era de l'església i ara 
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és una fundació privada i nosaltres som una entitat dels socis que es va crear el 1896 

però deien que ja hi era abans i el 1931 és quan es va construir el local que ara ocupem. 

Fa quatre anys, el 2016, ens va semblar amb una certa gent (molts estàvem a punt de 

jubilar-nos i alguns eren més joves) de posar-nos-hi perquè necessitàvem revitalitzar 

aquest espai. 

  

- BP: quin tipus d'activitat feu? 

- JM: les activitats sempre han anat lligades amb activitats culturals i de cohesió 

social. Sobre les activitats culturals intentem fer de tot. Tenim informació també que 

creiem necessària, de teatre, de dansa, de cant i també fem tot tipus d'espectacles 

professionals. Estem al programa punt CAT de la Generalitat i la Diputació i intentem 

fer-ne molts. Encara que sigui estrany, la COVID ens ha anat bé per parar una mica 

perquè portàvem quatre anys de molta intensitat. Ens hem gastat mig milió d'€ per 

remodelar la planta baixa de l'edifici, que és la sala d'espectacles. Ara estem buscant 

per remodelar la planta de dalt que també s'ha de fer. 

 

- BP: en quin punt es trobava l'entitat abans de la COVID? Us trobàveu en un bon 

estat de salut? 

 - JM: la COVID ens ha agafat amb bon estat de salut. Per poder fer aquest tipus d'obres 

que vam fer... El 2016 quan vam entrar només es programaven el diumenge balls de 

saló per quaranta o cinquanta persones i ara hem canviat tota l'estructura de 

programació. Vulguis o no vulguis hem hagut de començar casi de zero, que vol dir crear 

públics, crear públics nous i tot això és complicat...  

Però ens trobàvem amb bon estat de salut. La COVID no ens ha afectat gaire 

econòmicament encara que sembli estrany perquè nosaltres en totes les activitats que 

fèiem i deixàvem diners. Com que suposo que tindrem les mateixes subvencions, el 

moment que deixes de perdre diners fent espectacles... Tenim una tenim quatre potes 
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que ens serveixen molt per sostenir l'entitat que són per un costat els socis ja que hem 

passat de 120 socis a vora 300 en aquests quatre anys, això és una quota important 

econòmica. L'altra pota important és que hem creat la figura del patrocinador a canvi 

d'entrades per poder potenciar els nous públics, els donàvem invitacions a canvi de 

patrocini dels comerços i indústries del poble. Una altra part venia de les subvencions, 

tant de l'Ajuntament (que al programar més ens han augmentat les subvencions), de la 

Generalitat i la Diputació.  

  

- BP: com us ha afectat socialment la pandèmia des del punt de vista de l'activitat? 

- JM: des del punt de vista de l'activitat el problema és que hem hagut de parar com tots 

els ateneus, hem hagut de parar completament totes les activitats i ara estem estudiant 

a veure com podem tornar a obrir. El problema és que ara sembla que s'obri una mica 

la cosa i puguis començar a programar, només pots ocupar un terç de l'aforament. A 

més, un altre problema nostre és que l'estiu mai programàvem ningú perquè aquí al 

poble no hi queda gent. No fèiem activitats. Ara que comença a obrir-se la cosa és quan 

nosaltres no programem normalment.  

Segurament farem la primera representació, el primer espectacle cap allà finals del mes 

de setembre, primers d'octubre, que és quan entrem sempre normalment i esperem que 

tot això hagi canviat a millor.  

- BP: econòmicament com us ha afectat la COVID?  

- JM: per ser sincers no ens ha afectat i no ens afectarà. Creiem que les quotes de socis 

casi, casi, sinó el 100%, segurament el 95% o més es cobraran. Les dels patrocinadors 

les vam cobrar al febrer i al març va venir la patacada. Vull dir que per aquest any tenim 

solucionat i a més han sortit algunes subvencions extres de la Generalitat per despeses 

estructurals de les entitats. Són 5.000€ però tot ajuda. I les de l'Ajuntament també es 

continuaran mantenint.  



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 108 

  

Per tant, ho vull dir amb la boca petita no n'hem sortit perjudicats. Una altra cosa és el 

problema és el sentit de l'entitat. Una entitat com la nostra ha de fer coses i treballar per 

la cohesió social del poble i això se n'ha anat enlaire desgraciadament per a tothom. 

L'única cosa que hem pogut fer és un concurs de microtextos teatrals, que ens ha 

semblat oportú fer-lo ara perquè la gent tancada té temps d'escriure. Llavors vam posar 

en marxa aquest concurs. 

 

- BP: la vostra estructura està basada en el voluntariat?  

- JM: sí. Els únics que estan treballant en nòmina són els professors de l'escola, tant de 

dansa com de teatre, com de cant. Aquests estan en nòmina o són autònoms, són els 

únics treballadors. La junta és completament voluntària com tots els ateneus.  

 

- BP: els professors han quedat parats?  

- JM: sí, sí. Aquests professors alguns han seguit cobrant casi tots perquè tampoc no 

són gaires. Hem fet esforços perquè puguin cobrar fins al mes de juny.  

 

- BP: quins efectes positius d'aquesta situació? Què en podrem treure?  

- JM: és una capsa tancada saber com anirà la gent perquè hi ha fortaleses i debilitats 

que sortiran d'aquesta pandèmia. Segurament penso que les fortaleses serà que la gent 

intentarà s'enfortirà . Que s'enforteixi el treballar en equip i això sí, col·laborar més amb 

entitats. Al final la seva raó de ser és treballar perquè la gent li arribi la cultura i perquè 

estigui més cohesionada la societat, en aquest cas el nostre poble. 

 

Per l'altre costat tenim la por de com que la gent, és clar té certes pors... De dir ostres: 

"jo m'he de tornar a posar allà"? Aquesta resposta no la sabrem fins que comencem a 
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l'octubre a veure com respon la gent i si pesa més la por o les ganes de tornar a engegar 

la màquina. 

 

- BP: quines peticions a nivell social i de l'administració faríeu per poder superar 

aquesta situació? 

- JM: suposo que tots mirem molt l'administració i l'administració suposo que al final dirà: 

bé, jo tinc el que tinc... Jo penso que ens haurem de reinventar una mica des de les 

entitats. També hem de pensar que, vull ser optimista, que això és un aturada temporal, 

no és una aturada per sempre. Que passats aquests mesos vindrà la normalitat una 

altra vegada, la nova o la que sigui. Jo penso que hauria de ser millor, una millor 

normalitat i que la gent s'impliqui més amb les entitats i col·laborés més. Al final és per 

la gent. 

 

- BP: en quin sentit us heu de reinventar?  

- JM: al començament segurament ens tocarà fer coses. M'imagino que potser haurem 

de fer alguna obra de teatre... Ja ho fèiem perquè estàvem fent coses de microteatre... 

De vegades sortíem de l'espai de l'entitat, buscàvem cases singulars o coses d'aquestes 

que les haurem de potenciar segurament per seguir les normes que ens dictaran. No sé 

si serà per molt temps, esperem que no.  

 

- BP: existirà la possibilitat de tenir por a l'hora de tornar al teatre. Si la gent té por 

a l'hora de fer dansa o teatre, com creus que podríem superar aquesta por a nivell 

social? 

- JM: avui per exemple, que era el primer dia que obrien les escoles, passes per les 

escoles de Calaf i m'he quedat tot sorprès, perquè em sembla que hi devia haver anat 

només el 5 o el 10% de l'alumnat. Si això passa també amb les entitats estem ben 



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 110 

  

arreglats i si la gent té tanta por... Totes les campanyes que vinguin donades 

institucionalment perquè la gent no tingui por i torni a entrar... Però per moltes 

campanyes que facin, si la gent té por no hi podrem fer res. 

  

- BP: com plantegeu els casals d'estiu d'aquest any? La gent els demana? 

- JM: tenim pendent una videoconferència amb l'Ajuntament. Ells ens diuen que per ells 

no en farien. Nosaltres ho teníem tot preparat perquè tampoc no sabíem com aniria la 

cosa... I no sabíem a quina fase estaríem i quines coses ens permetria. Vam dir, bé, 

tinguem-ho tot preparat. Tenim els quatre monitors i monitores que ens feien el casal 

d'estiu, que era un estiu de pel·lícula... Fem una pel·lícula i aquest any volíem introduir-

hi la dansa i fer una mica de pel·lícula en diferents llocs del poble... Perquè ens deien 

que estaríem més bé a l'exterior que a l'interior.  

Ho teníem pensat així, però l'Ajuntament diu que no obrirà les piscines i que no fem 

casals d'estiu. És clar, tampoc podem lluitar contra l'Ajuntament. És una cosa que 

segurament per desgràcia no ho farem. 

 

- BP: suposo que això sí que afecta laboralment i econòmicament als monitors, 

oi?  

- JM: sí, ho saben que els vam dir des de bon començament que no teníem la seguretat 

de poder-ho fer i que si no ho fèiem que... Ells també tenen certes pors, perquè és clar 

et posen una sèrie de normativa que t'envien i llavor cal complir-la. També veuen 

dificultats a poder-la complir. I és clar tothom té por.  

És difícil complir-ho tot perquè els casals, de distàncies... És impossible, la canalla 

busquen els mestres, vull dir que no pots mantenir la distància. Si ho vols fer, ho fas 

sota la teva responsabilitat... Quan veus aquestes coses que hi ha denúncies per aquí i 

per allà també et fa por. I bé, lògicament sortiran perjudicats els monitors i la canalla, 

que molts mares i pares ho esperàvem perquè també els dona una certa llibertat. 
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- BP: com plantegeu a mig termini l'activitat? Heu començat a treballar amb la 

programació del nou curs? 

 - JM: sí, nosaltres tenim la programació més o menys feta. Vol dir que ja està 

programada, normalment anem amb molt el temps perquè si no trobes les coses que 

vols i per exemple la programació de setembre a desembre, ja està feta. Faltava lligar 

quatre coses que ara hem tingut temps de lligar-les.   

 

- BP: en el cas que no es puguin fer activitats, que tornem a viure una situació 

com la que hem viscut, els afectats de nou serien els monitors i monitores... 

- JM: sí, alguns de dansa, alguns uns cursos de dansa han continuat fent classes per 

streaming, han pogut continuar. També alguns de cant, que han fet classes més 

personals i no les hem cobrat perquè de moment ens ha semblat que era un servei que 

havíem de donar però sense cobrar. 

I cap a la tardor si ens tornem a trobar amb un rebrot d'aquests que ens amenacen que 

hi haurà, que uns diuen que sí els altres que no... És clar si hem de tornar ho a 

suspendre, haurem de tornar a suspendre, cosa que al final els perjudicats sempre són 

els artistes. Nosaltres com a entitat sobreviurem, això és claríssim. Però bé, tot i que 

tenim préstecs hipotecaris i coses per anar pagant... Suposo que la massa social ho 

entén i anirà col·laborant amb això. 

Aquests dies estem pensant que perquè els espectacles es puguin arribar a fer i puguin 

sortir els números per a tothom, fer dues sessions. Com que ara s'hauran de preassignar 

localitats i deixar espai, seria una bona solució. Si tenim la sessió de nit plena, fer una 

sessió de tarda sempre que els artistes hi estiguin d'acord. Ja que estan aquí, potser 

pagant una mica més tindran dues sessions.  
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També pot anar bé per les subvencions de la Generalitat i Diputació. Són més 

generoses  si fas més d'una funció. Potser juguem amb això. Com que els espectacles 

molts ara avui dia ronden els 60 70 minuts només, potser hi ha la possibilitat de fer ne 

dues sessions. Jo crec que els artistes suposo que ho poden fer. 
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Patronat de La Catequística de Figueres 

 

- Bernat Picornell (BP): quin tipus d'entitat sou i quina activitat feu? Quina 

estructura de socis i estructura laboral teniu? 

- Lluís Illa (LI): nosaltres tenim un administratiu i una dona que està contractada que 

ens fa la neteja. Aquests són els treballadors fixes que tenim. 

Tenim dues sales de teatre, una de més petita i una de més grossa i llavors tenim una 

empresa que cuida la taquilla i del control de sala. 

Tenim diferents tipus de socis, els socis històrics i els socis joves. Pel que fa a 

les categories de socis tenim els familiars i els individuals. Els familiars són els d'una 

unitat familiar i tenen tots els drets habituals excepte el votar en assemblea. D'individuals 

en tenim pocs: vam crear la categoria fa tres o quatre anys i ho vam fer per a joves però 

en tenim més aviat pocs, la majoria són familiars. Així doncs, entre socis beneficiaris i 

socis titulars familiars tenim unes nou centes persones.  

 

- BP: com estàveu de salut abans que arribés la pandèmia i la crisi? 

- LI: bé, molt bé. Nosaltres som una entitat que funciona, amb moltes activitat, fem 

cinema, teatre, titelles, cinema clàssic, cinema infantil... Ara havíem de fer, però el vam 

ajornar, un cicle de cinema religiós amb dues pel·lícules de religió, que ens ho va 

demanar una parròquia d'aquí Figueres. 

Hem encetat aquesta temporada uns concerts a la sala petita de 66 butaques de 

capacitat (el cicle es diu "cicle de 66 butaques") i ens funciona molt bé amb cantautors 

de força qualitat.  
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- BP: com heu viscut a nivell social aquesta crisi? 

- LI: ho hem parat absolutament tot. Ara comencem a revifar. Vam fer molt poquetes 

coses, algunes amb streaming, vam passar alguna obra de la nostra companyia de 

teatre que és una secció de l'ateneu. Hem publicitat a la pàgina web alguna obra 

gravada. Però vaja, de fet ara dilluns comencem una conferència... Comencem a fer 

conferències que les fem a la sala petita amb 18-20 persones i ho farem per 

Youtube. Estem preparant això, tenim tres conferències preparades.  

Després farem bé també retransmissions d'òpera i ara organitzem l'òpera a la fresca 

que organitza el Liceu. Sempre ho havíem organitzat nosaltres però aquest any 

l'ajuntament ens va dir que hi col·laboraria més perquè seríem la prova pilot per 

organitzar-ho amb el mateix format a altres llocs i altres places. 

 

- BP: econòmicament com us ha afectat la crisi? 

- LI: econòmicament ens afecta relativament. És clar, què ha passat aquí? El que ha 

passat és que no hem ingressat entrades però és clar, tampoc hi ha hagut despeses. 

Els actes que s'havien de fer s'han aplaçat o s'han suspès directament.  

Figueres és bastant turístic però el mes d'agost pràcticament no teníem activitat. 

Nosaltres aprofitàvem per tancar el mes d'agost i llavors aquest any com que, 

primerament el turisme serà poc, després molta gent que marxava potser aquest any no 

marxarà tant... Llavors dèiem de continuar fent alguna activitat el mes d'agost. Però és 

clar això vol dir que cal fer activitats que no estaven programades i cal fer una 

reestructuració del pressupost. Però sí, podria haver sigut pitjor. 

No ens sobra res però econòmicament estem bé. No tenim deutes i anem tirant. Els 

pressupostos són molt ajustats i anem fent. Llavors, la dona de fer feines, és poc perquè 

ve poques hores a la setmana, és a dir no es gaire. I l'administratiu ha estat treballant 

des de casa seva. I hem anat aprofitant per fer coses. No els hem hagut de posar amb 

ERTO i hem pogut subsistir sense gaire patiment. 
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- BP: Els actors, però, s'han vist afectats? 

- LI: nosaltres teníem, crec recordar, dos espectacles de titelles que els hem passat el 

mes d'octubre i novembre, els hem reprogramat. Després teníem una obra de teatre que 

l'hem reprogramada pel mes de novembre. 

El mes de març havíem començat a plantejar la tardor però encara no la teníem tancada. 

Llavors ha sigut bastant fàcil tornar-lo a programar al setembre, octubre o 

novembre. Aleshores, teníem pel·lícules programades i les pel·lícules no les hem fet 

servir. Els reprogramarem però no les havíem pagat encara.  

 

- BP: quins aspectes positius crec que podem treure de l'actual situació? 

- LI: No ho sé, jo crec que informàticament cada vegada penso més que en aquest país 

les coses no funcionen bé no funcionen informàticament. Jo sempre dic volem fer anar 

un Fórmula 1 amb una pista forestal. Hi hauria d'haver sistemes més àgils. Per exemple, 

als tribunals de justícia les connexions informàtiques no funcionen, contínuament estan 

penjades... Però és que jo crec que hi ha alguna cosa que no funciona. Caldria que els 

canals de comunicació siguin més fluids.  

A veure, nosaltres sempre hem sigut bastant oberts i ja oferíem conferències amb 

streaming des de fa un parell o tres anys. La primera experiència no va acabar 

funcionar... Ara potser serà una oportunitat que totes les conferències que es facin es 

puguin penjar.  

 

- BP: espereu una davallada públic en els propers mesos? 

 - LI: Ja et dic que nosaltres a partir del mes de maig ja no programàvem gaire res. 

També fèiem cada dijous el cinema a la fresca.  A una plaça de davant de l'entitat hi fem 

activitats d'estiu però ja t'he dit que nosaltres no érem massa actius a l'estiu. 



 

 

La crisi de la COVID-19 en entitats ateneístiques  Juny de 2020  Pàg. 116 

  

- BP: si aquesta situació de confinament s'estén a la tardor, com afectarà? Heu fet 

una mica de previsió en aquest sentit? 

-LI: home, llavors ja sí. Fatal. No hem fet previsió, ara estem preocupats de com 

organitzem l'estiu i no n'hem fet previsió. A més jo sóc bastant optimista i crec que no 

passarà res a la tardor. Potser hi haurà uns petits brots però esperem que els nostres 

polítics es creguin els nostres científics i que bé, es localitzin. Em fa l'efecte que seran 

focus però no serà el que ha sigut ara. 

 

- BP: malgrat això, si a la tardor ens tornessin a confinar durant dos mesos, com 

afectaria econòmicament? Ho faria de forma molt grossa? 

- LI: ara bé, si passés... Els artistes que hem reprogramat, què fem amb ells? Els tornem 

a reprogramar? Almenys moralment tenim un vincle amb ells. No sé què hauríem de fer. 

El públic s'hauria acabat, aquí entraríem dins una crisi profunda. Potser hi hauria gent 

que es donaria de baixa de l'entitat. El nostre rebut de soci és molt barat però quan veus 

que vas malament sí que pot ser de les primeres coses a la que es donin de baixa. Els 

nostres socis familiars paguen 35€ l'any i 25€ l'any l'individual... És a dir, són quotes 

molt ben suportables.  

De moment no hem tingut baixes, només les normals. Tingues en compte que nosaltres 

passem els rebuts el mes de gener i llavors la gent ja ha pagat. Normalment solen venir 

baixes quan els passes el rebut, quan se n'adonen si ho utilitzen o no, si en tenen ganes 

o no... Però no, no ho hem notat. 

 

- BP: a vosaltres aquest primer cop no us ha afectat però quina creieu que hauria 

de ser la resposta de l'administració per salvar la cultura per aquells que sí que 

ho han notat? 

- LI: jo suposo que al menys una ajuda... Ara ja hi ha ajudes i l'hem demanada. Hi ha 

hagut una subvenció de caràcter estructural, per pagar llum, lloguer... En el nostre cas 
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som propietaris i no paguem lloguer però sí les nòmines. Jo suposo que hauria d'anar 

una ajuda per aquí. 

Jo crec que una entitat cultural es pot permetre el luxe d'estar un temps inactiva. Mentre 

es puguin cobrir les despeses estructurals, al gener ja ens tornaríem a activar. La nostra 

entitat només té dos assalariats i la resta som tots personal voluntari. Normalment ens 

reuníem una vegada al mes i aquests mesos ens hem reunit pràcticament cada setmana 

per videoconferència i hem anat solucionant els problemes. 

 

- BP: ha sigut una bona experiència per la Junta des del punt de vista que us heu 

pogut reunir per videoconferència i anar resolent el que anava sortint? 

- LI: sí, però ja et dic que  els sistemes de videoconferència... Han de millorar. És això, 

no és un sistema fluid. 


