MANIFEST DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA A FAVOR DE LA CELEBRACIÓ DEL
REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2017
Els ateneus i casals són, des de fa dos segles, escoles de democràcia i llibertat als barris i
municipis catalans. Ateneus, casals, casinos, orfeons, foments i altres denominacions són un
llegat identitari vigent que ha contribuït a la socialització i culturització de diverses
generacions i estrats socials del país. Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya, que
aglutina 170 entitats, entenem que l’associacionisme català ha esdevingut una peça clau en la
transformació de la societat catalana. Aquestes associacions han estat bressol de debats
culturals i polítics que han originat moviments socials, lluites i, fins i tot, institucions
democràtiques que actualment regeixen la nostra vida política. Els ateneus fomenten el
pensament crític i l’enriquiment personal i relacional, que contribueix a generar una societat
més lliure. Els ateneus són espais que propulsen tertúlies, xerrades, conferències, pràctiques
esportives, arts escèniques i un llarg etcètera amb una voluntat cohesionadora d’un col·lectiu
i d’un territori. Des del respecte a la diversitat i divergència d’opinions i sentirs, els ateneus
acullen activitats on les persones associades expressen, a diari, les seves llibertats. Aquesta
és una pràctica inherent i quotidiana, que no és fruit de la casualitat, sinó de la voluntat de
decidir des de l’assemblearisme com a sistema d’organització. És l’assemblea de persones
associades qui té el poder decisori per definir l’entitat. A títol individual, les associades es
pronuncien, consensuen i decideixen pel bé col·lectiu.
Tant o més important que el pensament o organització política que regeix una societat, ho és
la implicació mateixa de la ciutadania en el futur col·lectiu.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. Exercir la llibertat d’expressar la consciència nacional i la voluntat
d’autogovern del poble de Catalunya és un dret que la història ens ha ensenyat a blindar.
Catalunya ha hagut de lluitar pel seu reconeixement com a nació des de fa segles, suportant
conflictes bèl·lics, censura i repressió.
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya defensem que la celebració del referèndum
oficial i vinculant sobre la independència de Catalunya, el proper 1 d’octubre del 2017, és
legal i legítima, en tant que el principi democràtic s’estableix com a estructurador del sistema
polític i jurídic d’un país. Les urnes són les eines fonamentals d’un procediment democràtic,
el del dret a decidir, que ha canalitzat el dret a evolucionar de les societats. Com gran part de
la ciutadania catalana, els ateneus reclamem el reconeixement de Catalunya com a nació al
món i com a espai democràtic de decisió, al marge de la relació que decideixi tenir amb
Espanya.

El moviment ateneista aposta per normalitzar aquest procediment democràtic – i tots els que
puguin esdevenir– en el nostre dia a dia, desacomplexadament, com a mecanisme habitual i
vinculant en la presa de decisions sobre qüestions que afecten als barris, municipis i al país.
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