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Parlament de comiat president 

Salvador Casals Romagosa 

 

 

Amics, 

 

Aquesta és la darrera vegada que m’adreço a vosaltres com a 

president de la Federació d’Ateneus de Catalunya i vull utilitzar 

precisament aquesta fórmula per resumir la relació que m’uneix 

amb molts de vosaltres.  

Vuit anys al capdavant de la Federació m’han servit per a moltes 

coses, però sobretot m’han servit per fer amics.  

Amics dels que he après molt, amics amb els que hem treballat 

plegats, amics amb els que he lluitat per salvar o per donar suport a 

Ateneus que han demanat la nostra ajuda. Amics amb els que hem 

rigut i també hem patit. Amics amb els que hem viatjat per conèixer 

els Ateneus de moltes altres regions i sobretot amics amb els que 

hem compartit. 

Ho pensava ahir al migdia mentre tornava al Penedès després de la 

darrera reunió que vaig tenir a Barcelona amb el Jordi, el gerent de 

la Federació. 

Amb el Jordi vam ser companys de junta amb la presidència d’en 

Pere Joan Pujol i just coincidint amb el canvi de presidència, va 

assumir la gerència de la Federació.  

Vull remarcar que la Federació és avui el que és gràcies al Jordi i a 

l’equip de professionals que hem tingut al capdavant de l’entitat tots 

aquests anys. Són ells els que atenen els vostres dubtes quan us 

adreceu a nosaltres. Són ells els que treballen per idear nous 

projectes, per treballar noves línies d’ajuda, per fer convenis que 

puguin afavorir els Ateneus…. Ells són els que aixequen cada dia la 

persiana de la Federació.  
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I precisament per això el primer agraïment del meu parlament vull 

que sigui per a ells. 

Per al Jordi Casassas com a gerent 

Per l’Helena Picó, al servei dels socis 

Per l’Oriol Jordan, des de comunicació 

Per la Marta Olivella, des de secretaria 

Per la Milena Duch, a l’organització del Congrés i al projecte jove 

Per al Xavier Esterri, a la delegació de ponent 

Per al Francesc Fortuño, a la delegació de Tarragona 

Per la Jordina Granados, a la delegació de Girona 

Per la Lali Barenys, al capdavant del projecte XTAC  

I com no, per l’Alfons Tiñena, a la delegació de Barcelona, a l’equip  

d’estratègia i com amb el Jordi, en innumerables fronts de treball. 

  

A tots, moltes gràcies. 

 

I moltes gràcies també a la junta que m’ha acompanyat en aquests 

darrers anys: 

L’Anna Pruneda, la Núria Font, el Ricard Julià, el Fèlix Puig, el 

Miquel Alzina, el Serafin Castaño el Carlos Pablos ..  O els que ja 

no estan a la junta però que també n’han format part: l’Esteve 

Camps, el Pere Solà, la Carme Mateu, l’Enric Tricaz o l’Hèctor Fort.  

Alguns de vosaltres us quedeu per fer suport al nou equip que des 

d’avui comanarà aquest vaixell, d’altres us agafeu un merescut 

descans per continuar treballant dia a dia al capdavant de les 

vostres respectives entitats. 

Sense vosaltres, tot això tampoc no hagués tirat endavant. 

 

També vull agrair a la meva entitat, el Casal de Vilafranca, les 

facilitats de tots aquests anys per poder compatibilitzar les 

obligacions del càrrec de president de la Federació, amb les 

tasques laborals de la gerència del Casal. Sense aquesta 

disponibilitat per poder assistir a totes les reunions que han calgut o 
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per fer les gestions necessàries en relació a la Federació, difícilment 

haguéssim assolit la visibilitat i representació del col·lectiu cultural, 

que ara tenim.    

 

I deixeu-me també agrair a les famílies per suportar amb paciència 

les nostres absències. Han estat moltes hores de dedicació a la 

Federació, ja sigui  a Barcelona o estant al costat dels ateneus 

d’arreu del país, en tots aquests anys.  

Com alguns de vosaltres sabreu, familiarment a casa hem passat 

uns mesos uns mica complicats, i és aleshores (quan aquest suport 

trontolla) quan t’adones de la feina que es fa també des del segon 

pla- El que fan totes les famílies per tal que molts de vosaltres 

sigueu avui aquí o dediqueu un bon grapat d’hores a les vostres 

entitats. 

……………………. 

Aquest és el final d’un comiat, que de fet,  ja fa 4 mesos que dura.  

A la darrera edició dels premis Ateneus que vam celebrar al 

desembre, sembla com si s’hagués engegat un compte enrere en el 

que s’han anat succeint els esdeveniments.  

El colofó, ha estat la concessió del Premi Nacional de Cultura a  la 

Federació. Una distinció que culmina el reconeixement que 

institucions i entitats del país han fet en aquests darrers anys a la 

tasca dels Ateneus, i que se suma a la Creu de Sant Jordi que 

rebíem l’any 2014.  

Tots ells són el reconeixement que ens indica que l’aposta que vam 

fer l’any 2011 per començar a caminar sols i per reivindicar la veu 

pròpia dels Ateneus dins la cultura catalana va ser un encert i ha 

donat els seus fruits. 

Al llarg de tots aquests anys, i segurament m’ho heu sentit dir en 

més d’una ocasió, l’estratègia de la federació s’ha centrat en quatre 

grans objectius; donar visibilitat a les nostres entitats, oferir serveis 

adequats a les necessitats de tots els ateneus, defensar els nostres 

interessos com a col·lectiu i fomentar el treball en xarxa.  
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No faré us repàs minuciós de la feina feta durant vuit anys en 

cadascun d’aquests àmbits. N’hem fet molta i a cada assemblea us 

els hem explicat, els hem compartit i ens heu donat tot el suport per 

seguir-hi treballant i per fer créixer la Federació.  

Per fer-los possibles hem comptat amb professionals com la Patricia 

Julià, el Roger Santiago o el Javier Gómez, que ens han ajudat a 

construir una estructura de serveis sòlida i eficient. O amics a les 

institucions com l’Antoni Herrera, el Josep Maria Civis, l’Àngels 

Blasco, el Josep Rafecas, el Bernat Valls, la Marta Vilalta, el Carles 

Sala o molt especialment l’enyorat Lluis Puig, que no només ens va 

donar suport des de les respectives responsabilitats, sinó que ens 

va ajudar a créixer fent millors projectes, i mostrant-nos que érem 

una peça clau per entendre la realitat cultural del nostre país, però 

que sobretot, som imprescindibles per la Catalunya que tots 

somiem. 

..................... 

I per acabar ... 

Des de fa dies  (i avui mateix) molta gent m’ha preguntat ..i què 

faràs ara? O també ... Ho trobaràs a faltar! 

Diuen al Nepal que “el deixar anar” és la capacitat per veure amb 

claredat i per no involucrar-se.  

Crec que és una màxima que neix de la saviesa popular i que em 

sembla que no em serà gens difícil d’aplicar. 

Deixo anar content, perquè veig clarament que aquesta entitat 

compta amb tota la saviesa que li han donat els anys i les persones 

que n’han format part. Amb el reconeixement de les institucions del 

país que ens han fet costat i ens han acompanyat per ser on som 

avui i amb el suport de tots els Ateneus que formen part de la 

Federació.  

I sobretot sé que la junta que queda a partir d’avui al capdavant de 

la Federació continuarà treballant com fins ara per fer créixer encara 

més aquesta entitat i per fer costat a tots i cadascun dels Ateneus 

d’aquest país. 
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Tenen les claus de futur per assolir l’èxit: il·lusió, talent i projecte.  

Pep, Carme, Emma, Marcel, Josep Maria, Pilar, Oriol, Ricard, 

Carlos, esteve. 

 

Molta sort i molts encerts................ 

 

i a tots vosaltres... moltes gràcies per la confiança de tots aquests 

anys. Ha estat un orgull immens poder-vos representar. 

 

 

 

 

 

 

 

Premià de Dalt, 4 de maig de 2019 


