Carta dirigida a tots els presidents dels partits polítics que han donat suport a la
convocatòria de la consulta sobre el futur a Catalunya.
Benvolguts Presidents,
Ens dirigim a vostès davant de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya del
proper 25 de novembre.
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya, entitat que aglutina la major part d’ateneus i
entitats culturals de base associativa del país, hem apostat sempre per la cultura associativa de
base, vertebradora de l’estima envers un país i una llengua, a través dels valors que hem
transmès generació rere generació: el respecte, la igualtat, el civisme, la democràcia i la
solidaritat, i ara volem manifestar el nostre suport en les resolucions aprovades a la darrera
sessió del Parlament de Catalunya, especialment la de convocar una consulta sobre el futur de
Catalunya.
Catalunya, a partir del lliure exercici del dret a decidir per part de la seva ciutadania, necessita
poder optar a tenir estructures d’Estat i considerem que ha arribat el moment d’exigir-nos-les.
La ciutadania i les entitats les necessitem tant per al nostre present com per al nostre futur, no
podem fer marxa enrere, ja no és únicament el nostre dret és també el nostre deure. El suport
popular demostrat el passat Onze de setembre legitima a anar en aquesta direcció.
Ens trobem en un marc de temps difícils per a Catalunya i per als seus ciutadans, i és ara quan
ens cal unir esforços, més que mai, per aconseguir aportar actius socials i culturals que
permetin oferir valors presents i vertebrar un futur en què la societat civil tingui molt a dir i molt
a fer.
En aquest context, els ateneus volem posar a disposició del país la nostra experiència, les
nostres infraestructures i el potencial humà dels qui en formem part.
Volem garantir el manteniment i la difusió de la cultura catalana, la tradicional i la
contemporània; la promoció de l’esbarjo recreatiu i educatiu; la formació de la persona;
l’activitat esportiva i de lleure; els espais de convivència i arrelament; el foment del voluntariat,
del treball comunitari i en xarxa; el recolzament a les arts en totes les seves disciplines i
l’impuls de l’ocupació i de la inserció, entre altres. En definitiva, un moviment ateneístic que
s’ofereix al país que representa: una Catalunya forta, emprenedora, oberta i no excloent, que té
el seu potencial en la base humana que l’aglutina i que li dóna força.
Els ateneus, doncs, apostem per treballar plegats per aquest objectiu, com ho hem fet sempre,
col·laborant amb les administracions i els actius culturals del país, per garantir un treball comú
que ens permeti projectar un futur millor.

Som entitats amb més de 150 anys d’història vinculades amb la cultura popular i referents de la
societat catalana que, en els diferents moments històrics que hem viscut, hem procurat estar al
costat de la seva gent, escoltar el batec del poble i actuar en conseqüència assumint també
riscos. Som associacions, i com Catalunya, el nostre capital humà abasta milers de persones
d’edats, orígens i interessos diversos, que compartim l’estima per una cultura, una llengua i un
país que, sense cap mena de dubte, té la força en la seva gent.
Us oferim el nostre recolzament en tot allò que sigui necessari per aconseguir els objectius del
full de ruta que, ara sí, ha d’anar només en una única direcció. De la mateixa manera que us
demanem que des del nou Parlament defenseu els nostres interessos i anhels per garantir una
societat civil forta, compromesa amb el país, orgullosa i que compti amb el suport dels
representants de la màxima institució de Catalunya.
Força i endavant!
Atentament,

Salvador Casals
President
Barcelona, 11 d’octubre de 2012

