Declaració de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant les noves mesures
anunciades el dia 30 d'octubre del 2020
La Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es modifiquen i es
prorroguen mesures per la contenció de la pandèmia de la Covid-19, estableixen un enduriment
en les restriccions de la mobilitat de la ciutadania i, en especial, de la vida social del país.
Estem vivint una situació excepcional i molt greu i cal la implicació de tothom per reduir la
propagació d'aquesta pandèmia.
Davant d'aquesta situació manifestem:
1. La cultura en general i l'activitat dels ateneus, en particular, som un sector segur i fa
temps que apliquem les màximes mesures de seguretat segons les
directrius sanitàries i els protocols aprovats pel Procicat.
2. Les decisions que han de prendre les autoritats sanitàries i el govern no són gens
fàcils i, malgrat no ens agradin, entenem que van orientades a reduir al màxim la
mobilitat de la ciutadania per evitar el propagament i reduir al màxim el temps de les
restriccions.
Per això demanem que:
1. Les administracions han d'ajudar econòmicament al teixit associatiu cultural per
garantir la continuïtat de la tasca que desenvolupen arreu del territori.Que aquesta
ajuda sigui el més eficient possible per no malmetre, encara més, la perjudicada
economia de les entitats.
2. Les administracions han d'ajornar, bonificar o reduir els impostos que graven sobre
aquestes entitats.
3. Les mesures que s'hagin de prendre en un futur siguin informades, consultades i
consensuades amb suficient temps amb el col·lectiu implicat per poder prendre i
planificar les accions oportunes amb l'objectiu de reduir el màxim l'impacte a la
societat i a les entitats.
4. L'associacionisme cultural, un cop més, sigui motor de la responsabilitat individual i
col·lectiva i ajudem, amb les nostres accions, a reduir el contagi del Covid-19.
5. La ciutadania i, en especial els nostres associats, continuïn donant suport a la seva
entitat participant en aquelles activitats que es puguin portar a terme de forma
telemàtica.
Aquesta declaració ha estat aprovada a l'assemblea general de socis de la Federació
d'Ateneus de Catalunya celebrada telemàticament el dissabte 31 d'octubre de 2020.

