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Tres consideracions, per començar. 
 

1. Tot el que proposo en aquest text és fruït de l’experiència. No parlo des 
d’una posició teòrica, sinó més aviat el contrari: a partir de l’experiència 

pràctica miro d’extreure idees i conceptualitzar-les per tal que siguin 
útils per als qui s’enfrontin a la tasca de gestionar un projecte cultural 
des de l’acció associativa. També per aquesta raó, puc assegurar que tot 

el que predico, amb matisos i les adaptacions que calgui als casos 
particulars, és possible fer-ho. 

 
2. Ara be, seguir les propostes que faig aquí, simplement, no és garantia 

d’èxit. La cultura és una cosa estranya, que no funciona amb fórmules 

magistrals. O no només. Hi ha un seguit d’ingredients necessaris en tot 
projecte que no es poden implantar de forma teòrica, que només els 

poden aportar els seus protagonistes. A tot el que proposo cal afegir-hi 
molt “carinyo”, entusiasme, convenciment, il·lusió. Intangibles que, per 
molt que s’expliquin, no es poden ensenyar. O formen part del projecte, 

o són en la seva arrel, o difícilment es poden assolir. En qualsevol cas, si 
bé és cert que totes les propostes que faig no són garantia d’èxit, sí que 

afirmo que no hi ha projecte que tingui un èxit sostingut i amb cert grau 
de permanència en el temps, que no hagi aplicat, en termes generals, 
totes les propostes que exposaré avui. Així doncs, les meves propostes 

d’avui no són garantia d’èxit, però són condició necessària d’èxit. 
 

3. Tot el que proposaré en aquesta xerrada es pot fer sense diners. O bé 
sense més diners dels que ja teniu. És probable que això mateix que us 
proposaré, fet amb diners, donés resultat amb més facilitat i potser fins i 

tot amb més eficàcia. Però es pot arribar a fer amb molt pocs recursos 
econòmics. Dues idees cal tenir en compte per entendre-ho: 

 

a. Us parlaré sobretot de criteris. Perquè fem les coses? Amb quin 
objectiu? Les decisions han de respondre a un criteri construït a 

partir dels nostres objectius com a entitat.  
 

b. Interessa sobretot el “com”. Més que no pas el “què”. Si ens fixem 

en el “com”, a la llarga tindrem èxit, encara que inicialment ens 
costi o sembli que no hi acabem d’arribar mai. Si només ens fixem 

en el “què” és possible obtenir èxits immediats i fins i tot fàcils. 
Però no duradors.  
 



Condicions necessàries per a l’èxit del projecte  
 

 
1. Ens cal un projecte.  

 
Una filosofia, un estil, una missió. 
Uns objectius ben explicitats. Públics i exhibits amb insistència. 

Una idea general que doni sentit a tot el que fem.  
Cada acció, cada activitat, cada missatge ha de tenir sentit dintre del 

nostre projecte.  
Quan algú tingui notícia del nostre projecte ha de saber de què va 

ràpidament. En les nostres activitats s’hi ha de veure una linia, una 
intencionalitat. Tota la nostra actuació ha de ser coherent amb el 
projecte que volem generar. 

Hem d’evitar l’activisme perquè sí. Fer coses per fer-les. Per tenir gent. 
Per tenir volum.  

 
És cert que existeix una idea genèrica del que és o ha de ser un Ateneu, 
i quatre línies generals que identifiquen la majoria. Però no n’hi ha dos 

d’iguals. I malament rai si s’assemblen massa. Han de tenir personalitat 
pròpia, diferenciada i aclaridora.  

 
Exemples de missió genèrica aplicables a un Ateneu: 
 

- Innovació o recuperació de la tradició 
- Música, teatre o arts visuals 

- Busca l’excel·lència o la difusió cultural genèrica 
- Posa l’accent en la formació o en l’exhibició d’espectacles 
- Un fet o tradició històrics que en defineixi l’essència 

- La singularitat d’un edifici o d’un esdeveniment 
- Una biblioteca o un club esportiu 

- La integració intercultural o les relacions internacionals 
- ... 
- ... 

 
Com sabrem si el nostre projecte està tenint èxit o no? En preguntar-

nos, després d’actuar, si hem aconseguit allò que perseguíem i que 
havíem descrit en el projecte. Si no hi ha projecte dir que la nostra 
entitat funciona és una banalitat. No té sentit. 

 
 

2. Credibilitat. 
 

Ens hem de creure el projecte i ho hem de transmetre.  

Ens cal actitud. Hem de ser una mica xulos. 
 

Cal desterrar idees i expressions com: 
 “Fem el que podem” 

“Som modestos” 
“Per una persona important com vostè venir aquí...,” 
“No tenim gaire èxit....” 



 

 
Cal positivar sempre 

 “Som els hereus d’una llarguíssima tradició” 
 “Es un privilegi ser els continuadors d’una institució com aquesta” 
 “Tenim una alta resposnabilitat” 

 “Ens estimem l’entitat” 
“Som els garants de la continuïtat cultural en el nostre territori” 

“Som l’enllaç entre tradició i modernitat” 
“No som un exemple del passat. Som la rabiosa modernitat” 

 

Les circumstàncies socials, econòmiques i culturals del moment validen 
d’una forma especialment destacable el treball associatiu i la tradicó 

ateneista.  
 
En un moment de precarietat com l’actual tothom parla de ser austers 

com un valor desitjable, tothom diu que ens hem de reinventar, que de 
hem de ser flexibles, que hem de fer activitats i serveis amb poca 

despesa, que hem de ser innovadors..... El canvi que cal fer per adaptar-
se a aquesta nova manera de funcioanr recau en la quotidianitat de la 

majoria de persones i d’institucions, però no pas en la vida dels ateneus. 
La gent dels ateneus o ha de fer aquest canvi, perquè aquesta ha sigut 
justament la seva manera històrica de treballar. No és una novetat per 

als ateneistes. 
 

Es pot dir, fins i tot, que una bona part del món cultural del país està 
retornant a maneres de fer pròpies de l’associacionisme cultural. Ens 
estant donant la raó.  

 
Els Ateneus i la cultura d’arrel associativa tot sovint han estat 

menystinguts com a cultura de segona. Són ubicats en un territor 
imprecís entre el treball social o comunitari, l’associacionisme 
genèricament entès, la participació ciutadana, l’amateurisme.... La 

paraula cultura en majúscules tot sovint ens ha estat negada. Ara, en 
canvi, en la època de la flexibilitat i de la reinvenció, les fórmules 

màgiques i aparentment innovadores de multitud d’agents culturals no 
són altra cosa que un retorn a maneres de fer llargament 
experimentades i usades pels Ateneus. 

 
De sobte, ens trobem com a garantia de continuïtat per a no poques 

activitats culturals i artístiques: 
 

-Creadors que només poden actuar en els nostres espais 

-Creadors que com a sortida de subsistència es converteixen en 
talleristes en els nostres equipaments (activitat que abans 

refusaven com residual) 
-Ara pren nou valor l’expressió “cultura de proximitat”. I què és la 
cultra de proximitat si no la feina que es fa diàriament des d’un 

Ateneu? 
 



Sempre ho hem estat, però avui, a més, tenim l’oportumitat de fer-

ho de forma més visible: som una garantia de continuïtat en l’oferta 
cultural del país. 

 
3. Canvi i continuïtat  
 

Podrien semblar dos conceptes contradictoris però jo crec que van 
completament lligats. 

  
Un ateneu ha de ser necessàriament una entitat viva i en moviment 
constant. Si recull el bategar de la gent, ha d’estar amatent al que 

pensa, fa i diu la gent, ha de canviar amb la gent i s’ha d’adaptar als 
seus desitjos i necessitats. De vegades ens emmirallem en un passat 

esplendorós i ens sembla que l’essència del nostre ateneu rau en fer 
sempre allò que en una època determinada va ser mostra d’excel·lència. 
No és cert. Allò que va ser excel·lent en un temps determinat era el que 

necessitava l’Ateneu i la gent del seu entorn justament en aquell 
moment. Entestar-nos a perpetuar fórmules antigues és un error si 

aquestes formules no responen al context actual. En molts casos els 
ateneus van ser innovadors, construint una nova idea de particiapció 

cívica, exemple d’esforç compartit i solidari, introductors de pensament i 
idees avançades en el país, model d’èxit de l’autogestió social i 
experiment revolucionari d’autoformació i autoaprenentatge d’una 

ciutadania inquieta. Si som fidels a aquesta idea, hem de canviar, no 
periòdicament, sinó de manera constant i natural. Hem d’incorporar 

projectes nous i idees renovades sempre. El canvi ha de ser un element 
sempre present, i ha d’estar incorporat a l’ateneu. Perquè la societat és 
canviant i l’Ateneu camina al costat de la societat. Ser fidel a l’ateneisme 

és ser fidel a la recerca permanent d’innovació social. Canvi. 
 

Però els canvis tenen molts enemics. La novetat genera incertesa i 
suposa gairebé sempre un cert grau de risc. La comoditat i la por tot 
sovint fan aturar l’evolució lògica de les entitats i les fan caure en 

aturades indefinides autocontemplatives, perdent oportunitats una 
darrera de l’altra. I els canvis són atacats de manera ferotge.  

 
No hi ha canvis que siguin immediats ni que ofereixin resultats de forma 
imminent. Podriem tenir la sort que a primeres de canvi un projecte nou 

funcionés meravellosament bé. Però això no és fàcil ni probable. Si el 
projecte no ha completat un parell de cicles complets, mai no podem dir 

que ha funcionat correctament. Pot ser pura casualitat o una conjunció 
especial de circumstàncies que no tenen perquè tenir continuitat. En 
canvi, quan un projete no funciona, cal ser constant en la seva aplicació, 

i superar males experiències inicials. De vegades la resistència al canvi 
fa que no es deixi madurar suficientment els projectes i s’escapcen 

abans que hagin tingut l’oportunitat de funcionar.  
 
Quan s’implementa un canvi, cal comptar sempre amb cert grau 

d’incertesa. Si un Ateneu aplica les propostes que descric en aquest text, 
creixerà sense cap mena de dubte. Però us enganyaria si us donés una 

data en la que això començarà a passar. El creixement, si el volem 
sostingut i estable, només pot ser el resultat d’una gran acumulació de 



petites accions que per separat no serien significatives però que juntes, i 

de forma constant, seran exitoses. Però de manera constant. Amb 
continuïtat. Ens podem passar dos anys actuant amb constància d’una 

manera determinada i que no passi res. Però un dia, de sobte, els 
resultats comencen a arribar de forma accelerada i no trobem 
l’explicació exacta sobre la raó del moment precís en què es comencen a 

materialitzar.  
 

Una gran part dels projetes que no funcionen deuen el fracàs a la 
incapacitat de mantenir l’aposta durant el temps necessari per tal que 
madurin adequadament. El canvi necessari, per tant, ha d’anar 

acompanyat de continuïtat en la implementació dels elements de canvi. 
Cal perserverar en les apostes i ser valent per superar les resistències al 

canvi. Cal canviar i cal ser perserverant per fer-lo quallar. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinc claus d’èxit 
 

  

Atenció als associats 

 
Informar.  

Periòdicament i sense parar. Hem de ser pesats. Molt pesats. 
Exhaustivament. Fins al límit. De números i de xifres. Hem de respondre 

sempre a aquesta pregunta: Què fem amb els vostres diners? 
 
Demanar l’opinió.  

I sempre donar resposta dels resultats de l’opinió demanada.  Més 
important que l’opinió recollida, però, és fer sentir que l’aportació que ha fet 

un associat ha estat tinguda en compte. Fins i tot encara que a la fi la 
decisió hagi estat diferent.  
 

Atendre totes les peticions. 
I ocupem-nos, fins i tot, d’aquelles propostes que no podem resoldre perquè 

estan més enllà de les nostres capacitats. Les derivem. Per a un soci mai no 
hi ha un no. El soci s’ha de sentir atès i cuidat fins a l’extrem. I si no podem 
accedir a alguna petició, responem sempre donant raons i arguments 

explicatius. Sempre responem. No deixem mai una gestió a mitges, no 
deixem mai una pregunta sense resposta. 

 
Donem les gràcies 
Fem-ho públicament. La col·laboració dels associats és el bé més preuat 

d’una entitat. Els noms i cognoms dels nostres associats han d’aparèixer en 
els nostres mitjans de comunicació amb tanta freqüència com sigui possible, 

i amb tanta varietat com siguem capaços de promoure. 
Una norma fonamental, però, és limitar i, si és possible, eliminar els elogis i 

les mostres de gratitud als directius o membres de la junta. La gestió d’egos 
és un dels reptes de major complexitat en una entitat. Els qui estan al 
capdamunt de l’organització són recompensats per la seva posició i han de 

cenyir-se sempre a una actitud discreta i humil. 
L’agraïment públic s’ha de centrar, sobretot, en els petits suports dels socis 

de base. Si aquest soci se sent ben tractat, podrem comptar més i millor 
amb ell. 
 

Sistemàtics 
Un horari d’atenció presencial, telefònica i email. Fixem-nos període màxim 

de resposta. Dos dies, per exemple. Això passa per damunt de qualsevol 
altra prioritat. Si no tenim personal alliberat, ens organitzem. Per torns, 
però posem en comú protocols d’atenció al públic. Molt simples, però molt 

clars i públics. De vegades va molt bé generar una marca o servei específic: 
Oficina d’atenció al soci. O un vocal de la junta especialment dedicat a 

aquesta tasca. 
 
Posem en valor el fet associatiu 

Llistem i exhibim els serveis. De forma constant. I renovem-los. No pot 
passar mig any sense oferir serveis nous, o modificats, o ampliats, o 



renovats, o retocats.... Normalment hi ha una gran desproporció entre el 

que paga un soci i els serveis que podria obtenir si els fes servir tots. El 
preu d’una quota resulta irrisori si se’l compara amb els beneficis que podria 

obtenir el soci si espremés al màxim les possibilitats de les entitats. Aquesta 
és la idea que hem de transmetre i promoure. Tot sovint, els socis aprofiten 
molt poc els avantatges de l’entitat, i massa vegades ni tan sols tenen 

constància que existeixin o que siguin possibles. S’ha d’invertir aquesta 
tendència. En qualsevol cas, si determinats serveis no són aprofitats, cal 

que els socis siguin conscients de la renúncia i, per tant, dels potencials de 
l’entitat. 
 

 
 

Comunicar 
 
Ser visibles 

De vegades confonem la necessitat d’informar i atendre els nostres socis 
amb la idea de convertir l’entitat en un instrument d’exclusivitat per a ells. 

Error. Dues raons bàsiques per comunicar fortament i obertament. 
 

1. En un ateneu cal mantenir un equilibri de difícil gestió: el que 

necessàriament s’ha de donar entre el seu caràcter privat i la seva 
vocació pública. L’entitat es deu als seus associats, però forma part 

de les finalitats de l’entitat aportar valor afegit a la comunitat. No són 
dos aspectes necessàriament contradictoris, però és ben cert que si 
una de les dues bandes pesa molt, és fàcil que l’altra quedi 

disminuïda. L’atenció a l’associat de què parlava més amunt és vital 
perquè la massa associada és allò que dona sentit a l’entitat i també 

allò que la sosté. Però també és cert que el valor afegit que dona 
aquest massa associada s’irradia al conjunt de la societat. I quan això 
no passa, alguna cosa falla a l’ateneu: no compleix una de les seves 

finalitats essencials. 
 

2. Si volem més socis, els nostres veïns ens han de conèixer. Ras i curt. 
Els hem de deixar entrar, els hem de mostrar casa nostra, els hem de 
mostrar les nostres virtuts i els hem de seduir. Per tant, hem de 

comunicar. 
 

Com comuniquem, i per a què? 

De vegades, quan parlem de comunicar estem pensat sobretot en la difusió 

de les activitats que programem per garantir una bona afluència de públic. 
Això s’ha de fer, és clar. Però us diré que no em sembla que sigui pas el 
més important. Ens interesa comunicar, sobretot, per posar en valor el que 

fem i el que som. Si ens mostrem de forma atractiva i amable, tindrem la 
possibilitat d’explicar-nos.  

 
Idea central: comunicar generant la idea que ho fem només amb la intenció 
de prestar un servei. No cal ser excessivament explícits en la voluntat de 

captar més socis o més entrades per a un espectacle. Hem de comunicar 



per ser presents en la vida quotidiana de la gent. Si aconseguim això, els 

socis cauran. Més aviat o més tard. 
 

Les campanyes explícites s’han de fer, és clar. Però el problema no és el 
que fem sinó el que deixem de fer. Si només fem campanyes explícites 
acabem generant una imatge d’interès particular. I el nostre interès és de 

servei públic, a la comunitat. 
 

Coses que es diuen habitualment d’ateneus: 
- Que són tancats i exclusius 
- Que són antics i passats de moda 

- Que són un cau de gent gran 
- Que són elitistes 

- Que no interessen 
- Que són resclosits 
- Que són conservadors 

- ... 
 

Els que som aquí sabem que, llevat d’algunes excepcions, la majoria 
d’aquests tòpics no són certs. Però... com és que ens veuen així? Perquè 

comuniquem malament o, senzillament, perquè no comuniquem.  
 
Quatre premisses per millorar la nostra manera de comunicar: 

 
1. Hem de tenir coses per comunicar, més enllà de la nostra agenda 

d’activitats. Ens calen dades pròpies i generar informació nova.  
 
Dades pròpies: hem d’avaluar absolutament tot el que fem. Tot.  

Quantitativament. Comptem. Quantes persones han assistit a 
l’acte? Quantes consultes hem atès?  

Qualitativament. Destacar elements qualitatius de la nostra 
actuació com, per exemple, el nombre de persones participants 
a l’organització, el ressò obtingut als mitjans, la presència de 

personalitats destacades, una primícia, una novetat o innovació 
al nostre territori de referència, un debat especialment 

disputat, una tertúlia de primer nivell, l’Ateneu escenari d’un 
fet rellevant..... 
 

Generar informació nova: hem de produir. 
Hem de fer aportacions a la comunitat: una publicació, una 

noticia, un descobriment, un reconeixement, un estudi, una fita 
històrica, un recull de fotografies, un treball de recerca, uns 
joves del poble que han fet alguna cosa rellevant, la difusió de 

fites rellevants aconseguides per alguns dels nostres socis  o, 
senzillament, alguns dels nostres veïns, un debat popular que 

aporta opinió per a una afer de política local... 
Posicionem-nos com a actors cívics que participen en la vida 
pública (una queixa ecologista, una reivindicació d’un carrer o 

d’una plaça per a algú, siguem escenari de debats electorals, 
espai d’exposició pública, presentació d’obres artístiques o 

literàries, homenatge o recuperació de la figura de 
d’intellectuals rellevants....  



Si no ho diem nosaltres no ho dirà ningú. 

 
2. Hem de comunicar més enllà dels nostres associats.  

Els butlletins interns han de tenir sempre una versió de difusió 
externa. Això pot semblar complicat, però actualment, amb les 
xarxes, no ho és gens. Si comuniquem el valor de la nostra entitat 

més enllà de l’entitat i obtenim el reconeixement dels externs, a casa 
ens sentirem més valorats i estimats. Podem ser un referent per al 

municipi, més enllà dels propis associats. 
 

3. Hem de comunicar amb fonament i rigor 

Hem de tenir quatre idees de comunicació.  De vegades el treball 
voluntari s’associa amb les actuacions rudimentàries o “cutres”. I de 

seguida ens defensem amb aquella idea que qui fa el que pot no cal 
que faci més. Això és veritat només en part.  
Si fas el que pots no cal que facis més, però el que puguis, fes-ho bé. 

Si no, no ho facis. O demana ajuda.  
Cal tenir cura de la forma. Si fem comunicats, establim un format, un 

encapçalament, unes dades de referència sempre pesents. Les 
trameses han de ser completes, sense oblidar mitjans ni destinataris 

rellevants. Puntuals i fidedignes en les dades. Clarificar quan oferim 
opinió de l’entitat i quan transmetem informació objectiva. Siguem 
perseverants en les trameses i mantinguem-les amb insistència 

malgrat ens sembli que no obtenen resposta. Podem ser senzills i 
austers, però sempre endreçats, correctes i diligents. I rigorosos: no 

diguem mentides, no fem faltes ortogràfiques. Hem de ser fiables. Un 
punt de professionalitat, encara que siguem voluntaris. 

 

4. Generem rutines comunicatives.  
Si hem de ser referents, cal que establir marques de fiabilitat. 

Establir periodicitats de cada missatge (agenda, butlletí, comunicats, 
cròniques....). 
Establir un temps màxim després de cada acte per fer-ne crònica o 

informació.  
Ús pertinent de les xarxes socials: no s’han de confondre amb un 

mitjà d’expressió personal dels membres de l’entitat que en tenen 
cura. Cal preservar el caràcter institucional i decidir el to amb què es 
vol comunicar. Atribuir a cada mitjà una missió determinada (twitter, 

facebook, bloc, pinterest....) 
Hem de tenir cites periòdiques i esperades amb els nostres receptors, 

que poden ser, no ho oblidem, socis o no. I hem de construir un marc 
de fiabilitat que permeti satisfer sempre les expectatives informatives 
que nosaltres mateixos hem generat. 

 
5. Responsables de comunicació. 

La comunicació no és una opció. És un dels elements centrals de la 
vida i garantia de pervivència de l’entitat. La tasca és, per tant, de la 
màxima importància. Cal establir responsables de la comunicació i 

repartir tasques amb precisió.  
Si són entesos millor, però si no, que preguntin i s’assessorin. Si no 

hi ha temps, un equip i distribució de feines i periodicitat. Avui és 



facilíssim tenir accés als quatre rudiments bàsics per tenir domini de 

tècniques comunicatives. 
Però mai no s’ha de caure en allò de “entre tots ho farem tot”. 

L’entitat és plural però s’expressa a través d’una única veu, de 
manera que cal decidir el to, els continguts i la forma de manera 
explícita. I un cop preses aquestes decisions, cal mantenir-les amb 

constància per la via pràctica. Els responsables d’aquesta tasca s’han 
d’obligar amb les decisions preses per l’organització i mantenir-s’hi 

fidels. 
 

 

Fem marca 
 

Hem d’estar associats a una idea particular. Pròpia. Diferenciada. 
 
L’hem de trobar. Hem de pensar quina és la nostra singularitat.  

L’hem de treballar, l’hem de fer excel·lent i l’hem d’explotar.  
Ha de ser present en tot allò que fem. 

Ha d’impregnar  d’un aire determinat cadascuna de les nostres accions. 
Pot derivar d’algun element històric, pot estar associada a la singularitat de 
l’edifici de la nostra seu, pot ser per l’especificitat de la nostra tasca 

quotidiana (fem teatre, o cultura popular, o música tradicional, o fem art 
contemporani...) 

Tenim marca quan la gent identifica la nostra entitat amb una idea 
concreta. 
I si us costa identificar un element de singularitat lligat amb la tasca feta i 

la trajectòria acumulada, sigueu atrevits i busqueu-lo en la màxima 
actualitat. Aprofiteu oportunitats.  

Què li falta al poble? Que li falta a la comarca? I al pais? I si cobrim una 
necessitat evident? I si som els que posem al mapa el nostre municipi 
gràcies a la pròpia marca? 

 
 

 

Aprofitem oportunitats 
 

El moment és cru. I tothom (ciutadans, empreses, entitats, 
administracions) va molt necessitat de recursos. I els ateneus tenim un be 

molt preuat. Espais. Usem-los.  
 
Acollim en els nostres equipaments projectes, idees, programacions, serveis 

singulars i de qualitat que són necessaris i tenen dificultats per reeixir pel 
seu compte. Apadrinem projectes: oferim espai i difusió i demanem servei a 

canvi.  
 
La nostra oferta s’enriquirà, farem possible un projecte necessari i el 

resultat revertirà en l’entramat social del nostre territori. 
 

 
 
 



Algunes idees a l’atzar. 

 
1. Espais de producció artística. Professionals. Acollim creadors que 

necessiten recursos físics per tal que produeixin la seva obra. A canvi, 
estrena en el nostre teatre, taller per als nostres socis, exposició 
inaugural o xerrades explicant el procés creatiu. 

 
2. Nous emprenedors. Perquè no acollim durant un any en un despatxet 

un projecte de nois joves amb nova empresa que  volen desenvolupar 
apolicatius tecnològics, o que volen fer una agència de comunicació, o 
dissenyadors gràfics, enginyers amb projectes socials..... A canvi, que 

ens facin un butlletí setmanal, que ens dissenyin un web, que ens 
renovin la imatge de l’entitat, que ens facin un estudi d’aprofitament 

energètic o un projecte de reforma física... 
 

3. Espais per a l’art contemporani. S’estan desmantellant nombrosos 

espais de producció i exhibició d’art contemporani. Hi ha al país una 
evident manca de xarxes físiques en aquest àmbit. No hi ha 
pressupostos públics i no es compta amb equipaments adequats. Perquè 

no fem una convocatòria de projectes artístics per a nous creadors en un 
espai determinat, o en una sala, o en un carrer, o..... Perquè no ens 

convertim en espai de referència d’art contemporani? 
 
4. Internacional. Recordeu algun moment com l’actual en què s’hagi 

posat més èmfasi en la necessitat d’obrir portes i sortir a l’exterior? 
Perquè no ho han de fer els ateneus? No som un element de singularitat 

del país? La nostra experiència, la nostra xarxa i el nostre model té valor 
d’exemple. Som carn d’intercanvi. Aprofitem-ho. Podem aspirar a 
programes europeus i a buscar referents amb similituds en altres indrets 

del món. Busquem fórmules de cooperació, enriquim la nostra 
experiència i multipliquem per molt l’abast del nostre camp d’actuació. 

 
5. Ajuntaments a precari.  La majoria d’ateneus tenen conflictes o 

discrepàncies amb els ajuntaments. No cal que les aparquem, però....  i 
si busquem espais de col·laboració? Els municipis perden pressupostos, 
estan tancant serveis, estan perdent tècnics especialitzats en el treball 

amb les persones, perden recursos de proximitat. Però, justament, la 
proximitat es l’especialitat dels ateneus. Perquè no fem aliances? 

Compartim programacions. La nostra creixerà una mica i l’ajuntament no 
haurà de suspendre la seva. Usem espais nostres per a serveis 
públics.... Oferim-nos. 

 

Professionalitzar 
 

Sempre que parlem de la gestió d’ateneus sorgeix el debat. 
Professionalitzar, sí o no? Prou de debat. Sí, sense dubtes. Sempre que la 

dimensió i la sostenibilitat econòmica ho permeti, treball professional. 
Tendim a igualar treballa professional amb treball remunerat, però jo 

prefereixo mirar-m’ho des d’un altre punt de vista: treball professional és 
igual a treball de qualitat.  



 

Professionalitzar no implica perdre virtuts associatives. Més aviat el contrari, 
vol dir posar  més i millors instruments al servei dels associats. Perquè això 

sigui així, cal complir dues condicions: 
 
1. Els professionals mai no poden ser els responsables associatius. No 

barregem papers. No s’ha de confondre la tasca associativa o voluntària 
amb la remuneració. El responsable de l’entitat mai no ha de dependre 

de la pròpia entitat en el seu exercici professional. Acaba sent pervers. 
 

2. El professional sempre ha de ser competent en la seva àrea. No 

cometem l’error de posar algú perquè faci alguna feina que no és la 
seva. Si fem comunicació, un comunicador, si ha de portar els números, 

un gerent o gestor cultural, si ha de programar, un programador, si 
calen tasques administratives, un administratiu.... Els nostres 
professionals s’han de triar per la competència i no pel grau d’implicació 

associativa. Aquest criteri és rellevant per a escollir-lo membre de la 
junta directiva, no pas per contractar-lo.  

 

3. El professional sempre està sota la voluntat política de la junta i manté 
amb contundència la seva independència de criteri tècnic. Tècnic! No 

polític. El professional aporta solucions i dona viabilitat a la missió i 
objectius de l’entitat. Ajuda a construir el projecte i a establir criteris. 
Però al cap i a la fi, els criteris els aporten els associats, representats per 

la seva junta. 
 

Un bon professional no desmereix l’essència de l’entitat sinó que la 
potencia. La preserva. En garanteix la continuïtat. I un mal professional se 
la pot carregar, és veritat. Però no se la carrega més que una mala junta.  

Necessitem una bona junta i un bon professional. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Reflexió final 
 

 

Hem de ser part de la xarxa 

 
En altra època l’ateneu era el centre del món, i tot anava a raure a l’ateneu. 

La manera de ser rellevant en la comunitat era adquirir un relleu i un espai 
de centralitat que convertia la institució en referència de la ciutadania i en 
un marc territorial determinat. 

 
Però ara l’ateneu no té ni pot tenir la centralitat. No és que hagin canviat 

els ateneus. És que ha canviat el món. Allò que hi ha al voltant d’un 
ateneu és diferent, és una altra cosa. No podem pretendre que l’ateneu 

sigui allò que era, perquè serà anacrònic i desfasat.  
 
Els ateneus van ser el centre de determinava el món cultural en un context 

determinat, perquè van aportar coses noves, perquè van innovar, perquè 
van incorporar una manera diferent de fer comunitat, d’acostar la cultura 

als ciutadans. Per això van tenir un paper rellevant.  
 
Si volem que continuïn tenint un paper rellevant, han de continuar aportant 

coses noves. Han de continuar innovant. L’essència dels ateneus no és 
aquella biblioteca que vam construir, o aquella companyia de teatre, o 

aquell premi literari, o aquell club esportiu.... 
 
L’essència dels ateneus és la capacitat de llegir el que passa en la 

comunitat, d’entredre les seves transformacions i de copsar les 
seves necessitats. Les necessitats d’avui. I això no ho podem fem perquè 

l’ateneu observi la realitat, sinó perquè l’ateneu és la realitat. L’ateneu és la 
ciutadania. L’ateneu ha de mantenir la voluntat de ser expressió certa i real 
de la ciutadania. 

 
Avui, en el nostre entorn, no hi ha pràcticament cap element que tingui una 

capacitat aglutinadora o de reserva i difusió cultural com la que tenien els 
ateneus d’abans. S’han multiplicat els missatges, no hi ha una única veu 
que ens digui què es la cultura; hi ha una polifonia de veus que parlen a 

l’hora i busquen els seus espai de comunicació i relació. L’ateneu ha 
d’aspirar a ser una d’aquetes veus i a trobar el seu espai de 

comunicació. I per fer-ho no hem de voler ser el centre de res, perquè 
això, avui, és pressumptuós i impossible.  
 

No hem de voler ser el centre perquè no hi ha centre! Hem de ser el node 
d’una xarxa. En el món actual no hi ha centre. Un node rep informació i en 

transmet contínuament. La que rep la processa, la regira, l’assimila, la 
transforma, l’usa i després l’envia. Ser un node vol dir que tenim a la nostra 
disposició absolutament tot el que hi ha a la xarxa, però també vol dir que 

tot allò que fem es posa a disposició de la resta de nodes de la xarxa. Hem 
de xuclar, elaborar i expandir.  

 



El tòpic erroni contraposa tot sovint la cultura ateneista a la modernitat. I el 

tòpic simple es recolza tot sovint en la tecnologia de la informació i la 
comunicació per explicar que la cultura ateneista n’està ben allunyada, 

Penso que no hi ha res més fals. Si som capaços d’entendre quina ha estat 
la tasca històrica dels ateneus i d’extreure idees i pautes de comportament 
de la seva trajectòria en els períodes durant els quals han esdevingut 

referències culturals i intel·lectuals ens adonarem que els valors i criteris en 
què s’han fonamentat, salvant distàncies temporals i tecnològiques, són 

pràcticament els mateixos que hi ha darrera de l’actual món d’internet, les 
xarxes socials i la cultura col·laborativa. Vinc a dir, simplement, que la 
continuïtat lògica de la tasca històrica dels ateneus, ens porta avui a 

assumir els principis bàsics del món en xarxa. 
 

L’any 2006, en el seu llibre Wikinomia, Don Tapscot i Anthony D. Williams 
definien els quatre principis que, segons ells, fonamenten els nous 
paradigmes de desenvolupament i progrés humà basats en l’ús i aplicació 

d’eines tecnològiques. Tot seguit, resumeixo el sentit d’aquests quatre 
principis. Llegiu-los i, mentre ho feu, intenteu pensar que no han estat 

escrits pensant en el desplegament de les tecnologies de la informació i la 
comunicació sinó en la simple descripció de l’esperit ateneístic. Jo no hi sé 

veure grans diferències. 
 
 

Obertura 
Des de tots els punts de vista. No hem de tancar-nos en la nostra pròpia 

organització. Transparència, informació a tots els nivells, acceptació de 
propostess externes, petició d’ajuda quan sigui necessari, permanent 
recerca de canvis i actitud constant d’experimentació. 

 
Interacció entre iguals 

A la xarxa oblidem gerarquies, perquè el coneixement, l’enginy, la 
capacitat, l’interès de les opinions, no depèn de l’autoritat o càrrec de 
cadascú. Totes les aportacions són ateses de la mateixa manera i no 

s’estableixen filtres en funció dels nivells de responsabilitat. 
 

Compartir 
No has de guardar res per a tu. Les innovacions, el resultat de les probes i 
experiments, els dubtes, els èxits, els fracassos…. Tot allò que deriva dels 

nostres propis processos pot ser útil a altres, els estalviarà errors que 
nosaltres hem comès i els donarà accés a solucions que nosaltres hem 

posat a prova. Si compartim el  nostre coneixement podrem tenir accés 
també al coneixement dels altres. D’altra banda, quants més siguem 
pensant o treballant en un mateix tema, majors són les possibilitats de 

trobar solucions eficaces. 
 

Actuació global 
El mòn es fa petit. No ens limitem al nostre entorn immediat.  Les solucions 
que busquem poden arribar de qualsevol racó del món. Només és necessari 

que la nostra informació circuli i que no posem excessius límits als receptors 
dels nostres missatges. Multipliquem les possibilitats d’èxit si multipliquem 

el nostre radi d’acció. 


