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TEMA 1 – EL PAPER DELS ATENEUS AVUI 

Es plantegen els reptes recollits a les conclusions del 5è Congrés (desmotivació de les persones, 

despersonalització de les entitats, diferències entre entorns urbans i rurals, estancament de les 

activitats que es programen). Les entitats són el fruit de la llarga tradició ateneística del nostre 

país i el principal valor que aporten a la qualitat de la nostra convivència és la seva capacitat 

d’organitzar persones. La seva principal aportació es concreta en la seva capacitat de generar 

identitat col·lectiva, de cohesionar socialment un territori, d'esdevenir escoles de democràcia, de 

desenvolupar habilitats socials, de vertebrar la ciutadania, de generar i formar nous lideratges, 

d'obrir espais d'interlocució i de promocionar valors democràtics. 

Ara bé, actualment les motivacions de les persones per apropar-se a les entitats són diverses. 

Hi ha persones que veuen els ateneus des del punt de vista instrumental (“aquesta entitat 

m’ofereix unes activitats i serveis que m’agraden o necessito”), altres les contemplen com a 

espais relacionals (“aquesta entitat m’ofereix la possibilitat de conèixer persones per a ampliar el 

meu ventall de relacions: amistats, professionals, de parella...”) i altres persones conserven una 

relació afectiva amb l’entitat (“la meva família sempre ha estat associada a aquesta entitat”). 

Però aquestes motivacions no són estanques ni permanents. En la mesura que una persona 

coneix i participa en una entitat, els seus motius per continuar-hi poden canviar. De la mateixa 

manera tampoc son motivacions excloents, doncs es pot tenir més d’un motiu per associar-se  a 

una entitat i el motiu majoritari i alhora més difícil de reconèixer és el relacional.  

La societat actual ha passat de tenir uns fonaments estructurals estables i sòlids a ser una 

“societat líquida” on les relacions socials ja no perduren prou temps i no serveixen a la persona 

com a fonaments on construir el seu espai vital. La principal conseqüència és que les persones 

són més flexibles per a adaptar-se a diferents contextos permanentment canviants causant la 

manca d'aspiracions fixes i el rebuig a tot allò que comporti compromís. Es detecta que 

majoritàriament les persones es fan sòcies pels serveis i activitats, la qual cosa genera una 

despersonalització dels ateneus que acaben sent simplement prestadors de serveis. 



 

 

I això és ben evident entre el col·lectiu jove, el qual es mou majoritàriament en funció de la 

prestació de serveis i activitats segons els seus interessos particulars. Per tot això, s’observa una 

desmotivació generacional de les activitats que es programen perquè sovint són creades i 

impulsades per un perfil de persones diferent que pot no arribar a entendre la forma de pensar i 

consumir cultura dels joves.  

Tanmateix, es constata que manquen persones associades que generin nuclis d’activitat de 

reflexió, diàleg i debat, dels quals se’n derivi el consegüent pla d’actuació amb activitats 

concretes. 

Tothom comparteix la idea de que continua havent diferències entre les realitats urbanes i rurals. 

En les primeres, les persones busquen espais i serveis mentre que els contextos rurals els 

aspectes identitaris són més evidents. Ens hem de preguntar per què les entitats no sabem 

adaptar els nostres “productes” a la gran diversitat de “clients” del nostre entorn. És massa 

esforç? 

Tot i la competència que l’Administració Pública realitza constantment al programar activitats 

culturals, s’apunta a que el camí hauria de ser el de cercar complicitats de coordinació i es 

planteja si els ateneus han de ser creadores de cultura o simplement transmissores. En aquest 

sentit, malgrat s’intenta innovar i incorporar les noves tecnologies, és evident que calen noves 

idees que afrontin aquest dèficit i generin entorns de sociabilitat efectius. 

Finalment, en relació al paper que han de jugar els ateneus en la societat actual, es relaciona el 

següent llistat: 

 Ser una tribuna oberta de debat 

 Actuar amb neutralitat política 

 Ser líders i col·laboradors en iniciatives socials  

 

TEMA 2 – INCORPORACIÓ DE PERSONES DE COL·LECTIUS I PERFILS DIVERSOS 

Es plantegen els següents reptes (com fomentem la participació diversa i com incorporem nous 

perfils a les entitats). D’entrada, l’opinió generalitzada és que els perfils de les persones 

associades als ateneus és ben heterogeni. Diversitat de pensaments, de necessitats i d’estils 

relacionals. Sovint, algunes persones operen sota un marc mental que fa que, pel sol fet de 

formar part d’una determinada entitat, es considerin posicionats en un estatus superior al de la 

resta de persones del seu entorn. Encara ara, trobem prejudicis a l’entorn de les entitats 

(burgeses, obreres, d’església, etc.) i això afecta negativament al foment de la participació de 

nous col·lectius.  



 

 

Es considera imprescindible que les entitats estableixin convenis de col·laboració amb altres 

entitats i col·lectius dels seu entorn amb la finalitat d’eixamplar l’abast de les activitats 

que allí s’hi programen cal a d’altres col·lectius presents al seu entorn. 

 


