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Presenta el film
‘Nymphomaniac’

Lars von Trier
no bada boca

Pressió policial a
les bandes llatines
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LLUÍS SIERRA
Barcelona

O
rfeó, casal, cercle,
círcol, germandat,
foment, ateneu, lluï-
sos, lira, centre,
amics… Hi ha mol-

tes denominacions per a unes
entitats nascudes de l’associacio-
nisme dels segles XIX i XX per
dedicar-se al teatre, a l’excur-
sionisme, al cant coral, al debat i
la tertúlia polítics o literaris, a
l’esport, a la fotografia... Per sim-
plificar, quan moltes es van fe-
derar, es va optar pel nom comú
d’ateneu.
Uns van néixer de grups

obrers, altres de burgesos. Molts
eren confessionals. El més antic
en actiu és el Comú dels Particu-
lars (1822), a la Pobla de Segur.
Avui hi ha uns 400 ateneus i simi-
lars a Catalunya, dels quals 162
formenpart de la Federació d’Ate-
neus. El moment, “per nombre
d’associats i activitats, és bo”, va-
lora Jordi Casassas, gerent de la
federació. Però moltes entitats
comparteixen un problema: edi-
ficis que no reuneixen les condi-
cions oficials de seguretat i
accessibilitat, barreres arquitectò-
niques, mala insonorització. “Cal
adaptar-los a les normatives actu-
als, però n’hi ha molts que no dis-
posen dels diners necessaris per a
les reformes”, apunta Casassas.
Al llarg de les últimes dècades,

s’han quedat pel camí entitats
que no vanpodermantenir les se-
ves seus, algunes de reconegut va-
lor patrimonial que cal que es
protegeixi, com passa amb al-
guns comerços històrics. Algu-
nes van passar amans de l’ajunta-
ment i avui són centres cívics o
ateneusmunicipals que, en algun
cas, continuen sent gestionats
per les entitats d’origen. D’altres
van desaparèixer.
Ajuntaments, diputacions i Ge-

neralitat han donat i donen
(menys) ajuts. Casassas ho reco-
neix i ho valora, però també
recorda que durant la transició
“els ajuntaments democràtics
van fer moltes coses bones, però
també van fer la competència a
aquestes entitats. Un centre cívic
sense quotes, un casal de gent
gran gratuït… sense tenir en
compte que ja hi havia entitats
que feien aquesta funció. Ara l’as-
sociacionisme “ha sabut capgirar
la situació. Es van perdre socis,
però ara es recuperen amb gent
nova i més jove”.c

L’activitat dels
grups violents
juvenils va a més

La Generalitat
incrementa el
pressupost tres milions
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162 ateneus federats
(d’uns 400 a tot Catalunya)

94.500 socis

66,3milions d’euros
de pressupost

10.000 activitats anuals

1,5 milions d’assistents a
activitats

80% disposa de
teatre/auditori/sala d’actes

34% disposa d’equipament
esportiu

31,4 disposa de biblioteca

88% té web propi

ATENEUS

Assaig d’actors a l’escenari del teatre dels Lluïsos de Gràcia, una entitat històrica de la vila

Lloguers de
gestió municipal

Nouciclea laplaçadelNord

Més recursos per a
la justícia gratuïta

Dilluns, 10de febrer del2014

ANA JIMÉNEZ

L’Hospitalet ofereix
pisos a universitaris

L’hora
de la reforma

L. SIERRA
Barcelona

E ls Lluïsos deGràcia “vi-
uen un moment bri-
llant, que és fruit en bo-
na mesura de l’esforç

que es va fer fa cinquanta anys”.
Fa mig segle, es va aixecar l’actu-

al edifici dels Lluïsos de Gràcia, a
la plaça del Nord, el mateix que
ara es reformarà de dalt a baix,
salvant la façana però refent
gairebé tot l’interior.
El president de l’entitat, Oriol

Hosta, explica ara que fa cinquan-
ta anys molts socis van aportar
500 pessetes per cap per contri-

buir en la construcció de la seu,
quan els Lluïsos estavenmolt en-
deutats, i “molts, després, no van
voler recuperar-les”. El deute
amb la Delegació Nacional d’Es-
ports es vamantenir fins que, du-
rant la transició política, es va
condonar. Els Lluïsos s’han tor-
nat a endeutar, però aquesta vega-

da disposen d’una important sub-
venció de l’Ajuntament de Barce-
lona per afrontar una reforma
que els permetrà créixer i gua-
nyar espai.
Els Lluïsos de Gràcia és (des-

prés de l’Ateneu de Barcelona,

TRIBUNALS PÀG. 4

c Lesentitats tenen
el reptede fer
que les seves seus
siguinmés segures
i accessibles

LLUÏSOS DE GRÀCIA

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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LUIS BENVENUTY
Badalona

“No –diu Xavier Grau–, malgrat
la crisi tenim més o menys els
mateixos socis de sempre”. “Ens
adaptem als temps, provemd’es-
pavilar-nos –continua el presi-
dent del Círcol Catòlic de Bada-
lona–. Vam veure que el centre
de la ciutat es quedava sense ci-
nemes, i aquesta temporada
apostem pel projecte Cinema a
Prop.No cobrementrada. Les re-
parteixen els comerciants del
barri entre els clients… i els socis
entren amb el carnet. Així acon-
seguim mantenir els que teníem
i que se n’hi sumi algun altre. En
tenim uns 750”.
No podia ser de cap altra ma-

nera. Les subvencions públiques
són molt minses. El nombre i la
quantia són més escassos que
mai. Obtenir un crèdit, afegeix
el president, és més difícil que
mai.
“La nostra principal via de fi-

nançament la continuen consti-
tuint les quotes dels socis. Atesa
la situació actual cada vegada
tenen més protagonisme els
tallers, com els de ioga, els d’es-
cacs, els de teatre per a adults i,

sobretot, els de teatre per als
més petits. Crec que ha arribat
el moment que les administra-
cions es replantegin les relaci-
ons amb els ateneus, els círcols,
les corals… Ara no es tracta tant
que ens subvencionin com que

ens tinguin en compte, ens apro-
fitin”.
Tirar endavant no ha estat

mai fàcil. El 1936 una torba els
va cremar la seu del carrer de la
Creu. Ara negocien amb els pro-
pietaris la possibilitat de prolon-

gar el vell contracte de lloguer.
No volen perdre el teatre… Di-
uen que era d’un promotor tea-
tral el saló del qual, el de casa
seva, tenia la millor vista de
l’escenari…
El Círcol Catòlic de Badalona

LLUÍS SIERRA
Barcelona

Un gran teatre, una reforma
pendent i una expropiació que,
quan arribi, serà benvinguda.
Són les dades destacades del
Casino l’Aliança del Poblenou.
L’impressionant teatre és la joia
de la corona d’aquesta entitat
que va néixer com a Societat
L’Aliança el 1868. Nou-centes
places entre platea, llotges i
amfiteatre no es poden trobar fà-
cilment en altres sales de Barce-
lona i Catalunya.
En aquest teatre s’hi ha vist

de tot: drames i comèdies, teatre
infantil i revistes, sarsueles i
jazz, cant coral català i gospel…
Actualment el Casino té tres
grups de teatre, amb els direc-
tors respectius, i lloga la sala a
una promotora per cobrir el
pressupost anual. Amb 500 so-
cis el Casino té bona salut pel
que fa a les activitats, però és un
d’aquests molts ateneus que ha
de posar al dia la seu per adap-
tar-se a les normatives de segu-
retat i accessibilitat. I això és un
problema.
“No podem ni sol·licitar una

subvenció, que serviria per pa-
gar el 60%de la reforma, perquè
no tenim l’altre 40%”, explica
Manel Grau, que fa tot just tres
mesos va assumir la presidència
del Casino l’Aliança… És el pri-

mer repte de la històrica entitat
d’un districte, el de Sant Martí,
que també té altres entitats cívi-
ques culturals importants (l’Ate-
neu, el Centre Moral i Cultural,
el Foment Martinenc, l’Orfeó
Martinenc…).
L’esperança, encara que pu-

gui semblar estrany, és una ex-
propiació. Als plans urbanístics
de renovació del nucli antic del

Poblenou, i lligada a la prolonga-
ció del carrer Joncar, es preveu
afectar un solar propietat del
Casino. Amb els diners de la pos-
sible expropiació, segons Grau,
es podria costejar una part de
les reformes de la seu. Es podria
demanar la subvenció, en suma.
L’edifici que dóna a una de les

rotondes de la rambla del

Poblenou data, majoritària-
ment, dels anys trenta (malgrat
que la primera pedra es va col·lo-
car el 1928 i l’última, oficial-
ment, el 1944). Aquesta és la ter-
cera seu de l’entitat. La primera
va ser al carrerWad-Ras i va ser
substituïda per una altra aWad-
Ras/Rambla el 1919. Aquest
segon edifici de Wad-Ras enca-
ra es recorda com L’Aliança Ve-
lla i en aquella ubicació s’aixeca
des de fa anys un bloc de pisos.
A la seu actual, “a part del tea-

tre, ens falta espai per a totes les
activitats que fem”, explica
Grau. Hi ha classes de diverses
modalitats de ball, tallers dema-
nualitats, gimnasos, sala per
jugar a cartes i dòmino i reunir-
se per veure partits del Barça a
la televisió, grup coral… i un curi-
ós grup dels 60 que organitza
sortides culturals.
Grau i altres membres de la

junta, imolts socis, són gent jubi-
lada. “L’ideal seria que aquí al
meu lloc hi hagués algú de 40
anys”, diu el president, que té
clar que cal posar-se al dia, per
exemple, en l’ús de les noves tec-
nologies (sense deixar d’editar
El Eco en paper). Ara hi estan
abocats: miren d’enllaçar els
socis mitjançant els comptes de
correu i tornen a activar el perfil
de Facebook del Casino, que
feia tres anys que no s’actua-
litzava.c

Lluitaper lasupervivència

Unaexpropiació
hipodriaajudar

amb 4.000 socis) l’entitat
ateneista més important de
la ciutat de Barcelona.
Fundada l’any 1855 com a
Tribunal Angèlic de Sant
Lluís Gonzaga, disposa de
19 seccions (corals, esports,
lleure, teatre, cultura
popular…) i prop de 1.200
socis. Ara viuen les vigílies
del que ha de ser un nou ci-
cle en la ja llarga història
de l’entitat. Almaig comen-
çaran unes obres que dura-
ran 17 mesos. Es tractarà
d’una reforma integral que
mantindrà la façana que dó-
na a la plaça del Nord i al-
guns altres elements de
l’edifici, com ara l’escenari
del teatre (a diferència de
la platea i l’amfiteatre) o la
pista de bàsquet. La resta
de l’edifici es buidarà i es
tornarà a construir, aprofi-
tant més bé el volum per a
les sales de tallers i assajos,
biblioteca, cafeteria i les ofi-
cines.
La reforma és necessària

per adaptar-se a les norma-
tives vigents sobre segure-
tat i accessibilitat. La inten-
ció era començar-la ja
l’any passat, i aleshores
l’àrea de Cultura de l’Ajun-
tament ja va concedir una
subvenció que cobria el
60% del pressupost, però
els Lluïsos no va poder as-
segurar el 40% restant del
cost de l’obra. Ara sí. Socis
i amics han donat préstecs
i avals, l’entitat ha assumit
un deute hipotecari i dispo-
sa d’una ajuda municipal

de 1.283.894 euros. Durant
les obres, les oficines i al-
tres dependències s’ins-
tal·laran probablement al
centre cívic La Fontana.
Les obres tindran una al-

tra conseqüència: “Millo-
rar la relació amb el nostre
entorn; per exemple, es
farà una pantalla acústica a
la pista de bàsquet, que és
en una terrassa, per deixar
demolestar veïns dels edifi-
cis del costat”, assenyala
Hosta. A part d’aquestes
molèsties, la relació dels
Lluïsos amb el barri pot
qualificar-se de bona. Fins i
tot poden presumir de ca-
maraderia amb altres enti-
tats (el Centre Moral i Ins-
tructiu, el Cercle Catòlic de
Gràcia, la Federació de Co-
lles de Sant Medir, la Fun-
dació Festa Major de Grà-
cia, l’Orfeó Gracienc) amb
les quals forma el G6, un
grup que permet negociar
més bé amb les administra-
cions i rendibilitzar activi-
tats conjuntes.c

FALTA DE RECURSOS

El Casino encara
no pot demanar una
subvenció per a la
reforma necessària

REFORMA INTEGRAL

La façana
es mantindrà
i l’interior
es farà nou

Xavier Grau, davant l’edifici del Círcol Catòlic de Badalona

Façana del Casino, a la rambla del Poblenou

ATENEUS, L’HORA DE LA REFORMA ENTITATS DE REFERÈNCIA

LAURA GUERRERO

ENTITAT HISTÒRICA

Nascut el 1868,
el Casino de la
rambla del Poblenou
avui té 500 socis

ENDEUTAMENT

Socis i amics
fan préstecs
i avals per a
les obres

CÍRCOL CATÒLIC DE BADALONA

CASINO L’ALIANÇA DEL POBLENOU>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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data del 1879. La formació a tra-
vés de l’esport i la cultura sem-
pre n’ha estat el pilar principals.
La secció de bàsquet, aquelles
semifinals de la Copa Korac, el
pas d’esportistes com Andrés Ji-
ménez, Aíto García Reneses,
Joaquim Costa… van dibuixar fa
més de 30 anys les fites més vis-
toses i populars del Círcol. Ara
l’entitat, el club d’escacs, el cen-
tre excursionista, l’escola de
teatre per als més petits, s’entos-
sudeix a no perdre pistonada, a
continuar impregnant d’unama-
nera discreta la vida quotidiana.
“La nostra societat ofereix

més canals de lleure que mai
–continuaGrau–, així commulti-
tud d’entitats, de noves maneres
d’associar-se. I nosaltres hem
d’aspirar que la nostra feina, per
molt altruista que sigui, no
sembli amateur, que tingui una
qualitat professional. Altrament
no aconseguirem atreure els jo-
ves. Rejovenir la nostra junta és
un dels nostres grans reptes i
dificultats. Volem preservar la
manera de fer les coses dels
nostres pares, la feina ben feta,
la reflexió… És el nostre com-
promís”.c

RAÚL MONTILLA
Sant Boi de Llobregat

La història de l’Ateneu Santbo-
ià és complexa. La presidenta,
LourdesEscardívol, és la prime-
ra que ho reconeix. “Hi ha una
mala gestió d’una junta, una
subhasta que no queda clara, di-
versos episodis d’especulació
urbanística... I ara que el propie-
tari és l’Ajuntament, ni tan sols
el cataloga com a bé local mal-
grat que sota la sala de ball fins i
tot hi podria haver unanecròpo-
li romana”, es lamenta la presi-
denta d’una junta a l’exili sense
cap tipus de seu. L’Ateneu Sant-
boià, emblemàtic del Baix Llo-
bregat, on Llach, Serrat i Paco
Ibáñez van fer els primers pas-
sos. On Macià va fer mítings.
Va tancar el 1997 i la situació no
ha variat.
L’Ateneu Santboià va néixer

com el 1899, malgrat que la ges-
tació va començar el 1861. El
1905 va crear escoles per a
nens, i quatre anys més tard,
per a nenes. El 1916 va patir una
escissió i es va crear l’Ateneu
Familiar, més petit, que encara
es manté. Però aquella crisi no
en va suposar el final. Va conti-
nuar creixent i creixent. “Tenia
una sala de billars amb calefac-
ció”, recorda la Lourdes, amb
un besavi que ja era membre de
l’entitat i que va donar part dels
terrenys per a les escoles. Va te-
nir bingo, sala de ball, teatre, ci-
nema, un jardí interior on va co-
mençar la Fira de la Puríssi-
ma.... El 1960 es va crear la sar-

danista i el 1963 van començar
a impartir-se classes de català.
Les escoles de l’ateneu (Joan

Bardina) també van créixer:
van incorporar un poliesportiu,
una piscina... L’ateneu als anys
seixanta i setanta, quan a l’àrea
metropolitana no hi havia res i
sí que hi havia molta gent, era
un gegant dinamitzador cultu-
ral i social on fins i tot Bigas Lu-
na va filmar una pel·lícula.
Tot anava vent en popa fins

que l’any 1996 es va subhastar
l’edifici per un deute de vuitmi-
lions de pessetes. “La junta
d’aleshores no explicava tot el
que passava i, de sobte, ens vam
quedar sense l’Ateneu”, recor-
da la Lourdes. El 1999 l’empre-

sa Pichuki SL el va comprar per
40milions de pessetes a la cons-
tructora Catalana Jorba, que
l’havia adquirit per 22 milions.
L’Ateneu va portar totes aques-
tes compres a judici. Fins que el
cas va arribar al Tribunal Su-
prem. El 2002, quan a la zona
de l’Oasi es va voler construir
un parc temàtic del cinema, a
l’antic Ateneu el Consistori pla-
neja un hotel balneari que no
volen ni els propietaris. Vuit
anys més tard va cedir una biga
de l’antic cafè que va acabar ca-

ient completament. Però la rei-
vindicació ciutadana aconse-
gueix que aquell any el Consis-
tori l’adquireixi a través d’una
permuta. De tota manera, des
d’aleshores amb prou feines hi
ha hagut canvis.
L’Ajuntament es defensa.

Fonts municipals assenyalen
que des d’aleshores s’han fet ac-
tuacions de preservació i asse-
gurenque la sort de l’Ateneu co-
mençarà a canviar aquest any,
que està previst que s’obri un
procés participatiu i el primer
semestre del 2014 hi hagi un
concurs de projectes sobre el
seu futur. Tot i així, puntualit-
zen que no es preservarà el que
no estigui en bon estat.
La Lourdes espera, malgrat

que no és gaire optimista. Afor-
tunadament, no estan sols. Hi
ha l’associació Amics de l’Ate-
neu Santboià que, especial-
ment, aquesta última dècada ha
estat molt activa. Sense ells, se-
gurament ja no en quedaria res.
“Els joves”, assenyala la Lour-
des amb un somriure.
El 2010 es va aprovar un pla

d’usos que era recuperar-ne el
contingut cultural, social, espor-
tiu... Estava molt bé, però es va
suspendre”, assenyala la Lour-
des i comença a recordarmilers
d’històries. Els últims cent anys
del municipi estan lligats a un
gran complexque, en desaparèi-
xer, va fer que Sant Boi perdés
una part de la seva essència.
“L’Ateneu és una cosa que per-
tany a tots els santboians”, sen-
tencia.c

Ateneistessenseateneu

FINANÇAMENT

La principal via
continuen sent les
quotes dels socis, i ara
projectar pel·lícules

PROPIETAT MUNICIPAL

En espera
d’un projecte,
els socis temen pel
futur del local

Ball a la pista d’estiu de l’Ateneu Santboià, als anys quaranta del segle passat
ATENEU SANTBOIÀ

Quan la consciència obre-
ra es desperta, al se-
gle XIX, es proclamen
dos objectius: el de la
necessitat d’agrupar-se,
per això l’explosió de
l’associacionisme i l’apari-
ció dels sindicats, i el de
l’afany de saber, d’on nai-
xeran els ateneus popu-
lars. A Catalunya, la in-
dustrialització que prota-
gonitza la màquina de
vapor va lligada a la cons-
titució de centenars d’as-
sociacions populars, des
de l’excursionisme al
cant coral, el teatre o l’es-
port.
El sindicalisme neix

amb força. Les Tres Clas-
ses de Vapor, una federa-
ció cotonera fundada el
1869, va reunir d’entrada
8.500 afiliats. El primer
Congrés Obrer Espanyol
es va celebrar a la capital
catalana el 1870 i la UGT
naixia a Barcelona el
1888, encara que amb poc
recorregut per la força de
l’anarquisme, de base
individualista, que seria

l’hegemònic a Catalunya.
Alhora que s’introdu-

eix entre el proletariat
l’ètica obrera que, per
exemple, demonitza el
costum d’assistir a la ta-
verna després de la feina
perquè destrueix la famí-
lia, s’enalteix el valor de
la instrucció. L’analfabe-
tisme llavors era majorita-
ri en la classe treballado-
ra. I sorgeixen els ate-
neus populars, majoritàri-
ament d’inspiració repu-
blicana i federalista pri-
mer i llibertària després.
Paral·lelament, i per con-
trarestar aquella empen-
ta, es multipliquen inicia-
tives de caràcter confessi-
onal, com els cercles catò-
lics promoguts pels jesuï-
tes Antoni Vicent i
Gabriel Palau, de caràcter
neogremial i mixtos, amb
patrons protectors i
obrers protegits.
Molts pobles i ciutats

catalanes allotjaran a fi-
nals del segle XIX i la
primera trentena del XX
dos centres antagònics:
l’ateneu o el casino, de
caràcter esquerrà, i el
foment o el cercle, de
formació catòlica, que
competiran en la lluita
per l’espai públic.

lenou

L’ètica
obrera

L’ètica obrera
demonitza el
costum d’assistir
a la taverna
després de la feina

LAURA GUERRERO

A N À L I S I

ATENEU SANTBOIÀ

J. M. SORIA


