Acta Assemblea General Extraordinària 28/05/2011

Data: 28 de maig de 2011
Lloc: Sala 3 del Castell de Montjuïc
Assistents: 27 entitats: Agrupació Congrés de Barcelona, Associació Casal Torrellenc de Torrelles de
Foix, Associació per a la Difusió del Folklore de Barcelona, Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia,
Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui, Ateneu de Cultura Popular de
L’Hospitalet de Llobregat, Ateneu de Taragona, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera d’Igualada,
Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès, Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat,
Casino Menestral Figuerenc de Figueres, Centre Catòlic de L’Hospitalet de Llobregat, Centre Cultural
Els Catalanistes de Barcelona, Centre Moral i Instructiu de Gràcia de Barcelona, Círcol Catòlic de
Badalona, Cor de Marina de Badalona, El Centre de Llorenç del Penedès, Foment Martinenc de
Barcelona, Guiametans per l’Ateneu dels Guiamets, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Lluïsos d’Horta
de Barcelona, Orfeó Martinenc de Barcelona, Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat,
Societat Coral La Margaridoia de Santa Margarida i Els Monjos, Societat Cultural Sant Jaume de
Premià de Dalt, Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Societat Unió Coral de Cornellà de
Llobregat.
El president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, dóna la benvinguda als
assistents, agraeix la feina feta a la comissió dels estatuts i dóna les gràcies al Castell de Montjuïc per
la cessió de l’espai.
A continuació presenta els membres que presideixen la taula de l’Assemblea: Carme Mateu, de
l’Ateneu Igualadí; Esteve Camps, del Centre Moral de Gràcia; i Patrícia Julià, assessora jurídica de la
FAC. També anomena la resta de la Junta que es troba a la sala: Núria Font, dels Lluïsos d’Horta;
Pere Solà, del Foment Mataroní; Félix Puig, de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de
Llobregat; Serafín Castaño, de la Societat Sant Jaume de Premià de Dalt; i Miquel Alsina, del Casino
la Unió Comercial de Vilafranca.
Es comença a tractar el primer punt del dia:
1. Aprovació si s’escau de la modificació dels estatuts de la FAC per adaptar-los al llibre tercer
del codi civil de Catalunya

El secretari, Esteve Camps, explica que a l’Assemblea General celebrada el passat 26 de febrer, es
va acordar nombrar una comissió per redactar la reforma del estatuts. S’hi van oferir voluntaris PereJoan Pujol, del Casino Menestral Figuerenc i Joan Romagosa, del Patronat Cultural i Recreatiu de
Cornellà de Llobregat. Posteriorment s’hi van afegir Jaume Llopart, del Casino Unió Comarcal de
Vilafranca del Penedès; Miquel Alsina, de la Junta directiva de la FAC; i Patrícia Julià, assessora
jurídica de la FAC.
L’esborrany que va fer la comissió es va posar al web perquè totes les entitats que volguessin hi
fessin aportacions, amb el 20 de maig com a data límit. Es van recopilar les esmenes que han fet els
associats.
Dóna la paraula a Patrícia Julià. L’assessora jurídica de la FAC explica que, a l’hora de plantejar els
nous estatuts, la comissió ha volgut simplificar el text existent, adaptar-lo a la normativa i escriure’l de
manera que tingui validesa durant molts anys. Les modificacions s’han basat, principalment, en donar
més importància als socis. A continuació s’ ha procedit a fer la lectura de les modificacions que s’han
fet als estatuts existents, la lectura de les esmenes, la seva votació i, finalment, la votació de la
totalitat del text.
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S’aproven els nous estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya per 25 vots a favor i cap vot en
contra.
S’adjunta a aquesta acta, el nou redactat dels estatuts.
2. Informació de la situació econòmica de l’entitat

El president explica que la FAC va assumir, a l’Assemblea General d’Olot, el compromís de centrarse molt directament en la part econòmica de l’entitat i que per això s’ha creat una Comissió
Econòmica, formada pels membres de la junta de la FAC Carme Mateu, tresorera; Esteve Camps,
secretari; i Salvador Casals, president; i pel tresorer dels Lluïsos de Gràcia Eugeni Hosta.
Pren la paraula Carme Mateu. Explica que la primera mesura que s’ha pres per fer front a la crisi ha
estat una revisió de la despesa. Paral·lelament s’ha intensificat la divulgació del treball que fa la FAC,
amb visites a l’administració, per tal de poder seguir comptant amb la seva col·laboració.
S’han fixat les següents actuacions:
-

Reduir el pressupost dels Premis Ateneus
Anul·lar la Festa Cultural a Montjuïc
Rebaixar despesa per l’exposició
Rebaixar el cost del mobiliari, en cas que la seu de la FAC es traslladi a Montjuïc
Negociar preus amb els proveïdors de serveis

La rebaixa significa una reducció de 12.580€ sobre el pressupost presentat a l’Assemblea Ordinària.
Els ingressos confirmats fins al moment provenen de:
-

Generalitat de Catalunya, departament de Benestar Social i Famíla
Diputacions
Ajuntaments

Per fer front a problemes de liquiditat, la FAC compta amb una pòlissa de la Caixa de 50.000€ i una
amb Fiare de 39.000€.
Acabat aquest punt informatiu el Salvador Casals fa dos darrers apunts:

1. S’està elaborant un document que defineixi un full de ruta de treball amb l’administració en el qual es
vol:
- Establir un reconeixement real de la tasca que fan els ateneus
- Tenir un marc de relació estable amb el govern
- Seguir mostrant la voluntat de posar els ateneus al servei del país
2. Hi ha la voluntat d’identificar els projectes de remodelació que els ateneus volen dur a terme. Demana
a les entitats que es posin en contacte amb la FAC per informar-ne, d’aquesta manera la junta
directiva podrà visitar-les i copsar la realitat.

El Salvador Casals dirigeix unes paraules de comiat a la Carme Mateu, que deixa el seu lloc com a
tresorera de la FAC i, acte seguit, dóna per acabada l’Assemblea.
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Esteve Camps i Sala
Secretari

ANNEX 1
(Estatuts aprovats a l’Assemblea)

Salvador Casals i Romagosa
President

