Acta Assemblea General Extrardinària 31/10/2009

Data: 31 d’octubre de 2009
Lloc: Centre Moral de Gràcia – Barcelona
Assistents: 30 persones representants a les 23 entitats següents: Centre Moral de Gràcia de Barcelona,
Casino Menestral Figuerenc de Figueres, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Ateneu de Cultura Popular de
l’Hospitalet de Llobregat, Centre cultural Nova Badia de Badia del Vallès, Societat el Casino, Ateneu
Igualadí d’Igualada, Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, El Centre de Llorenç del Penedès,
Lluïsos d’Horta de Barcelona, Casal de Cervera, Foment Mataroní de Mataró, Adifollk de Barcelona,
Centre Moral i Cultural del Poblenou de Barcelona, Orfeó Martinenc de Barcelona, Centre Cultural els
Catalanistes de Barcelona, Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona, Foment Martinenc de Barcelona,
Centre Catòlic de Sants de Barcelona, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, Ateneu de
Tarragona, Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat, Círcol Catòlic de Badalona.
S’inicia l’assemblea a les 11.05 hores en única convocatòria. Presideix l’assemblea Pere-Joan Pujol i
Macau, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i actua de secretaria Anna Pruneda i Serra,
secretària de la junta directiva de la federació.
El president dóna la benvinguda a tots els assistents i agraeix al Centre Moral de Gràcia que hagin volgut
acollir a la seva seu aquesta assemblea general extraordinària de la Federació d’Ateneus i els felicita per
la celebració dels 140 anys, emplaçant-los a continuar fent la bona feina que estan realitzant.
El president informa que assisteix a l’assemblea Josep Cruanyes en qualitat d’assessor jurídic de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
Tot seguit, el president, anuncia els punts de l’ordre del dia que són els següents:
1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea general ordinària.
2. Explicació, per part del president, de les causes que han portat el cessament de Francesc
Martínez com a membre de la junta directiva de la federació, dels correus electrònics publicats per
Francesc Martínez posteriorment al seu cessament i les accions preses per la junta directiva
referent a tot aquest assumpte.
3. Ratificació dels nous membres de la junta directiva, d’acord amb el que disposa l’article 22 dels
estatuts.
4. Torn obert de paraules.
5. Aprovació de l’acta de l’assemblea general extraordinària.
I tot seguit dóna pas al primer punt de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea general ordinària.
El president dóna la paraula a la secretaria per tal que llegeixi l’acta.
La secretaria comenta que cal aprovar les actes de les dues darreres assemblees, ja que es va celebrar
una assemblea ordinària i una d’extraordinària el mateix dia. Anna Pruneda comenta que l’acta de
l’assemblea ordinària ha estat exposada a l'adreça d’internet que s'ha habilitat per a l'ocasió, durant el
temps que marquen els estatuts. Per aquest motiu demana si cal llegir l'acta o bé es procedeix directament
a exposar les esmenes i a la seva votació. S’accepta la segona proposta, i després de constatar que no hi
ha cap comentari, es passa a la votació.
Vots afirmatius: 23
Vots negatius: 0
Vots en blanc: 0
S’aprova l’acta de la darrera assemblea general ordinària.
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Anna Pruneda llegeix l’acta l’assemblea extraordinària celebrada a Reus el 27 de gener del 2009. Un cop
llegida i constatant que no hi ha cap esmena es passa a la votació.
Vots afirmatius: 23
Vots negatius: 0
Vots en blanc: 0
S’aprova l’acta de la darrera assemblea general extraordinària.
2. Explicació, per part del president, de les causes que han portat el cessament de Francesc
Martínez com a membre de la junta directiva de la federació, dels correus electrònics publicats
per Francesc Martínez posteriorment al seu cessament i les accions preses per la junta
directiva referent a tot aquest assumpte.
Pere-Joan Pujol pren la paraula per explicar les causes que han portat el cessament de Francesc Martínez
com a membre de la junta directiva.
Dona la paraula al vicepresident, Salvador Casals que ho explica. Principalment remarca que s’ha actuat
aplicant els estatuts vigents de la federació, concretament l’article 21.5 que diu textualment:
“El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse per:
5. Per baixa com a soci de l’associació avaladora”
Francesc Martínez formava part de la junta directiva de la FAC ja que va ser presentat per l’entitat Centre
Cultural Nova Badia en la darrera assemblea general ordinària celebrada a Reus el 27 de gener i escollit
pel plenari de l’assemblea.
El Centre Cultural Nova Badia, en data 7 de juliol de 2009 va comunicar a la federació que aquest senyor
se l’havia cessat de les seves funcions a la junta directiva de l’entitat i se l’havia donat de baixa com a soci
de l’entitat. Davant d’aquesta situació, el president de la federació va exposar al senyor Martínez que havia
de deixar el càrrec a la junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya, ja que no formava part de
l’entitat que l’havia proposat.
Francesc Martínez va manifestar el seu desacord en aquesta decisió i a partir d’aquest moment, va iniciar
un seguit d’enviaments de correus electrònics, a diferents autoritats públiques i administracions,
manifestant el seu desacord amb la decisió pressa per la junta directiva de la FAC i demanant el
cessaments dels seus directius, auditories a totes les entitats que formaven part de la junta directiva, i
revelant informació estrictament privada de la junta directiva de la federació.
La junta directiva, assessorats pels serveis jurídics de la federació, prenen l’acord de fer arribar al senyor
Martínez una acta notarial on se li demana que retiri públicament les acusacions fetes als membres de la
junta directiva de la federació. Si no és així, es reserva el dret de prendre accions legals contra la seva
persona.
En aquell moment la junta directiva, també, decideix convocar una assemblea general extraordinària de
socis per poder explicar el cessament del senyor Martínez i decidir les accions a prendre.
3. Ratificació dels nous membres de la junta directiva, d’acord amb el que disposa l’article 22 dels
estatuts.
Pere-Joan Pujol comunica que durant els darrers mesos s’ha sol·licitat a Esteve Camps i Sala, del Centre
Moral de Gràcia, a Núria Font i Revilla, dels Lluïsos d’Horta, i a Fèlix Puig i Carbonell, de l’Ateneu de
Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, si volien formar de la junta directiva de la federació. Tots tres
van respondre positivament a la demanda per la qual cosa, segons els estatuts vigents de la federació, cal
ratificar-los en la primera assemblea general de socis que es produeixi. És per aquest motiu que hem
inclòs aquest punt de l’ordre del dia en aquesta assemblea.
Pere-Joan Pujol demana als tres candidats que es presentin breument.
Esteve Camps pren la paraula i es presenta breument.
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Núria Font pren la paraula i es presenta breument.
Fèlix Puig pren la paraula i es presenta breument.
El president demana que es procedeixi a la seva ratificació. El resultat de la votació és:
Vots afirmatius: 23
Vots negatius: 0
Vots en blanc: 0
Es ratifica la incorporació d’ Esteve Camps i Sala, de Núria Font i Revilla i de Fèlix Puig i Carbonell com a
membres de la junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya. La qual cosa es notificarà a la
direcció general de dret i entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
4. Torn obert de paraules.
Ferran Cebrián, del Foment Martinenc, pregunta quina seran les accions que prendrà la Federació a partir
d’aquest moment. Pere-Joan Pujol respon comentant que si no hi ha més accions per part de Francesc
Martínez la junta proposa no fer res més. Comenta que ja s’han hagut de donar moltes explicacions
externes.
El president del Centre Cultural Nova Badia pren la paraula i explica el procés que va portar al senyor
Francesc Martínez a formar part de la junta de l’entitat i a ser avalat per formar part de la junta de la
Federació d’Ateneus de Catalunya. Són conscients que el problema del senyor Martínez neix a Nova
Badia i ara, aquest problema s’ha traspassat, també, a la Federació. Comenta que el senyor Martínez es
va presentar com un senyor molt educat, amb ganes de treballar per l’entitat. Al començament tot anava
força bé, però de mica en mica el senyor Martínez va anar demanant i exigint més domini de coses, com el
llibre d’actes de l’entitat que el té a casa seva. Des de la junta suposaven que dimitiria ja que no es trobava
bé a l’entitat, però no ha va fer, sinó que va anar assumint més feines i no va complir amb les seves
obligacions com a secretari de l’entitat. L’entitat li proposa que deixi de formar part de l’entitat però ell no
ho accepta i a més a més s’implica amb altres entitats de la ciutat.
El president del Centre Cultural Nova Badia comenta que estaven pendents de l’assemblea d’avui per ara
ells convocar una assemblea de la seva entitat i decidir quina serà la seva actuació.
Demanen disculpes a la FAC pel desgavell que han representat les actuacions d’aquest senyor.
Jaume Casteller, del Centre Catòlic de Sants, comenta que el sorprèn l’actuació del senyor Martínez. Es
pregunta que persegueix aquest senyor?. El president del Centre Cultural Nova Badia respon dient que el
tarannà d’aquets senyor és aquest i que no vol canviar, i quan se li planteja directament encara és pitjor i
actua de manera més desproporcionada.
Jordi Gras, del Foment Martinenc, comenta que el Centre Nova Badia no cal que demanin disculpes, ja
que aquesta situació podria haver passat a qualsevol entitat i comenta que sempre hi ha persones que
busquen protagonismes i satisfer els seus egos personals. Felicita a la Federació per la gestió feta en
aquest afer i demana que si el senyor Martínez no rectifica caldria actuar contundentment.
El president de l’Ateneu de Tarragona mostra la seva solidaritat amb el Centre Cultural Nova Badia i felicita
la tasca duta a terme per la Federació.
Pren la paraula el president de la Federació i demana a Pep Cruanyes que expliqui quina és la situació
actual d’aquest assumpte.
El senyor Cruanyes comenta que el senyor Martínez ha fet injuries i calumnies contra membres de la junta
directiva de la Federació. Ha acusat de malversació de fons públic, subvencions o contractes amb
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l’administració pública. A la carta que es va lliurar al senyor Martínez, se li diu que ell era membre de la
junta de la federació i per tant ha utilitzat informació de la federació i l’ha fet pública.
Comenta que la junta de la federació haurà de prendre una decisió i valorar les conseqüències que poden
portar. Si es fes una denúncia contra el senyor Martínez, el Jutge podria tramitar-ho com un delicte o com
una falta.
Jordi Gras, del Foment Martinenc, constata que el senyor Martínez té ganes de fer mal. Els estatuts són
molt clars. A més a més, destaca que el senyor Martínez ha volgut fer mal a membres, de manera
personal, de la junta, en especial a Jordi Casassas i que aquesta actitud no es pot consentir de cap de les
maneres. Per això demana que s’actuï en contundència demanant , fins i tot, danys i perjudicis.
Diversos membres representants de les entitats manifesten el suport a l’entitat de Nova Badia i corraboren
l’actuació duta a terme per la Federació en aquest assumpte.
El senyor Cruanyes constata que el sentiment de tots els presents és el de fer alguna actuació més
contundent, però creu que el millor és no prendre, ara, cap decisió i facultar a la junta directiva de la FAC
per prendre les accions que cregui oportunes.
Demana que les entitats i persones que tinguin documentació sobre aquest assumpte es posin a disposició
de la junta per si cal fer alguna demanda.
El president de Nova Badia dóna les gràcies a totes les entitats pel suport rebut.
El president de la federació comenta que Jordi Casassas va dimitir del càrrec de vicepresident de la
federació ja que el seu càrrec podria contemplar-se com a incompatible amb la seva tasca professional
com a treballador de l’administració, ja que s’estava pactant un negociat entre l’administració i la federació.
Jordi Casassas comenta que aquesta situació l’ha afectat personalment i expressa que la Secretaria
d’Acció Ciutadana sempre ha donat suport a la federació i la mostra és que s’ha signat un conveni de tres
anys de durada.
Agraeix el suport rebut de totes les persones assistents a l’assemblea i especialment manifesta el suport
rebut per part dels membres de la junta directiva. Comenta que continuarà treballant pels ateneus.
Finalment s’acorda, per unanimitat, davant l’actitud de rectificació o no del senyor Martínez, donar ple
suport a la junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya i facultar-la per emprendre les accions
necessàries que considerin oportunes per exigir responsabilitats, danys i perjudicis.
5. Aprovació de l’acta de l’assemblea general extraordinària
El president pren la paraula de nou i demana a la secretaria, la senyora Anna Pruneda, que llegeixi l’acta
d’aquesta assemblea per ser aprovada.
La senyora Anna Pruneda llegeix l’acta i seguidament es posa a votació. El resultat de la votació és.
Vots afirmatius: 23
Vots negatius: 0
Vots en blanc: 0
Es dóna per aprovada l’acta de l’assemblea general extraordinària de socis celebrada el 31 d’octubre de
2009 a la seu social del Centre Moral de Gràcia de Barcelona.
El president dóna l’assemblea per finalitzada i agraeix, un cop més, l’assistència de les persones que hi ha
participat, quan són les 12.50 hores.
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Anna Pruneda i Serra
Secretària

Pere-Joan Pujol i Macau
President
Vist i plau

