Acta Assemblea General Ordinària 04/03/2006
Data: 4 de març de 2006, a les 10.30 hores en 1a. convocatòria i a les 11.00 en 2a.
Lloc: Centre Social Catòlic de Terrassa (C/La Font Vella, 40).
Assistents: 51 persones representant a les 33 entitats següents; Amics de les Arts i Joventuts
Musicals, de Terrassa (Vallès Occidental), Associació per a la Difusió del Folklore, de
Barcelona (Barcelonès), Ateneu Adrianenc, de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), Ateneu
Arenyenc, d’Arenys de Mar (Maresme), Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès), Ateneu de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), Ateneu Familiar de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, d’Igualada
(Anoia), Ateneu Santboià, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Ateneu Santcugatenc,
de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat), Casal Català, d’Hostalets de Pierola (Anoia), Casino Menestral
Figuerenc, de Figueres (Alt Empordà), Centre Cultural i Recreatiu, d’Avinyonet del Penedès
(Alt Penedès), Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès (Vallès Occidental), Centre
Democràtic i Progressista, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), Orfeó Martinenc, de
Barcelona (Barcelonès), Centre Moral i Cultural del Poble Nou, de Barcelona (Barcelonès),
Centre Social Catòlic, de Terrassa (Vallès Occidental), Cor de Marina, de Badalona
(Barcelonès), Foment Martinenc, de Barcelona (Barcelonès), Joventut Catòlica, de Molins de
Rei (Baix Llobregat), Lluïsos de Gràcia, de Barcelona(Barcelonès), Patronat de la Passió,
d’Esparreguera (Baix Llobregat), Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia, de Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès), Societat Cultural i Recreativa El Centre, de Sant Martí
Sarroca (Alt Penedès), Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella, de Malgrat de
Mar (Maresme), Societat Cultural La Vicentina, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat),
Societat Cultural Sant Jaume, de Premià de Dalt (Maresme), Societat d’Esbarjo i Cultura La
Principal, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Societat El Casino, de Sant Andreu de la
Barca (Baix Llobregat), Unió del Casal Gelidenc, de Gelida (Alt Penedès), Unió Excursionista
de Catalunya, de Barcelona (Barcelonès).

S’inicia l’Assemblea a les 11.00 hores en 2a. convocatòria. Hi intervenen com a representants
de la Federació d’Ateneus de Catalunya: senyor Pere-Joan Pujol i Macau, president; senyora
Carme Mateu i Ratera, tresorera; senyor Jordi Casassas i Pons, secretari i convidat per la
Junta Directiva, el senyor Jaume López Ibáñez, gerent.
Es lliura a cada assistent un dossier amb: Memòria d’activitat 2005, Estat de comptes 2005,
Pressupost 2006 i material de difusió de la Federació..
El senyor Amadeu Aguado, president del Centre Social Catòlic, dóna la benvinguda a totes
les persones assistents i fa constar que és un honor per al Centre acollir l’Assemblea de la
Federació d’Ateneus.
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El senyor Pere-Joan Pujol, en nom de la Federació d’Ateneus de Catalunya, agraeix al Centre
Social Catòlic la seva disposició per acollir l’Assemblea i dóna pas al primer punt de l’ordre
del dia:

1. Salutació del President
El senyor Pere-Joan Pujol, dóna la benvinguda a tots els assitents i expressa la
preocupació dela Federació per aquelles entitats que, per diversos motius, van
desapareixent de diversos punts del territori. Destaca que cal que les entitats
treballin amb força per combatre la competència de l’Administració i les pressions de
l’especulació immobiliària. Per aconseguir-ho, el senyor Pujol demana a les entitats
que facin esforços de renovació, tant dels dirigents i directius, com de la base social,
així com de les propostes d’activitat, que s’han d’adequar als nous reptes del segle
XXI.
2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
El senyor Pere-Joan Pujol demana l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. El
senyor Jordi Gras, de l’Orfeó Martinenc, demana que es modifiqui el nom de l’entitat
que presideix en les llistes de la Federació, ja que des de l’any 2000 es va recuperar el
nom d’Orfeó Martinenc en detriment del de Centre Moral de Sant Martí de
Provençals. Anotada aquesta petició, s’aprova l’acta.
3. Aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2005.
El senyor Jaume López, com a gerent de la Federació, presenta la Memòria de l’any
2005, de la qual tots els assitents en tenen un exemplar, presentant totes les gestions
realitzades i especificant la reestructuració de continguts en quatre grans apartats,
que són: la gestió, els serveis, la comunicació i l’activitat.
Explica, també, que algunes de les propostes no realitzades són motiu de manca
pressupostària i destaca l’augment de l’activitat i dels projectes, així com del número
de federats.
Es demana l’aprovació de la Memòria, que s’aprova per unanimitat.

La Memòria 2005 completa s’adjunta al final d’aquesta acta.
4. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2005 (s’adjunta al dossier lliurat).
La Sra. Carme Mateu, com a tresorera de la Federació, presenta l’estat de comptes de
la Federació amb un balanç, tant d’actiu com de passiu, de 95.518,22 euros; uns
ingressos de 96.271,65 euros dels 180.000 euros pressupostats i unes despeses de
79.574 euros, que sumades al superàvit que es desvia al fons social, de 16.697,65
euros sumen un total de 96.271,65 euros sobre els 180.000 pressupostats. Aquest
superàvit equilibra el saldo negatiu de 20.000 euros produït l’any anterior pel canvi
de local i les despeses extres vinculades.
La senyora Mateu especifica que, gràcies a la feina de l’equip tècnic, s’han pogut
regularitzar finalment els cobraments de totes les quotes, que d’altres anys havien
quedat al descobert.
El senyor Pere-Joan Pujol demana si es vol aclarir algun punt prèviament a
l’aprovació i hi ha diverses intervencions:

2



El senyor Joan Pardina, de l’Ateneu Santcugatenc diu que cal solucionar la
dependència de les administracions que tenen la majoria d’entitats, així com
la mateixa Federació. Demana que es trenqui aquesta tendència, així com la
pèrdua de socis de les entitats culturals.
El senyor Pere-Joan Pujol, coma president de la Federació, comenta que
aquest és un tema complicat perquè malauradament se’n depèn, tot i que creu
que és obligació de l’administració compensar econòmicament els serveis
que les entitats culturals els ha donat arreu de Catañunya durant més de cent
anys.
La senyora Carme Mateu, com a tresorera de la Federació, apunta que els
ateneus fan un servei públic i és obligació de l’administració compensarl’ho. I exposa que per anar trencant aquesta tendencia cal fer servir la
imaginació, tant en l’activitat com en projectes subvencionables per
empreses i institucions.
El senyor Jordi Casassas, com a secretari de la Federació, ressalta que en
l’estat de comptes d’aquest darrer any, ja hi ha una partida de prestació de
serveis i d’esponsorització, dos camins a continuar obrint per equilibrar la
dependència dels ens públics.
 El senyor Manel Gasulla, del Cor de Marina, expressa que a la seva entitat,
la quota de soci no cobreix ni les despeses fixes, així que han hagut de llogar
espais i començar a lluitar perquè la gent jove s’incorpori a l’entitat, ja que la
mitjana d’edats dels socis és molt alta i hi ha contínues baixes per defunció o
malaltia.
 El senyor Isidro Gómez, de l’Ateneu Adrianenc, exposa que aquests
problemes són reals, que les quotes de soci no cobreixen les despeses
mínimes. Es busquen solucions però costa trobar-les.
 El senyor Valeri Mallol, del Centre de Sant Martí Sarroca, explica que a la
seva entitat, per ampliar socis i poder mantenir el centre per si mateix, estan
creant activitats pels infants i adolescents, de 7 als 16 anys, vinculant els
pares i mares a fer-se socis. Paral·lelament, cedeixen un local per a joves a
partir de 18 anys, per evitar que la recerca d’oci els porti a desplaçar-se a
d’altres indrets i així vincular-los en la base social de l’entitat.
El senyor Pere-Joan Pujol agraeix totes les intervencions, aposta per la
innovació com a base per a poder sobreviure i recondueix l’assemblea cap a
l’aprovació de l’estat de comptes, que s’aprova per unanimitat.
L’estat de comptes complet del 2005 s’adjunta al final d’aquesta acta.
5. Presentació del Projecte per al 2006
El senyor Pere-Joan Pujol presenta el senyor Jaume López, que tot i que ja ha
participat en l’Assemblea, potser algú no coneix. Explica que és el gerent contractat
per la Junta Directiva per dinamitzar la Federació i que, com deuen haver comprovat
les entitats, és un dels causants del bon funcionament actual de la Federació.
El senyor Jaume López exposa que ell executa les decisions que la Junta li transmet i
que pensa que encara hi ha molta feina per fer, tant des de la Federació, com des de
cada una de les associacions culturals d’arreu del territori català.
Així doncs, el senyor López presenta els objectius generals que la Junta s’ha marcat
per al 2006 i que es concreta en el projecte que han planificat conjuntament i que

3

passa a detallar, destacant la creació de la nova pàgina web de la Federació, que es
presenta en suport audiovisual.
S’explica tot el projecte, que s’adjunta al final d’aquesta acta, en el qual, quan es parla
dels assessoraments específics dins l’àmbit formatiu, hi participa el senyor Pep Martí
i Masferrer, que presenta aquest projecte formatiu que ja s’ha començat a aplicar a
algunes entitats.
Un cop explicat tot el projecte, s’obre un torn de paraules:
 El senyor Joan Díez, de l’Ateneu Santfeliuenc, felicita la Federació per la
feina que ha realitzat en l’últim any i exposa que el fet que hi hagi entitats
que encara avui no disposin de correu electrònic ni de web, els suposa una
fractura digital que ha de presocupar a la Federació i, sobretot, a les entitats
que no en tenen. Proposa que es realitzi una jornada i un assessorament en
aquest sentit perquè totes les associacions s’incorporin plenament en l’àmbit
tecnològic.
El senyor Jaume López, com a gerent de la Federació, destaca que avui en dia
qui no té correu electrònic és perquè no vol, perquè avui en dia el correu es
pot consultar des de qualsevol punt informatitzat. Demana que totes les
entitats facin un esforç urgent per informatitzar-se i exposa que la Federació
oferirà, quan se li concedeixi el domini .cat, l’opció de crear correus
electrònics per aquelles entitats que el sol·licitin.
El senyor Josep Tubau, del Consell Consultiu, demana que no es menystingui
el paper, ja que hi ha entitats que encara no estan informatitzades; petició a
la qual el senyor Jaume López respon dient que tota la informació s’envia,
encara, en els dos formats.
El senyor Tubau pregunta si l’agenda d’activitats de la web inclourà activitats
de qualsevol entitat, estigui o no federada. El senyor Jaume López respon que
serà una agenda de l’activitat de les entitats federades a la Federació, ja que
d’agendes genèriques ja n’hi ha moltes.
El senyor Jordi Casassas, com a secretari de la Federació, exposa que la
Generalitat té una línia d’ajudes per la compra d’aparells informàtics, que pot
ser d’utilitat per aquelles entitats que encara no en tinguin.
El senyor Joan Pardina, de l’Ateneu Santcugatenc, felicita la Federació pels
nous aires que està prenent i també per la web, que troba moderna i àgil.
Demana que es faci un esforç per actualitzar la web diàriament i que es vagi
reduint l’enviament d’informacions que s’envïin per correu electrònic ja que
així s’estalvia paper, diners i temps. El senyor Jaume López informa que ja
s’ha contractat una persona per al manteniment de la web i pel que fa als
enviaments, explica que s’enviarà un comunicat a cada entitat perquè
cadascuna pugui decidir si vol o no continuar rebent les informacions en
format paper.
s’aprova per unanimitat.

6. Pressupost 2005
La senyora Carme Mateu fa lectura del pressupost per a l’any 2006, que s’adjunta al
final d’aquesta acta i que té una previsió d’ingressos de 140.000 euros i uan previsió
de despeses de, també, 140.000 euros.
S’aprova el pressupost.

4

7. Precs i preguntes







El senyor Manel Gasulla, del Cor de Marina, felicita el president de la federació,
la junta i els treballadors per la feina feta en el darrer any i expressa el seu desig
que en properes assemblees hi hagi més participació.
El senyor Pere-Joan Pujol agraeix la felicitació, però afegeix que aquesta és la
feina de la Junta i dels treballadors. Quant a l’assistència a l’Assemblea, destaca
que enguany dobla la de l’any anterior i que en totes les activitats la aprticipació
està sent cada vegada considerablement més alta.
El senyor Joan Bigas, de la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella,
exposa que després de l’assemblea de l’any passat va sortir bastant fred, però
que enguanty surt content perquè veu feina veritablement bona que dóna força a
les entitats perquè poden veure un futur més nítid. Afegeix que la seva entitat
sol·licita ser la seu de l’Assemblea per a l’any 2008.
El senyor Pere-Joan Pujol li agraeix i pren nota del seu oferiment, tot i que de
moment no es poden comprometre a tan llarg termini.
Magí Inglada, de la Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia, demana com està
el tema d’ajust per patrimoni que es va començar a parlar l’any 2001 entre la
Federació i la Generalitat.
El senyor Pere-Joan Pujol, respòn que s’ha enviat una notificació a totes les
entitats ja que el 23 de febrer d’enguany ha sortit una convocatòria d’ajudes per
la rehabilitació d’ateneus i entitats en matèria de seguretat i accessibilitat, de la
qual la Federació forma part de la Comissió assessora i surt, per primera vegada,
inclosa en un decret de la Generalitat en aquest sentit.
El senyor Jaume Lópex explica el procediment i els terminis de presentació de
sol·licituds per poder accedir a aquesta línia d’ajuts.
El senyor Manel Gasulla, del Cor de Marina, demana que la Federació visiti les
entitats per veure les instal·lacions de cadascuna.
El senyor Pere-Joan Pujol, li respon que això és pràcticament inviable, i li
explica que la tasca de la Federació no serà tant valorar els projectes d’obres,
dels quals no tenen perquè dubtar, sinó el projecte cultural que hi ha darrere cada
entitat. Afegeix que el representant de la Federació a aquesta comissió només
serà un entre cinc membres que la conformen i que són tècnics de la Generalitat,
per tant la seva aportació serà informativa.
El senyor Amadeu Aguado, del Centre Social Catòlic, s’alegra d’aquesta
convocatòria ja que, en part, compensa el servei que les associacions culturals
han fet durant anys a les seves poblacions i demana que aquesta subvencio no es
quedi aquí i que no s’hagi d’esperar trenta anys més per una nova convocatòria.
Demana a la Federació que lluiti perquè sigui periòdica.
El senyor Pere-Joan Pujol agafa la proposta i afirma que hi treballaran a
consciència.
Es dóna per acabada l’Assemblea a les 13.00 hores.

Jordi Casassas i Pons

Vist-i-plau:
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Secretari

Pere-Joan Pujol i Macau
President
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