Acta Assemblea General Ordinària 12/03/2005
Data: 12 de març de 2005, a les 10.00 hores en 1a. convocatòria i a les 10.30 en 2a.
Lloc: Ajuntament de Caldes de Montbui
Assistents: 25 persones representant a les 19 entitats següents; Ateneu de Cultura Popular
(L’Hospitalet de Llobregat), Ateneu de Sant Just (Sant Just Desvern), Ateneu Igualadí
(igualada), Ateneu Santboià (Sant Boi de Llobregat), Casino Menestral Figuerenc (Figueres),
Centre Cultural Nova Badia (Badia del Vallès), Centre Democràtic i Progressista (Caldes de
Montbui), Centre Moral de Sant Martí de Provençals (Barcelona), Cor de Marina (Badalona),
Foment Cultural i Artístic (Sant Joan Despí), Foment Mataroní (Mataró), Joventut Catòlica
(Molins de Rei), Lluïsos de Gràcia (Barcelona), Societat Cultural i d’Esbarjo La Margaridoia
(Santa Margarida i els Monjos), Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella
(Malgrat de Mar), Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt), Societat El Casino (Sant
Andreu de la Barca), Unió del Casal Gelidenc (Gelida), Unió Excursionista de Catalunya
(Barcelona)
S’inicia l’Assemblea a les 10.30 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; senyora Imma Ripoll i Moreno, secretària.
Es lliura a cada assistent un dossier amb: Acta de l’Assemblea General Ordinària 2004,
Memòria d’activitat 2004, Estat de comptes 2004, Pressupost 2005, Estatuts de la Federació
d’Ateneus, Butlletí Infofac i Butlleta de votació de membres per a la nova Junta Directiva.
El senyor Pere-Joan Pujol dóna la benvinguda a totes les persones assistents en nom de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
Es fa un agraïment explícit a l’Ajuntament i al Centre Democràtic i Progressista de Caldes de
Montbui per la seva acollida.
1. Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2004 (s’adjunta al dossier lliurat).
S’aprova per unanimitat.
2. Memòria d’activitats de l’any 2004 (s’adjunta al dossier lliurat).
S’aprova per unanimitat.
3. Estat de comptes de l’any 2004 (s’adjunta al dossier lliurat).
S’aprova per unanimitat després que la senyora Carme Mateu aclareixi a petició del
senyor Magí Ingalada, de la Societat Cultural i d’Esbarjo La Margaridoia, i dels
senyor Vicenç Lerena, de la Unió del Casal Gelidenc, que la referència a
professionals externs es vincula amb la gestoria i que la diferència entre el
pressupostat i el realitzat en l’apartat de les quotes s’explica perquè també s’hi
contemplaven possibles ingressos per activitats.

També es fa menció que del fons social n’han sortit 21.000 euros com a inversió per
al canvi de local i les noves instal·lacions de la seu de la Federació.

4. Projecte 2005
El senyor Pere-Joan Pujol explica el projecte que la Junta Directiva ha dissenyat per
a l’any 2005 en el qual es vol donar continuïtat al fons de l’activitat tot i que
introduint-hi canvis substancials en l’enfocament i la gestió.
Objectius genèrics





Dinamitzar la Federació, creant noves activitats i reforçant les ja existents, ajustantles tant a la realitat com a les necessitats de la Federació i de les entitats federades.
Potenciar la interrelació entre la Federació i els seus federats i dels federats entre
ells.
Donar a conèixer l’activitat de la Federació tant als federats, com a entitats no
federades i a la societat en general.
Augmentar els ingressos econòmics, tant per via de subvenció pública com privada.

Propostes
Sopar d’estiu
Després de l’experiència del darrer any, es tornarà a fer de nou el sopar d’estiu, com a espai
d’interrelació, i es valorarà si a l’edició d’enguany hi ha un augment considerable
d’assistència o si realment hi ha un poc interès per part dels federats de participar en aquesta
activitat.
Premis Ateneus
Es donarà continuïtat al nou model engegat en la darrera edició. S’augmentarà la dotació
dels premis existents i en les categories en què habitualment costa trobar-hi candidats, es
suprimirà el premi.

Festa de l’Associacionisme
Es prescindeix suprimir aquesta activitat vist l’alt cost que suposava i el poc impacte
que tenia entre el global de federats. Es té previst reformular-la en un projecte a llarg
plaç en el qual es doni a conèixer la realitat de la Federació d’Ateneus a la societat en
general a través d’un gran muntatge amb actuacions i activitats diverses.
Serveis
Es reforçaran i s’ampliaran els serveis que s’ofereixen als federats, creant un pla de visites
que caldrà complir. El contacte directe és la primera via de suport a la qual es donarà
prioritat, ja que ajuda el coneixement mutu i afavoreix un espai on hi ha dubtes que ja poden
quedar resolts.
Full informatiu FAC
La Fac està present en el grup de federacions que impulsarà l’Ens de comunicació associativa,
però tot i aquesta presència reprendrà i impulsarà l’edició d’un butlletí propi que serveixi de

vehicle comunicatiu entre la Federació i tots els seus federats. La informació, l’intercanvi
d’experiències, la reflexió i els serveis haurien de ser la base del seu contingut.

Fira d’Ateneus
El Departament de Benestar i Família vol organitzar una Fira d’Ateneus durant el 2005, de la
qual la Federació n’ha pensat el projecte i en coordinarà el contingut. Serà una fira que
englobarà la vessant tant cívica com social i cultural, sota diversos àmbits temàtics.
Fira Mediterrània
Es presentarà un projecte d’intercanvi de serveis entre entitats per la Fira Mediterrània de
Manresa, que es realitza el mes d’octubre. Es proposarà al Sr. Ferran Bello que un 25% de les
actuacions que es realitzin a la Fira siguin contractades als ateneus federats, amb un descens
del cost per ells i una oportunitat per als associats de la federació.
Campanya publicitària
Es coordinarà una campanya de sensibilització per a la població en general sobre
l’associacionisme, fet pel qual es presentarà un projecte d’una Agència de comunicació a
nivell de Catalunya i es demanarà a la Direcció General d’Accions Comunitàries i Cíviques
que en cobreixi la despesa.
Base de dades
Una federació com la nostra necessita una base de dades que contingui una informació
complerta, detallada i fiable de tots els camps en els quals la Fac té contacte amb entitats,
empreses o administracions; és per això que instal·larem un programa informàtic que
permeti una utilització àgil i acurada.
Gerència
Davant la necessitat de coordinar tota la feina que la Fac genera, impulsar l’activitat i els
serveis als socis, augmentar els ingressos i donar a conèixer la Federació a possibles federats i
a la societat en general contractarem un gerent que dinamitzi allò que fem i obri nous
camins en tots els àmbits.
Pressupost
Tenint en compte la voluntat d’augmentar l’activitat, la difusió i els serveis de la Fac, es vol
aconseguir un augment de les aportacions de les administracions, augmentant les ja existents
i aconseguint-ne de noves, tant públiques com privades. Es redactaran projectes detallats i
creïbles que seran una de les prioritats de gerència en aquest primer trimestre.
5. Pressupost 2005
La senyora Carme Mateu fa lectura del pressupost per a l’any 2005, que és el següent:
INGRESSOS
Quotes i Activitats diverses
Subvenció Generalitat de Catalunya-Cultura
Subvenció Generalitat de Catalunya-Benestar

20.000,00
80.000,00
70.000,00

Subvenció Ajuntament de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Serveis bancaris
TOTAL
DESPESES
Personal
Lloguers
Material fungible
Subministraments
Serveis externs
Professionals externs
Assegurances
Activitats
Formació
Relacions públiques i protocol
Serveis
Serveis bancaris
Imprevistos
TOTAL

6.000,00
3.000,00
1.000,00
180.000,00
40.000,00
6.850,00
7.300,00
2.500,00
3.600,00
4.000,00
450,00
96.500,00
10.000,00
4.500,00
2.300,00
1.000,00
1.000,00
180.000,00

S’obre un torn d’intervencions:

El senyor Ramon Moret, de la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella,
demana quina seria la repercussió si no s’aconsegueixen les subvencions
econòmiques que estan previstes.
El senyor Pere-Joan Pujol explica que pel que fa a les subvencions de la Generalitat
ja estan més o menys parlades i que en el cas del Departament de Cultura s’està
parlant de signar un conveni. Les que fan referència a l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona és la primera vegada que es demanen així que caldrà veure quina resposta
tenen. En tot cas, a menor ingressos, menor activitat.

El senyor Gabriel Vicente, del Foment Cultural i Artístic, proposa que si es demana
subvenció a la Diputació de Barcelona, també es podria demanar a les altres tres
diputacions catalanes.
El senyor Jordi Casassas, vocal de la Junta Directiva, respon que aquesta vegada s’ha
demanat a la de Barcelona perquè es sol·licita subvenció per a una activitat de la
província de Barcelona. Afegeix que la idea és anar extenent les peticions a mesura
que la gestió que s’ha planificat per aquest any comenci a donar fruit.

El senyor Vicenç Lerena, de la Unió del Casal Gelidenc, expressa el seu desacord amb
el sistema de funcionament de la Federació, ja que el pressupost va encaminat a
funcionar com un ateneu més i, al seu parer, la Federació hauria de donar cobertura
a les deficiències que tenen els ateneus en els àmbits de serveis, infraestructures,
gestió, etc.

El senyor Jordi Casassas respon que més del 50% del pressupost està encaminat a
projectes directes de promoció i serveis i que les activitats proposades no són per fer
festa, sinó per treure’n un profit. Es vol promocionar els serveis però fins ara és un
tema que costa i fa extensiva la voluntat que facin arribar propostes a la federació a
tots els assitents. El senyor Pere-Joan Pujol afegeix que sovint aquests serveis

s’ofereixen i els ateneus no els sol·liciten, com una interessant proposta de formació
individualitzada que es va fer arribar a tots els federats.
El senyor Gabriel Vicente, del Foment Cultural i Artístic, vol fer constar que veient
la representació dels federats en aquesta assemblea, cal interpretar que en el món
associatiu català alguna cosa no funciona.
El senyor Jordi Casassas afegeix que és cert que és un moment delicat per al
moviment associatiu, i que és per això que les activitats proposades per la Junta volen
donar difusió de l’associacionisme a la societat en general.

El senyor Manel Gasulla, del Cor de Marina, comenta que el tema de la participació
és trist, però que es fa extensible als propis ateneus.I remarca que ells són nous a la
Federació i que van entrar-hi per indicació del Departament de Benestar i Família,
fet que fa intuir que la Generalitat aposta per la Federació.
El senyor Pere-Joan Pujol comenta que la Junta Directiva està optimista, que s’ha
contractat un gerent que ha de posar ordre al desgavell existent els últims anys i que
s’obre una nova etapa per a la Federació, però també recorda que cal treballar a cada
entitat des de dins.
La senyora Carme Mateu apunta que aquest any es preveu l’inici d’un canvi dins la
Federació a tots els nivells, amb noves incorporacions i una nova manera de
funcionar que ha de donar fruits a mig termini.
S’aprova el pressupost per unanimitat.
6. Elecció dels representants a la Junta Directiva.
El senyor Pere-Joan Pujol llegeix el llistat de candidats a la nova Junta directiva, que
són:
 M. José Barrado Ortiz, del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, nova candidata.
 Joaquim Capdevila Capdevila, de l’Ateneu Barcelonès, nou candidat.
 Vicenç Lerena Ortega, de la Unió del Casal Gelidenc, nou candidat
 Jordi Casassas i Pons, dels Lluïsos de Gràcia, per renovació de càrrec.
 Carme Mateu i Ratera, de l’Ateneu Igualadí, per renovació de càrrec.
 Jaume Pieres i Garcés, del Centre Democràtic i Progressista, per renovació de
càrrec.
Es debaten els casos del senyor Pere Solà i Montserrat, del Foment Mataroní, nou
candidat, i de la senyora Imma Ripoll i Moreno, per renovació de càrrec, dels quals o
no ha arribat la sol·licitud (en el primer cas) o s’ha presentat fora de plaç (en el segon
cas).
Es decideix incloure’ls a la llista i s’accepten les vuit candidatures com a nous
membres de la Junta Directiva.

7. Precs i preguntes
S’obre un debat sobre la influència de l’arribada de la democràcia a les entitats
culturals catalanes amb posicions contrastades sobre l’actitud d’alguns ajuntaments
democràtics sobre els ateneus de les seves poblacions. S’està d’acord que caldria
aconseguir una independència econòmica que no faci que les diferents entitats
estiguin sempre condicionades a les subvencions econòmiques que reben.
Es parla també de la participació, àmbit en el qual es remarca la baixa participació
dels ateneus federats i que es conclou amb la necessitat que la Federació s’acosti més
als ateneus per saber què n’esperen.
Es dóna per acabada l’Assemblea a les 12.45 hores, obrint una invitació a un aperitiu
que s’ha organitzat al Centre Democràtic i Progressista.

Imma Ripoll i Moreno
Secretària

Vist-i-plau:
Pere-Joan Pujol i Macau
President

