
    

    

Acta Assemblea General Ordinària 16/02/2013 
 
Data: 16 de febrer de 2013 
 
Lloc: Centre Moral d’Arenys de Munt 
 
Assistents: 56 persones representant a 33 entitats: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, 
Agrupació Congrés de Barcelona, Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres de Piera, Associació 
per a la Difusió del Folklore de Barcelona, Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, Ateneu Arenyenc 
d’Arenys de Mar, Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat,  Ateneu de Sant Just Desvern, 
Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès, Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat, 
Associació Cultural i Recreativa de Fals, Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, Casal Societat La 
Principal de Vilafranca del Penedès, Casino de Caldes de Montbui, Casino del Centre de l’Hospitalet de 
Llobregat, Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès, Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de 
Mar, Centre Cultural i Recreatiu El Progrés de Martorell, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de 
Barcelona, Centre Moral d’Arenys de Munt, Centre Moral de Gràcia de Barcelona, Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú, Foment Martinenc de Barcelona, Foment Mataroní de Mataró, La Massa Centre de 
Cultura Vilassarenc de Vilassar de Dalt, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Lluïsos d’Horta de Barcelona, 
Orfeó Martinenc de Barcelona, Societat Coral Diadema Corberenca de Corbera de Llobregat, Societat 
Coral i d'Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Societat Coral La Unió de Cornellà de 
Llobregat, Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i Societat El Casino de Sant Andreu de la 
Barca.  
 
Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), dóna la benvinguda a totes 
les entitats i agraeix el Centre Moral l’acolliment i la disposició per celebrar aquesta assemblea a les 
seves instal·lacions l’any en què celebra el seu centenari. Així mateix, excusa l’assistència d’Enric 
Tricaz, membre de la junta directiva de la FAC.  
 
Abans de donar inici a l’assemblea, la presidenta del Centre Moral, Montserrat Fontbona, dóna la 
benvinguda a totes les entitats assistents.  
 
El president informa de l’ordre del dia de la reunió, que és el següent: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 14 d’abril de 
2012. 

2. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2012. 
3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2012. 
4. Presentació del projecte per a l’any 2013. 
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2013. 
6. Informació del 30è aniversari de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
7. Precs i preguntes 



    

    

 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 14 

d’abril de 2012. 

 
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 29 vots a favor i 2 en blanc. 
 
 

2. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2012. 

El president explica que aquest ha estat un any en què han confluït dos elements importants. En primer 
lloc, la transformació de la voluntat del país d’iniciar el camí cap a la possibilitat de poder decidir el futur 
de Catalunya i, en segon lloc, l’impacte de la crisi econòmica. 
 
La FAC s’ha estructurat, al llarg del 2012, en quatre comissions: Jurídica, comunicació, econòmica i 
expansió i seguiment. Són comissions obertes a les quals s’hi poden afegir tots els directius que estan 
davant dels ateneus. 
 
El Salvador Casals explica que, pel que fa a la comissió jurídica, s’ha treballat especialment en l’àrea 
del patrimoni i en l’àrea referent als beneficis fiscals de les entitats.  
 
Passa el torn de paraula a Serafín Castaño, que explica la tasca feta des de la comissió de 
comunicació. Explica que s’ha continuat treballant en la mateixa línia del 2011. D’una banda, s’ha seguit 
amb la voluntat de donar visibilitat al moviment ateneístic, tot intentant tenir la màxima presència en els 
mitjans de comunicació. S’ha renovat el web i se l’ha dotat d’una agenda d’esdeveniments i d’un web on 
els ateneus poden oferir els seus espais, així com s’han seguit potenciant les xarxes socials. Així 
mateix, també s’ha posat en marxa el web d’Amics dels Ateneus. S’ha seguit amb la publicació de la 
revista Ateneus, de l’infoFAC i amb la gestió del portal Xarxanet. D’altra banda, s’ha seguit amb el 
suport als directius de les entitats federades i per això s’ha creat el Club del Directiu. Finalment, s’ha 
realitzat un documental recollint l’experiència dels expresidents de la FAC i un anuari amb les dades 
més significatives dels ateneus federats.  
 
Pren la paraula Ricard Julià per explicar la comissió econòmica. S’ha fet un seguiment rigorós de 
l’evolució del pressupost per aconseguir garantir els ingressos que es van preveure i per controlar les 
diferents despeses que s’han anat fent al llarg de l’any. El nivell d’ingressos per subvencions s’ha pogut 
mantenir en el nivell previst així com també s’ha pogut comptar amb el fons de caixes de La Caixa de 
Pensions. D’altra banda, s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per tal d’assegurar una 
convocatòria de subvencions d’un milió d’euros durant els propers 4 anys i que permeti la reforma dels 
teatres de Barcelona. Aquesta mateixa línia també s’està treballant amb la Diputació de Barcelona. 
 
Pren la paraula Núria Font, què explica la tasca feta des de la comissió d’expansió i seguiment. S’ha 
treballat pel compliment del projecte del 2012, s’ha fet un seguiment dels serveis que s’ofereixen des de 
la FAC i s’ha vetllat per la creació de nous serveis que han de ser útils pels ateneus. Dels objectius 
presentats pel 2012, s’han aconseguit un 71%, s’han iniciat un 15% i no s’han realitzat –per pressupost 
o per recursos– un 14%.  
 



    

    

Salvador Casals torna a prendre la paraula per explicar que una de les activitats importants d’aquest 
2012 ha estat ampliar la seu social de la FAC amb el pis superior al qual es trobava.  
 
A continuació puntualitza que la FAC compta actualment amb 156 ateneus en 29 comarques diferents i 
que en aquest 2012 s’hi ha adherit l’Associació Cultural Centre L’Amistat de Premià de Mar, el Casal 
Familiar i Recreatiu de Manresa, el Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú, la Unió Vilanovina de Vilanova i 
la Geltrú, l’Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres de Piera, la Lira Vendrellenca del Vendrell i 
la Societat Unió Recreativa de Cabacés. Les baixes han estat el Centre Cultural i Recreatiu de 
Cantallops i el Centre Cultural Nova Badia. Així mateix, explica que durant el 2012 s’han fet 42 visites a 
entitats federades i 29 a entitats no federades.  
 
Seguidament fa un repàs detallat dels projectes i del seu estat així com també valora positivament els 
serveis que s’ofereixen des de la FAC, les demandes dels quals han augmentat notablement aquest 
darrer any.  
 
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 31 vots a favor.  
 
 

3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2012. 

Pren la paraula Ricard Julià. Explica que el pressupost d’ingressos previst s’ha vist realitzat 
pràcticament en la seva totalitat i que les despeses han estat inferiors de les previstes. El conjunt del 
balanç dóna un resultat positiu de 1.413,41€. 
 
El Ricard Julià explica que la FAC té un problema de tresoreria perquè hi ha un endarreriment del 
pagament de les subvencions per part de la Generalitat. Per tal d’obtenir liquiditat i fer front als 
pagaments s’han demanat dos préstecs, a Coop 57 i a l’Institut Català de Finances.  
 
VEURE ANNEX 1 
 
Intervé la Carola Llauró de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc de Vilassar de Dalt i fa una reflexió 
en el sentit que les entitats tenen una dependència molt elevada de les subvencions.  
 
Salvador Casals comenta que és un dels temes que més preocupen a la junta directiva i que la voluntat 
és que la quota d’ingressos de la FAC per prestació de serveis augmenti per dependre, cada vegada 
menys, de les subvencions.  
 
Salvador Casals aclareix que a l’exercici 2011 es va fer una provisió de fons preveient que 2012 es 
farien obres de millora de la seu. El cost de l’execució final d’aquestes obres ha estat inferior i el 
diferencial s’ha posat com a benefici a l’exercici del 2012. 
 
Intervé Ferran Cebrian del Foment Martinenc de Barcelona. Expressa la seva preocupació per 
l’endarreriment de pagament que té la Generalitat amb les entitats i amb la FAC.   
 
Salvador Casals explica que des de la FAC s’està fent tota la força possible per aconseguir agilitzar els 
pagaments pendents.  



    

    

 
Intervé Josep Casajuana dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Pregunta, en primer 
lloc, per què els ingressos de quotes de soci han estat inferiors als pressupostats quan s’ha augmentat 
el nombre de socis de la FAC. En segon lloc, pregunta quin sistema segueix la FAC a l’hora de 
contractar serveis externs.  
 
Ricard Julià contesta, en referència al tema de les quotes, que les altes previstes han estat inferiors a 
les realitzades. Pel que fa la segona pregunta, explica que des de la FAC es demanen dos o tres 
pressupostos diferents per analitzar el cost d’un determinat servei, decantant-se sempre pel més 
avantatjós en relació qualitat – preu. Salvador Casals afegeix que, en el cas dels professionals també es 
valora el seu nivell d’especialització en el món dels ateneus.  
 
Intervé Vicenta Pallarès del Casino de Caldes. Expressa la seva preocupació per una possible 
desaparició de l’Espai A en cas que la Generalitat de Catalunya no pugui invertir-hi una part del seu 
pressupost. Demana que des de la FAC es faci força per no perdre l’Espai A, entenent que és un 
projecte cultural de molta importància. D’altra banda demana que la FAC es faci ressò de la dificultat 
que suposa per les entitats sense ànim de lucre haver de fer front a l’impost de societats. 
 
Salvador Casals puntualitza que l’Espai A pot ser que mori per dues bandes. La primera, perquè la 
Generalitat no hi posi més diners. La segona, perquè la Generalitat no pagui el deute que té i, per tant, 
la FAC no pugui suportar la càrrega d’haver de finançar l’Espai A. 
 
Referent a la part d’Hisenda, Salvador Casals fa referència a un informe que la FAC ha enviat amb al 
darrer InfoDirectius sobre la pressió de la Seguretat Social en el teixit esportiu. En aquest informe 
s’adverteix les entitats perquè analitzin la gent que hi col·labora (voluntaris, entrenadors...) i resolguin la 
situació d’aquelles persones que reben alguna aportació que no està justificada amb un contracte 
laboral. La Seguretat Social s’ha posat, darrerament, molt estricte en aquest tema i és possible que 
Hisenda faci el mateix en els propers mesos.  
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2012 per 32 vots a favor i 1 en blanc. 
 
 

4. Presentació del projecte per a l’any 2013. 

Salvador Casals explica que s’aposta per seguir treballant amb comissions i repassa quins són els 
projectes que es volen desenvolupar des de la FAC al llarg del 2013. 
  
VEURE ANNEX 2 
 
Intervé Josep Casajuana dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Proposa que des de 
la FAC es faci una roda d’entrevistes amb els representants dels grups parlamentaris del govern 
espanyol per parlar-los de la importància que tindria pels ateneus l’aprovació de la Llei de Mecenatge, 
així com considera important fer una acció concertada amb les federacions d’ateneus de la resta 
d’Espanya en aquesta mateixa línia.  
 



    

    

Salvador Casals explica que des de la FAC es treballa en dues línies. La primera, per tirar endavant la 
Llei de Mecenatge i, la segona, per poder aconseguir que tot el teixit associatiu pugui accedir als 
beneficis d’aquesta Llei i no només hi puguin accedir fundacions i entitats declarades d’utilitat pública.  
 
Intervé Margarida Cleris de l’Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès. Proposa que no només els 
membres de les juntes directives puguin formar part del Club del Directiu sinó també els treballadors 
amb responsabilitats directives i de coordinació de les entitats.  
 
Salvador Casals exposa que, si ningú hi té cap objecció, també els treballadors de les entitats puguin 
ser membres del Club del Directiu.  
 
Intervé Jaume Calsapseu del Foment Mataroní de Mataró. Observa que el gruix d’entitats federades es 
troba a Barcelona i a què es deu que a Lleida, per exemple, n’hi hagi moltes menys. D’altra banda 
pregunta quines sinergies hi ha entre la FAC i l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
Salvador Casals explica que hi ha zones de Catalunya on hi ha menys ateneus, sobretot les àrees 
agràries, que van patir les represàlies de la dictadura d’una manera més forta. Hi ha un altre factor i és 
la distància que separa aquestes zones de Barcelona, que fa que alguns ateneus percebin la FAC com 
a llunyana. Respecte les sinergies amb l’Assemblea Nacional Catalana, la FAC no s’ha postulat fins al 
moment.  

Intervé Oriol Hosta dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona. Demana que la FAC es posicioni sobre el dret 
a decidir.  

Salvador Casals proposa que al punt de Precs i preguntes es voti que la Federació d’Ateneus recolzi 
totes aquelles iniciatives que fomentin la possibilitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir.  

 
S’aprova el projecte per l’any 2013 per 32 vots a favor. 
 
 

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2013. 

Pren la paraula Ricard Julià. Es fa un repàs de la previsió d’ingressos i de les despeses. En conjunt es 
preveu un superàvit de 6.000,00 €. 
 
VEURE ANNEX 3 
 
S’aprova el pressupost per l’any 2013 per 33 vots a favor i 1 en blanc.  
 
 
 

6. Informació del 30è aniversari de la Federació d’Ateneus de Catalunya 

Pren la paraula el Salvador Casals. Les fites que s’ha marcat la FAC al llarg del 2013 per celebrar els 
seus 30 anys són l’edició del llibre dels ateneus, la trobada de directius per elaborar el pla estratègic de 



    

    

la FAC, una jornada lúdica i la celebració dels Premis Ateneus al Parlament de Catalunya. A més a més, 
la FAC ha demanat la concessió de la Creu de Sant Jordi.  
 
 

7. Precs i preguntes 

Salvador Casals recupera el prec que s’ha fet anteriorment des de Lluïsos de Gràcia. Proposa fer una 
votació per tal d’aprovar que la FAC recolzi totes aquelles iniciatives que vagin en la direcció de facilitar 
que Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre el seu futur.  

El prec s’aprova per 26 vots favorables i 4 en blanc. 

Salvador Casals afegeix que és una tranquil·litat que l’Assemblea es manifesti a favor del dret a decidir 
ja que és una qüestió sobre la qual la FAC està contínuament interpel·lada i agraeix especialment la 
iniciativa per part dels Lluïsos de Gràcia.  

Intervé Vicenta Pallarès, del Casino de Caldes de Montbui. L’entitat celebrarà els 150 anys el 2014 i la 
posa a disposició de la FAC per qualsevol activitat que es vulgui fer. També convida a tots els presents 
a participar dels actes i activitats que s’organitzaran en motiu de l’aniversari.  

Intervé Montserrat Fontbona, del Centre Moral d’Arenys de Munt. Proposa que entre els preus 
contemplats a les entrades de l’Espai A, es pugui poder disposar d’un preu pel públic infantil. Expressa 
que és una petició que els espectadors els han fet en repetides ocasions i creu que és una bona opció, 
tenint en compte que un dels objectius de l’Espai A és arribar a nous públics. 

Salvador Casals explica que traslladarà el prec a l’òrgan que dirigeix l’Espai A, que està format per cinc 
federacions a més del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A la propera reunió que 
es mantingui, la FAC plantejarà aquesta iniciativa per tal que es valori de manera conjunta i la defensarà 
amb l’objectiu d’apropar el públic infantil a uns gèneres que d’altra manera serà complicat que puguin 
veure. 

Intervé Josep Goyta, del Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat. En primer lloc, agraeix el 
temps que els membres de la junta directiva dediquen a la FAC. En segon lloc, expressa la seva 
preocupació per la gestió de contractació de monitors, seguretat social, reglamentació, disposicions 
tècniques, etc., una gestió per la qual les entitats no estaven preparades fins ara. Proposa que la FAC 
tingui un departament de recursos humans mitjançant el qual les entitats puguin contractar personal 
sense haver-se de preocupar per la tramitació dels contractes.  

Salvador Casals explica que des de la FAC es vol tractar aquest tema amb el conseller d’Ocupació, amb 
el qual ja es té concertada una entrevista, i al qual se li vol traslladar la preocupació dels ateneus sobre 
com pot afectar al nostre teixit el marc normatiu en aquesta matèria. Recorda que totes les entitats 
federades tenen, pel fet de ser associades, assessorament gratuït sobre aquest tipus de temes. També 
afegeix que des de la FAC s’està analitzant com poder gestionar, des de la Federació, algunes de les 
contractacions de personal de les entitats.  



    

    

Una entitat recalca la importància de llençar, des de la FAC, el missatge que el moviment ateneístic està 
en contra de la proliferació de la corrupció política, de l’aparició constant de frau fiscal institucionalitzat i 
que estem a favor de totes les mesures que es puguin portar amb el màxim acord possible de la 
societat civil i de les organitzacions polítiques per la regeneració democràtica.  

Salvador Casals expressa que des de la FAC es pot assumir el compromís d’elaborar un manifest 
perquè es fomenti l’ètica de la conducta pública i institucional.  

Intervé Vicenta Pallarès, del Casino de Caldes de Montbui, i demana que el text sigui un missatge 
positiu en el qual no s’utilitzi la paraula corrupció. Demana que la FAC es manifesti amb un pla de 
complir, des dels propis ateneu, un codi ètic, alhora que demani que la societat civil s’aculli en aquest 
prec.  

Salvador Casals expressa que la FAC recull el prec i que s’intentarà reflectiu a l’hora d’elaborar el 
manifest. 

Intervé Carles Farrés, de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet de Llobregat. Fa referència a la 
persecució que s’està fent, per temes legals, als clubs esportius. Creu que seria important saber si 
aquesta persecució s’està fent a tot arreu de l’estat espanyol o només s’està fent a Catalunya. Afegeix 
que, en cas que això fos així, seria una situació denunciable tant per part tant de la FAC com de la resta 
de federacions que en puguin estar afectades. Per altra banda, i referint-se al fet que les sessions de 
formació organitzades per la FAC no han tingut èxit, opina que s’hauria de fer un manual que informi de 
forma genèrica i professional a l’hora de solucionar problemes a les entitats (indicacions per la gent que 
vulgui iniciar una entitat, formacions, organització de béns, etc.) i al qual les juntes directives hi tinguin 
accés sense haver-se de desplaçar.  

Referent al primer punt, Salvador Casals expressa que des de la FAC s’ha tingut la percepció que la 
persecució és més intensa a Catalunya, però que es contactarà amb les federacions que han estat més 
afectades, la de futbol i la de natació, per saber si ells –o altres federacions– tenen aquesta mateixa 
percepció. Una vegada corroborada –o no– la percepció, se n’informarà a les entitats federades. 
Referent al segon punt, des de la FAC es treballarà per completar la informació que es dóna a les 
entitats federades amb un manual. Així mateix, demana la màxima participació a la jornada de reflexió 
sobre el paper de la FAC que es farà el mes de maig, perquè ha de servir per detectar les inquietuds 
que tenen les entitats federades.  

Intervé Oriol Hosta, dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona. En primer lloc agraeix a la junta directiva de la 
FAC el temps que hi dedica. Expressa que els ateneus existeixen des d’abans que els ajuntaments 
democràtics comencessin a funcionar i que s’han trobat amb la problemàtica d’unes normatives que en 
molts casos deixen els ateneus al marge. Diu que des del món polític, s’omplen la boca de la 
importància o la gran feina que fa el moviment ateneístic al nostre país i llença un missatge en aquesta 
línia: “Som absolutament imprescindibles, la feina que fan els ateneus és envejable a tot el món. Donar-
li visibilitat és importantíssim i en aquesta línia s’ha de seguir. Hem de ser capaços que el món 
ateneístic sigui un lobby al nostre país perquè ho és. Som escola d’emprenedors, de persones i de 
ciutadans. M’agradaria que la Federació d’Ateneus seguís treballant en aquesta línia”. 



    

    

A continuació, Salvador Casals informa que Esteve Camps, secretari de la FAC en aquesta darrera 
etapa, ha presentat la renúncia per motius personals. El president accepta la renúncia i li lliura un 
present com a agraïment a la tasca feta al servei de la Federació i dels ateneus federats. 

Salvador Casals informa que Anna Pruneda, avalada pel Círcol Catòlic de Badalona, ha presentat una 
carta demanant incorporar-se a la junta directiva de la FAC i s’accepta la proposta. Així mateix, explica 
que segueixen havent-hi dues vacants dins la junta directiva i convida a tothom qui en tingui ganes a 
formar-ne part, a banda de la possibilitat de formar part de les comissions de treball.  

Abans de donar per finalitzada l’Assemblea, Salvador Casals presenta un vídeo que el servei de 
comunicació de la FAC ha fet –inclòs dins d’un pla de comunicació més ampli– pel Centre Cultural El 
Social de Terrassa, per tal d’aconseguir aportacions econòmiques per reformar el teatre. 

Salvador Casals dóna les gràcies a les entitats pel seu recolzament a l’exercici del 2012 i el projecte del 
2013 i dóna per finalitzada l’Assemblea.  

 
 
 
 
 
 
 
Esteve Camps i Sala      Salvador Casals 
Secretari       President 
 
 

 

 


