Acta Assemblea General Ordinària 22/02/2003

Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya,
celebrada el dia 22 de febrer de 2003 a l’Auditori Fòrum de Vilafranca del Penedès,
presidida pel senyor Albert Pinyol i Pinyol i actuant de secretari el senyor Jaume
Ramon i Morros.
L’Assemblea és celebra a la ciutat de Vilafranca del Penedès amb motiu del 150è
aniversari de la fundació del Casino Unió Comercial. Sent aquesta associació la més
antiga de les que estan associades, la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus, ha
considerat totalment oportú celebrar-hi l’Assemblea de l'any 2003.
En aquesta assemblea hi son representades les següents associacions:
-

ADIFOLK, Associació per a la difusió del folklore. Barcelona
Ateneu Arenyenc. Arenys de Mar
Ateneu Barcelonès. Barcelona
Ateneu de Cultura Popular. L’Hospitalet de Llobregat
Ateneu de Sant Just. Sant Just Desvern
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. Igualada
Ateneu Santboià. Sant Boi de Llobregat
Ateneu Santfeliuenc. Sant Feliu de Llobregat
Casal de Montserrat. Barcelona
Casal Societat La Principal. Vilafranca del Penedès
Casino Menestral Figuerenc. Figueres
Casino Unió Comercial. Vilafranca del Penedès
Centre Democràtic i Progressista. Caldes de Montbui
Centre La Torrassa. L’Hospitalet de Llobregat
Foment Cultural i Artístic. Molins de Rei
Foment Martinenc. Barcelona
Joventut Catòlica. Molins de Rei
Lluïsos de Gràcia. Barcelona
Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia. Santa Margarida i Els Monjos
Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella. Malgrat de Mar
Societat Cultural La Vicentina. Sant Vicenç dels Horts
Societat Cultural Sant Jaume. Premià de Dalt
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona

A les 10:30 hores del matí el senyor Albert Pinyol dona per constituïda l’Assemblea, en
segona convocatòria, i llegeix els següents punts de l'ordre del dia:
1.
2.
3.

Salutació del President.
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea extraordinària.
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4.
Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la federació.
5.
Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2002.
6.
Presentació del projecte per l’any 2003.
7.
Pressupost pel 2003, i aprovació si s’escau.
8.
Precs i preguntes.
9.
Elecció de membres per la Junta Directiva.
1r. Salutació del President:
L’acte comença amb unes breus paraules de benvinguda del president del Casino Unió
Comercial, el senyor Josep Martí i Soler, i del president de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, el senyor Albert Pinyol. Seguidament s'inicia l’Assemblea amb l’informe del
President on destaca les activitats dutes a terme durant l’any 2002 i fa una valoració
global dels dos anys com a President també explica el motiu del seu acomiadament, ja
que després d’aquesta Assemblea s'acabava el seu període com a membre de la junta.
2n. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea ordinària anterior.
Un cop llegida l'acta de l'assemblea ordinària anterior, es passa a votació i s'aprova per
àmplia majoria.
3r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea extraordinària.
Seguidament es passa a llegir l'acta de l'assemblea extraordinària pel fet de que aquesta
assemblea és la primera que la Federació porta a terme després de l'entrada en vigor dels
nous Estatuts. Estatuts que ja van ser aprovats en l'anterior Assemblea Extraordinària
celebrada el mes de desembre del 2002 en la seu del Foment Martinenc de Barcelona.
Un cop llegida l'acta de l'assemblea extraordinària, es passa a votació i s'aprova per
àmplia majoria.
4t. Explicació de la memòria d’activitats i aprovació, si s’escau.
Àrea de Secretaria. Des de l'àrea de secretaria es fa un resum de la gestió, i
seguidament es passa a explicar la Memòria d’activitats.
Memòria d’activitats. Es fa un resum de les activitats realitzades començant per les
Jornades de Debat celebrades a Lleida, la Festa de l’Associacionisme celebrada al Centre
de Lectura de Reus, i el sopar d’estiu celebrat a l’Ateneu de Sant Just Desvern.
Àrea de Serveis. Es fa lectura de les entitats que han utilitzat algun tipus de servei de la
FAC com el servei d’advocat, la subvenció musical, etc.
Àrea Territorial. Es fa un repàs de les visites realitzades a les entitats federades i també
de les visites realitzades a altres associacions no federades.
Àrea Institucional. Es fa una valoració de l'assistència als actes de les administracions i
les institucions, de les entitats federades i d'altres esdeveniments en els quals ha estat
convidada la Federació.
Àrea de Coordinació. Després de lectura de la memòria de les àrees es demana
l’aprovació de tota la memòria de la Federació. Pel qual es passa a la seva votació i
s’aprova per unanimitat dels assistents.
Seguidament es dóna pas a la lectura de l’estat de comptes de l’any 2002.
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5è. Estat de comptes de l’any 2002
La Sra Carme Mateu procedeix a llegir l’estat de comptes de l’any 2002.
Un cop llegit i comentat, l’estat de comptes, es passa a votació i s'aprova per unanimitat
de l’Assemblea.
6è Presentació del projecte per l’any 2003.
El Sr. Pere Joan Pujol fa lectura dels projectes per l’any 2003, destacant l’esforç que
haurà de fer la Federació d’Ateneus per aconseguir que el Govern destini una partida
pressupostària a la rehabilitació i manteniment del patrimoni dels Ateneus de Catalunya.
El Sr. Pere Joan també destaca la implicació de la Federació en el programa “Debats al
territori” el qual es va engegar conjuntament amb altres federacions culturals de
Catalunya, sense deixar de banda les activitats pròpies de la Federació, com és la Festa
de l’Associacionisme cultural, les Jornades de debat i el sopar d’estiu.
Després de la presentació dels projectes es generen unes intervencions sobre el tema:
El Sr. Joan Ferrer, representant de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet de
Llobregat, comenta que li semblava bé el sopar, però que creu que seria millor fer un dinar
perquè les entitats que venen de lluny els hi fos més fàcil assistir-hi.
Continuant amb el mateix punt de l'ordre del dia la Sra. Carme Mateu fa lectura del
pressupost per l’any 2003.
Un cop presentat i comentat el projecte i el pressupost de la federació per l'any 2003 es
demana, per part de la junta, l'aprovació del mateix. Cosses que, un cop votades també
queden aprovades per l’Assemblea.
8è Precs i preguntes.
En el torn de precs i preguntes intervenen diversos membres de les entitats federades, on
la majoria expressen la seva preocupació per les noves lleis fiscals que afecten a les
entitats sense afany de lucre. Sobre aquest tema, la junta directiva, diu que ja s'estan fent
gestions per buscar les millors solucions possibles. Com que, per part dels assistents, ja
s'han fet els comentaris corresponents en cadascun dels punts de l'orde del dia, i al no
havent-hi d'altres intervencions significatives, és dona per tancat aquest apartat.
9è Elecció de membres per la Junta Directiva.
Un cop presentats els candidats per a formar part de la Junta Directiva i cobertes les
places necessàries per al correcte funcionament de la Federació. Les persones
presentades son acceptades per assentiment de l'Assemblea de socis.
Els candidats presentats i aprovats son els següents:
- Joan Compte i Corney
Stat. Recreativa Sant Jaume. Premià de Dalt
- Jaume Gay i Codina
Foment Martinenc. Barcelona
- Pere Joan Pujol i Macau
Casino Menestral Figuerenc. Figueres
- Jaume Ramon i Morros
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona
- Francesc Rovira i Ribas
Ateneu Santboià. Sant Boi de Llobregat
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Seguidament la Federació lliura al President sortint, el senyor Albert Pinyol i Pinyol una
placa com a agraïment als 12 anys de dedicació a la Junta Directiva de la Federació
d’Ateneus de Catalunya.
Sense cap més tema a tractar es dóna per finalitzada l’Assemblea amb l’agraïment a tots
per part del President.
Sense més temes a tractar s’aixeca l’Assemblea.
Un cop acabada l'Assemblea General el Casino Unió Comercial obsequia als assistents
amb informació turística de Vilafranca i una ampolla de cava commemorativa dels 150
anys de l’entitat. Després es fa una visita a les bodegues Torres on ens ofereixen un
aperitiu per acomiadar la visita a Vilafranca del Penedès.
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