Acta Assemblea General Ordinària 12/03/2016
Data: 12 de març de 2016
Lloc: Patronat de la Passió d’Esparreguera
Assistents: 74 persones representant a 42 entitats: Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola,
Círcol Catòlic de Badalona, Cor de Marina de Badalona, Ateneu Barcelonès de Barcelona, Centre
Catòlic Sant Andreu de Barcelona, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, Centre Cultural
els Catalanistes de Barcelona, Centre Moral de Gràcia de Barcelona, Centre Moral i Cultural del
Poblenou de Barcelona, Foment Martinenc de Barcelona, La Lira de Barcelona, Lluïsos d’Horta de
Barcelona, Primer Casino de Blanes, Casino de Caldes de Montbui, Societat La lliga de Capellades,
Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, La Diadema Corberenca de Corbera de Llobregat, Societat
Cultural la Unió de Cornellà de Llobregat, Patronat de la Passió d’Esparreguera, Casino Menestral
Figuerenc de Figueres, Unió Gandesana de Gandesa, Ateneu Golmesenc de Gomès, Ateneu de
Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, Casino el Centre de L’Hospitalet de Llobregat, Ateneu
Igualadí d’Igualada, Ateneu Catalònia de L’Hospitalet de Llobregat, Cercle Català de Madrid, Els Carlins
de Manresa, Joventut Catòlica de L’Hospitalet de Llobregat, Olesa Ateneu d’Olesa de Montserrat,
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, Ateneu Adrianenc, de Sant Adrià de Besòs, Societat el
Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu de Sant Just Desvern, Els Xulius de Sant Pere de Ribes,
Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida
i els Monjos, El Coro de Sentmenat, Ateneu Terrassenc de Terrassa, Casal Vila-Rodona de Vila-rodona,
Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Casino Unió Comercial de Vilafranca del
Penedès.

Abans d’iniciar l’assemblea, el president de la Federació, en Salvador Casals, cedeix la paraula al
president del Patronat de la Passió, Josep Cuscó, que dóna la benvinguda a totes les entitats assistents
i explica que questa entitat farà 75 anys.
El president passa la paraula a l’alcalde d’Esparreguera que també dóna la benvinguda a les entitats.
Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), fa un balanç dels tres eixos
principals que defineixen la tasca de la Federació i de la tasca associada a aquests eixos, que s’ha fet
aquest any passat 2015. Pel que fa a la visibilitat s’ha editat el llibre i la preparació del contingut de
l’exposició itinerant i la preparació d’un documental que expliqui la història de l’ateneísme. Parla de la
potencialització durant aquest 2015 del treball en xarxa amb la constitució de la XTAC (Xarxa de
Teatres d’Ateneus de Catalunya); la creació de les delegacions territorials de la Federació i per últim, la
defensa dels interessos del col·lectiu, amb la presència dins del sector amb la Llei del Voluntariat,
també el posicionament davant de l’Impost de Societats, el seguiment de l’evolució de les línies del
ICUB, una aportació de l’Ajuntament de Barcelona, l’obertura del Programa.cat pels ateneus i l’obertura
a les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida; també els serveis al soci. El Salvador Casals demana
més implicació a l’hora de demanar beques amb el projecte Tots hi tenim lloc, a l’hora de demanar la
subvenció Impulsa’t i per últim la implicació amb l’anuari a l’hora de demanar dades a les entitats.

Per últim, es fa una crida a les entitats per animar-los a formar part de les delegacions o formant part de
la junta de la Federació.
La secretària, Anna Pruneda, 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 7 de març
de 2015.
2. Informació i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2015.
3. Informe de les delegacions territorials
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015.
5. Presentació del projecte per a l’any 2016.
6. Pressupost per a l’any 2016.
7. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2016
8. Precs i preguntes.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 7 de
març de 2015.
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 41 vots a favor.
2. Informació i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2015.
El president fa un repàs de la Memòria 2015. Comenta que s’han realitzat un 63% de les accions
previstes per a l’any 2015. Hi ha hagut 4 comissions de treball (Pla Estratègic, Comissió econòmica,
Comissió de serveis i el consell de redacció i publicació de la Revista Ateneus). L’equip tècnic, amb
gerència, les àrees de projectes, atenció al soci i serveis, l’àrea de comunicació que han permès tenir
165 relacions, 115 reunions i visites, 747 trucades i més de 1.600 correu electrònics. Pel que fa a
col·laboradors i complicitats: l’àrea de subvencions i estratègia corporativa; l’àrea jurídica, l’àrea laboral,
fiscal i comptable; l’àrea d’assegurances; i com a projectes destacats l’Espai A i la XTAC.
El Salvador destaca que continuem amb aquesta línia de creixement amb 173 ateneus federats
actualment i comenta que l’horitzó seria poder arribar als 200 i es destaca les altes que hem tingut
aquest any que en total han sigut 8 i una baixa. Pel que fa a l’expansió del moviment: 173 entitats
federades a 32 comarques, 119 municipis amb un total de 88.390 associats. S’ha visitat a 17 entitats
federades al llarg de l’any i també a 15 entitats no federades.
Pel que fa al projecte Espai A, a la quarta temporada s’han fet 59 actuacions amb 16 ateneus
participants amb un total de quasi 4.000 persones de públic. Es fa esment de la novetat de la App
Ateneus, s’explica que és una App que ara per ara només dels ateneus de la ciutat de Barcelona. Es fa
una petita referència a què només el 15% de les entitats federades tenen posat el logo de la FAC en la
seva plana web i es convida a les entitats a què el posin. També es remarca el paper actiu que es té i
s’ha de continuar tenint amb el Dia de l’Associacionisme i que es creu que és una molt bona oportunitat
per fer activitats al carrer aquell dia per fer-se veure.
L’any 2015 hem publicat la primera edició de la beca Terra d’Ateneus, un treball de David Cao, centrat
el la societat i la sociabilitat de Vic i d’aquella part del territori, beca impulsada el 2014 i que el 2015 ha
vist el primer fruit i que permet fer radiografies de diferents parts del territori a través d’estudiosos.
Estem presents a les ràdios, tant a Ràdio Ateneu del Clot com a Ràdio Estel. També destaquem
l’exposició i el llibre. Del llibre es van editar 2.000 exemplars i s’han venut 815 exemplars i s’han fet 7
presentacions. Hem gestionat xarxanet com ja fa 3 anys i aquest any ja ens han comunicat que
continuarem gestionant durant aquest 2016. A www.ateneus.cat hi hem publicat 161 notícies, hi ha 477
títols disponibles a pa part de biblioteca, es recullen 50 espais d’entitats i més de 1.300 esdeveniments
a l’agenda. Es fa referència al documental dels ateneus i al servei comunitari amb 10 entitats
interessades i una entitat que ho ha iniciat.
Dels Premis Ateneus es van rebre 58 candidatures, es van aconseguir 23 aparicions en premsa.
Finalment es parla de les delegacions territorials: Delegació Terres de Ponent; Delegació comarques
gironines i Delegació de Barcelona.
La XTAC, la Xarxa de teatre d’ateneus de Catalunya, hi ha 24 ateneus amb 9.300 butaques i ja s’ha fet
una trobada de programadors.
L’eficiència energètica és un dels projectes que es treballa amb xarxa per intentar aconseguir una millor
factura elèctrica.

S’han retornat 30.000 euros en ajuts directes a les entitats, ja sigui a través del Impulsa’t, del programa
de beques i de l’estalvi energètic. També es parla dels Treballs en benefici a la comunitat, que això
també és un estalvi econòmic per a les entitats.
Pel que fa als serveis, el més important ha sigut el servei jurídic (119 serveis). I també sobta que el
servei de Dinamitzadors Culturals no s’hagi fet cap dinamització. El que sí que ha pujat és la demanda
de serveis per part de les entitats. Es fa referència al Club del Directiu, al Catàleg Impulsa’t, a la
formació, al projecte Explica’ns i la beca social Tots hi tenim lloc! Amb la que s’han donat 2.700€ amb
184 beques.
També es parla de l’activitat pública i de les relacions institucionals que des de la FAC s’han fet com ara
formar part del Consell d’Associacions de Barcelona, el Pacte Nacional per a la Immigració, el Cens
d’entitats del foment de la llengua catalana, entre d’altres. Pel que fa a la comunicació s’han publicat 53
infoDirectius, i la FACinforma i dues edicions del infoFAC i 2 números de la revista Ateneus. També hi
ha la plana web amb més de 22.000 visites, la presència als mitjans i a les xarxes socials.
Un cop el president ha fet un repàs de la gestió feta durant l’any 2015, es passa a la votació.
S’aprova la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2015 per 41 vots a favor.
3. Informe de les delegacions territorials.
La secretària Anna Pruneda dóna la paraula a cada un dels membres que representen cada delegació.
Pren la paraula el senyor Amat Carreras del Primer Casino de Blanes com a representant de la
Delegació de les comarques de Girona. Explica com es va formar la delegació, que són 19 entitats
federades que la composen de les quals 5 entitats són les que es van presentar per formar part de la
junta.
Pren la paraula la senyora Carme Adzerias de l’Ateneu Barcelonès com a representant de la Delegació
de la ciutat de Barcelona. Explica també com es va formar la delegació, que són 23 entitats de la ciutat
de Barcelona i la junta rectora la formen 4 entitats.
Pren la paraula el senyor Robert Bonet de l’Ateneu Golmesenc com a representant de la Delegació de
les Terres de Ponent. Explica també com es va formar la delegació, que són 13 entitats i que la junta
rectora està formada per 4 entitats.
El president Salvador Casals agraeix a les delegacions aquesta feina extra que fan.
Es passa a l’estat de comptes de l’any 2015.

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015.
Pren la paraula Ricard Julià i explica que controlar l’activitat econòmica és una de les activitats
prioritàries de cada exercici i més la FAC que té una dependència molt important pel que fa a les
subvencions ja que sempre ens veiem afectats si finalment no es pot comptar amb alguna de les
subvencions que comptàvem. Comenta que aquest any 2015 s’ha vist que les subvencions no arribarien
al pressupost que es tenia previst, i el pressupost aprovat el passat any 2014 per al 2015 s’ha hagut de
reduir per a poder complir amb els objectius. Però comenta també que paral·lelament, al final de

l’exercici, es va disposar d’una subvenció extraordinària del Departament de Cultura, de 72.000 euros,
destinada a pagar despeses de l’Espai A de l’any 2016. Per tant, és un ingrés comptabilitzat dins de
l’exercici 2015, però que es destinarà a despesa de l’Espai A del 2016. Això produeix que el resultat de
l’exercici de l’any 2015 sigui molt positiu amb 76.601, 47€; però d’aquest resultat positiu, en realitat
72.000€ corresponen a aquesta subvenció extraordinària. Així doncs, queda un superàvit de 4.600€ que
es decideix destinar al programa de beques.
Pel que fa als ingressos, les quotes de soci no han arribat a l’import que havíem previst en el pressupost
per a cobrir amb 72.900€, i s’ha quedat una mica per sota d’aquest import, així que s’està en una línia
ascendent ja que amb relació als exercicis anteriors. Però pel que fa la prestació de serveis seria poder
aconseguir realitzar més serveis per als ateneus perquè l’aportació dels ingressos fes que quedés més
equilibrada i no haguéssim de patir pels condicionants de les subvencions. Amb la venta de productes
no s’ha arribat a l’import esperat (bàsicament el llibre).
L’import de les subvencions, tenint en compte la subvenció extraordinària, s’ha quedat per sobre del
pressupost que es tenia de 247.000€, amb 253.000€.
Amb la partida de patrocinadors i publicitat s’ha incrementat el que es tenia previst amb 12.810,23€,
amb la intenció que sigui una partida que vagi incrementant amb més convenis amb empreses que
puguin oferir serveis als ateneus. Amb tants per cent, els ingressos més importants es donen amb les
subvencions amb un 63% seguit pel 18,17% de les quotes de soci.
Pel que fa a despeses, s’ha fet un esforç important per a reduir la despesa arribant a un superàvit que ja
s’ha comentat més amunt de 4.600€. La partida de personal és una de les partides més importants com
també passa amb els professionals externs que s’han reduït totes dues. Dins de la partida de materials i
activitats amb 73.000€ són despeses que es reparteixen dins dels ateneus.
L’evolució de les quotes ha incrementat i pel que fa a les subvencions hi ha hagut una oscil·lació tot i
que des del 2009 al 2015 s’ha incrementat a banda de la pujada el 2012 gràcies a una subvenció molt
extraordinària que el Departament de Cultura va donar a la FAC. Es fa referència a l’evolució del
pressupost des del 2013 fins al 2015 i es fa una explicació dels actius i dels passius.
Finalment, abans d’acabar s’explica el per què no s’ha portat a terme el programa de Garantia Juvenil.
Es procedeix a la votació per aprovar l’estat de comptes de l’any 2015.
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2015 per 41 vots a favor.
5. Presentació del projecte per a l’any 2016
Torna a prendre la paraula el Salvador Casals. Explica que se centra el projecte per a l’any 2016 amb
relació al Pla Estratègic que es va aprovar l’any anterior.
El Pla Estratègic es defineix en dos eixos:
a) L’enfortiment del moviment ateneístic
b) Millora de les capacitats de la FAC

Pel que fa al primer eix, dins l’objectiu de generar coneixement hi ha convocar la tercera beca “Terra
d’Ateneus”; publicar la 2a beca “Terra d’Ateneus”; participar en jornades a les universitats; realitzar un
programa a ràdio Ateneu del Clot i gestionar el portal xarxanet.
Dins l’objectiu de donar visibilitat als ateneus i a les seves activitats hi ha itinerar l’exposició “Ateneus:
Cultuta i llibertat”; potenciar el web de la FAC; realitzar un programa a ràdio Estel; potencial l’APP;
convocar la 27 edició dels Premis Ateneus i la producció d’un documental.
En l’objectiu de Fomentar la llengua i la cultura catalanes hi ha la gestió de xarxanet.org i xerrades del
catàleg Impulsa’t.
En l’objectiu de crear una xarxa de proximitat tenim realitzar taules rodones; crear 2 noves delegacions
territorials; editar l’infoFAC; publicar al web els projectes guanyadors dels Premis Ateneus; potenciar la
xarxa de teatres d’ateneus de Catalunya (XTAC); potenciar els dinamitzadors culturals i realitzar visites
a entitats no federades.
En l’objectiu d’ampliar la representació territorial de la FAC tenim la continuitat amb la campanya
Federa’t; realització de visites a entitats no federades; realitzar reunions de Junta Directiva al territori;
potenciar les delegacions com a interlocutores amb les entitats a federar.
En l’objectiu de Fomentar els valors propis del moviment ateneístic tenim potenciar la celebració del Dia
de l’Associacionisme Cultural i editar l’anuari de la FAC.
Pel que fa a l’objectiu de potenciar la pertinença al col·lectiu ateneístic tenim dinamitzar el web “Amigos
de los ateneos”; editar dos números de la revista Ateneus; editar l’infoFAC; enviar setmanalment el
butlletí electrònic; organitzar el cicle Espai A; el catàleg Impulsa’t; inciar un circuit d’exposicions als
ateneus i potenciar la imatge corporativa de la FAC.
Dins l’objectiu de disposar d’un major equilibri entre finançament públic i privat tenim potenciar els
serveis; col·laborar en fundraising i estudiants en pràctiques; organitzar el cicle Espai A; Subvenció
Impulsa’t; Potenciar les beques; Major implantació dels TBC i estalvi en assegurances i consum elèctric.
En l’objectiu Establir un nou model de relació econòmica amb l’Administració Pública tenim iniciar un pla
pilot amb les entitats de Barcelona i Ajuntament de Barcelona i incrementar la subvenció Impulsa’t.
Dins del segon eix, tenim els següents objectius:
Dins de l’objectiu del coneixement de les necessitats de les entitats hi ha potenciar les visites als actes
importants de les entitats; edició del catàleg de serveis; potenciar les xarxes socials i potenciar les
delegacions territorials.
En l’objectiu tractament adequat de les dades de les entitats federades tenim la publicació de l’anuari i
editar la base de dades de la XTAC.
Dins l’objectiu promoure una cultura de la participació tenim crear dues delegacions territorials;
celebració de l’assemblea de socis; potenciar la XTAC i promoure activitats conjuntes el dia de
l’Associacionisme.
Dins de l’objectiu de la gestió eficient hi ha la contractació de personal puntualment; l’edició del catàleg
Impulsa’t i la convocatòria de beques socials.
En l’objectiu d’impulsar l’establiment de marcs de cooperació amb altres entitats tenim formar part de
comissions sectorials; celebració del dia de l’associacionisme; organitzar el cicle Espai A; organització
del Fórum Ateneos; organitzar una trobada de programadors de teatre; potenciar els serveis i formar
part d’altres entitats d’interès.
En l’objectiu d’incidència en polítiques públiques, tenim la coordinació del portal Amigos de los ateneos i
formar part d’organismes públics i privats de participació.

6. Pressupost per a l’any 2016.
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer. Primer explica la previsió de les quotes per a l’any
2016 on la previsió és mantenir la mateixa estructura de quotes que s’han tingut al 2015 i es mantenen
les quotes totalment exactes per al 2016, però es mantindran els 40€ que l’any passat van ser per al
llibre, aquest any seran per al documental.
Així doncs, les quotes quedarien, amb el cost de l’assegurança inclòs:
-

Fins a 100 socis: 260,00€
Entre 101 i 200 socis: 340,00 €
Entre 201 i 500 socis: 447,00 €
Entre 501 i 1.000 socis: 552,00 €
Més de 1.000 socis: 605,00€

Pel que fa als ingressos, hi ha un pressupost de 355.806,62€. I pel que fa a les despeses, hi ha un
pressupost de 429.757,00€.
Tot això fa que el resultat per l’exercici 2016 tingui un resultat negatiu de -73.950,38€, que correspon,
per una banda als 72.000€ de la subvenció extraordinària del Departament de la Generalitat i per altra
banda els 4.600€ que incrementarien el fons social.
El Ricard Julià demana si hi ha alguna altra pregunta o intervenció, i pren la paraula Jaume Campreciós
de l’Ateneu de Sant Just i demana si aquests 72.000€ ja es té la subvenció. El Ricard li explica que
aquesta subvenció va estar concedida dins el 2015 però que serà per a l’exercici del 2016 per al
projecte de l’Espai A.
Pren la paraula el president de la Margaridoia. Demana pel que fa a la quota de socis, que hi ha aquests
40€ pel tema del documental, pregunta si a part hi ha inclosa l’assegurança. Se li respon dient que sí,
que l’assegurança també està inclosa.
S’aprova el pressupost per a l’any 2016 amb 41 vots a favor.

7. Precs i preguntes
Josep Soler Els Carlins de Manresa: Explica que els que no estan a la ciutat de Barcelona on
l’ajuntament de la ciutat té una campanya de reforma, de rehabilitació d’aquests espais. Demana que
coma línia d’actuació, suggereix si d’alguna manera, a nivell de Generalitat o a nivell de la Diputació, es
pogués treballar amb alguna línia d’ajuts per a les federacions.
L’Anna Pruneda comenta que el Cercle Català de Madrid ha presentat els papers per a poder formar
part de la Federació d’Ateneus. Explica que en els estatuts de la Federació en aquest moment no es

contempla el fet que una entitat de fora de Catalunya pugui formar part de la Federació i demana que, ja
que el cercle ha fet la petició, com a mínim puguin formar part ja de la federació i es mirarà de regularho estatutàriament. Es vota per unanimitat que el Cercle entri a formar part de la Federació d'Ateneus.
Ateneu de Sant Just Desvern: Explica que van anar a demanar una subvenció al seu ajuntament i
aquest li va dir que s’havien d’adaptar a la llei de transparència i a la llei de contractes de l’estat de diner
públic. Demana si la FAC pot fer algun tipus de document on s’expliqui.
Es parla del incident amb el Periscope. Es demana si es pot fer dins d’un col•lectiu que està en una
Assemblea, es diu que s’hauria de demanar permís. El Salvador comenta que hi ha dubtes jurídics que
estigui permès retransmetre en directe una Assemblea de socis. I diu que faran la consulta.
En Salvador Casals demana a les entitats, en relació a la possible línia que s’obrirà de les obres, que
tots aquells projectes que es puguin identificar de les obres que cada entitat tingui, que la faci arribar a
la FAC perquè aquesta informació anirà bé per a poder quantificar quin ha de ser l’import necessari
d’ajuts. Per tenir una base per quan s’asseguin amb el Lluís Puig a parlar d’aquesta línia d’ajuts.
Centre Cultura els Catalanistes de Sant Andreu: fan 150 anys i demanen poder tenir una trobada per
veure què poden portar a terme, i conviden a la FAC a anar-hi.
Es parla de les accions que es puguin fer fora de la Península per a altres països que tinguin ateneus o
entitats que potser no són ben bé ateneus. El Salvador diu que es mirarà de fer una prospecció sobre
aquest tema.

Salvador Casals dóna les gràcies a les entitats pel seu recolzament a l’exercici del 2015 i el projecte del
2016 i dóna per finalitzada l’Assemblea.

Anna Pruneda Serra
Secretària

Salvador Casals Romagosa
President

