
 
 
Acta Assemblea General Ordinària 24/01/2009 

Data: 24 de gener de 2009 

Lloc: Centre de Lectura de Reus 

Assistents: 31 persones representants a les 26 entitats següents: Associació per a la 

Difusió del Folklore (ADIFOLK), Associació Cultural i Recreativa de Fals, Ateneu 

Argricola de Sant Sadurní d’Anoia, Ateneu Cultural Josep Taverna d’Alforja, Ateneu 

de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, 

d’Igualada, Ateneu Popular La Fuliola, Casino del Centre de l’Hospitalet de 

Llobregat, Casino Menestral Figuerenc, de Figueres; Casino Unió Comercial de 

Vilafranca del Penedès, Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès; Centre 

d’Amics de Reus, Centre de Lectura de Reus, Centre Moral i Cultural del Poblenou 

de Barcelona, Círcol Catòlic de Badalona, El Centre de Llorenç del Penedès, Foment 

Martinenc de Barcelona, Foment Mataroní de Mataró, Lluïsos de Gràcia de 

Barcelona; Lluïsos d’Horta de Barcelona, Orfeó Martinenc de Barcelona, Societat 

Cultural La Barretina Vermella de Malgrat de Mar, Societat Cultural i d’Esbarjo La 

Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Societat d'Esbarjo i Cultura La 

Principal de Vilafranca del Penedès, Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca. 

 

S’inicia l’assemblea a les 11’33 hores en 2ª. convocatòria. Hi intervenen, com a 

representants de la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Senyor Pere-Joan Pujol i 

Macau, president, i la senyora Anna Pruneda i Serra, secretària de la Junta Directiva. 

 

Es lliura a cada assistent un dossier amb: la memòria d’activitats 2008, l’estat de 

comptes 2008, el pressupost 2009 i materials de difusió de la Federació. 

 

El Sr. Jordi Agràs, president del Centre de Lectura de Reus, dona la benvinguda als 

assistents en motiu de la celebració de l’Assemblea General de la Federació 

d’Ateneus de Catalunya, en l’any que celebra els seus primers 25 anys, en el lloc on 

va veure néixer la nostra Federació. El Centre de Lectura és obert a qualsevol 

iniciativa que treballi per la llengua, el país i la societat. Per tant desitja que ens 

trobem coma a casa i les portes sempre són obertes.  

 

Tot seguit el senyor Pere-Joan Pujol, en nom de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya, agraeix al Centre de Lectura de Reus el fet que hagin volgut acollir 

l’Assemblea Ordinària i Extraòrdinària de la Federació d’Ateneus i felicitar-los també 



per la celebració dels 150 anys. Emplaçant-los a continuar fent la bona feina que 

estan realitzant, tal com s’ha pogut comprovar amb la visita que s’ha fet. Tot seguit 

dóna pas al primer punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior  

En Pere-Joan comenta que la documentació ha estat exposada a l'adreça 

d’internet que s'ha habilitat per a l'ocasió, durant el temps que marquen els 

estatuts. Per aquest motiu demana si cal llegir l'acta o bé es procedeix 

directament a exposar les esmenes i a la seva votació. S’accepta la segona 

proposta, i després de constatar que no hi ha cap comentari, es passa a la votació.  
 

         Vots afirmatius: 21 

         Vots negatius: 0  

         Vots en blanc: 0 

 

S’aprova la memòria. 

 

2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2008 

El Sr. Pere-Joan Pujol pren la paraula per passar al següent punt. Aquest el 

presenta la Sra. Anna Pruneda, la qual remet a la documentació que s'ha lliurat a 

l'entrada, on hi ha la memòria 2008 i al suport del power-point que és farà durant 

l’exposició. Se’n destaquen quatre blocs. 

 
Els quatre blocs són: la gestió, els serveis i la formació, les activitats i la 

comunicació. 
 
LA GESTIÓ 

 ORGANITZACIÓ INTERNA 

 La Junta directiva 

 L’equip tècnic 

 L’Assemblea General Ordinària 
 LES ENTITATS ASSOCIADES 

 Presència i evolució 

 Presència de la Federació d’Ateneus al territori 

 Els aniversaris de les entitats federades  

                RELACIONS INSTITUCIONALS 

 Les relacions amb les entitats federades 

 Les reunions territorials 

 Les relacions amb entitats socioculturals no federades 

 L’activitat pública 

 

Es destaquen els canvis en la junta i en l’apartat tècnic. La incorporació de noves 

entitats, així com l’activitat pública de la Federació de cara a incrementar la visibilitat 

del moviment. Això ens ha permès ser presents en fires i festes del territori com la 7à 

Fira de la Terra i la XIII. Mostra de la Mercè. Per l’altre banda s’ha col·laborat amb 

altres entitats, com els Amics de l’UAB, la Fundació Bofill, Fundació ACSAR, signar 

convenis amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Acció Escolta, ESPLAC, 

Associació de Casals i Joves de Catalunya. Finalment també s’ha fet un projecte pilot 

amb el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per a la millora dels 

equipaments de les entitats, beneficiant-se 12 entitats federades. 



 
ELS SERVEIS i LA FORMACIÓ 

 ELS SERVEIS 

 LA FORMACIÓ 

 

En l’apartat de serveis es comenten els diferents assessoraments per a subvencions 

que s’han fet a totes aquelles entitats que ho han demanat i el nombre de serveis que 

s’han utilitzat per part de les entitats. 
 

LES ACTIVITATS  

 EL 25è ANIVERSARI 

 EL CICLE DE TAULES RODONES “ELS ATENEUS: XARXA, PARTICIPACIÓ i 

CULTURA” 

 EL 5è. CONGRÉS D’ATENEUS 

 LA FESTA D’ESTIU 2008 

 ELS PREMIS ATENEUS 
 EL CONCURS JOVE PROPOSA. FES TEU L’ATENEU 

 PRESÈNCIA A FIRES I FESTES 

 LA PRESÈNCIA A FIRES I FESTES 

 LES PRESENTACIONS DEL LLIBRE VISUAL DE L’ASSOCIACIONISME 

CULTURAL 

 LES BÚSTIES DE PARTICIPACIÓ AL TERRITORI 

 LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS FEDERADES 

 

En aquest tercer apartat es comenten les diferents activitats: La Festa dels 25 anys de 

la FAC, el Cicle de taules rodones, les dues primeres fases del 5è. Congrés d’Ateneus 

de Catalunya, la Festa d’Estiu, els Premis Ateneus,  

 
LA COMUNICACIÓ 

 LA COMUNICACIÓ INTERNA 

 El Pla de comunicació 

 LA COMUNICACIÓ EXTERNA 

 La presència als mitjans de comunicació 

 www.ateneus.cat 

 La creació de marques per al 5è. Congrés d’Ateneus i el 25è aniversari 

 El blog del 5è Congrés d’Ateneus 
 Xarxanet 

 

En Pere-Joan comenta la baixa de l’Ateneu Santboia, que ha estat per desaparició, 

després de problemes greus fiscals. Seguidament es demana si hi ha algun aclariment 

o comentari sobre la memòria que s’ha entregat.  

 

 El Sr. Miquel Alsina, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès 

comenta que és tingui en compte els spams dels correus electrònics. Tot 

seguit es procedeix a la votació. 
 

S’aprova la memòria 2008. 

 

3. Estat comptes 2008 

El Sr. Pere-Joan dona la paraula a la Sra. M. Carme Mateu, tresorera. D’entrada es 

demana disculpes per l’error existent a la darrera pàgina de la memòria que no 



val i no s’ha pogut modificar per manca de temps, el que serveix és el document 

que s’adjunta.  

 

En destaca l’increment d’activitats realitzades, així com l’augment d’ingressos i 

despeses realitzat. S’han iniciat noves línies d’ajut com la del Departament de 

Treball o la prestació de serveis amb el Departament de Governació. També s’ha 

de dir que alguns dels ajuts previstos finalment no s’han obtingut i això ha 

suposat que el tancament de l’any sigui negatiu, s’hagi demanat una pòlissa amb 

l’aval de les subvencions pendents de cobrar i s’hagi utilitzat els fons econòmic de 

la federació per fer front a les diferents despeses. També està previst que els 

diners que s’havien promès siguin efectius l’any vinent. 

 

Un cop exposat l’estat de comptes, es demana si algú vol demanar algun 

aclariment. 

 

 En Ferran Cebrián del Foment Martinenc. Pregunta com es que el 

Departament de Cultura no ens ha donat cap ajut. La M. Carme Mateu 

puntualitza que els diners no venen directament de Cultura, però si que el 

Centre intervé perquè ens vinguin a través de l’Obra Social de la Caixa.    

 

Al no haver-hi cap demanda més, es procedeix a la votació. 
 

S’aprova l’estat de comptes 2008 
 

4. Presentació dels resultats obtinguts a partir de les enquestes de les bústies 

itinerants. 

El Pere-Joan dona la paraula al Ramon Torra, gerent de l’entitat per fer la 

presentació de les enquestes. 

 

S’exposa que han estat 16 Bústies de participació, han recorregut les diferents 

entitats federades del territori català entre els mesos de maig i novembre del 

2008.  

 

Aquestes bústies itinerants han estat una eina més per recollir les sensibilitats, 

tot respectant els diferents ritmes que hi ha a les entitats de voluntariat, com 

les que representem. Això, juntament amb el procés congressual i els debats al 

territori, entre altres accions previstes, ens han de permetre obtenir una 

radiografia global i de l’estat actual de les entitats. Aquesta dinàmica també ha 

pretès potenciar la idea que no estem sols, que formem part d’una xarxa 

important d’entitats al territori i també prendre el pols de l’opinió de les 

persones associades i no associades tenen de nosaltres en els diferents 

municipis del territori. 

 



També s’ha de dir que per part nostra no s’ha fet tot el seguiment que caldria 

per garantir una bona itinerància tal com hauríem desitjat. 

  

Durant aquest mesos, les 16 bústies han recorregut el país i han estat 

exposades en 59 entitats federades, on 975 persones han respost les respostes 

que s’hi plantejaven. 

Dels resultats obtinguts podem destacar-ne en primer lloc: El tipus de 

participació obtingut, tot i que no arriba al 50% de les entitats federades 

podríem dir que el mostreig podria acostar-se bastant a la realitat existent.  

 

La presència d’homes i dones en una entitat es força equilibrat, així com la 

franja d’edat, on veiem que majoritàriament es troba entre la mitja-alta (25 i 

65 anys).  

 

Les persones usuàries dels centres tenen un coneixement important del seu 

funcionament i la utilitzen perquè troben cobertes les seves necessitats, 

malgrat demanin que l’entitat hauria d’oferir més propostes. 

 

Un altre tema a destacar, almenys per la meitat dels participants és la poca o 

mala comunicació que realitzen les entitats, segurament estaríem parlant 

d’una comunicació deficitària o no anunciada amb suficient temps.  

 

Finalment a la pregunta dels reptes bàsics de les entitats cal destacar la 

necessitat per incorporar joves i persones immigrades, la millora de les 

activitats i el foment de la cultura catalana, entre altres qüestions. 
 

A continuació detallem el resultats obtinguts. 

 

El Perfil de les persones que han respost: 

Edat:      Sexe:___________                 

- De 0 a 15 anys:        2%   - Dones:  46% 

- De 16 a 25 anys:        8%   - Homes: 53% 

- De 26 a 45 anys:           23%    

- De 46 a 65 anys:           28% 

- A partir de 66 anys:     18% 

 

Ets soci/sòcia d’alguna entitat sociocultural?__ 

- Si:   87% 

- No: 13% 

 

Les preguntes 
1-La participació de les entitats federades 



No: 58% 

Si:   42% 

 
 

2-Validesa Enquestes 

Vàlides: 97% 

Nul·les:    3% 

 
3- En cas que siguis soci/sòcia d’una entitat sociocultural, perquè t’hi vas 

associar? 

-Per les activitats: 25% 

-Per tradició familiar: 17% 

-Per col·laborar: 17% 

-NS/NC: 11% 

-Per les activitats musicals: 9% 

-Per les relacions interpersonals: 8% 

-Per les activitats de teatre: 5% 

-Per les activitats culturals: 4% 

-Activitats de pintura: 3% 

-Altres: 1% 

 

4- Saps com es finança una entitat d’aquest tipus? 

 

-Si: 71% 

-No: 25% 

-NS/NC: 4% 

 

5- Consideres que l’oferta d’aquestes entitats s’adequa a les teves necessitats i a 

les demandes socials actuals? 

 

-Si: 70% 

-No: 24% 

-NS/NC: 6% 

 

6- (NIVELL DE RESPOSTA) Què creus que haurien d´oferir les entitats 

socioculturals que coneixes que ara no ofereixen? 

 

Resposta: 54% 

NS/NC: 46% 

 

7- Què creus que haurien d´oferir les entitats socioculturals que coneixes que ara 

no ofereixen? 

 

-Més activitats: 45% 

-Acostar-se a tota la ciutadania: 16% 

-Fomentar la cultura catalana: 9% 

-Més difusió: 8% 

-Més participació: 6% 

-Tot bé: 6%  

-Millors instal·lacions: 5% 



-Altres: 3% 

 

 

 

 

8- Consideres que estàs ben informat/da de totes les iniciatives i activitats dels 

centres culturals, casals, casinos, foment, ateneus...del teu municipi? 

 

Si: 49% 

No: 45% 

NS/NC: 6% 

 

9- (NIVELL DE RESPOSTA) Quins creus que són els 3 reptes bàsics de les 

entitats socioculturals per al segle XXI? 

 

Resposta: 71% 

NS/NC: 29% 

 

10- Quins creus que són els 3 reptes bàsics de les entitats socioculturals per al 

segle XXI? 

 

-Acostar-se a tota la ciutadania (Especialment al sector jove i immigrat): 22% 

-Més i millors activitats: 19% 

-Més foment de la cultura catalana: 16% 

-Millorar instal·lacions: 12% 

-Més finançament: 11% 

-Més participació: 9% 

-Més difusió: 7% 

-Altres: 4% 

 

Aquesta informació passarà a formar part dels resultats del treball de futur, 

amb les conclusions  
 

 La Carme Lloberol de la Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca, diu 

que ells no van rebre la bústia. 

En Pere-Joan, respon que això ja ho sabem, a passat en altres llocs on la 

cadena s’ha tallat. 
 

5. Presentació i elecció de nous càrrecs a la junta. 

El Sr. Pere-Joan Pujol comenta que es presenten 4 candidats, tot i que encara 

quedaria 1 plaça per cobrir. D’aquests, tres es presenten a la reelecció i un, és 

nova incorporació. S’ha de dir que falta gent per tirar endavant els projectes, tal 

com s’exposarà després. Si hi ha algú volgués incorporar-se que ens ho faci saber i 

en la propera assemblea és ratificaria el seu càrrec. 

 

Els candidats per aquest ordre exposen les seves motivacions per formar part de 

la Junta directiva. 

- Jordi Casassas i Pons, president de Lluïsos de Gràcia de Barcelona.  



- Francesc Martínez Gómez, secretari del Centre Cultural Nova Badia, 

de Nova Badia del Vallès. 

- M. Carme Mateu, gerent de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 

d’Igualada. 

- Pere Solà i Montserrat, vocal del Foment Mataroní de Mataró. 

 

En Pere-Joan Pujol demana que s’aprovi la incorporació d’aquestes persones, sinó 

hi ha ningú en contra. S’aprova la seva incorporació per unanimitat. 

 

 En Jordi Agràs del Centre de Lectura de Reus, exposa que recull la 

proposta del president i que farà alguna gestió per mirar que algú del 

Centre de Lectura, entri a formar part de la junta, malgrat la distància que 

hi ha entre Reus i Barcelona. També comenta que com entitat s’ofereix 

per ser un punt de referència per la FAC a les comarques de Tarragona. 

En Pere-Joan, respon que seria molt bo que algú de l’entitat entres a 

formar part de la junta, és una manera més de visualitzar l’extensió de la 

Federació. També diu que seria una bona proposta que el Centre fos un 

centre de referència en aquesta zona. 
 

6. Presentació del Projecte 2009 

El Sr. Pere-Joan Pujol dona la paraula al Sr. Salvador Casals, el qual exposarà el 

projecte que és planteja la Junta de la Federació per aquest any 2009. En Salvador 

Casals abans de començar fa referència a la feina feta, tal com s’ha vist en la 

memòria de 2008, i destacar les dues fites importants que s’han realitzat: el 5è 

Congrés d’Ateneus i la celebració dels 25 anys de la Federació. 

 

El Congrés de fet ens ha donat moltes pistes i ja recull les sensibilitats i 

preocupacions de les entitats de cara al futur.  Això ha fet que com a junta siguem 

ambiciosos i que presentem un projecte que va del 2009 al 2015. En aquest hi 

trobem 13 eixos que s’han d’anar desenvolupant al llarg d’aquest temps i també 

ens ha de servir per marcar el camí de futur. 

 
1. DOCUMENT FAC 2009 

 A partir de l’estudi que s’està elaborant en col·laboració amb la Secretaria 

d’Acció Ciutadana, traçar un pla de visites als Ateneus, amb l’objectiu de  

definir els grups d’ateneus que composen la FAC i el seu grau de potencialitat. 

 Dedicar la major part dels esforços a la relació i coneixements dels Ateneus, 

variant les prioritats dels tècnics en aspectes com les relacions externes amb 

altres col·lectius o entitats, per centrar el seu objectiu en la confecció del 

document FAC 2009. 

 Elaborar un document final anomenat FAC 2009, amb l’anàlisi dels ateneus, que 

permetrà tant als tècnics com a la junta directiva un treball més intens per 

desenvolupar les potencialitats i resoldre millor les seves necessitats. 

  

2. PROMOCIÓ DE SUBVENCIONS 



 Avaluació de les subvencions que es convoquen per orientar-les als ateneus en 

funció del seu interès i de les opcions d’obtenció de recursos. 

 Preparació d’una jornada anual de divulgació dels programes de subvencions 

d’interès pels ateneus que tindria lloc a principis d’any. 

 Millora del servei de suport i assessorament en la gestió i sol·licitud de 

subvencions amb major  implicació de l’equip tècnic de la Federació, un cop 

realitzada l’avaluació de les subvencions convocades. 

 En casos com les subvencions del Servei d’Ocupació, la FAC es planteja la 

realització d’un servei integral de gestió, que englobaria la petició de la 

subvenció, el seguiment del projecte, l’avançament dels recursos econòmics i el 

suport en la justificació.   

  

3. ASSESSORAMENT EN PROJECTES 

 Creació d’un catàleg de models de projecte i procediments d'implantació, 

específic per Ateneus. 

 Creació d’un mòdul de formació en projectes, adreçat als tècnics i directius  les 

entitats.  

 

 4. RENOVACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS 

 Analitzar els serveis actuals que s’estan oferint. 

 Realitzar un conjunt de trobades amb ateneus diferenciats per dimensions, 

activitats o ubicacions, per detectar nous serveis per oferir a  les entitats o 

millores a realitzar als serveis actuals. 

 Crear un document intern amb el resultat de l’anàlisi i les trobades que permeti 

configurar la nova cartera de serveis de la FAC. 

 Actualitzar el catàleg de serveis i fer-lo arribar a les entitats federades.   

 

 5. INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS ASSOCIATS 

 Finalitzar el procés de proves de l’aplicació de socis. 

 Preparació d’una jornada de presentació de l’aplicació per als ateneus. 

 Crear un sistema de seguiment de les modificacions que se sol·licitin, per 

contribuir a la creació de la segona versió de l'aplicació o per detectar noves 

necessitats d’informatització per als ateneus : Ex. Programa de gestió 

d’equipaments, ... 

  

 6. IBI 2009 

 Recopilació de les dades actuals d'exempció d’IBI entre els nostres ateneus. 

Quins en paguen i  quin import, quins en pagaven i què pagaven, què reben de 

subvenció municipal ordinària, ...  

 Amb aquestes dades, relacionades amb el nombre d’habitants de les poblacions, 

elaborar un informe de la situació dels ateneus en referència a l’IBI. 

 Oferir als ateneus que estiguin pagant IBI la possibilitat de fer arribar un 

document conjunt de l’ateneu i la FAC, a l’alcalde, fent-li veure que hi ha altres 

ateneus al territori que no paguen IBI i que estan fent un tracte injust a aquell 

ateneu.  

   

7. RECURSOS HUMANS PER A LES ENTITATS 

 Preparació d’una jornada de presentació del programa entre els ateneus, amb 

casos reals de l’aplicació del programa. 



 Preparació d’un procediment intern de la FAC per gestionar les peticions i fer-ne 

el seguiment. 

 Informar de forma personalitzada a tots els ateneus que ho demanin. 

   

8. NOUS SISTEMA FORMATIU 

 Definir que els principals destinataris del servei de formació seran els directius 

de les entitats i els tècnics professionals dels ateneus i que la difusió del servei 

s’adreçarà directament a ells. 

 Cercar la millor escola de formació que actualment ja ofereixi aquest tipus de 

formació i acordar la preparació d’un temari específic per als socis de la FAC.  

Alguns dels cursos a incorporar podrien ser: gestió de projectes, captació de 

recursos, responsabilitat dels directius de les entitats, nova llei d’associacions, 

legalització de bases de dades, ... ) 

 Crear dos programes de formació: El primer consistent en petites formacions o 

jornades informatives similars a les actuals, però amb la proposta de centralitzar-

les a Barcelona, i el segon programa de formació, més llarg i orientat a formar 

en diferents matèries als directius i personal tècnic dels Ateneus, que garantiria 

una formació propera a la gestió de qualitat. 

 

9. RECERCA HISTÒRICA 

 Crear un document per conscienciar als ateneus de la importància de recopilar la 

informació històrica, que molts cops està només en la ment de persones grans. 

Aconseguir donar valor a un patrimoni que tots els ateneus tenen, però que molts 

cops no valoren prou. 

 Donar eines de suport als ateneus per fer aquesta tasca. Aquestes eines poder ser 

des de la creació d’una línia d’ajuts de l’administració per contractar estudiants 

d’història, fins a l’acord amb centres de recerca històrica locals per fer tallers 

conjunts. 

Estudiar la possible difusió conjunta d’alguns dels materials recopilats pels 

ateneus. 

 

10. CERTIFICACIÓ DE QUALITAT 

 Crear una comissió de treball, amb assessors especialitzats, per definir un 

conjunt ampli de procediments habituals dins del treball habitual dels ateneus.  

 Encarregar la redacció dels procediment a assessors especialitzats. 

 Donar a conèixer el conjunts de procediments entre els ateneus. 

 Crear un programa d’incorporació dels procediments dins dels ateneus, per 

ajudar-los a millorar en el seu dia a dia. A mesura que els ateneus anessin 

acreditant la incorporació dels procediments, anirien rebent certificacions de 

processos, fins arribar a una possible certificació de qualitat global. 

 Des de la FAC es designaria un tècnic per tot el relatiu a la política de qualitat 

als ateneus i posteriorment es definiria la política de seguiment d’aquestes 

certificacions i el seu cost de manteniment. 

 

11. PLA DE COMUNICACIÓ 

 Analitzar a fons el pla de comunicació interna.  

 Analitzar la plana web actual i fer una definició clara dels continguts a 

incorporar a la intranet, per assegurar la seva efectivitat i interès. 



 Crear un butlletí exclusiu per a directius de les entitats que només inclourà 

informació referent a temes del seu màxim interès i que utilitzaria una imatge 

clara, austera i directa. Alguns dels temes a incloure podrien ser les subvencions, 

la formació específica per als directius, aspectes de responsabilitat, ... 

 Incrementar la relació amb els responsables de cultura dels principals mitjans de 

comunicació catalans. 

 Preparació del projecte de revista de la FAC, amb l’objectiu de crear una 

publicació que mostri reportatges transversals sobre aspectes dels ateneus. No es 

tractaria de mostrar una recopilació d’activitat d’ateneus sinó de ser una eina que 

amb el pas del temps mostri l’evolució del món ateneístic. Alguns exemples de 

reportatges serien : Impacte del pla ateneus, Noves lleis que afecten als ateneus... 

A més, la publicació ens permetria entrevistar a responsables politics relacionats 

amb  l’entorn dels ateneus i deixar constància escrita del seu compromís; 

entrevistar a personalitats culturals que coneguin el nostre mon, .... 

El públic objectiu de la revista serien els directius de les nostres entitats i altres 

col·lectius afins. 

 

12.  ACTES 

 Aprofitar la cloenda del Congrés per impulsar les línies de futur 

Un dels objectius immediat del 2009 és la cloenda amb èxit del congrés 

d’Ateneus. Aquesta fita ens ha de proporcionar un document vàlid de l’estat 

dels ateneus i la seva projecció cap al futur. 

A partir d’aquí la FAC podrà iniciar els treballs d’elaboració de les línies 

estratègiques del projecte comú de la federació i les entitats federades, per al 

període 2009 – 2020. 

 Donar més visibilitat als Premis Ateneus, per aconseguir donar més 

visibilitat als premis ateneus. Un dels components platejats seria aconseguir 

mes dotació econòmica i la incorporació progressiva de noves categories 

com el premi joves.    

 Mantenir la presència a fires i festes, però intentant que els ateneus associats 

coneguin millor les possibilitat de suport amb material divulgatiu per a les 

fires locals. 

 Reconvertir la Festa d’Estiu en Turisme Ateneístic. Aprofitant el pas de la 

celebració dels 25 anys de la FAC per eliminar la Festa d’Estiu tal i com la 

coneixem i crear un programa de visites culturals guiades als ateneus que 

alhora ens permetria iniciar el treball en una línia de futur com el turisme 

ateneístic. 

  

13.  PROJECCIÓ EXTERNA 

 Aconseguir la creació d’un segon PLA ATENEUS 

Campanya adreçada al Departament de Cultura de la Generalitat per 

aconseguir crear un segon pla ateneus que doni continuïtat l procés de 

millora dels nostres equipaments, que en molts casos va quedar inacabada, 

per manca de continuïtat del pla actual.    

 Consolidar el suport en matèria d’actuacions per la ciutadania 

Consolidar el suport del Departament de Governació i Administracions 

Públiques en matèria d’actuacions per la ciutadania i vetllar la creació de 

línies de conservació del patrimoni associatiu.    

 Aconseguir un major reconeixement del moviment ateneístic 



Aquesta campanya es duria a terme mitjançant la visita als diferents grups 

polítics. Una manera de fer  visible el reconeixement podria ser la publicació 

d’un seguit d’entrevistes als responsables polítics a la revista de la FAC, un 

cop fetes les reunions de la junta directiva. 

 Aconseguir línies d’ajut per al manteniment d’activitats ordinàries de les 

entitats 

Acció amb l’objectiu de crear una línia d’ajut als ateneus que ajudi al 

manteniment de les activitats ordinàries i incorporar al discurs habitual de la 

FAC aquest plantejament de necessitat.  

Cal donar suport a la innovació, però també cal donar suport a les necessitats 

diàries dels ateneus, ja que cada cop tenen més dificultat per resoldre’s amb 

ajuts de subvencions. 

 Aconseguir una campanya de la Generalitat de difusió dels Ateneus, similar 

a la que es va fer amb el moviment escolta el setembre de 2008. Fer els 

tràmits necessaris per aconseguir que la Generalitat porti a terme una 

campanya general de difusió dels avantatges de participar a les activitats dels 

Ateneus, tal i com va fer aquest passat mes de setembre amb el moviment 

escolta. 

 Aconseguir ajuts de les institucions per desenvolupar recerca històrica o 

recopilació de vivències, als ateneus 

Tramitar una línia d’ajut per facilitar que els ateneus recopilin el patrimoni 

testimonial de les seves entitats. Aquesta mesura és urgent, ja que d’aquí a 5 

o 10 anys, no quedaran testimonis vius d’aquesta part de la història cultural i 

social catalana. 

 Elaborar una proposta de realització d’un crèdit lliure per a estudiants sobre 

l’associacionisme adreçada al Departament d’Ensenyament per crear un 

crèdit lliure per a estudiants  sobre l’associacionisme i el treball de les 

entitats dins els Plans Educatius d’Entorn.  

 Aconseguir que el proper serial de Televisió de Catalunya es desenvolupi a 

un Ateneu. Un dels objectius més ambiciosos seria aconseguir que el proper 

serial de TV3 tingués lloc al voltant d’un ateneu o com a mínim que la 

realitat dels ateneus sortís reflectida de forma habitual a la televisió, com una 

mostra més de normalitat social. 

 

En Pere-Joan demana si algú fer algun comentari i també diu que aquest projecte 

el podrem trobar els propers dies a la web de la FAC. Al no haver-hi cap 

demanda es de passa a la seva aprovació. 

 

      S’aprova el projecte per a l’any 2009. 
 

 

7. Pressupost  

El Sr. Pere-Joan Pujol dona la paraula a la Sra. M. Carme Mateu, que presenta el 

pressupost per a l’any 2009. Com s’ha vist tenim un projecte ambiciós i per aquest 

motiu presentem un pressupost per un import de 351.182,00 €. 

 

També es proposa l’augment de la quota per a aquest 2009. Ara som 139 entitats 

federades i la quota que proposem quedaria fixada en 138 €. Tot i així, per les entitats 



hi ha un retorn de 3 € com a conseqüència del premi de la participació de la Rifa de 

Nadal que obsequiem cada Nadal, quedant fixada en 135 €. 
 

 Per part del assistents es demana que aquest 3 € no és retornin i que quedi 

fixada la quota en 138 €. Després d’un petit debat s’acorda cobrar la quantitat 

acordada i a la vegada fer un comunicat a les entitats pels diferents mitjans 

interns, on es donin tres mesos per reclamar aquest 3 €. Si ningú ho reclama 

aquest 412 € passaran a formar part de la FAC.  

  

Continuant l’explicació del pressupost se’n destaca l’ingrés de 70.000 € que preveiem 

obtenir del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en concepte de la 

Cloenda del 5è. Congrés i dels diferents estudis que estem fent pel Departament de 

Governació. El global d’aquest ingressos ens han de permetre fer front a 

l’amortització de les perdudes dels exercicis anteriors que podem veure al final del 

pressupost.  

  

Al no haver-hi cap pregunta es demana la seva aprovació. 

 

Queda aprova el pressupost. 

 

8. Precs i preguntes 

 El Sr. Joan Bigas de La Barretina Vermella de Malgrat de Mar, demana si a la 

Cloenda del Congrés hi pot anar tothom, encara que no siguin federats.  

Se li respon que si, l’important és que vingui gent el proper 15 de febrer per 

omplir la sala i aprovar les línies de futur. 

 El Sr. Francesc Martínez del Centre Cultural de Nova Badia del Vallès, en 

referència al pressupost proposa que es faci un control mensual per poder fer 

front al dèficit existent. 

La Sra. M. Carme Mateu li respon que es correcta el que diu. I com a nou  

membre de la junta li fa saber que en la propera reunió de la junta directiva 

s’escullen els càrrecs i ella posarà a disposició el seu.  

El Sr. Jordi Agràs, del Centre de Lectura de Reus comenta que les entitats sinó 

reben diners deixen de fer coses. En canvi una federació com la FAC, amb un 

coixí de seguretat, ha de ser valenta per tirar endavant els projectes, tal com 

s’ha exposat avui. Si això no fos així les entitats no faríem coses. 

 El Sr. Salvador Casals, vocal de la Federació d’Ateneus comenta que la Sra. M. 

Carme Mateu no hauria de deixar la tresoreria, cal portar bé el dia a dia i per 

ell ja té el seu vot favorable a la seva tasca. 

La M. Carme li agraeix la confiança. 

Es dóna l’Assemblea General per tancada, a les 13.15 hores. 

Anna Pruneda i Serra    Pere-Joan Pujol i Macau  

Secretària       President 


