Acta Assemblea General Ordinària 26/02/2011

Data: 26 de febrer de 2011
Lloc: Orfeó Popular Olotí
Assistents: 53 persones representant a 32 entitats: Centre Moral de Gràcia de Barcelona, Societat Cultural
d’Esbarjo la Principal de Vilafranca del Penedès, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, Ateneu
igualadí d ela classe obrera d’Igualada, Ateneu Ordalenc de l’Ordal, Orfeó Popular Olotí d’Olot, Casino
Menestral Figuerenc de Figueres, Círcol Catòlic de Badalona, Lluïsos d’Horta de Barcelona, Casino de Sant
Andreu de la Barca, Centre Moral d’Arenys de Munt, Centre de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat,
Cor de Marina de Badalona, Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, La Margaridoia de Santa
margarida i els Monjos, Centre Capdevanolenc de Campdevànol, Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del
Vallès, Foment Mataroní de Mataró, Adifolk de Barcelona, Agrupació Congrés de Barcelona, Casino Fraternal
de Palafrugell, Ateneu Cultural Josep Taverna d’Alforja, Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts, Orfeó
Martinenc de Barcelona, El Centre de Llorenç del Penedès, Patronat Cultural i Recreatiu de l’Hospitalet de
Llobregat, Els Catòlics d’Olot, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Centre Cultural de Nova badia de Badia del
Vallès, Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès, Casino de Cultura de l’Hospitalet de Llobregat,
Ateneu de la vall de Llémena de Cartellà, Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
Abans de donar inici a l’assemblea, el president de l’Orfeó Popular Olotí, Ernest Oliveras, dóna la benvinguda a
totes les entitats assistents i fa referència a la celebració d’un dinar amb 12 entitats celebrat el dia anterior a
Olot, organitzat per la Fundació Príncep de Girona i que va comptar amb la presència del Príncep d’Astúries. El
president fa un breu repàs de la història i activitats de la seva entitat, bàsicament centrades en el teatre. Explica
que la sala on se celebra l’Assemblea està a disposició de la ciutat i que s’hi fan gairebé 2 actes per setmana,
pel seu format adaptable i per la seva bona ubicació. Remarca que cal potenciar i fomentar el treball que s’està
fent des de les entitats, que de vegades no se senten prou valorades.
El president Ernest Oliveras explica que al dinar a que feia referència també hi va assistir el Conseller Ferran
Mascarell, el qual, després del dinar, li va assegurar que treballarà perquè les entitats deixin de sentir-se la
Ventafocs de la cultura i tinguin més suport que el rebut fins ara.
Pere-Joan Pujol, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, dóna la benvinguda a totes les entitats i
agraeix tant a l’Orfeó Popular Olotí com als Catòlics l’acolliment i la disposició per celebrar aquesta assemblea i
la posterior jornada de formació a les seves instal·lacions.
Un cop finalitzat els parlaments, s’inicia l’assemblea a les 11.10 hores en segona convocatòria. Presideix
l’assemblea Pere-Joan Pujol i Macau, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i actua de secretària
Anna Pruneda i Serra, secretaria de la junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
El President informa de l’ordre del dia de la reunió que és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2010.
Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2010.
Presentació i elecció de nous càrrecs a la junta.
Presentació del projecte per a l’any 2011.
Pressupost per a l’any 2011, i aprovació, si s’escau.
Creació de la comissió de modificació dels estatuts.
Precs i preguntes

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 26 vots a favor i 1 vot en blanc.
2. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2010
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El president recorda que tots els assistents se’ls ha lliurat una còpia de la memòria de l’any 2010 a l’entrar a
l’assemblea. Pere-Joan Pujol destaca l’evolució de les entitats associades fins l’any 2010. Actualment hi ha
150 entitats federades de 29 comarques i 105 municipis. En els darrers any s’ha seguit una línia ascendent.
L’any 2010 hi ha hagut quatre altes, el Centre Catòlic de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ateneu Popular de la Plana
d’Urgell de Mollerussa, la Societat Cultural la Oliva de Badalona i el Centre Cultural Les Preses de Les Preses;
i una baixa, la del Centre Comarcal Lleidetà de Barcelona.
El president destaca la feina realitzada al llarg de l’any pel que fa a visites a entitats federades que en total
s’han visita 25 entitats. Però també destaca la tasca feta amb altres entitats de les que la FAC en forma part i
les reunions de treball amb les administracions. En total han estat més de 25 reunions amb els diversos agents.
El president fa un repàs dels serveis que ha ofert la FAC durant l’any 2010. Un total de 92 entitats han rebut
algun dels serveis oferts, 47 s’han adherit al XeCat d eles quals 40 d’elles han rebut l’ordinador ofert per la
Generalitat de Catalunya, i s’han gestionat 41 serveix externs a través de les 36 empreses que durant aquets
any han tingut signat un conveni de col·laboració amb la federació.
Pel que fa a les jornades informatives que s’han programat es destaca l’assistència de 60 entitats. A les
sessions formatives l’assistència ha estat de 8 entitats; a la sessió de comunicació l’assistència ha estat de 18
entitats i a la jornada de debat sobre el PEccat l’assistència va ser de 27 entitats.
Als Premis Ateneus es van presentar 42 propostes d eles quals 14 van ser les guanyadores. A l’acte de
lliurament dels premis hi van assistir 270 persones i es van repartir 16.500 euros en premis.
El president remarca que la federació va guanyar un concurs intern convocat pel departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya per portar a terme un estudi consistent en la realització del mapa territorial
d’entitats cíviques de Catalunya. El resultat fa pales la importància dels equipaments culturals al país i
determina que a Catalunya hi ha 2.697 entitats que reuneixen les condicions establertes en aquets estudi.
Pel que fa a l’àrea de comunicació, el president comenta que durant aquest any s’han publicat 3 butlletins
informatius “Infofac”, 2 revistes “Ateneus”, 45 butlletins electrònics. Igualment s’han generat 92 notícies de
premsa, s’han publicat 249 notícies en les quals la FAC hi estava implicada. Al web de la federació ha tingut
4.210 visites i s’han publicat 88 esdeveniments a l’agenda.
El president recorda que la FAC gestiona l’àrea comunitària del portal Xarxanet.org i fa un repàs de l’ús que se
n’ha fet per part de les entitats.
El president fa un repàs dels suports rebuts per part de les administracions, destacant les aportacions de
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de
Barcelona. Es fa un repàs dels projectes que la FAC s’havia proposat fer en el projecte de principi d’any, quins
s’han pogut realitzat, quins s’estan fent actualment i quins encara no s’han fet per diversos motius.
El president obre un torn de preguntes.
L’Ateneu Santcugatenc pregunta on es pot seguir la llista de compromisos que assoleix la FAC. El president
contesta que a partir de dilluns estaran penjats al web.
Sense cap altra intervenció el president posa a votació la memòria de l’any 2010.Queda aprovada, per
unanimitat, la memòria d’activitats de 2010, que s’adjunta com a annex 1.

3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2010
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Pere-Joan Pujol dóna la paraula a la tresorera Carme Mateu.
Carme Mateu projecte unes diapositives amb la informació corresponent a l’estat de comptes de l’any 2010 de
la FAC. El resultat final resulta un saldo positiu de 1.200,00 €. La tresorera compara els comptes amb els de
l’any 2009 i afegeix que la nova política de quotes aplicades aquest 2010 ha ajudat molt al finançament de la
federació. Recorda que el pressupost que es va preveure per aquest any a l’assemblea anterior anava lligat a
les subvencions que es rebrien per part de les administracions. Dels 351.000 euros pressupostats en
subvencions només se n’han realitzat 275.000 euros.
Es fa un repàs de les despeses destacant diferents partides destacant la partida de publicitat i impressions que
han anat a la baixa perquè s’ha augmentat més la presència a internet. També destaca l’augment de la partida
de personal per la incorporació del gerent. Igualment es comparen les dades amb l’exercici de l’any 2009.
La tresorera destaca que a tancament d’exercici la quantitat dels deutors amb l’entitat supera els 70.000,00 €,
principalment provinents de les subvencions encara no cobrades. Aquesta ha estat la tònica al llarg de l’exercici
per la qual cosa es va haver se sol·licitar una nova pòlissa de crèdit de 39.000,00 € subscrita amb la banca
ètica FIARE.
El president remarca que durant l’exercici 2010 la federació ha estat en dues ocasions a punt de fer fallida per
un problema de liquiditat. Carme Mateu explica l’acord signat amb Fiare que ha suposat que la FAC s’ha fet
sòcia de la banca i ha posat 600,00 € al fons social.
Carme Mateu explica que de cara l’exercici 2011 no se sap si les dues pòlisses subscrites per la FAC amb la
Caixa de Pensions i Fiare es podran renovar.
Salvador Casals explica que un factor que ha complicat la situació de tresoreria l’any 2010 ha estat que

el Centre de Cultura Popular ha tret la FAC del fons de caixes –perquè consideren que és una via que
no tindrà futur- i s’ha passat a tenir un procediment de subvenció ordinària. Si abans se sabia la data
més o menys aproximada en què es rebrien els diners, actualment ja no es pot saber, com passa amb
la resta de subvencions. Així doncs, els cicles de tresoreria s’han trencat. De cara a l’any 2011, l’únic
ingrés que té la FAC garantit és el conveni que té amb la Diputació de Barcelona i amb el
Departament de Benestar i Família; però no es té cap previsió del Centre de Cultura Popular.
S’obre un torn de preguntes.
La Societat Coral i d’Esbarjo la Margaridoia i pregunta què vol dir “quotes d’activitats” a la partida d’ingressos
2010. La tresorera explica que la FAC havia previst fer una sèrie d’activitats que generarien uns ingressos i
finalment no s’han realitzat. El vicepresident precisa que es tractava d’un estudi de la situació arquitectònica
dels diferents ateneus per analitzar les necessitats prioritàries que no s’ha dut a terme per costos econòmics
La Societat Coral i Esbarjo la Margaridoia també pregunta per què consten 2.500,00 € relacionats amb la
Diputació de Girona. La tresorera explica que és una subvenció de l’any 2010 que al final ha estat denegada.
El Centre Cultural de Pineda de Mar afirma que la seva entitat ha entrat a col·laborar amb el fons de caixes
enguany. Salvador Casals explica que és només la FAC la que està fora del pla de caixes i no les entitats.
Es pregunta quins costos representa la seu de la FAC. La Carme Mateu respon que s’estan pagant vora
500,00 € mensuals de lloguer. En Pere Joan explica que potser desapareix aquest cost perquè quan la FAC es
traslladi a Montjuïc, se li cedirà l’espai.
Es posa a votació l’estat de comptes que queda aprovat.
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4. Presentació i elecció dels nous càrrecs de la Junta
El president explica que s’inicia el procés electoral per escollir els components de la junta directiva. En aquesta
ocasió s’han presentat tres candidats i demana que es presentin cada un d’ells.
Salvador Casals i Romagosa, de la Societat d’Esbarjo i Cultura La Principal de Vilafranca del Penedès explica
que porta quatre anys com a vicepresident de la FAC, destaca el salt qualitatiu que s’ha fet durant els 4 anys
de presidència del Pere-Joan que ha aconseguit que la FAC tingui un reconeixement institucional i ha fet una
projecció cap al futur. Els reptes que presenta Salvador Casals són: continuar la modulació d’una Federació
que doni resposta a les necessitats de tots els ateneus, la diversificació de les activitats i recerca d’un nou
mètode de finançament que no siguin les subvencions i la necessitat de seguir treballant en bloc pel
reconeixement institucional.
Serafín Castaño Martínez, de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt explica que actualment forma
part de la comissió de seccions i festes de l’entitat que la presentat, a més de dirigir la revista de la seva entitat.
Ara vol traslladar el seu esforç cap a la FAC.
Miquel Alsina i Pla, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès explica que porta 45 anys soci de
l’entitat i els últims 21 com a gerent. Igual que ha intentat modernitzar el funcionament de la casa, vol portar el
seu gra de sorra a la FAC malgrat la difícil situació.
Pere-Joan Pujol intervé remarcant que les entitats culturals són l’única garantia de la supervivència popular.
Proposa acceptar que les tres candidatures entrin a la junta i, tal com diuen els estatuts, serà la mateixa junta
qui esculli el president. Avança, però, que Salvador Casals es proposarà com a president pel fet que ja porta 4
anys dins la junta i en sap el funcionament.
Per votació, queden totes tres candidatures acceptades com a membres de la nova junta i Pere-Joan Pujol els
cedeix el seu lloc.
Salvador Casals recorda que també hi ha altres membres que abandonen la junta: l’Anna Pruneda, fins ara
secretària, i l’Eduard Montiu, fins ara vocal. A continuació agafa la direcció de l’assemblea.
5. Presentació del projecte per a l’any 2011
El Salvador Casals presenta el projecte de la FAC per l’any 2011, que s’adjunta com a annex 2.
A continuació obre el torn de preguntes.
Es pregunta si la incorporació d’un periodista a l’estructura tècnica de la federació comportarà la possibilitat de
gaudir d’assessorament en temes de comunicació de la mateixa manera que s’ha plantejat amb el servei
jurídic.
Salvador Casals pren nota per incorporar la proposta.
Es posa a votació el projecte per a l’any 2011 que queda aprovat per unanimitat.
6. Pressupost per a l’any 2011, i aprovació si s’escau
Pren paraula la tresorera Carme Mateu per presentar el pressupost de l’exercici 2011, que s’adjunta com a
annex 3.
Un dels punts principals de la partida d’ingressos és la proposta de la FAC d’un augment de les quotes de
100,00 € lineals per cadascuna de les tres quotes que ja van establir-se l’any passat.
El Salvador Casals afegeix que l’augment de les quotes de socis no s’ha fet per assumir entre les entitats la
manca d’esforç de la Generalitat. També explica que la FAC intenta compensar aquest augment amb
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l’aportació de serveis, com ara assessoria gratuïta en comunicació, en subvencions, tècnica, jurídica i
comptable. També diu que una altra via d’ingressos per la FAC serà la bonificació que rebrà, per part d’una
empresa, cada vegada que una entitat federada contracti un dels seus serveis. Destaca que s’ha intentat fer un
pressupost d’ingressos realista però que està subjecte a les subvencions que finalment atorgui la Generalitat.
Per petició d’una pregunta, s’explica que la subvenció que consta dels Ajuntaments provenen principalment del
de Barcelona, i que s’intentarà que la quantitat amb la que fins ara ens subvencionaven sigui major.
Es pregunta si la partida de material d’activitats és correcta. El Salvador Casals diu que sí i explica que es
refereix a l’alimentació. Per exemple, el dinar de després de l’Assemblea està contemplat dins d’aquesta
partida, però que els ingressos que posteriorment farà cada membre assistent, estan contemplats als
ingressos. La tresorera contesta que l’alimentació, per exemple, també entra dins d’aquesta partida. Per petició
dels assistents, la Carme Mateu accepta que se li canviï el nom a la partida.
Montserrat Fontbona, del Centre Moral d’Arenys de Munt, vol fer una reflexió respecte les diferents quotes
establertes depenent del número de socis de cada entitat. Explica que ells són una entitat amb molts socis però
pobra, i que potser una opció seria establir les quotes segons el pressupost de cada entitat, tot i que és molt
més difícil. El Salvador Casals proposa que la junta assumeixi el compromís de crear una comissió econòmica
per poder estudiar la proposta de cara a l’any 2012 i intentar trobar paràmetres que siguin més equitatius o més
justos. També afegeix que la junta estudiarà que les noves entitats que es donen d’alta, paguin una quota
d’entrada per tal de generar aquests petits ingressos, amb l’objectiu que el 2012 puguin congelar-se les quotes
dels associats.
Jordi Gras, de l’Orfeó Martinenc, comenta que si cada entitat hagués de pagar les contraprestacions i serveis
que ofereix la FAC, els hi sortiria molt car i que, per tant, l’augment de les quotes va en benefici de les entitats.
Es posa a votació el pressupost que queda aprovat, per unanimitat, el pressupost i les quotes per l’any 2011.
7. Creació de la comissió de modificació dels estatus
Salvador Casals explica que la Federació d’Ateneus de Catalunya, d ela mateixa manera que la resta d’entitats
del país, ha d’adequar els seus estatuts al llibre tercer del codi civil de Catalunya referent a associacions. El
termini per adequar els estatuts finalitza el mes de juliol.
Es proposa constituir una comissió per tal que redacti un esborrany i després traslladar la proposta de
modificació dels estatuts a una assemblea extraordinària que segurament es farà el mes de maig.
Pere-Joan Pujol, del Casino Menestral Figuerenc, i el Joan Romagosa, del Patronat de Cornellà es porposen
per formar part de la comissió. Es deixa oberta la comissió perquè qui vulgui s’hi pugui apuntar.
Queda aprovada, per unanimitat, la creació d’una comissió de modificació dels estatuts i la seva composició
inicial.
8. Precs i preguntes
El Jaume Soler, president de l’Ateneu Ordalenc, pregunta com actuar quan un soci deixa de pagar la quota i
continua venint a l’ateneu. El Salvador Casals diu que s’hauria de traslladar la qüestió al servei jurídic, però
suggereix que si es tracta d’una activitat exclusiva pels socis, només hi pot accedir l’associat, però si es tracta
d’una activitat al pública, se l’ha de deixar accedir a l’ateneu.
La Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca comenta que l’any 2004 ja van modificar els estatuts, i
pregunta si s’hauria de tornar a convocar una reunió extraordinària si ara s’han de tornar a modificar per la
nova llei. Li respon que sí el Salvador Casals, ja que els estatuts sempre s’aproven en assemblea.
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Sara Plaza, de l’Orfeó Martinenc de Barcelona, demana fins a quin punt arriben els serveis gratuïts que ofereix
la FAC d’assessorament lingüístic. El gerent Jordi Casassas explica que d’una banda hi ha una bossa de
consultes gratuïtes de la FAC que les entitats podran fer servir per serveis curts i, de l’altra, una bossa
exclusiva que compra cada ateneu i que va utilitzant.
Joan Martí, de l’Orfeó Popular Olotí, pregunta com funcionen els Premis Ateneus. Salvador Casals explica el
procediment.
Oriol Hosta, dels Lluïsos de Gràcia, agraeix la feina feta al president sortint i anima els nous membres de la
junta.
Salvador Casals dóna l’assemblea per finalitzada i agraeix, un cop més, l’assistència de les persones que hi
han participat.

Anna Pruneda i Serra
Secretaria
ANNEX 1
(memòria d’activitats 2010)
ANNEX 2
(projecte 2011)
ANNEX 3
(pressupost 2011)

Pere – Joan Pujol i Macau
Vist – i – plau President

