Acta Assemblea General Ordinària 07/03/2015
Data: 7 de març de 2015
Lloc: Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès
Assistents: 66 persones representant a 41 entitats: Associació Cultural i Recreativa de Fals, Adifolk de
Barcelona, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Ateneu Terrassenc de Terrassa, Ateneu Golmesenc de
Golmés, Ateneu de l’Ametlla de Merola, Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, Societat
Coral Unió de Cornellà de Llobregat, Centre Moral del Poblenou de Barcelona, Ateneu Arenyenc
d’Arenys de Mar, Cor de marina de Badalona, Centre Fraternal de Palafrugell, Círcol Catòlic de Vilanova
i la Geltrú, Centre Social Ribetà (Els Xulius) de Sant Pere de Ribes, Círcol Catòlic de Badalona, Ateneu
Cultural Catalònia de L’Hospitaet de Llobregat, Centre Moral de Gràcia de Barcelona, Centre Social de
Sants de barcelona, Centre de Lectura de Reus, Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu
de Cultura Popular de L’Hospitalet de Llobregat, Casino Menestral Figuerenc de Figueres, Casal
Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Ateneu Barcelonès de Barcelona, Societat Cultural
Sant Jaume de Premià de Dalt, Casal Torrellenc de Torrelles de Foix, Societat Coral i d’Esbarjo la
Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Orfeó Badaloní de Badalona, La Diadema Corberenca de
Corbera de Llobregat, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera d’Igualada, Centre Cultural els Catalanistes
de Barcelona, Casino de Caldes de Montbui, Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona,
Orfeó Martinenc de Barcelona, Lluïsos d’Horta de Barcelona, Casino Unió Comercial de Vilafranca del
penedès, Foment Martinenc de Barcelona, Lliga de Capellades, Centre Catòlic de Sant Andreu de
Barcelona, Ateneu Popular de Ponent de Lleida, AVV de Sant Jaume Sesoliveres de Piera.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
1. Aprovació, si s’escau de la modificació dels estatuts de l’entitat.
Els punts que es modificarien serien:
- Modificació a l’Article 2.
Punt [7]. La motivació per a poder reflectir part del treball que es fa i vinculat també amb una petició
de subvenció. I és poder incloure la recerca i publicació en suports físics, digitals o audiovisuals de
treballs relacionats amb l’associacionisme sociocultural dels territoris de parla catalana,
especialment llibres i revistes.
I proposen afegir un punt [8]. Promoció i suport a l’ús de la llengua catalana.
-

Modificació a l’Article 4. S’afegeix en el punt [1] així com les fundacions les quals el seu
patronat estigui designat per la Junta Directiva o Assemblea d’una associació amb les
característiques anteriors i que tinguin com a finalitats l’associacionisme cultural.

-

Modificació a l’Article 18 del punt [1] Regeix, administra i representa la Federació la Junta
Directiva, que componen el President, el Vicepresident, el secretari, el Tresorer i un mínim de 2
i un màxim de 8 vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

Bàsicament es fa una ampliació de la Junta Directiva que hi ha actualment.
-

Modificació a l’Article 25 on s’afegeix un punt [5]. Les reunions de la Junta Directiva es podran
realitzar mitjançant el sistema de videoconferència o similars.
S’afegeix un capítol nou.
Capítol 8 DELEGACIONS TERRITORIALS

-

Article 35
Es podran crear Delegacions Territorials.
Aquestes Delegacions Territorials hauran d’esta formades per un mínim de 6 associacions
Federades dins d’un mateix territori i que com a mínim representin 3 comarques diferents.
Cada Delegació Territorial que es proposi crear, haurà de ser proposada i en el seu cas
aprovada per la Junta Directiva de la FAC.
Cada Delegació Territorial haurà d’anomenar un representant perquè sigui membre de la
Comissió Assessora Territorial.

-

Article 36
Estructura de la Delegació Territorial
Haurà de tenir un equip directiu format per un mínim de tres persones i un màxim de 6
representants de les entitats que formen la Delegació Territorial.
Aquest equip Directiu s’haurà de reunir com a mínim un cop al trimestre.
S’establirà com a seu social de la delegació territorial qualsevol de les seus de les entitats que
formin part de la Delegació.

-

Article 37
Comissió Assessora Territorial
Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada Delegació Territorial. Serà
convocada per la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Aquesta comissió es reunirà mínim un cop al semestre a qualsevol de les seus de les entitats
Federades.

-

Article 38
Funcions:
- Vetllar per els interessos de les entitats del territori, fent propostes de millores i de serveis a la
Junta Directiva de la FAC i a l’Assemblea General de Socis.
- Buscar nous federats al Territori.
- Representar en el territori a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a la seva junta directiva
quan aquesta li delegui aquesta funció.

S’aprova la modificació dels estatuts amb 38 vots a favor.
Salvador Casals dóna les gràcies a les entitats pel seu recolzament a l’exercici del 2014 i el projecte del
2015 i dóna per finalitzada l’Assemblea.
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