ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 18/03/2001
Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya,
celebrada el dia 18 de març de 2001 a la Societat Coral Diadema Corberenca de
Corbera de Llobregat, presidida pel senyor Francesc Melià i Segarra i actuant de
secretari el senyor Jaume Ramon i Morros.
Hi eren representades les següents entitats:
-

Adifolk, Associació per a la difusió del folklore, de Barcelona.

-

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, de Barcelona.

-

Ateneu Arenyenc, d’Arenys de Mar.

-

Ateneu Barcelonès, de Barcelona.

-

Ateneu de Cultura Popular, de l’Hospitalet de Llobregat.

-

Ateneu de Sant Just, de Sant Just Desvern.

-

Ateneu Igualadí, d’Igualada.

-

Ateneu Santboià, de Sant Boi de Llobregat.

-

Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat.

-

Casal de Montserrat, de Barcelona.

-

Casino del Masnou.

-

Casino l’Aliança del Poble Nou, de Barcelona.

-

Casino Menestral Figuerenc, de Figueres.

-

Casino Unió Comercial, de Vilafranca del Penedès.

-

Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès.

-

Centre Democràtic i Progressista, de Caldes de Montbui.

-

Centre La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat.

-

Foment Martinenc, de Barcelona.

-

Joventut Catòlica, de Molins de Rei.

-

Lluïsos de Gràcia, de Barcelona.

-

Orfeó Martinenc, de Barcelona.

-

Societat Coral Diadema Corberenca, de Corbera de Llobregat.

-

Societat Cultural i Recreativa La Margaridoia, de Santa Margarida i els Monjos.

-

Societat Cultural La Vicentina, de Sant Vicenç dels Horts.
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-

Societat Recreativa Sant Jaume, de Premià de Dalt.

-

Societat Sant Telm, de Corbera de Llobregat.

-

Sícoris Club, de Lleida.

-

Unió Excursionista de Catalunya, de Barcelona.

A les 11:30 hores del matí el senyor Francesc Melià dóna per constituïda l’Assemblea
en segona convocatòria i llegeix l’ordre del dia.
1. Salutació i informe del President.
El senyor Francesc Melià informa que en aquesta Assemblea deixa la presidència de
la Federació i fa un recull d’alguns fets de la seva gestió al davant de la Federació.
a. Recorda els seus inicis com a membre de Junta i després com a President, i
agraeix a totes les persones que han col·laborat amb ell durant els dotze anys
que ha estat a la FAC, referint-se molt especialment als companys de Junta que
avui també deixen el seu càrrec.
b. Presenta la tasca que s’ha fet al llarg de l’any, de la que destaca:
- Reforçar el paper de la Federació davant de la societat i de les Institucions.
- Intent de modificació dels Estatuts de la Federació, que ho haurà de fer la
Junta nova, per no haver arribat a un acord en aquesta.
- Remarca la bona gestió econòmica de la Junta.
- Consolidació de les Jornades de Debat i de la Festa de l’Associacionisme
Cultural.
- Explica les gestions fetes per la Comissió de Rehabilitació del Patrimoni de les
entitats.
c. Per acabar es posa a disposició de la Federació per qualsevol menester que
aquesta pugui necessitar d’ell.
Després de tornar agrair, un cop més, totes les col·laboracions rebudes, dóna pas
al següent punt de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
El secretari senyor Jaume Ramon procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea
General Ordinària celebrada al Casino del Masnou, el dia 26 de març de 2000.
Un cop feta la lectura, l’acta és aprovada per assentiment de l’Assemblea.
3. Memòria d’activitats de la Junta Directiva.
El senyor Jaume Ramon llegeix la memòria de l’Àrea de Secretaria. Memòria que
es aprovada per assentiment de l’Assemblea.
El Senyor Albert Pinyol llegeix la memòria de l’Àrea de Comunicació i Imatge.
Després de la lectura es produeixen les següents intervencions:
Magí Boronat de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat:
Hem refermo amb el que diu el senyor Tubau, crec que ho hem fet be, perquè és
molt fàcil fe una critica des d’aquí, i jo se la labor que és gestionar i parlar amb els
dissenyadors gràfics.
Una imatge gràfica per divulgar la Federació és molt important.
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Lola Vila del Foment Martinenc de Barcelona:
Jo la trobo molt be, per mi la “A” em sembla una casa i la trobo acollidora, per això
m’agradat.
Jaume Pieres del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui:
Cadascú faria aquestes coses al seu gust, i sobre gustos no hi ha res escrit. El que
cal recordar, és que si la Junta Directiva va trobar en el seu moment pràctic i
oportú fer-ho així, pues endavant.
Jordi Gras de l’Orfeó Martinenc de Barcelona.
Jo el que veig és una casa que recorda una A, amb tot el que això significa per
nosaltres.
Francesc Melià:
Aquest noi, cada vegada que fa un disseny ve i ens ho representa. Qui som?, què
és el que representem?, la varietat que hi ha dins de casa nostra. Què som?, una
entitat, una casa, i que no som complicats, que som persones senzilles
d’entendren’s, i que el traç fàcil d’un dibuix tan elemental com aquest, està dient
això.
Podem estar d’acord o no en la justificació però estava en la línia del que li havíem
demanat.
Magí Boronat de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat:
És important al moment de que fem una cosa transcendent, com és aquesta,
aprofitar de que hi ha escoles de disseny importantissimes a Barcelona, perquè
això es pugui proposar en un concurs.
Josep Tubau del Casal de Montserrat de Barcelona i membre del Consell
Consultiu de la FAC.
Jo celebro que tornem als orígens, perquè si és un problema d’acratisme,
l’anarquisme en el fons els ateneus en el seu fonament van començar per aquí,
D’aquesta manera vestir una casa sobre l’anarquisme em sembla be, em sembla
perfecte, perquè suposo que hi haurem de tornar. Res més.
Un cop acabades les intervencions la memòria és aprovada per assentiment de
l’Assemblea.
El senyor Pere Joan Pujol fa la lectura de les activitats de l’Àrea de Serveis,
lectura que genera las següents intervencions:
Maria Quintana de l’Ateneu de Sant Just Desvern:
L’Avenç d’Esplugues, és sòcia nostra?
Voldria saber quin criteri se segueix per donar premis o diplomes a entitats, per
més centenàries que siguin, que no formen part de la nostra Federació.
Quin criteri es segueix per premiar una gent que no compte amb la Federació?
Francesc Melià:
Des del primer any és obert a tots, federats i no federats, és el criteri que va posar
la Junta en el seu moment amb l’objectiu d’obrir-se el màxim, perquè ens
coneguin, perquè sinó no ens coneixeran mai.
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Ferran Cebrian:
Aquest diploma no és més que un reconeixement a una sèrie de gent, federada o
no, que està treballant per el mon associatiu.
Francesc Artés de la Joventut Catòlica de Molins de Rei:
Referent a les Jornades de Debat, i aprofitant que hi ha el senyor Ignasi Riera,
m’agradaria saber si ell ens pot dir, si a nivell de Parlament s’han tornat a reunir i
han pensat una mica amb les entitats.
Ignasi Riera de l’Ateneu Barcelonès de Barcelona:
Segurament en el redactat de l’acta, quan es parla de tots els polítics catalans
hauríem de treure tots els partits polítics catalans, perquè n’hi ha molts més i ales
hores no és be ni els partits polítics amb representació parlamentaria perquè
alguns no tenen representació parlamentaria i altres si.
No va haver-hi cap reunió de tots els partits polítics aquell dia, l’acta dóna la
sensació que el compromís de cada un dels partits fos d’un nivell semblant i em
penso que no va ser així. Van haver partits que després i això si que em consta ho
van discutir a través de les seves reunions habituals, van veure quin tipus de cosa
es podria fer, i d’altres que no. Per tant la sensació és que no hi ha hagut una
resposta homogènia per part dels partits polítics i que en canvi si que va suscitar
un interès genèric dels partits polítics. Si us he de ser sincer un interès genèric molt
especulatiu, i això es nota en que en el debat de pressupostos tant del Parlament
de l’Estat com del Parlament de Catalunya per l’any 2001 no va haver-hi cap tipus
d’esmena a favor d’aquesta partida.
Jaume Pieres del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui:
M’agradat molt la intervenció de l’Ignasi perquè ha sigut molt clar i ens ha
demostrat que el tema no ha avançat gaire, a partir d’aquí voldria deixar la
referència en acta de que potser haurem de ser nosaltres qui tornem a perseguir
als partits polítics. Fent-nos passats com tantes vegades fem.
Francesc Melià:
En la meva primera intervenció he dit que vaig fer una reunió amb la comissió per
dissoldre-la, però que a la gent que hi era ja s’ha demanat que ara quan es
constitueixi la Junta nova un dels primers temes per tirar endavant és tornar a
constituir aquesta comissió i anar perseguint, és una cosa que hi hem d’estar
nosaltres a sobre.
Valentí Julià de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat:
Això que han dit ara referent als polítics ho trobo molt acertat, i em sembla que
s’hauria d’aprofitar la comissió aquesta que voleu nomenar actuar en el moment de
les eleccions. Abans t’escolten molt però després les coses queden mig així, poder
valdria la pena aprofitar el moment.
Un cop finalitzades aquestes intervencions la senyora Imma Ripoll fa la lectura de
les visites efectuades a les entitats. Es generen les següents qüestions:
Francesc Melià:
Jo voldria recordar, i és una data a tenir en compte, l’any 1983 quan neix la FAC, si
no recordo malament en una llista de 46 entitats que es van trobar a Reus, que
van constituir aquesta Federació, en el decurs d’aquests anys que portem ara
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estem a la ratlla de les l40 o 136 , vull dir que ha crescut i va creixent la Federació.
La Junta hem considerat molt prioritari fins ara, en el seu primer moment amb els
coordinadors territorial i després amb la Imma treballant amb les entitats a cada
territori, considerem prioritari aquesta tasca.
I penseu que estem només a 26 comarques de Catalunya, encara no hem arribat a
totes, en queden encara 15 per arribar, i crec que aquest és l’objectiu.
Considerem que és una tasca molt important la d’anar a veure a les entitats,
explicar-lis, qualsevol acció per insignificant, fins i tot aquesta de donar un diploma
a una entitat que treballa per la cultura, com deia en Ferran, des de fa 80 anys
encara que no estigui federada, per poc a poc anar fent.
Baixa no hem tingut cap. Tan de bo cada any anem creixent més.
Pere Baleta del Consell Consultiu de la FAC:
Voldria recalcar que quan diem que la Federació es va fundar a Reus , el baix
llobregat ja portava 2 anys de reunions per preparar aquesta Federació. I quan
vam decidir formar-la vam recórrer a la Generalitat i es va instituir formalment a
Reus.
Dionís del Sícoris de Lleida:
Per al·lusió, us voldria demanar que ens féssiu una visita.
Magí Boronat de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat:
Crec que seria important poder convidar a les Jornades de Debat tots els ateneus,
els 450, i que vinguin perquè mirin i coneguin el que estem fent, i que amb l’ajuda
de tots podem anar més lluny.
Francesc Melià:
Això ja es fa, a participar estan convidats.
Josep Tubau, del Casal de Montserrat de Barcelona i membre del Consell
Consultiu de la FAC:
L’ateneisme neix a les zones industrials a l’època de la revolució industrial. Els pocs
que han nascut en terres que no tenen aquesta tradició, potser caldria insistir una
mica perquè no es trobin tan sols. En certs llocs queden molt aïllats. Jo estic a
Osuna i allà no hi ha res de res. Es fan altres coses però molt espontànies. No hi ha
un compromís per part de ningú.
Per assentiment de l’Assemblea queda aprovada la gestió de l’Àrea de Serveis i
Relacions Comarcals.
Seguidament el senyor Albert Pinyol llegeix la memòria de l’Àrea de Relacions
Institucionals, al final de la qual el senyor Ferran Cebrián fa una breu explicació de
la cessió del quadre, explica el paisatge que hi ha pintat i comenta que ens
agradaria fer, amb el permís del pintor que ja el tenim, una sèrie de còpies per
donar a les entitats federades.
Com que no hi ha més intervencions s’aprova la gestió de l’Àrea per assentiment
de l’Assemblea.
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4. Estat de comptes de l’any 2000
Ferran Cebrián llegeix l’estat de comptes de l’any 2000 i aclareix el perquè el 33%
dels ingressos de Teatre i Adifolk no és igual i té aquesta diferència. Diu que quan
es va tancar l’exercici faltava pagar per part d’Adifolk la part que li corresponia de
la col·locació de l’aire condicionat, i que ha estat abonat ara al 2001. També
aclareix que el 33% no és exacte, ja que Adifolk té una línia pròpia de telèfon i no
fa tantes fotocopies com fan els de teatre.
Per no generar males interpretacions es demana que es detalli 33% del lloguer i les
despeses apart.
Es generen les intervencions:
Jordi Figueras de l’Ateneu de Sant Just Desvern:
Hi ha un saldo mitja per sobre els 10 milions, en canvi els interessos són molt
baixos.
Ferran Cebrián:
Ni hi ha cap compte a termini ni cap tipus d’inversió. Hi un compte corrent i una
llibreta d’estalvi, però no tenim cap tipus d’imposició que ens doni més interès.
Jordi Figueras de l’Ateneu de Sant Just Desvern.
Hi ha tipus d’inversió que produeixen més interessos.
Ferran Cebrián:
Es pot mirar de trobar algun tipus d’inversió que no sigui a llarg termini, ja que els
diners han d’estar a disposició.
Magí Inglada de la Societat Recreativa i d’Esbarjo La Margaridoia de
Santa Margarida i els Monjos:
Quan parlem de despeses, entenc que ho comptabilitzem quan s’ha produït el
pagament.
Ferran Cebrián:
Tot es comptabilitza en el moment que es paga, no quan es rep la factura, sinó en
el moment del pagament.
Sense cap més intervenció s’aprova l’estat de comptes.
En Ferran Cebrián continua fent la lectura del pressupost per l’any 2001. En
acabar es produeixen les següents intervencions:
Es comenta que les despeses per publicacions i el pressupost de l’any vinent no es
corresponen, en Ferran contesta que s’ha fet així per poder fer alguna publicació
més.
Magí Boronat de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat:
Trobo que la partida de col·laboracions és molt pobre, es podria millorar per tal de
trobar un secretari tècnic que descarregui la feina que feu des de la Junta.
Francesc Melià:
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Això és un tema que s’haurà de plantejar la nova Junta, nosaltres ens hem limitat a
fer un pressupost molt similar al d’aquest any, segurament hi hauran noves idees i
l’any que ve l’estat de comptes serà diferent del pressupost que nosaltres hem fet.
Com que no hi ha més intervencions queda aprovat per assentiment de l’Assemblea
el pressupost per l’any vinent.
5. Precs i preguntes.
Jordi Gras de l’Orfeó Martinenc de Barcelona:
L’any 1910 es va fundar l’Orfeó, no tenia seu pròpia i cap l’any 1927 un mecenes
va crear una seu pròpia per l’Orfeó, va fer tot l’edifici però en va mantenir la
propietat. D’aquest edifici que es va construir per l’Orfeó, però la propietat no l’hem
tingut mai, cap als anys 50 es va vendre la propietat a un altre senyor. En
l’actualitat ens trobem que el propietari es vol vendre l’edifici, ens demana 110
milions. Estem treballant amb totes les institucions per aconseguir aquests diners.
Ens agradaria tenir el suport de les entitats que formen la Federació de cara a les
institucions. Us enviaríem un model de carta per si les entitats ens ho poden
retornar a l’entitat per si les hem de fer servir.
Francesc Melià:
El suport de la Federació ja el teniu, si a més en podem aconseguir el d’alguna
entitat. Si ens les feu arribar a la FAC les farem arribar a totes les entitats.
Imma Albó de l’Ateneu Barcelonès de Barcelona:
Com que jo soc d’Osona, hem sento una mica al·ludida per el que s’ha dit abans.
Hi ha bastants entitats culturals a Osona, jo proposo fer un estudi més aprofundit
de les entitats que fan aquesta funció i que hi són.
Com que no hi ha més intervencions es passa al següent punt.
6. Elecció de nous membres de Junta Directiva.
Francesc Melià:
Tal com es fa cada vegada que hi ha eleccions, i segons els estatuts avui s’elegeix
les persones que formaran part de la Junta Directiva, però no els càrrecs això és
una potestat de la Junta.
Hi ha 6 persones que pleguen:
- Eduard Costa
- Imma Albó
- Josep Oñate
- Ferran Cebrián
- Imma Ripoll
- Francesc Melià
i 6 que es presenten, i que són:
- Ignasi Riera, de l’Ateneu Barcelonès de Barcelona.
- Carme Mateu, de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera d’Igualada.
- Lluís Coromines, del Casino del Masnou.
- Jaume Pieres, del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui.
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-

Jordi Casassas, dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona.
Imma Ripoll, de l’Ateneu de Sant Just Desvern.

Després de llegir un breu currículum de cada candidat es proclamen com a nou
membres de Junta Directiva.
Sense cap més tema a tractar es dóna per acabada l’Assemblea amb l’agraïment a
tots per part del President.

Signat:
Jaume Ramon i Morros
Secretari

Vist i Plau:
Albert Pinyol i Pinyol
President
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