
    

    

Acta Assemblea General Ordinària  
 
Data: 4 de maig de 2019 
 
Lloc: Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt 
 
Assistents: 83 persones representant 38 entitats i 3 entitats que deleguen el vot: Círcol Catòlic 
(Badalona), Ateneu Barcelonès (Barcelona), Centre Moral i Cultural del Poblenou (Barcelona), 
Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona), Centre Sant Pere Apòstol (Barcelona), Els 
Catalanistes (Barcelona), Lluïsos d’Horta (Barcelona), Lluïsos de Gràcia (Barcelona), Centre Sant 
Vicenç de Sarrià (Barcelona), Primer Casino (Blanes), Casino de Calaf (Calaf), Societat la Lliga 
(Capellades), Casal Cultural i Recreatiu (Castellbisbal), L’Avenç (Esplugues de Llobregat), Casino 
Menestral Figuerenc (Figueres), Patronat de la Catequística (Figueres), Unió Casal Gelidenc 
(Gelida), Associació Cultural Esplai (L’Ametlla de Merola), Ateneu de Cultura Popular (L’Hospitalet 
de Llobregat), Casino del Centre (L’Hospitalet de Llobregat), Ateneu Golmesenc (Golmés), El Centre 
(Llorenç del Penedès), La Cumprativa (Llorenç del Penedès), Centre Catòlic (Mataró), Societat 
Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt), Centre d’amics (Reus), Societat el Casino (Sant Andreu de la 
Barca), Ateneu Santcugatenc (Sant Cugat del Vallès), La Constància (Sant Feliu de Guíxols), 
Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca (Sentmenat), Casino Prado Suburense (Sitges), 
Ateneu de Tarragona (Tarragona), Ateneu de Tàrrega (Tàrrega), Casal Societat la Principal 
(Vilafranca del Penedès), Amics de Vilaller (Vilaller), Centre Moral (Arenys de Munt), Ateneu 
Terrassenc (Terrassa), La Verbena (Sant Joan de Vilatorrada), Cercle Català (Madrid), Plataforma 
Odeon (Canet de Mar), Ateneu Igualadí (Igualada). 
 
La secretària, Anna Pruneda, informa de l’ordre del dia de la reunió, que és el següent: 
 
 ORDRE DEL DIA  
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior  
2. Informe del president i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2018  
3. Informe de les delegacions territorials  
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018  
5. Proposta de creació de la Fundació d’Ateneus de Catalunya  
6. Projecte per a l’any 2019  
7. Pressupost per a l’any 2019, i aprovació, si s’escau  
8. Precs i preguntes  
9. Eleccions a junta directiva  
 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior. 
 

Es demana perquè no s’envia l’acta a les entitats abans de l’assemblea. Anna Pruneda diu que 
l’acta està a disposició dels associats a la seu de la Federació i un cop aprovada es penja al web. 



    

    

S’aprova per 32 vots a favor, 0 en contra i 1 abstencions. 
 
 

2. Informe del president  i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2018. 
 
El president fa un repàs de la Memòria 2018 amb les activitats portades a terme amb el mateix ordre 
que la memòria lliurada a tots els assistents.  
 
Comenta que l’any 2018 es va tancar amb 178 entitats federades amb algunes baixes i altes. 
Comenta que hi ha territoris que encara la FAC no està implantada. Tot i així és present a 33 
comarques i 119 municipis. 
 
Remarca la importància de les delegacions territorials tant per créixer en membres federats com per 
acostar la Federació a les entitats més llunyanes de Barcelona. Considera que és un projecte que 
caldrà anar consolidant i anar-ne creant de noves. 
 
Destaca un dels projectes més destacats de la FAC, la XTAC. Un projecte amb 41 teatres i unes 
dades globals espectaculars i tots junts som una potencia que cal destacar i això permet poder 
créixer i donar a conèixer la realitat dels ateneus i la força conjunta. També destaca que un altre 
punt que s’hauria de treballar en xarxa és la formació que es fa als ateneus. El president vol fer una 
menció especial de l’actuació de la producció nacional “octubre” a Brussel·les davant del conseller 
Puig. 
 
Fa un repàs de diverses activitats portades a terme per la Federació: exposicions, la gestió de 
xarxanet.org, etc. Destaca la web de la Federació i la necessitat de potenciar l’agenda. 
 
El president explica que el documental “Ateneus. Llavor de llibertat” ja està gairebé enllestit i que es 
podrà presentar properament.  
 
També destaca la celebració dels premis ateneus amb 49 candidatures presentades i la celebració 
de la 1ª trobada nacional d’ateneus a Figueres. I també vam participar en el festival cultural a 
Washington i a Waterloo fent una visita al president Puigdemont.  
 
Parla del retorn a les entitats amb gairebé 72.000€ que han rebut directament de la Federació que 
és gairebé el mateix que es fa amb aportacions de quotes. Aquest retorn es fa a través de les 
dinamitzacions, a través de la XTAC, l’Impulsa’t, els Premis Ateneus i les beques i l’assegurança de 
directius. 
 
Es fa un repàs a tots els serveis que des de la FAC es dona a totes les entitats que ho sol·liciten. 
S’han prestat més de 800 serveis a 150 entitats. Hi ha serves que s’utilitzen molt més que altres i 
caldria fer una revisió del catàleg de serveis actual per actualitzar-lo a les necessitats reals dels 
federats. També en destaca les formacions fetes al llarg del 2019. 



    

    

 
Destaca les beques Tots hi tenim lloc, el projecte jove, la dinamització cultural i l’elaboració de les 
guies pràctiques. 
Es continuen fent activitats públiques i relacions constitucionals i el turisme ateneístic que aquest 
2018 a ha a la costa blanca. 
 
Pel que fa a la Comunicació, s’han editat 59 butlletins, amb 500 subscripcions i més de 25.000 
visualitzacions. Del infoFAC s’han fet 4 edicions amb 250 subscriptors. I de la Revista Ateneus s’han 
editat dos números i s’han repartit 1.300 exemplars. 
 
Tot això ha significat l’acompliment del 55% de les accions previstes per al 2018. 
 
Abans d’acabar aquest punt de l’ordre del dia, el president vol comunicar als assistents que la 
Generalitat ha atorgat a la FAC el premi nacional de Cultura que es recollirà el proper mes de juliol 
en un acte al Prat de Llobregat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

3. Informe de les delegacions territorials 
 

Salvador Casals dona 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 president de la 
Delegació de les comarques de Girona. En aquest moment són 19 entitats dins de la delegació. Un 
dels problemes és que la delegació és molt extensa i fa difícil poder-se trobar-se habitualment. Han 
fet les reunions de la junta rectora a les seus dels ateneus que no formen part de la junta per 
intentar mantenir el contacte de pertinença al col·lectiu. 
Remarca que disposar d’un tècnic a la delegació els facilita les tasques a fer.  
Properament faran la renovació de la junta rectora. 
Demana a la junta de la federació que agilitzi la tinença de carnets amb la imatge de la FAC als 
ateneus per poder intercanviar serveis i avantatges pels socis. També demana que la FAC ofereixi 
un programa de gestió d’associats propi. 
Finalment agraeix la feina de l’equip tècnic de la Federació. 
 
Pren la paraula el senyor Oriol Hosta dels Lluïsos de Gràcia com a representant de la Delegació de 
la ciutat de Barcelona. Explica que fa pocs mesos que han renovat la junta rectora i agraeix la feina 
feta per l’anterior junta. Presenta els membres de la delegació i les entitats a les que pertanyen.  
Explica que l’objectiu per aquests primers mesos és visitar a totes les entitats de la delegació per 
saber la grandària del col·lectiu i poder preparar projectes conjuntament. Comenta els diferents 
problemes que es troben a la ciutat i que creu que la FAC s’ha de convertir en un grup de pressió. 
Formen part 24 entitats amb més de 14.000 persones associades i dóna diferents dades de volum 
de les activitats que porten a terme els ateneus a la ciutat. 
 



    

    

Pren la paraula el senyor Robert Bonet de l’Ateneu Golmesenc com a representant de la Delegació 
de les Terres de Ponent. Explica que l’extensió de la delegació és molt gran i actualment són 16 
entitats. Comenta que cada cop hi ha més participació en les activitats que organitzen. També 
considera que la Federació ha de ser un grup de pressió i anima que la Federació treballi en aquest 
sentit.  
També agraeix la feina dels tècnics de la federació i especialment el de la delegació. 
 
Pren la paraula un representant en nom de Josep Maria Mallafré, que no ha pogut venir, del Centre 
d’Amics de Reus de la Delegació de Tarragona. Explica qui forma part de la delegació i les entitats 
que la composen. 
Comenta que s’han fet les reunions de la junta rectora i una sessió de formació en el marc del 
plenari anual. Per a l’any 2019 tenen previst la renovació de la junta rectora i l’augment d’entitats 
associades. 
 
El president Salvador Casals dóna les gràcies als delegats i agraeix profundament la tasca que 
porten a terme tant ells com tots els membres de les juntes rectores de les diferents delegacions. 
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018. 
 
Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2018. 
 
Comenta que l’estat de comptes de la FAC és complex i que esta a disposició dels associats. 
 
També comenta que existeix una comissió econòmica que està oberta a qualsevol entitats que hi 
vulgui participar. Fa referència al resultat que s’esperava de l’exercici 2018 amb un resultat a zero i 
en canvi s’ha tancat amb un resultat positiu de 8.837,26 € i destaca el benefici acumulat des de l’any 
2013 amb un resultat positiu de més de 73.500 €. 
 
Les despeses realitzades han estat en estructura (personal, edificis, subministraments, etc.) en un 
nivell del 37,44% i en activitats i serveis ha estat d’un 62,56%. Amb unes despeses totals de 
512.905,39 € i uns ingressos de 521.242,65 €. 
 
Pel que fa als ingressos les quotes de socis i de les activitats es mantenen amb la previsió inicial i 
en canvi la prestació de serveis baixa lleugerament la previsió feta. La partida que augmenta 
considerablement són les subvencions tant pel que fa a la Generalitat de Catalunya com a les 
entitats privades, especialment la Fundació la Caixa. També destacar els ingressos que hem tingut 
tant del SOC com de Barcelona activa per a la contractació de personal. 
 
Pel que fa a les despeses, la partida més significativa és la de personal amb un 30% i la partida de 
material i activitats amb un 31% i per últim el que són les contractacions de personal extern amb un 



    

    

14% que fa referència al personal que realitza els serveis jurídic, econòmic, assegurances, 
enginyers, dissenyadors, etc.  
 
Ricard Julià comenta l’actiu és de 292.316 € i fa una valoració de les diferents partides que el 
conformen. 
 
Salvador Casals agraeix la tasca feta pel Ricard Julià durant aquests anys. 
 
Es procedeix a la votació per aprovar l’estat de comptes de l’any 2018. 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2018 per 37 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc. 
 
 

5. Proposta de creació de la Fundació d’Ateneus de Catalunya 
 
Salvador Casals informa que fa mesos que la junta directiva està treballant en la possibilitat de la 
creació d’una fundació lligada a la federació d’Ateneus de Catalunya. Els objectius d’aquesta 
fundació serien: 

 Vetllar i fomentar la cultura catalana  

 Fomentar l’ateneisme  

 Buscar recursos econòmics per rehabilitar els edificis dels ateneus  

 Atorgar ajuts econòmics i tècnics als ateneus  

 Consolidació de la Xarxa d’Ateneus de Catalunya  

 Establir relacions amb altres col·lectius semblants d’Europa i a escala internacional  
 
L’objectiu principal és vehicular les possibles donacions i aportacions de privats i empreses que fan 
als ateneus i poder-los oferir la desgravació fiscal adient. La majoria d’ateneus no són ni fundació ni 
entitat d’utilitat pública per la qual cosa no poden oferir als seus donants avantatges fiscals. De fet, 
ja hi ha algunes entitats que han demanat vehicular els diners que reben d’entitats a través de la 
Federació. 
 
Es proposa que el promotor i fundador de la fundació sigui la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
Per crear una Fundació es necessiten 30.000,00 € i s’aconseguirien amb aportacions dels ateneus 
federats a través d’una quantitat equivalent al 50% de l’import de la quota anual. Aquesta quantitat 
seria retornable al deixar la Federació, per tant és una aportació reintegrable. 
 
El finançament de la fundació passaria per: 

 Rendes produïts per l’actiu  

 Saldos favorables de les activitats de la Fundació  

 Subvencions i donacions  

 Aportació de la Federació d’Ateneus de Catalunya  
 



    

    

Es proposa que el patronat de la fundació estigui compost per entre 5 i 11 membres: 

 3 associacions federades a la FAC  

 Els 2 últims presidents de la FAC  

 3 membres de la junta directiva de la FAC  

 3 persones amb experiència en l’àmbit de la cultura nomenades pel Patronat  
 
Es demana autorització de l’Assemblea General de Socis de la FAC per un període màxim de 12 
mesos per redactar els estatuts de la Fundació, per materialitzar el fons social i per crear la 
Fundació i l’acta fundacional. 
 
El representant del Casal Cultural de Castellbisbal proposa que els ateneus podrien modifica els 
seus estatuts i, en cas de dissolució, cedir els bens resultants a la fundació.  
 
El representant de l’Ateneu Santcugatenc considera que pel volum econòmic que tenen els ateneus 
potser no és necessària la creació de la fundació. 
 
El representant del Centre Catòlic de Mataró pregunta si desapareixerà la federació o si existiren les 
dues entitats. També demana que s’enviï la informació referent a la fundació amb suficient temps. 
 
El representant del Primer Casino de Blanes considera que la creació de la fundació pot ser una 
bona eina pels ateneus. 
 
El representant de l’Ametlla de Merola pregunta quins beneficis pot generar la fundació.  
 
El representant de l’Ateneu Golmesenc considera que és una bona proposta.  
 
El representant de l’Ateneu de Tarragona considera que és una bona proposta. 
 
Salvador Casals respon dient que coexistiran les dues entitats, la federació i la fundació. També 
considera que hi ha ateneus amb volum econòmic molt divers. També aclareix que cap entitat ha 
d’aportar el  patrimoni de la seva entitat a la fundació però recomana que es revisin els estatuts per 
saber a qui cedeixen els bens resultants en cas de dissolució. 
 
Salvador Casals també aclareix que l’aportació inicial per crear la fundació és de 30.000 € i que es 
proposa que siguin tots els ateneus que facin una petita aportació per aconseguir aquesta quantitat.  
 
S’aprova finalment que la junta faci l’estudi en un termini de 12 mesos. 
 
 
 
 
 



    

    

6. Presentació del projecte per a l’any 2019 
 
Torna a prendre la paraula el Salvador Casals. Comenta que és un any estrany ja que en aquesta 
assemblea l’actual junta directiva deixarà el seu mandat i n’entrarà una de nova i es fa estrany 
presentar un projecte que ells no executaran. Tot i així presenta un projecte continuista de tal 
manera que la nova junta directiva pugui fer les modificacions que cregui oportunes. 
 
Explica el projecte per a l’any 2019 i anomena totes les accions a  desenvolupar. Destaca la 
necessitat d’acabar i presentar el documental que pot ser una bona eina per presentar el col·lectiu 
així com col·laborar en l’edició de l’anuari. 
 
Com a novetat l’edició d’un còmic sobre els ateneus o la instal·lació de pantalles als ateneus. Com 
també la celebració del 6è congrés d’ateneus, la celebració de la 30è edició dels premis ateneus, la 
celebració de la II trobada Nacional d’Ateneus a les comarques de ponent i la continuïtat de la 
XTAC, entre d’altres. 
 
Remarca que el projecte de dinamització cultural i el projecte jove són dos projectes que els ateneus 
no demanen gaire i que són molt interessants i anima a les entitats a utilitzar-los. També destaca la 
prestació de serveis i especialment el treball que cal fer en la busca de finançament per a la 
rehabilitació dels ateneus. 
 
Creu molt important el desplegament de les delegacions territorials però tenint en compte les 
despeses que ocasionen. 
 
 

7. Pressupost per a l’any 2019 i aprovació si s’escau. 
 
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer. Primer explica la previsió de les quotes per a 
l’any 2019 on la previsió augmentar les quotes amb la pujada del IPC. 
 
Així doncs, les quotes quedarien, amb el cost de l’assegurança inclòs: 

 Fins a 100 socis: 267,00€ 

 Entre 101 i 200 socis: 349,00 € 

 Entre 201 i 500 socis: 458,00 € 

 Entre 501 i 1.000 socis: 567,00 € 

 Més de 1.000 socis: 620,00€ 
Amb una matrícula de 200€ per als ateneus de nova incorporació. 
 
Pel que fa als ingressos, hi ha un pressupost de 567.550,00€. I pel que fa a les despeses, hi ha un 
pressupost de 563.295,00€. Això permetria tancar l’exercici 2019 amb un resultat positiu de 
4.155,00 €. 
 



    

    

Les despeses que més volum tenen són el de personal amb l’increment de personal. 
 
Ricard Julià explica les diferents partides del pressupost i les diferencies amb els imports executats 
l’any 2018. 
 
S’aprova el pressupost per a l’any 2019 amb 37 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.  
  
 

8. Precs i preguntes 
 
La representant del Centre Sant Vicenç de Sarrià agraeix la feina feta per l’actual junta i pel projecte 
presentat. Demana que en la mesura del possible s’integrin més dones als òrgans directius de la 
Federació, tant a la junta directiva com a les delegacions. 
Remarca que el projecte presentat proposa enfortir la comunicació i la formació i anuncia que el 
Consell d’Associacions de Barcelona, que ella n’és la presidenta, programa formacions obertes a 
totes les entitats, siguin d’on siguin. 
 
El representant del Centre Catòlic de Mataró agraeix la feina feta per la junta i l’equip tècnic. 
Demana que les actes de l’assemblea es pugui consultar més enllà que físicament a la seu de la 
Federació. També demana que tots els informes dels punts de la reunió es votin en assemblea. 
Demana que les revistes es facin digitals i no en paper. 
Proposa que es plantegin reunions comarcals. 
Proposa que també es doni suport en els temes de les subvencions esportives ja que moltes entitats 
tenen seccions esportives. 
Demana que els actes que faci la federació s’intentin fer en horaris que vagin bé a tots els ateneus, 
com per exemple els caps de setmana. 
 
El representant de l’Ateneu de Tàrrega agraeix que la propera trobada nacional es faci a Tàrrega 
coincidint amb el seu centenari. 
 
El representant dels Lluïsos de Gràcia agraeix la tasca durant els 8 anys que l’actual junta ha estat 
al capdavant de la Federació d’Ateneus.  
 
Salvador Casals va responent a totes les preguntes i en pren nota per tal que la nova junta ho tingui 
present.  
 
Salvador Casals fa una darrera intervenció molt emotiva per acomiadar-se com a president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya. Primer fa un agraïment a tot l’equip tècnic pel seu treball en 
aquests darrers anys. També un agraïment a tots els membres que han format part de la junta que 
ell ha dirigit. També un agraïment al Casal la Societat la Principal de Vilafranca del Penedès que li 
ha permès una conciliació entre feina i federació i com no un agraïment a la família que li ha permès 
poder dedicar moltes de les hores que hauria d’haver estat amb ells a la Federació. 



    

    

Fa un breu repàs del que ha significat per a ell ser president de la Federació i els projectes que 
s’han engegat en els darrers anys.  
 
S’acaba la seva intervenció amb un gran aplaudiment per part de tots els assistents. 
 
Anna Pruneda agraeix, en nom dels membres de la junta directiva, la feina feta pel Salvador Casals. 
 
 

9. Eleccions a la junta directiva 
 
Salvador Casals informa que un cop acabat el termini reglamentari, s’han presentat menys 
candidats que les places a ocupar , segons marquen els estatuts de la federació. Els estatuts 
marquen que a part del president, del vicepresident, del secretari i del tresorer, es poden presentar 
entre 2 i 8 vocals, per tant un màxim de 13 candidatures. Les candidatures presentades han estat 9 i 
una per a president que són les següents: 
 
Candidat a President  

 Pep Morella Murcia – Societat Coral la Glòria Sentmenatenca - Sentmenat  
 
Candidats a la junta directiva  

 Carme Artigas Ojeda – Casino Prado Suburense – Sitges  

 Emma Escolano i Juanola – Societat Cultural Sant Jaume – Premià de Dalt  

 Marcel Esteve Robert – Casal Societat la Principal – Vilafranca del Penedès  

 Josep Maria Ferran Torrent – Ateneu de Tarragona - Tarragona  

 Pilar Firmas Muray – Casino del Centre – L’Hospitalet de Llobregat  

 Oriol Hosta i Rovira – Lluïsos de Gràcia – Barcelona  

 Ricard Julià Capdevila – Centre Cultura Sant Vicenç de Sarrià – Barcelona  

 Carlos Pablos Salinas – Centre Moral de Gràcia – Barcelona  

 Esteve Torrent Fontbona – Centre Moral d’Arenys de Munt – Arenys de Munt  
 
A continuació cada candidat fa una breu presentació. 
 
Salvador Casals demana que per aclamació s’esculli la nova junta directiva, ja que hi ha menys 
candidats que places a ocupar.  
 
L’assemblea de socis aprova per aclamació la nova junta directiva. 
 
A continuació el nou president lliura al president Salvador Casals el pin d’or de la Federació i a tots 
els membres sortints de la junta directiva una litografia signada de la Carme Solé Vendrell com a 
record dels anys dedicats a la federació d’ateneus de Catalunya.  
 



    

    

Pep Morella agraeix la feina feta per la junta sortint i destaca l’atorgament del premi nacional de 
cultura. També expressa la intenció de la nova junta de visitar totes les entitats federades per 
conèixer-les i poder donar resposta a les seves necessitats així com potenciar les delegacions 
territorials. Anima a les entitats a utilitzar la FAC i a potenciar la participació dels associats en la 
cultura del país.  
 
Finalment es projecta un missatge del conseller Puig des de Brussel·les on agraeix la tasca del 
salvador Casals i els membres de la seva junta així com anima a la nova junta directiva a continuar 
treballant per la cultura i l’associacionisme del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Pruneda Serra      Salvador Casals Romagosa 
Secretària       President 
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