
    

    

Acta Assemblea General Ordinària  
 
Data: 31 d’octubre 2020 
 
Lloc: Reunió celebrada virtualment. 
 
Assistents: 57 persones representant 47 entitats: Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
(Barcelona), Casino de Calaf (Calaf), Ateneu Barcelonès (Barcelona), Ateneu de Térmens 
(Térmens), Ateneu del Clot (Barcelona), Ateneu Golmesenc (Golmés), Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera (Igualada), Ateneu Popular de la Fuliola (La Fuliola), Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de 
Llobregat), Ateneu Torrellenc (Torrelles de Llobregat), Ateneu Terrassenc (Terrassa), Avenç Centre 
Cultural (Esplugues de Llobregat), Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal (Castellbisbal), Casal 
de Vila-rodona (Vila-rodona), Casal Societat la Principal (Vilafranca del Penedès), Casino de Caldes 
(Caldes de Montbui), Casino de Vic (Vic), Casino del Centre (L’Hospitalet de Llobregat), Casino 
Menestral Figuerenc (Figueres), Casino Prado Suburense (Sitges), Centre Catòlic (Mataró), Centre 
Comarcal Lleidatà (Barcelona), Centre Cultural els Catalanistes (Barcelona), Centre d’Amics de 
Reus (Reus), Centre Moral (Arenys de Munt), Ateneu Democràtic i Progressista (Caldes de 
Montbui), Cercle Català de Madrid (Madrid), Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona), El 
Centre (Llorenç del Penedès), El Círcol (Badalona), Fundació Orfeó Lleidatà (Lleida), Casino 
l’Aliança del Poblenou (Barcelona), La Unió Escaulenca (Les Escaules), Lluïsos de Gràcia 
(Barcelona), Lluïsos d’Horta (Barcelona), Olesa Ateneu (Olesa de Montserrat), Orfeó Badaloní 
(Badalona), Patronat de la Catequística (Figueres), Societat Aliança Palmarenca (La Palma de 
Cervelló), Societat Coral i Cultural la Verbena (Sant Joan de Vilatorrada), Societat Coral la Glòria 
Sentmenatenca (Sentmenat), Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt), Societat el Casino 
(Sant Andreu de la Barca), Unió Casal Gelidenc (Gelida), Societat la Fraternitat (Sant Llorenç de la 
Muga), Casal Camprodoní (Camprodon), La Cumprativa (Llorenç del Penedès). 
 
Pep Morella inicia l’assemblea quan són les 10.35 minuts explicant el motiu de fer-la virtualment i 
demana comprensió per si es produeix algun error tècnic. 
 
Abans de començar els punts de l’ordre del dia, el president proposa aprovar una declaració oficial 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya davant les mesures adoptades pel Procicat que comporten 
el tancament dels ateneus i la prohibició de fer activitats. 
Queda aprovada la declaració per 38 vots a favor i 1 en contra 
 
A continuació el president dóna les gràcies a tots els assistents per haver-se connectat i participar 
de l’assemblea. 
 
A continuació expressa el condol pels socis i sòcies que el darrer any han traspassat i en especial 
pel senyor Francesc Puertas, fundador i primer president de la FAC que va morir fa uns mesos. 
 



    

    

Pep Morella recorda que en una situació normal l’assemblea ja s’hauria celebrat a la seu del Foment 
Cultural i Artístic de Sant Joan Despí i aprofita per donar les gràcies a aquesta entitat per les 
facilitats i predisposició als canvis que en tot moment han tingut i per felicitar-los pel seu centenari. 
Finalment, però, no s’ha pogut celebrar presencialment. 
 
Agraeix, també, la tasca desenvolupada per l’equip tècnic de la Federació. 
 
El president explica que darrerament ha mantingut algunes reunions amb el departament de cultura 
de la Generalitat de Catalunya per comentar les mesures publicades i es demana aturar l’activitat 
per garantir l’aturada de la mobilitat de les persones. El president demana que els ateneus siguem 
un exemple a l’hora de seguir les mesures de seguretat establertes. L’activitat presencial s’atura 
però hem de garantir que l’activitat dels ateneus continuï de forma virtual i aprofitar aquest període 
per revisar objectius, organització interna, etc per arrancar molt més forts. 
 
El president presenta els membres que formen la junta directiva i els agraeix la tasca que porten a 
terme.  
 
El president recorda als ateneus que cal treballar conjuntament, participar de la FAC, utilitzar els 
serveis, participar de la formació, els recursos, etc. Opina que hi ha pocs ateneus que participen de 
l’assemblea i considera que és un acte prou important per ser-hi tots.  
 
Dóna la paraula a Esteve Torrent, secretari de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
 
El secretari, Esteve Torrent informa que en aquesta assemblea ha estat convidada la senyora 
Patrícia Julià, advocada de la FAC així com el senyor Jordi Casassas, gerent de la FAC. 
 
Esteve Torrent explica el funcionament de l’assemblea i com funcionaran les votacions i presenta 
l’ordre del dia de la reunió: 
 
 ORDRE DEL DIA  
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior  
2. Informe del president i presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2019 
3. Informe de les delegacions territorials  
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019 
5. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2020  
7. Pressupost per a l’any 2020, i aprovació, si s’escau  
8. Precs i preguntes  
 

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

Esteve Torrent explica que l’acta s’ha enviat a totes les entitats a través del web de la FAC i demana 
l’aprovació. 



    

    

L’Ateneu Torrellenc demana que a l’acta s’incorpori l’assistència de l’Ateneu Torrellenc. 
 
S’aprova per 37 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions. 
 
 

2. Informe del president  i presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 
2019. 

 
El president abans de començar amb la memòria dóna resposta a les consultes formulades pels 
assistents a l’anterior assemblea: 

a) No s’ha enviat informació de la creació de la fundació perquè és un tema que s’ha ajornat. 
b) S’ha penjat al web tota la documentació de l’assemblea tal com es va sol·licitar. 
c) Pel que fa a la promoció de les reunions comarcals també s’ha ajornat davant la situació de 

la crisi de la covid-19. 
d) Pel que fa a la informació de les subvencions de l’àmbit esportiu es considera que és molt 

millor que aquestes consultes es facin a les federacions esportives corresponents. 
e) Les activitats s’intenten programar en cap de setmana per facilitar la màxima assistència de 

les entitats federades. 
 
Es presenta un vídeo resum de la memòria d’activitats de la Federació d’Ateneus. 
 
S’aprova la memòria per 40 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions 
 

3. Informe de les delegacions territorials 
 

Pep Morella dóna la paraula a Olga Porterias, delegada de la delegació territorial de les comarques 
de Girona. 
 
Olga Porterias explica que s’han fet les activitats previstes i que no pot donar gaire més informació 
perquè va ser escollida delegada a finals de l’any 2019. 
 
Pep Morella dóna la paraula a Oriol Hosta, delegat de la delegació de Barcelona Ciutat. 
 
Oriol Hosta explica les activitats realitzades per la delegació: assistència a actes de les entitats, 
visites a les entitats federades, reunions de la junta rectora, i destaca la incorporació del Centre 
Comarcal Lleidatà com a soci de la FAC. També es va fer un taller formatiu sobre el control 
econòmic de l’ateneu. També destaca l’inici de l’activitat “Camins d’Ateneus”. 
El delegat agraeix la tasca dels tècnics de la delegació. 
 
Pep Morella dóna la paraula a Robert Bonet, delegat de la delegació territorial de les terres de 
ponent.  
 



    

    

Robert Bonet explica que la delegació ha estat visitant entitats del territori i destaca l’activitat 
“Nostrades”, un cicle de cantautors de terres de ponent programat per gairebé totes les entitats de la 
delegació. Agraeix el compromís i la participació de les entitats del territori i recorda que la II trobada 
nacional d’ateneus es va fer a Tàrrega. 
També comenta la incorporació del Casino de la Granadella a la FAC i que estan treballant per 
federar-ne més. 
Destaca que les jutes rectores s’han fet cada copa un ateneu diferent del territori. I que s’han 
mantingut reunions amb la Diputació de Lleida.  
 
Pep Morella dóna la paraula al senyor Amadeu Martí, delegat de la delegació de les comarques 
tarragonines. 
 
Amadeu Martí explica que l’any 2019 ell no era el delegat. Agraeix la tasca de l’anterior junta rectora 
i explica que es van fer diferents visites a es entitats federades i algunes de no federades. També 
que es va fer una formació sobre assegurances i la participació al congrés d’ateneus. Es va 
mantenir una reunió amb la Diputació de Tarragona i es van celebrar les reunions de junta rectora i 
els plenaris marcats per la normativa. 
 
Pep Morella agraeix als quatre delegats la feina que fan i es posa a la seva disposició per a 
qualsevol cosa que necessitin. 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019. 
 
Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2019. 
 
Pel que fa als ingressos comenta que han estat de 611.279,75 € davant dels 567.550 € 
pressupostats. La desviació es deguda a una major aportació per subvencions del departament de 
cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a la despesa ha estat de 586.392,34 € davant dels 563.295 € previstos. Malgrat que la 
despesa també ha estat més elevada el superàvit anual ha estat de 24.887,41 € superant els 4.255 
€ pressupostats. 
 
Repassa les diferents partides i comenta cadascuna d’elles. 
 
Ricard Julià comenta l’actiu i el passiu i el fons social de l’entitat i els romanents dels anys anteriors. 
 
Pep Morella agraeix la tasca feta pel Ricard Julià per la tasca que porta a terme i per l’explicació 
feta. 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2019 per 39 vots a favor , 0 en contra i 5 abstencions. 
 



    

    

 
5. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2020 

 
Torna a prendre la paraula Pep Morella. Comenta que és un any estrany ja que en aquesta 
assemblea s’aprova el projecte per a l’any 2020 i ja estem gairebé acabant-lo. 
 
Pep Morella comenta que s’ha començat a dissenyar el pla estratègic de la FAC pel període 2020 – 
2026 basant-se amb les conclusions del Congrés d’Ateneus i creant un grup motor. Paral·lelament 
s’han iniciat els treballs per elaborar el pla de comunicació de l’entitat pels propers anys. 
 
Les línies de treball són: 

 Potenciar el moviment ateneístic a través del pla de comunicació. 

 Desenvolupar el treball al territori. 

 Desenvolupar i revisar els serveis i recursos per a les entitats. 
Explica diferents accions a realitzar durant aquest any. 
 
El president informa que està a la disposició dels ateneus per si algú vol més informació d’algun 
projecte concret. També destaca que davant l’aparició de la pandèmia, la Federació va dissenyar 
unes noves accions en aquest sentit: catàleg específic de material covid, sistema de 
videoconferència, ajuts econòmics, etc.  
 
S’aprova el projecte per a l’any 2020 per 39 vots a favor, 0 en contra i 5 abstencions. 
 

6. Pressupost per a l’any 2020 i aprovació si s’escau. 
 
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer.  
 
Ricard Julià comenta que es fa estrany aprovar el pressupost anual gairebé a les acaballes de l’any.  
 
Es presenta un pressupost amb uns ingressos de 596.877 € i unes despeses de 584.115 € amb un 
superàvit de 12.762 €. En comparació a l’any 2019 es disminueix una mica el pressupost preveient 
uns ingressos inferiors pel que fa a subvencions, especialment de l’Ajuntament de Barcelona i 
d’entitats privades (Fundació la Caixa). 
 
Pel que fa a les quotes per a l’any 2020 la previsió és augmentar les quotes amb la pujada del IPC 
anual. Les quotes són: 

 Fins a 100 socis: 272,00 € 

 De 101 a 200 socis: 356,00 € 

 De 201 a 500 socis: 467,00 € 

 De 501 a 1000 socis: 578,00 € 

 Més de 1000 socis: 632,00 € 



    

    

 Quota d’entrada: 200,00 €. 
 
S’aprova el pressupost per a l’any 2020 amb 41 vots a favor, cap en contra i 3 abstenció.  
  

7. Precs i preguntes 
 
Del Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès es pregunta sobre la pèrdua de 40.000 € 
de fons privats. Pep Morella comenta que és la partida de la Fundació la Caixa i que aquest any han 
canviat la manera d’atorgar els ajuts i ja no van a través de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui sol·licita si es pot crear la delegació 
territorial de comarques de Barcelona. Pep Morella respon que el fet territorial és una de les 
prioritats actuals de la FAC i es s’estudiarà aquesta proposta. 
 
El Cercle Català de Madrid agraeix l’acollida, per part de la FAC, a la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes cedint la seu social a aquesta entitat. També comenta la importància dels 
casals catalans arreu i posa els casals al servei de possibles col·laboracions amb els ateneus. Pep 
Morella agraeix l’oferiment. 
 
El Casal de Castellbisbal comenta que a la darrera manifestació feta per protestar per les mesures 
del covid van ser apallissats socis de l’entitat sense haver provocat cap aldarull. Demana que si és 
possible fer algun comunicat de rebuig. Pep Morella comenta que es farà arribar aquesta queixa on 
correspongui. 
Pep Morella proposa un text per denunciar aquesta situació.  
L’Ateneu Torrellenc demana que aquesta declaració caldria fer-lo individualment i no conjuntament 
amb la declaració aprovada a l’inici de l’assemblea. Es posa a votació i 21 entitats voten que es faci 
per separat i 10 entitats que es faci conjuntament.  
 
Lluïsos de Gràcia agraeix la tasca de la federació i els serveis que ofereix a les entitats. Planteja que 
molts ateneus, a més a més de la cultura també ofereixen activitats de lleure i esport. Demana si la 
FAC té dades del pes que el lleure i l’esport té als ateneus. Pep Morella respon que es tindrà en 
compte aquesta proposta i s’intentarà donar resposta. 
 
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt agraeix a l’equip tècnic de la FAC la tasca que porta 
a terme. També agraeix la feina del president, dels delegats territorials i a totes les entitats que avui 
participen de l’assemblea. 
Demana disculpes per iniciar la trobada territorial del Maresme i que posteriorment no ha pogut 
continuar amb aquesta tasca. 
Comenta que la Federació es troba en un bon moment de relació externa amb les administracions.  
 



    

    

Patronat de la Catequística de Figueres agraeix la tasca de la Federació d’Ateneus. Proposa que la 
FAC proporcioni un programa de gestió de socis pels ateneus. El gerent explica que s’ha creat el 
SIFAC i que poc a poc es van creant diferents programes informàtics. 
 
Casino Prado Suburense agraeix la tasca de l’equip tècnic de la Federació. També demana que els 
ateneus responguin les enquestes i les consultes que es fan des de la Federació. 
 
 
Pep Morella dona per acabada l’assemblea a les 12.45 hores agraint la participació dels assistents i 
desitjant que tothom es cuidi molt i que s’aprofiti aquesta situació a revisar els serveis de la 
Federació. Abans d’acomiadar l’assemblea es projecta un vídeo de la consellera de cultura 
Honorable senyora Àngels Ponsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteve Torrent Fontbona     Pep Morella Murcia 
Secretari       President 


