
    

    

Acta Assemblea General Ordinària  
 
Data: 13 de març de 2021 
 
Lloc: Reunió celebrada virtualment. 
 
Assistents: 93 persones representant 74 entitats: Ateneu Arenyenc (Arenys de Mar), Centre Moral 
d’Arenys de Munt (Arenys de Munt), Orfeó Badaloní (Badalona), El Círcol (Badalona), Amics de la 
Unesco (Barcelona), Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona), Ateneu 
Barcelonès (Barcelona), Centre Cultural els Catalanistes (Barcelona), Centre Cultural del Poblenou 
(Barcelona), Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona), Centre Sant Pere Apòstol (Barcelona), 
Casino l’Aliança del Poblenou (Barcelona), Lluïsos de Gràcia (Barcelona), Lluïsos d’Horta 
(Barcelona), Orfeó Martinenc (Barcelona), Societat Cultural i Esportiva la Lira (Barcelona), Ateneu 
del Clot (Barcelona), Centre Catòlic de Sants (Barcelona), Foment Hortenc (Barcelona), Primer 
Casino de Blanes (Blanes), Cercle Bredenc (Breda), Associació cultural i recreativa Unió Calafina 
(Calaf), Casino de Caldes (Caldes de Montbui), Centre Ateneu Democràtic i Progressista (Caldes de 
Montbui), Cercle Campdevanolenc (Campdevànol), Societat la Lliga (Capellades), Casal Cultural i 
Recreatiu (Castellbisbal), Societat Coral la Unió (Cornellà de Llobregat), Associació l’Avenç 
(Esplugues de Llobregat), Consell Cultural de les Valls d’Àneu ( Esterri d’Àneu), Casino Menestral 
Figuerenc (Figueres), Patronat de la Catequística (Figueres), Ateneu Golmesenc (Golmés), Ateneu 
de Cultura Popular (L’Hospitalet de Llobregat), Ateneu Igualadí (Igualada), Casal de l’Espluga de 
Francolí (L’Espluga de Francolí), Ateneu Popular de la Fuliola (La Fuliola), Casino de la Granadella 
(La Granadella), Societat Aliança Palmarenca (La Palma de Cervelló), Associació Cultural Esplai 
(L’Ametlla de Merola), La Unió Escaulenca (Les Escaules), Casino del Centre (L’Hospitalet de 
Llobregat), Cercle de Belles Arts (Lleida), Ateneu Popular de Ponent (Lleida), El Centre (Llorenç del 
Penedès), Societat Cultural i Recreativa la Cumprativa (Llorenç del Penedès), Cercle Català de 
Madrid (Madrid), Unió Recreativa Malaienca (Maials), SCR La Barretina Vermella (Malgrat de Mar), 
Centre Catòlic de Mataró (Mataró), Foment Mataroní (Mataró), Societat Cultural Sant Jaume 
(Premià de Dalt), Centre l’Amistat (Premia de Mar), Centre de Lectura de Reus (Reus), Centre 
d’Amics de Reus (Reus), Orfeó Reusenc (Reus), Societat el Casino (Sant Andreu de la Barca), 
Casal de Llavaneres (Llavaneres), Nou Casino la Constància (Sant Feliu de Guíxols), Foment 
Cultural i Artístic (Sant Joan Despí), Ateneu de Sant Just (Sant Just Desvern), Societat Coral Obrera 
la Glòria Sentmenatenca (Sentmenat), Casino Prado Suburense (Sitges), Societat Recreativa el 
Retiro (Sitges), Societat Cultural i Recreativa la Verbena (Sant Joan de Vilatorrada), Ateneu de 
Térmens (Térmens), Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Terrassa), Ateneu Terrassenc 
(Terrassa), Ateneu Torrellenc (Torrelles de Llobregat), Casal Cultural de Tremp (Tremp), Casino de 
Vic (Vic), Casal Societat la Principal (Vilafranca del Penedès), Casal de Vila-rodona (Vila-rodona), 
Casal Popular de Vilassar de Dalt (Vilassar de Dalt).  
 
Entitats representades: Joventut Catòlica (Molins de Rei), Germandat de Santa Llúcia (Reus). 
 
També hi assisteix Jordi Casassas, gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 



    

    

Pep Morella inicia l’assemblea quan són les 10.35 minuts explicant que per segon any s’ha de 
celebrar l’assemblea de socis de forma telemàtica  esperant que properament es pugui tornar a la 
normalitat i agraint l’assistència de totes les persones connectades. 
 
El president dedica un record als familiars, amics i socis de les entitats que han traspassat en el 
darrer any.  
 
Recorda que fa just un any s’enviaven les indicacions per tancar els ateneus davant la pandèmia. 
Avui ja podem començar a veure la llum al final del túnel i fa esment a les noves mesures 
publicades pel Procicat sobre la reobertura de la cultura popular i recalca les principals mesures 
aprovades recentment. 
 
A continuació el president dóna les gràcies a tots els assistents per haver-se connectat i participar 
de l’assemblea i dóna la paraula a Esteve Torrent, secretari de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. 
 
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 2020 
3. Incorporació dels nous membres de la junta de la FAC 
4. Informe de les delegacions territorials  
5. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020 
6. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2021  
7. Pressupost per a l’any 2021, 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. 
 
S’aprova per 67 vots a favor, 0 en contra i 2 en blanc. 
 
 
 
 
 



    

    

2. Informe del president  i presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 
2020. 

 
El president agraeix la participació de les més de 90 persones assistents a l’assemblea i justament 
la participació de les persones associades fa que la FAC existeixi i tingui sentit. 
 
El president abans de començar amb la memòria dóna resposta a les consultes formulades pels 
assistents a l’anterior assemblea: 

a) Sobre la creació de la delegació dels vallesos, el president comenta que està previst però 
depèn d’una qüestió pressupostària. De totes maneres el president comenta que mentre no 
estiguin desplegades totes les delegacions, s’estableixen altres mecanismes de participació. 

b) Sobre el pes de l’esport i el lleure als ateneus, el president demana que per disposar 
d’aquestes dades cal que quan es faci l’anuari anual, les entitats responguin i així podrem 
disposar d’aquestes dades. 

 
Es presenta un vídeo resum de la memòria d’activitats de la Federació d’Ateneus. 
 
Pep Morella destaca que malgrat aquest any estrany, la Federació i els ateneus no han parat i s’han 
fet força activitats. Especialment destaca el material necessari per fer front a la covid que es va 
lliurar als ateneus, i eines tecnològiques per facilitar la gestió i la comunicació en aquest període.  
Demana que és important que els ateneus revisin setmanalment l’infodirectius i trimestralment 
l’infofac per estar al dia de les novetats, ajuts, etc. 
 
Destaca la disponibilitat del departament de cultura per atendre les peticions fetes i, especialment, 
informar-nos puntualment de les novetats de les restriccions. 
 
S’aprova la memòria per 76 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc 
 
 

3. Incorporació de nous membres de la junta de la FAC 
 
Pep Morella explica que l’actual junta va ser escollida fa prop de 2 anys i eren 10 persones que es 
van presentar. Al cap de mig any, en Josep Maria Ferran va presentar la dimissió per motius 
personals. Recentment l’Oriol Hosta també ha presentat la seva dimissió per motius laborals.  
 
Pep Morella agraeix, especialment, la tasca desenvolupada per l’Oriol. 
 
Pep Morella comenta que es vol incorporar noves persones a la junta per treballar més el territori. 
Es compromet buscar les persones necessàries per poder-les incorporar i a la propera assemblea 
presentar-les i demanar la seva aprovació. 
 



    

    

Dona la paraula a Oriol Hosta el qual agraeix la possibilitat que ha tingut aquests 2 anys de formar 
part de la junta de la FAC. Explica que per diferents motius no pot dedicar-se plenament a aquesta 
tasca i anima al president i a la junta a continuar treballant amb aquesta línia.  
 
 

4. Informe de les delegacions territorials 
 

Pep Morella dóna la paraula a Robert Bonet que explica que la delegació ha estat visitant entitats 
del territori i informa que hi ha hagut 2 altes a la delegació. 
Agraeix el compromís i la participació de les entitats del territori i destaca que les juntes rectores 
s’han anat fent  
 
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 d’Amics de la 
Unesco i amb ells ja son 25 entitats a la delegació. 
Agraeix la tasca de la tècnica de la delegació. També es va fer una formació sobre les subvencions i 
destaca l’activitat “Camins d’Ateneus”. 
Agraeix a Gemma Novo que s’incorporarà a la delegació com a delegada. 
 
Olga Porterias explica que hi ha hagut, durant l’any 2020, dues altes i una baixa. S’han visitat 
gairebé totes les entitats de la delegació, s’han fet les reunions de la junta rectora i el plenari 
celebrat a Palafrugell i es va aprofitar per fer la formació anual. 
Es va començar amb el cicle de Poesia i Arts però només es van fer 4 actuacions i les altres es 
faran durant l’any 2021.  
 
Amadeu Martí explica que l’any 2020. La trobada nacional s’ha hagut d’endarrerir fins l’any 2022.  
Es va fer una jornada de formació, es va presentar el documental dels ateneus a Reus. 
S’han fet les reunions de la delegació i el plenari.  
 
Pep Morella agraeix als quatre delegats la feina que fan i es posa a la seva disposició per a 
qualsevol cosa que necessitin. Comenta que les delegacions son la FAC més propera al territori i 
que és bàsica la seva funció. 
 
 

5. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020. 
 
Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2020. 
 
Pel que fa als ingressos comenta que han estat de 607.095,37 € davant dels 596.877,00 € 
pressupostats.  
Pel que fa a la despesa ha estat de 589.235,78 € davant dels 584.115,00 € previstos. Malgrat que la 
despesa també ha estat més elevada el superàvit anual ha estat de 17.859,59 €. 



    

    

Repassa les diferents partides i comenta cadascuna d’elles. Destaca l’augment de subvencions i 
especialment la prestació de serveis. 
 
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 2020 per 74 vots a favor , 0 en contra i 1 abstenció. 
 
 

6. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2021 
 
Torna a prendre la paraula Pep Morella que comenta que s’ha treballat amb el Pla Estratègic de la 
FAC 2020-2026 per elaborar el pla d’acció de l’any 2021. 
 
El president destaca els projectes següents: 

 Millorar i potenciar els serveis a les entitats federades. Properament es presentarà un nou 
web de serveis. 

 Potenciar els serveis del carnet de soci. 

 Creació del SIFAC. 

 Estudis de les necessitats per a la rehabilitació dels ateneus. 

 Continuar treballant amb l’IRMU i les accions conjuntes. 

 Destaca un projecte nou “Amen Sam” conjuntament amb la FAGIC així com la participació a 
la ZONA. 

 Demana que el màxim d’entitats demanin l’Impulsa’t i les beques “tots hi tenim lloc”. També 
que aquelles entitats que vulguin s’adhereixin a la campanya de compra conjunta 
d’electricitat. 

 El pla de comunicació que inclourà noves eines de comunicació i la revisió de les existents. 

 Continuar treballant amb les delegacions i la voluntat d’obrir una nova delegació. Establir 
dues reunions territorials anuals. 

 El treball en xarxa amb altres entitats. I fa esment de la incorporació de la FAC al patronat 
de l’IRMU. 

 S’està treballant per buscar un nou espai per a la seu de la FAC. 

 Establir conveni amb la SGAE. 

 Continuar treballant amb les administracions públiques per fer-los arribar les necessitats 
dels ateneus i també continuar treballant amb el departament de cultura per convocar les 
línies de subvencions necessàries. En aquest camp es pot informar que es convocarà una 
subvenció per a la rehabilitació d’equipaments 2021-2022 i una de material tecnològic, entre 
d’altres. 

 



    

    

El president informa que està a la disposició dels ateneus per si algú vol més informació d’algun 
projecte concret.  
 
S’aprova el projecte per a l’any 2021 per 71 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 
 
 

7. Pressupost per a l’any 2021 i aprovació si s’escau. 
 
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer.  
 
Es presenta un pressupost amb uns ingressos de 619.197,19 € i unes despeses de 611.585,00 € 
amb un superàvit de 7.612,19 €. Destaca que en aquest pressupost hi ha una partida de 53.000 € 
que son les subvencions plurianuals 2020-2021. 
Pel que fa a les subvencions es fa una previsió a la baixa. 
 
Pel que fa a les quotes per a l’any 2021 la previsió és congelar-les i deixar-les igual que l’any 2020. 
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 2021 amb 70 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.  
  
 

8. Precs i preguntes 
 
Pep Morella respon a una consulta sobre el codi ètic de les empreses en que la FAC arriba a un 
acord. Comenta que en la majoria dels casos s’intenta que les empreses tinguin aquesta línia 
d’actuació. 
 
El Centre Sant Pere Apòstol demana si les assemblees es poden fer presencials. Pep Morella diu 
que no cal demanar permís al Procicat i que es poden per videoconferència o presencials com si 
fossin activitats culturals. 
 
Amics de la Unesco demana si per demanar la subvenció d’obres cal ser propietari. Es respon que 
cal esperar a la convocatòria, però normalment si que es demana aquesta condició. 
 



    

    

Es demana quantes persones associades als ateneus hi ha. Es respon que al voltant de les 85.000 
persones. 
 
Lluïsos de Gràcia pregunta si a la oferta de la compra d’electricitat entrarà Som Energia. Respon 
que la oferta es fa a totes les empreses i que s’hi presenten les empreses que volen. 
 
Societat l’Aliança Palmarenca pregunta si les assemblees s’han de comunicar amb antelació. La Llei 
i els propis estatuts ja marquen el temps en que s’han de comunicar les celebracions de les 
assemblees. 
 
El casino de Calaf pregunta sobre la SIFAC. S’informarà detalladament i es farà la formació 
necessària a les entitats que vulguin utilitzar els aplicatius. 
 
Pep Morella dona per acabada l’assemblea a les 12.45 hores agraint la participació dels assistents i 
demanant que la participació és bàsica i necessària pel bon funcionament de la FAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteve Torrent Fontbona     Pep Morella Murcia 
Secretari       President 


