
    

    

Acta Assemblea General Ordinària  

 
Data: 12 de març de 2022 

 

Lloc: Reunió celebrada a la seu de la Societat Coral la Unió Santcugatenca de Sant Cugat del 

Vallès. 

 
Assistents: 107 persones representant 57 entitats: Ateneu Arenyenc (Arenys de Mar), Centre Moral 

d’Arenys de Munt (Arenys de Munt),El Círcol (Badalona), Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

(Barcelona), Amics de la Unesco (Barcelona), Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
(Barcelona), Ateneu Barcelonès (Barcelona), Ateneu del Clot (Barcelona), Centre Cultural els 
Catalanistes (Barcelona), Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona), Centre Moral i 

Cultural del Poblenou (Barcelona), Centre Moral i Instructiu de Gràcia (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 Republicà de 

Bescanó (Bescanó), Associació cultural i recreativa Unió Calafina (Calaf), Casino de Caldes (Caldes 
de Montbui), Centre Ateneu Democràtic i Progressista (Caldes de Montbui), Associació Cultural 

Plataforma Odèon (Canet de Mar), Societat la Lliga (Capellades), Casal Cultural i Recreatiu 
(Castellbisbal), Societat Coral la Diadema Corberenca (Corbera de Llobregat), Associació l’Avenç 
(Esplugues de Llobregat), Patronat de la Catequística (Figueres), Unió Casal Gelidenc (Gelida), 

Ateneu Igualadí (Igualada), Societat Aliança Palmarenca (La Palma de Cervelló), Ateneu Popular 
Garriguenc (Les Borges Blanques), La Unió Escaulenca (Les Escaules), Casino del Centre 
(L’Hospitalet de Llobregat), Ateneu de Cultura Popular (L’Hospitalet de Llobregat), Ateneu Popular 

de Ponent (Lleida), El Centre (Llorenç del Penedès), Societat Cultural i Recreativa la Cumprativa 
(Llorenç del Penedès), Centre Catòlic de Mataró (Mataró), Olesa Ateneu (Olesa de Montserrat), 
Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt), Centre d’Amics de Reus (Reus), Ateneu Adrianenc 

(Sant Adrià de Besòs), Societat el Casino (Sant Andreu de la Barca), Casal de Llavaneres 
(Llavaneres), Ateneu Santcugatenc (Sant Cugat del Vallès), Societat Coral la Unió Santcugatenca 
(Sant Cugat del Vallès), Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat), Ateneu de la Vall de 

Llèmena (Sant Gregori), SCR La Verbena (Sant Joan de Vilatorrada), Foment Cultural i Artístic 
(Sant Joan Despí), Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca (Sentmenat), Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals (Terrassa), Ateneu Terrassenc (Terrassa), Casal de Sant Pere (Terrassa), 

Ateneu Torrellenc (Torrelles de Llobregat), Casino de Vic (Vic), Casal Societat la Principal 
(Vilafranca del Penedès), Casal de Vila-rodona (Vila-rodona).  
 

També hi assisteix Jordi Casassas, gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
 

El president de Societat Coral la Unió Santcugatenca, David Pujol, dóna la benvinguda a l’entitat i 
cedeix la paraula a la regidora de cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Esther Madrona 
que també dóna la benvinguda a la ciutat i a l’assemblea. 

 



    

    

 

Seguidament Pep Morella, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, dóna la benvinguda a 
tots els assistents i agraeix l’acollida per part de l’entitat i de l’Ajuntament. 
 

Pep Morella inicia l’assemblea quan són les 10.30 minuts presentant els membres de la junta 
directiva i agraeix la nombrosa assistència de persones representant les entitats en aquesta 
assemblea. 

 
Esteve Torrent, secretari de la junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya, presenta l’ordre del dia 

de l’assemblea i informa que al final de l’assemblea hi haurà un espai de debat i una jornada de 

formació. L’ordre del dia es el següent: 
 
 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 2021 

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 2021 

6. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 20212 
7. Pressupost per a l’any 2022, i aprovació, si s’escau  
8. Precs i preguntes i intervenció del president 

 
 
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 57 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc. 

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

2021. 

 
Es presenta un vídeo resum de la memòria d’activitats de la Federació d’Ateneus. 

 
Pep Morella destaca que les entitats van ser una de les primeres en obrir de nou els espais quan es 

va poder degut a la pandèmia,  de la mateixa manera que també van tancar quan va ser necessari. 
Malgrat aquest any estrany, la Federació i els ateneus no han parat i s’han fet força activitats. 
Destaca que ja són 177 les entitats federades i gairebé 90 persones associades i aquesta és la 

força del moviment ateneístic.  



    

    

 

Fa un agraïment a les administracions públiques i en especial al departament de cultura i a les 4 
conselleres de cultura que hi ha hagut en aquests darrers 3 anys per l’atenció tinguda i pels ajuts 
que han posat al servei del país i de l’associacionisme. 

 
Pep Morella també destaca el treball que s’ha fet al territori visitant un munt d’entitats però encara 
en falten algunes i té la intenció de fer-ho en aquests darrer any de mandat. Destaca la diversitat de 

cada una de les entitats federades i això fa que el moviment sigui molt més ric. 
 

Un dels altres aspectes que vol destacar és el compromís pres per potenciar la participació amb la 

organització del debat “Els ateneus som essencials” i les jornades territorials celebrades 
posteriorment. Pel que fa a la comunicació destaca que s’ha millorat molt la presència als mitjans de 
comunicació.  

 
S’aprova la memòria per 57 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 3 anys i en la darrera assemblea es 
va comprometre a incorporar les dues baixes que hi ha hagut.  En aquest sentit presenta a Aina 

Viles de l’Ateneu Popular Garriguenc de les Borges Blanques i Mònica Torrent de la Unió 
Escaulenca. 
 

Destaca que les dues incorporacions representent molt més el territori i els dóna la benvinguda 
malgrat que ja fa uns mesos que estan incorporades de manera provisional. 
 

S’aprova la incorporació de l’Aina Viles i la Mònica Torrent a la junta directiva per 57 vots a favor, 0 
en contra i 0 en blanc 
 

 
4. Informe de les delegacions territorials 

 
Pep Morella dóna la paraula a Carmina Pardo, delegada de la Delegació de Terres de Ponent.  
 

Carmina Pardo explica breument les activitats que s’han realitzat durant l’any 2021 i destaca 
especialment la celebració del cicle de Vesprades i també l’Amen Sam. Comenta que son 18 
entitats federades. 

Agraeix el compromís i la participació de les entitats del territori i destaca que les juntes rectores 
s’han celebrat regularment. 
 



    

    

Cristina Comaposada, tècnica de la delegació de Girona, disculpa al delegat territorial que no ha 

pogut assistir a l'assemblea.  Destaca les activitats realitzades durant l’any 2021 “Notes del Nord” i 
el cicle de “Poesia i Arts” que s’ha fet a la majoria dels ateneus de la delegació. També destaca la 
formació sobre xarxes socials que es va fer. L’any 2021 eren 21 ateneus. 

 
Gemma Novo, delegada de la delegació de Barcelona ciutat destaca que ara actualment son 25 
entitats i s’ha intentat visitar-les totes. Destaca l’activitat de “Camins d’Ateneus” que l’any 2021 s’han 

fet dues sessions. També destaca que s’està fent un estudi sobre les despeses estructurals dels 
ateneus per poder demanar a l’ajuntament un ajut econòmic per poder contractar personal 

administratiu. 

 
Amadeu Martí, delegat de la Delegació de tarragona, explica que l’any 2021 que la junta la formen 4 
persones representant d’entitats de la delegació. Destaca que no es va poder celebrar la trobada 

nacional d’ateneus però que aquest any 2022 si que està prevista.  
Destaca que també es van fer dues sortides de camins d’ateneus per dues poblacions de la 

delegació. 
 
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 2021. 

 

Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2021. 
 
Pel que fa als ingressos comenta que han estat de 752.949,93 € davant dels 619.197,19 € 

pressupostats. Ricard Julià destaca l’augment del pressupost previst en relació als darrers anys. 
Destaca que darrerament s’està fent un esforç per augmentar els ingressos per la prestació de 
serveis propis i no dependre tant de les subvencions. Fa especial èmfasi en el servei de 

subvencions que ha permès aconseguir més d’un milió d’euros pels ateneus. També destaca que 
les subvencions han augmentat i s’ha tornat a aconseguir un ajut de la Fundació la Caixa.  

 
Pel que fa a la despesa ha estat de 746.033,77 € davant dels 611.585,00 € previstos. Malgrat que la 
despesa també ha estat més elevada el superàvit anual ha estat de 6.916,16 €. 

Repassa les diferents partides i comenta cadascuna d’elles. Destaca la despesa en personal ja que 
s’ha augmentat la contractació a través de la subvenció del SOC. 
 

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 2021 per 57 vots a favor, 0 en contra i 0 abstenció. 

 
 
6. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2022 

 
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 2022. 

 
El president destaca els projectes següents: 
● Potenciar els avantatges dels associats dels ateneus. És una feina que s’ha de fer 
conjuntament la Federació i les entitats federades. 
● Potenciar els debats territorials i millorar la participació dels associats. Un dels exemples és 

la celebració de l’assemblea. 
● Destaca que s’està acabant l’estudi de les necessitats de la rehabilitació dels ateneus i 
abans de l’estiu ja es disposarà del mapa complet. 
● El president destaca la importància de realitzar l’anuari i demana que els ateneus participin 
aportant les dades que se’ls demana. L’anuari és l’eina que ens serveix per demostrar davant de 
tercers la força del moviment. 
● Destaca la participació de la FAC en el programa d’impuls a la dansa. 
● Potenciar encara més el servei de subvencions per garantir que cap ateneu es queda sense 
poder demanar un ajut. 
● Potenciar que les entitats formin part del Cens de la Llengua catalana. 
● Continuar treballant en la comunicació tant de la pròpia FAC com ajudar als ateneus a ser 
més visibles. Destaca la creació del consell editorial de la revista i l’edició de 3 números de la 

revista. 
● Continuar oferint exposicions com la que es presenta avui a l’assemblea. 
● Treballar pel retorn i el reconeixement del patrimoni dels ateneus espoliat pel franquisme.  
● Potenciar l’assistència dels membres de la junta directiva als actes dels ateneus. 
● La celebració de la III Trobada Nacional d’Ateneus a Llorenç del Penedès. 
● Potenciar la formació tant a través de les delegacions com a tot el territori. 
● Seguir treballant i mantenint reunions amb les diferents administracions i amb els partits 
polítics. 
● Organitzar, una edició més, l’Amen Sam. 
● Potenciar les beques “Tots hi tenim lloc”. 
● Edició i publicació de les guies temàtiques i protocols d’actuació davant de diferents temes. 

 
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 2022 per 57 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 
 
 

 
7. Pressupost per a l’any 2022 i aprovació si s’escau. 

 

Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer.  
 

Es presenta un pressupost amb uns ingressos de 759.680 € i unes despeses de 758.105 € amb un 

superàvit de 1.575 €. Destaca que en aquest pressupost hi ha una partida de 29.380 € que son les 
subvencions plurianuals 2021-2022. 

 
Pel que fa als serveis es fa una previsió a la baixa ja que hi haurà menys peticions degut a que no 
es convocaran les subvencions del covid-19. Però es preveu un augment en la subvenció del 

departament de cultura. 
 
Pel que fa a les quotes per a l’any 2022 són les següents: 
● Fins a 100 socis: 280,00 € 

● De 101 a 200 socis: 365,00 € 

● De 201 a 500 socis: 480,00 € 

● De 501 a 1000 socis: 595,00 € 

● Més de 1000 socis: 650,00 € 

● Quota d’entrada: 200,00 €. 

 
Es demana un aclariment sobre els imports de material i serveis per a activitats.  
Ricard Julià comenta que es compensa amb una altra partida. 

 
S’aprova el pressupost per a l’any 2022 amb 52 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.  

  
 
8. Precs i preguntes i intervenció del President 

 
Pep Morella comenta que després de les sessions de formació es farà un espai de debat. 
 

Pep Morella fa una reflexió sobre l’actualitat del moviment ateneístic i recalca que els ateneus son 
essencials i totalment necessaris. Son estructures actualitzades preparades per fer moltes activitats 
diverses. També agraeix a les entitats  

 
No podem deixar que la cultura s’institucionalitzi ni es polititzi. Ha de ser de gestió de baix cap a dalt 
i no a l’inrevés.  



    

    

 

Agraeix a les entitats i als seus directius la gran feina que es fa al territori i especialment l’acollida 
que rep quan va a visitar les entitats. Som territori, som necessaris i hem de seguir sent generosos 
tant amb l’entitat i especialment facilitant el relleu al capdavant dels ateneus. 

 
I per acabar, us recordo que l’any vinent hi ha eleccions a la junta dirrectiva de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i anima als ateneus a presentar candidatura. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Esteve Torrent Fontbona     Pep Morella Murcia 
Secretari      President 


