
 
 
Acta Assemblea General Ordinària 26/01/2008 

Data: 26 de gener de 2008 

Lloc: Societat Cultural La Barretina Vermella de Malgrat de Mar 

Assistents: 49 persones representants a les 31 entitats següents: Associació per a la 

Difusió del Folklore (ADIFOLK), Agrupació Congrés de Barcelona, Agrupació 

Cultural Folklòrica Barcelona, Associació Cultural i Recreativa de Fals, Ateneu 

Arenyenc d’Arenys de Mar, Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, 

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, d’Igualada, Ateneu Vilassanès de Vilassar de 

Mar, Casal Montblanquí de Montblanc, Casino Menestral Figuerenc, de Figueres; 

Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès, Centre Catòlic de Sant Vicenç 

dels Horts, Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès; Centre Democràtic i 

Progressista de Caldes de Montbui, Centre Moral i Cultural del Poblenou de 

Barcelona, Círcol Catòlic de Badalona, Cor de Marina de Badalona, El Centre de 

Llorenç del Penedès, Foment Martinenc de Barcelona, Foment Mataroní de Mataró, 

Lluïsos de Gràcia de Barcelona; Lluïsos d’Horta de Barcelona, Orfeó Martinenc de 

Barcelona, Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat, Societat Cultural 

La Barretina Vermella de Malgrat de Mar, Societat Cultural i Recreativa La Unió de 

Mas Rampinyo, Societat Cultural La Vicentina de Sant Vicenç dels Horts, Societat 

Cultural i d’Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Societat 

Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, Societat d'Esbarjo i Cultura La Principal de 

Vilafranca del Penedès i per part del Consell Assessor, el Sr. Josep Tubau. 

 

S’inicia l’assemblea a les 10’35 hores en 2ª. convocatòria. Hi intervenen, com a 

representants de la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Senyor Pere-Joan Pujol i 

Macau, president, i el senyor Jordi Casassas i Pons, secretari de la Junta Directiva. 

 

Es lliura a cada assistent un dossier amb: la memòria d’activitats 2007, l’estat de 

comptes 2007, el pressupost 2008 i materials de difusió de la Federació. 

 

La Sra. Maria Luisa Mérida, primera Tinent d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Malgrat 

de Mar, dona la benvinguda als assistents en motiu de la celebració de l’Assemblea 

General de la Federació d’Ateneus de Catalunya i també a l’entitat La Barretina 

Vermella per la celebració del 125è. aniversari, als quals anima a continuar mab la 

seva tasca associativa.  

 



Tot seguit el senyor Ramon Moret, president de la Societat Cultural La Barretina 

Vermella, dóna la benvinguda a totes les persones assistents i fa constar que és un 

honor per a l’entitat acollir l’Assemblea General de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya, que dóna el tret de sortida als actes de celebració del 125è. aniversari de 

l’entitat. 

 

en nom de la Federació d’Ateneus de Catalunya, el senyor Pere-Joan Pujol i Macau 

agraeix la presència de l’alcaldessa accidental a la inauguració de l’Assemblea 

General Ordinària de la FAC i tot seguit dóna pas al primer punt de l’ordre del dia: 

 

1. Salutació del President 

El Sr. Pere-Joan Pujol, dóna la benvinguda a tots els assistents en nom de la 

Federació d’Ateneus. Felicita a La Societat Cultural i Recreativa La Barretina 

Vermella pels seus 125 anys i la seva disposició per acollir l’Assemblea General, 

tot emplaçant a l’entitat a continuar escrivint el seu futur.  

 

També comenta que aquesta es una assemblea plena de continguts i d'esperança 

pels projectes que s’hi presentaran: el “Llibre Visual de l'Associacionisme 

Cultural i el 5è. Congrés d'Ateneus, que es duran terme durant l’any del 25è 

aniversari de la Federació. Un projecte, aquest darrer, en el qual la junta hi té 

posades moltes esperances.  
 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior  

Pren la paraula el secretari Sr. Jordi Casassas. El qual comenta que la 

documentació ha estat exposada des del pasat dilluns a l'adreça d’internet que 

s'ha habilitat per a l'ocasió. Per aquest motiu demana si cal llegir l'acta o bé es 

procedeix directament a exposar les esmenes i a la seva votació. Davant la 

acceptació de la segona proposta, i després de constatar que no hi ha cap 

comentari, es passa a la votació.  
 

         Vots afirmatius: 32 

         Vots negatius: 0  

         Vots en blanc: 0 

 

S’aprova la memòria. 

 

3. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2007 

El Sr. Pere-Joan Pujol pren la paraula per passar al següent punt. Aquest també el 

presenta el Sr. Jordi Casassas, el qual remet a la documentació que s'ha lliurat a 

l'entrada, on hi ha la memòria 2007. Se’n destaquen quatre blocs, a banda del 

primer punt que és la valoració de les activitats que vam presentar en l’anterior 

assemblea i en el qual s’han valorat les accions proposades amb els colors d’un 

semàfor.  

 

Els quatre blocs són: la gestió, els serveis, les activitats/projectes i la comunicació 



 

 

 

 

LA GESTIÓ 

     2.1 ORGANITZACIÓ INTERNA 
 2.1.1 La Junta 
 2.1.2 L’equip tècnic 
 2.1.3 L’Assemblea General Ordinària 

2.2 ELS ASSOCIATS 
 2.2.1 Presència i evolució 
 2.2.2 Presència de la Federació d’Ateneus al territori 
 2.2.3 Aniversaris  

2.3 RELACIONS INSTITUCIONALS 
 Relacions amb entitats federades 

 Les reunions territorials 
 Relacions amb entitats no federades 
 Activitat pública 
 Premis i reconeixements 

 

Es destaquen els canvis en la junta i en l’apartat tècnic. També es destaca la 

incorporació de noves entitats, així com l’activitat pública de la Federació de cara a 

incrementar la visibilitat del moviment. Això ens ha permès col·laborar amb altres 

entitats, com la Coordinadora de Pastorets, o ser presents en espais de participació, 

com  el Consell d’Associacions de Barcelona. Finalment també s’esmenten els premis 

als quals la Federació ha optat com a finalista. 
 

ELS SERVEIS 
 3.1 ELS SERVEIS 
 3.2 LA FORMACIÓ 
 

En l’apartat de serveis es comenten els diferents assessoraments per a subvencions 

que s’han fet a totes aquelles entitats que ho han demanat i el nombre de serveis que 

s’han utilitzat per part de les entitats. 
 

LES ACTIVITATS  
 Festa d’Estiu 
 Premis Ateneus 
 Presència a fires i festes 
 Presentació del Llibre Visual 
 La participació de les entitats federades 

 

En aquest tercer apartat es comenten les diferents activitats, destacant el nou model 

de la Festa d’Estiu, amb un caire més turístic i cultural, els Premis Ateneus, la 

presència de la FAC en fires i festes del territori, com la Mostra de la Mercè i la Fira 

Mediterrània de Manresa, i la presentació del Llibre Visual, una eina per 

promocionar les entitats i les seves activitats, a partir d’una publicació que recull 

fotografies de qualitat de les activitats que es poden fer a les entitats que formen part 

de la FAC. 

 



LA COMUNICACIÓ 

 5.1 LA COMUNICACIÓ INTERNA 

 InfoFAC 

 Butlletí electrònic 

 Plana web 

5.2 LA COMUNICACIÓ EXTERNA 

 Presència a mitjans 

 Nova imatge 

 Actualització web 

 Xarxanet.org 

 Dades sobre l’estat comunicatiu de les entitats 
 

Finalment es comenten les millores en els continguts de la web de la Federació. 

Seguidament es demana si hi ha algun aclariment o comentari sobre la memòria que 

s’ha entregat. Al no haver-hi cap comentari es procedeix a la votació. 

 

Vots afirmatius: 32 

Vots negatius: 0 

Vots en blanc: 0 

 

S’aprova la memòria 2007. 

 
 

4. Estat comptes 2007 

El Sr. Pere-Joan dona la paraula a la Sra. M. Carme Mateu, tresorera. En destaca 

l’increment que el pressupost va experimentant, fruït de l’augment de serveis i 

activitats que ofereix i realitza la Federació. 

 

- El Sr. Magí Inglada de La Societat Cultural La Margaridoia demana que volen 

dir els 20.000€ de fons social. Es respon que són els diners que la Federació ha 

anat fent de caixa, al llarg dels darrers exercicis i que permeten fer front als 

reptes econòmics que puguin sorgir. 

 

- També es pregunta si la Federació té propietat o està de lloguer. S’explica que 

no té patrimoni i que, per tant, està de lloguer, en un edifici propietat de la 

Federació de Cors de Clavé. 

 

Un cop exposat l’estat de comptes, es demana si algú vol demanar algun 

aclariment. No hi ha cap demanda i es procedeix a la votació. 
 

Vots afirmatius: 32 

Vots negatius: 0 

Vots en blanc: 0 

 

S’aprova l’estat de comptes 2007 
 



5. Ratificació de la Sra. Anna Pruneda i Serra, del Círcol Catòlic de Badalona, 

com a membre de la Junta Directiva  

El Sr. Pere-Joan Pujol dona la paraula al Sr. Jordi Casassas, que exposa la situació 

per la qual, un mes i mig enrere, es va decidir incorporar una persona nova a la 

junta. El motiu, principalment, han estat les dues baixes que s’han produït al llarg 

d’aquest any dins de la junta, fet que reduïa les possibilitats de realitzar les 

accions i els objectius fixats. Per aquest motiu es va demanar a la Sra. Anna 

Pruneda la seva incorporació, en caràcter interí, per desenvolupar diferents 

tasques fins a la data d’avui. Ara, un cop arribats a l’Assemblea General, es 

demana la seva acceptació com a membre de ple dret de la Junta Directiva, amb 

una durada de 3 anys. Un cop exposats els motius es demana la seva aprovació.  

 

S’aprova la seva incorporació per unanimitat. 
 

6. Presentació del Projecte 2008 

El Sr. Pere-Joan Pujol presenta les línies generals del projecte que és planteja la 

Junta de la Federació per a aquest any 2008. Abans, però, fa un aclariment sobre 

la valoració, a través de semàfors de colors, inclosa en la memòria 2007, els quals 

poden enganyar sinó es fa una lectura de tota la feina feta, que ha estat molta. 

Com sempre hi ha coses que es poden fer i d’altres que han de quedar al tinter, 

normalment per manca de diners. Dit això, passa a exposar el projecte ambiciós 

plantejat per a l’any 2008. Un any amb dos projectes molt importants: el 5è 

Congrés d’Ateneus i la celebració dels 25 anys de la Federació. 

 

Objectius genèrics 

 

ORGANITZACIÓ 

1. Estructura territorial 

Creació d’una estructura territorial que permeti fer-nos més propers i coneixedors de 

les diferents realitats, per tal d’intercanviar experiències i propostes. Els debats del 

5è. Congrés d’Ateneus han de dibuixar i avalar aquesta nova organització. 

Això també ens ha de permetre plantejar una nova organització interna, tant en 

l’estructura de voluntaris com en la tècnica. 

 

2. Eines 

Gestor de Socis. Activar l’aplicació i les proves que s’estan fent per poder oferir 

aquesta eina als nostres associats. 

Intranet. Posar en funcionament la intranet existent, accessos, continguts... Uns 

mínims que serveixi per habituar-nos al seu ús. 
 

RELACIONS 

1. Pla de visites 



- Visites a entitats federades: Continuar el pla de visites iniciat el 2007, que ha de 

servir per visitar, com a mínim 1 vegada, cadascuna de les entitats federades en un 

termini de 3 anys. Aquest serà el segon any d’aquest pla. 

- Llibre Blanc de la Federació d’Ateneus: Posar el fil a l’agulla, amb l’ajut de les 

enquestes que ja es van demanar i de les diferents visites a les entitats del territori 

que es fan. Amb la realització d’aquest estudi és pretén obtenir una radiografia actual 

de totes les entitats de la Federació que ens permetrà agrupar, conèixer, identificar 

per àmbits i planificar els nous reptes que tenim per endavant. 

 

2. Projectes amb d’altres entitats 

Continuar potenciant el treball en xarxa amb d’altres entitats, ampliant el que es va 

iniciar el 2006 així com, a nivell d’empreses, obrir punts de trobada per cercar vies 

de col·laboració i patrocini. 

 

3. Plataformes, trobades i jornades 

Continuar potenciant la presència de la Federació a espais de debat, comissions,  

consells i plataformes en diferents àmbits. 

 

COMUNICACIÓ 

1. Pla de Comunicació interna 

Iniciar un Pla de comunicació intern, que afavoreixi els hàbits de comunicació 

interna, les relacions, el coneixement i l’intercanvi de propostes i activitats entre les 

diferents entitats federades. Les diferents fases del Congrés han de servir per 

treballar aquests aspectes i d’altres. Aquest és un primer pas, imprescindible, perquè 

puguem plantejar-nos un Pla de Comunicació extern que ens ajudi a projectar-nos 

cap a l’exterior. 

 

SERVEIS 

Difondre i consolidar els diferents serveis que ofereix actualment la Federació 

d’Ateneus entre les entitats federades. 
 

FORMACIÓ 

Pel que fa a la formació, aquest any hi haurà dues vies d’actuació: 

Assessorament específic: Una aposta important i necessària per a les entitats que 

vulguin posar-se al dia i orientar la seva estratègia d’actuació. Cal replantejar la 

proposta feta fins ara i fer-ne un seguiment més proper. 

 

Jornades de Formació: S’ha establert un calendari de les Jornades per a tot l’any: 
 

 Inicialment es planifiquen 6 sessions per aquest any, 3 en el primer semestre i 

3 en el segon semestre. Dues d’aquestes seran itinerants. 

 Aquestes es realitzaran: 1 a les comarques de Girona, 1 a les comarques de 

Tarragona, 1 a les comarques de Lleida i 3 a les comarques de Barcelona. 

 Pla de formació pels tècnics de les entitats federades. 



 

GRANS ACTES 

1. Congrés d’Ateneus 

Aquest és l’acte més important d’aquest any i cal buscar la màxima implicació de les 

entitats federades per a la seva realització i finalització amb èxit. El 5è. Congrés 

d’Ateneus està pensat en clau interna i ens ha de servir per repensar i actualitzar la 

proposta de l’associacionisme sociocultural que representem, amb l’objectiu de 

mantenir-lo vigent i adaptat a les necessitats actuals de la societat i obrir-lo al màxim 

nombre de capes de població possible. Aquest congrés durarà tot l’any en un procés 

bàsicament participatiu, distribuït en tres fases: 

 
1a fase. Debats a nivell local i per àmbits 

- Organització de diferents trobades en el territori per treballar les diferents  

   temàtiques entre l’1 de març i el 15 de maig de 2008.  

 
2a. fase. Elaboració i debat de les línies de futur (15 maig a 30 d’octubre de 2008) 
- Elaboració de documents interns per part dels diferents espais de debat (15 maig al  

  15 de juny) 

- Lliurament de documents a les entitats un cop finalitzades les trobades territorials i  

  les aportacions pròpies (1 de juliol) 

- Esmenes per part de les entitats (2 de juliol al 30 de setembre) 

- Acceptació esmenes (1 al 15 d’octubre) 

- Elaboració documents finals Congrés (15 al 30 d’octubre) 

- Enviament document final a les entitats (1 de novembre) 

 
3a. fase. Cloenda del Congrés.  
- Durant el cap de setmana de novembre de 2008 a la ciutat de Barcelona. 

  Aquest Congrés ha de permetre treballar i aprovar les línies estratègiques del  

  projecte comú de la Federació d’Ateneus i les entitats federades per al període 2009-  

  2020). 

 

2. Celebració del 25è aniversari de la Federació d’Ateneus 

L’any 2008 la Federació compleix els primers 25 anys. Per celebrar-ho s’han previst 

diferents actes: 

 Presentació del “Llibre Visual de l’Associacionisme Cultural” a diferents 

punts del territori. 

 Conferències, sopars, cafè tertúlia sobre “El futur dels Ateneus”. 

 Acte de celebració amb totes les persones que formen el teixit associatiu 

federat. 

 Recepció i visita al Parlament de Catalunya. 

 Dinar dels 25 anys de la Federació d’Ateneus. 

 

3. Premis Ateneus 



L’objectiu d’aquest premis que es donen de manera interrompuda des del 1989 és 

donar a conèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents 

associacions culturals, les persones, les empreses i els mitjans de comunicació del país 

per promoure la cultura i l’associacionisme cultural. 

 

Aquest any s’incorporen dues categories en l’apartat de Reconeixements. 

- Premi a l’esponsorització i/o mecenatge. 

- Premi a l’Ateneu de l’any 

 

4. Festa d’Estiu 

A principis de juliol es realitzarà l’acte lúdic de la Federació. Per aquest any 2008 

mantenim la proposta de combinar una activitat cultural que afavoreixi el 

coneixement mutu de les associacions federades i de la realitat del territori que ens 

acull, amb l’aspecte més lúdic i festiu de la trobada.  

 

5. Presència Fires i festes 

Creiem que és una bona manera de promocionar el voluntariat associatiu cultural, 

sempre i quant és compti amb la implicació de les entitats del territori. L’objectiu és 

que les mateixes associacions del territori és donin a conèixer i siguin les 

protagonistes de l’espai de la FAC i allà on no hi hagi entitats federades, que aquest 

espai promocioni el model associatiu que representem. 
 

 El Sr. Josep Tubau, membre del Consell Consultiu, demana que fem una 

reflexió sobre la societat en la qual estem. Remarca que és important. També 

demana que fem un estudi previ sobre temes de reflexió. 

 El Sr. Miquel Alsina, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès, 

comenta que en les diferents relacions que tenim hi troba a faltar el 

Departament d’Habitatge. Queda apuntat. 

 El Sr. Jaume Pieres, del Centre Progressista de Caldes de Montbui, pregunta 

sobre el procés a seguir per tal que les entitats siguin declarades d’Utilitat 

Pública. Comenta que hauríem de mirar que es simplifiquin els processos per 

la seva obtenció. 

Es respon que es mirarà però que la legislació, tot i que properament es 

traspassarà a la Generalitat, és complicada. 

També demana si tenim previst fer una sessió informativa sobre aquesta 

qüestió. Es respon que està previst fer-la. 

 Joan Romagosa de Cornellà de Llobregat, s’apunta al comentari del Casino de 

Vilafranca sobre el tema dels edificis. I pel que s’ha dit en el projecte, sembla 

que no sigui un tema de treball.  

Es respon que aquest, tot i que no surti, és un problema que sempre tenim 

present, principalment perquè les nostres entitats tenen patrimoni i saben el 

que costa mantenir-lo. En la legislatura passada es va fer un Pla d’Ateneus 

2005-2007, amb una dotació de 6.000.000€, malgrat els ajuntaments van 

acabar traient recursos d’aquest pla per a ells. Tot i que ara sembla que aquest 



any no sortirà aquest pla, cal intentar que continuï. Tot i així també hem de 

començar a pensar en el finançament privat. Dit això, dir-vos que aquest tema 

es present sempre. 

 El Sr. Joan Comas, de la Societat Cultural Sant Jaume de Premia de Dalt, 

comenta que pel que sembla els Centres Cívics són prioritaris per 

l’administració, comenta que ser d’un ateneu sembla una cosa arcaica. 

Es respon que els ajuntaments són molt diversos i que per això també cal que 

procurem ser presents als diferents espais de participació locals i, a la vegada, 

tenir clar el que volem fer i cap a on volem anar Aquest és un dels motius pels 

quals es convoca el Congrés d’Ateneus. 

 El projecte és ambiciós perquè hem d’apuntar alt per preservar la vigència i la 

visibilitat del moviment que representem. 

 

Després del torn de paraules. Es procedeix a la votació. 

 
Vots afirmatius: 32 

      Vots negatius: 0  

Vots en blanc: 0 

 

S’aprova el projecte per a l’any 2008. 
 

 

7. Pressupost  

El Sr. Pere-Joan Pujol dona la paraula a la Sra. M. Carme Mateu, que presenta el 

pressupost per a l’any 2008. Com s’ha dit, per un projecte ambiciós presentem un 

pressupost a la seva alçada. Aquest contempla un import de 293.730,00 €. 

 

També s’exposa la proposta d’augment de la quota per a aquest 2008. Aquesta puja 

l’IPC anual, amb la qual cosa quedaria fixada en 135€. Som conscients que per a 

alguns és molt poc i que per a entitats petites potser és molt. Aquest és un tema que 

tenim sobre la taula i que hem de treballar, en el sentit que es poden aplicar barems 

que fixin la quota a partir del número de socis, dels habitants del municipi, 

fraccionar pagaments... 
 

 El Sr. Miquel Alsina, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès. 

Demana com és que disminueix la despesa de la Festa d’Estiu. Es respon que 

encara no sabem si aquesta estarà englobada dins dels actes del 25 anys, 

segurament serà així, però la dotem de pressupost per si quedés com fins ara. 

La Sra. M. Carme Mateu, comenta que els ingressos que surten dels 25 anys 

són les inscripcions que s’hauran de fer. Seran el més ajustades possible, però 

es considera que han de ser-hi. 

 El Sr. Ferran Cebrian, del Foment Martinenc comenta que li sorprèn que el 

Departament de Governació doni més diners que el Departament de Cultura. 



I fa un comentari respecte al Congrés, demanant si aquest es pensa negociar en 

especies.  

Es respon que si, que com activitat gran, caldrà cercar recursos de tot tipus. 

En referència a les aportacions dels Departaments, la Sra. M. Carme Mateu 

comenta que els diners de Cultura també venen a través de les aportacions 

que fan les obres socials de les caixes, si sumen la part de l’obra social i 

l’aportació del pròpia del Departament, veurem que no és ben be així. De 

moment es la via per accedir a les Obres Socials 

 El Sr. Joan Comes de la Societat Cultural Sant Jaume de Premia de Dalt. 

Demana com s’explica la diferència entre el tancament de l’exercici a 31 de 

desembre amb deutes, però que a partir de l’1 de gener diem que cobrarem els 

deutes pendents.  

S’explica que un cop s’atorga una subvenció, aquesta queda imputada en 

l’exercici corresponent, una altre cosa es que els diners acabin venint en un 

altre exercici. És una operació comptable. 

 El Sr. Rafael Nadal de Vilassar de Mar diu que hi ha 12.000€ de diferència, 

això pot fer perillar el Congrés? Es respon que no, que abans es retallarà de les 

activitats del 25è. Aniversari. Tot i així esperem que no calgui retallar res. 

 El Sr. Josep Tubau, membre del Consell Consultiu comenta sobre el 

Ministerio de Cultura que això no suposi contraprestacions. Explica que 

anteriorment es va demanar que la FAC formes part de la Federación de 

Ateneos de Espanya. 

 El Sr. Joan Sisó de la Unió de Mas Rampinyo. Pregunta si es poden fer 

gestions a altres obres socials de les caixes. Es respon que són elles les que 

trien i que, a la vegada, volen exclusivitat. 

En referència a la demanda de diners al Ministerio de Cultura, explica que ells 

n’han demanat i que els han arribat els diners, però que els consideren fons 

europeus. 

 

Vots afirmatius: 31 

Vots negatius: 0  

Vots en blanc: 1 

 

S’aprova el pressupost. 

 

8. Precs i preguntes 

 El Sr. Pep Oñate, del Centre Cultural Nova Badia, exposa que la gestió de la 

subvenció del Departament de Treball pels Plans d’Ocupació els suposa molts 

problemes. 

També comenta que considera baixa la quota que paguen les entitats per estar 

associades a la FAC. Comenta que si aquesta augmentés es farien més coses.  

Se li respon que això acaba depenent sempre dels serveis que s’ofereixen i la 

que els associats volen tenir. En referència a la subvenció dels Plans 

d’Ocupació, s’ha mirat que la subvenció la demanés la FAC i que aquesta 



derivés les persones a les entitats, però que pel fet de tenir NIF diferents això 

no és possible. 

 El Sr. Francesc Artès, de la Joventut Catòlica de Molins de Rei, demana 

suport per a l’arranjament del local, així com el reconeixement de la feina que 

fan les entitats per part de la Generalitat de Catalunya. 

 El Sr. Joan Comas, de La Societat Sant Jaume de Premià de Mar, exposa la 

problemes que hi ha perquè la gent jove participi als ateneus.  

El Sr. Pere-Joan Pujol li respon que els joves hi són, i que el que sol passar és 

que segurament aquests no s’incorporen a les Juntes a fer gestió. Per part del 

Sr. Jordi Casassas comenta que aquest és un dels motius pels quals es 

planifiquen formacions i convenis amb entitats juvenils. 

 L’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, comenta que 

possiblement es vegi que la gent jove passa de tot. Com a exemple, explica 

que ells ofereixen moltes coses per als joves i que hi participen. Cada entitat 

ha de trobar la manera de fer-los participar. 

 El Sr. Josep Oller de la Vicentina comenta que els joves tenen inestabilitat 

laboral i que aquest fet fa que participin poc, però que s’ha de reconèixer que 

hi ha joves que fan esforços per ser-hi. 

 El Sr. Francesc Cartanyà del Casal Montblanquí. Diu que la gratuïtat és un 

problema avui, i que això fa que no siguem atractius. 

 El Sr. Ferran Cebrian del Foment Martinenc comenta que hem de ser 

conscients que nosaltres hem de deixar pas. El tema de la participació dels 

joves és el debat etern. 

 El Sr. Pere Riera comenta que l’any vinent celebren els 125 anys de l’entitat i 

que estem convidats a la celebració. 

 El Sr. Joan Sisó de La Unió de Mas Rampinyo ofereix les seves instal·lacions 

per a la realització d’activitats de la FAC. 

 

Es dóna l’Assemblea General per tancada, a les 12.35 hores. 

 

Jordi Casassas i Pons      Pere-Joan Pujol i Macau  

Secretari       President 

 

 

A continuació es fan les presentacions del: 

 El Llibre Visual de l’Associacionisme Cultural 

 El 5è Congrés d’Ateneus de Catalunya 


