
    

    

Acta Assemblea General Ordinària 17/03/2018 
 
Data: 17 de març de 2018 
 
Lloc: Ateneu Sant Just Desvern 
 
Assistents: 55 persones representant 32 entitats i 7 entitats que deleguen el vot: Associació Cultural 
Recreativa Unió Calafina, Ateneu Adrianenc, Ateneu Barcelonès, Ateneu de Cultura Popular de 
l’Hospitalet, Ateneu de Sant Celoni, Ateneu Golmesenc, Ateneu de Sant Just Desvern, Ateneu 
Torrellenc, Casal de l'Espluga de Francolí, Casal de Castellbisbal, Casal de Vila-rodona, Casal de Sant 
Pere Apòstol, Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca, Amics de Reus, Centre Moral d’Arenys de 
Munt, Centre Moral i Instructiu de Gràcia, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Centre 
Campdevanolenc, Cercle Català de Madrid, Círcol Catòlic de Badalona, Casino Unió Comercial, Casino 
del Centre, El Centre de Llorenç del Penedès, Centre Cultural els Catalanistes, Foment Cultural de 
Molins de Rei, Joventut Catòlica la Peni, La Cumprativa, Societat Cultural i Esportiva La Lira, La Lliga de 
Capellades, Societat La Principal, L’Avenç Centre Cultural, Lluïsos d’Horta, Orfeó Martinenc, Orfeó 
Reusenc, Patronat de La Catequística, Plataforma Odeón, Primer Casino de Blanes, Societat Coral La 
Glòria Sentmenatenca, Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. 
 
La secretària, Anna Pruneda, informa de l’ordre del dia de la reunió, que és el següent: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior. 
2. Informe del president i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2017. 
3. Informe de les delegacions territorials 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2017. 
5. Presentació del projecte per a l’any 2018. 
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2018. 

7. Precs i preguntes. 

8. Debat  sobre el paper dels ateneus en la situación política actual 



    

    

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

No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 38 vots a favor, 0 en contra i 1 abstencions 
 
 

2. Informe del president  i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2017. 

Abans de començar explica que el passat 20 de febrer la Federació d’Ateneus de Catalunya vas ser 
convidada a Brussel·les en un dinar amb el MH President Puigdemont, explica que en aquesta reunió hi 
havia diferents agents culturals del país, el MH President els va preguntar com estava vivint la situació 
actual dins l’entorn dels ateneus. Se li van fer dues consideracions o punts de vista:  
1. El neguit dels nostres socis per tot el que està passant i tot el que s’està produint en el marc actual i 
les dificultats que tenen molts dels nostres socis per poder fer vida política dins dels ateneus.  
2. La preocupació de la Federació d’Ateneus de Catalunya per la fragilitat de tot el sistema cultural. 
 
El president fa referència a alguns punts abans d’entrar a l’anàlisi del 2017: parla de l’obertura de les 
Delegacions Territorials, en aquest moment ja tenim 4 delegacions i que s’haurà d’anar observant al 
llarg dels propers exercicis perquè la obertura de les Delegacions Territorials comporta el contracte de 
més tècnics i s’ha de veure com va evolucionant i en quin punt situa a la Federació i veure si serà 
sostenible en el temps, ja que encara queden zones per obrir delegacions territorials però s’ha de veure 
quins són els ingressos de la Federació i també veure el profit que en treuen les delegacions.   
 
L’altre punt que fa referència és veure quins projectes de treball en xarxa funcionen ja que hi ha algunes 
línies d’aquests treballs que no acaben de funcionar com ara la negociació conjunta del consum elèctric 
on demana la col·laboració de les entitats. També fa esment de les línies de treball pel que fa als 
serveis i a la comunicació. 
 
Per últim recorda que aquest és l’últim any de mandat de la Junta Directiva actual i que treballen en 
dues línies, deixar l’economia de la Federació el més sanejada possible i deixar la “casa” endreçada 
pels que vinguin darrere. 
 
El president fa un repàs de la Memòria 2017 amb les activitats portades a terme. Parla de les 
comissions de treball (Pla Estratègic, Comissió econòmica, Comissió de serveis i el Consell de redacció 
i publicació de la Revista Ateneus). La junta directiva, l’equip tècnic compost per la gerència, les àrees 
de projectes, atenció al soci i serveis, l’àrea de comunicació, la incorporació de les Delegacions 
Territorials, tot això ha permès el creixement a 175 entitats federades, en aquesta expansió hi ha 31 
comarques, 119 municipis i 86.021 associats. S’han visitat 61 entitats federades i 17 entitats no 
federades.  
 
Com a projecte destacat des de fa 2 anys tenim la XTAC amb 37 entitats que en formen part amb un 
total de 41 sales, gairebé 14.000 butaques amb 20 espectacles i 71 funcions. Un dels elements 
destacats de la XTAC és el fet de poder fer producció nacional, primer es va fer l’Auca del Senyor 
Esteve i ara estem en plena gira de Puig i Cadafalch i celebrem la incorporació de 8 nous teatres. 
 
Té present i diu que no s’ha d’oblidar i s’ha d’anar revisant constantment les aliances que hem fet i les 
que han funcionat i les que no. 



    

    

 
Fa referència a la imatge corporativa amb 165 entitats amb portal a internet, 32 de les quals tenen el 
logo d’entitat adherida a la FAC a la seva plana web. Comenta el tema de les plaques que s’han anat 
distribuint a totes les entitats federades i que s’ha anat resolent però posa èmfasi a la part digital. 
 
Pel Dia de l’Associacionisme es van fer 109 activitats en 92 equipaments. Es continua amb la IV Beca 
“Terra d’Ateneus” amb la publicació del treball “Ateneus en l’àmbit rural, l’associacionisme a la comarca 
del Montsià” de Victòria Almuni i Eva Garcia. 
 
Hem estat presents a Ràdio Estel, hem tingut en gira les dues exposicions “Ateneus. Cultura i Llibertat” i 
“L’Ateneu és casa teva: Literatura”, i portem venuts 1.017 exemplars del llibre Ateneus. Cultura i llibertat 
i s’han fet 9 presentacions del mateix. 
 
Parla de Xarxanet on des de la FAC es gestiona el portal cultural. Al llarg del 2017 s’han publicat 150 
notícies, 103 esdeveniments i hem obtingut una puntuació de 7,98 punts en l’índex de qualitat de 
continguts. 
 
A www.ateneus.cat s’han publicat 163 notícies, 561 títols de biblioteca, 58 espais i 1.036 esdeveniments 
d’agenda. 
 
Pel documental dels Ateneus, projecte que està en aquest procés de transició, però que ara per ara 
està aturat per la situació actual. S’han rebut 2.980€ gràcies a les donacions de 32 mecenes. 
 
Els Premis Ateneus van rebre 67 candidatures el 2017. 
 
Parla del retorn a les entitats amb més de 71.000€ 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. 
 
Es fa esment de les Delegacions: 
Delegació Comarques Gironines 
Delegació Terres de Ponent 
Delegació Comarques Tarragonines 
Delegació Barcelona Ciutat 
I queden per formar les delegacions de la Catalunya Central, Maresme i Terres de l’Ebre. 
 
S’han fet  dues Taules Rodones sobre la memòria històrica dels ateneus i sobre els ateneus com a 
espai literari. 
 
Destaca el reton que tenen les entitats a través del servei de dinamització, la subvenció Impulsa’t, la 
XTAC, les beques socials i els Premis Ateneus. 
 
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 615 serveis a 140 entitats. 
També es repassa els principals projectes que es duen a terme des de la FAC, alguns d’ells a algunes 
de les entitats federades, com ara les beques Tots hi tenim lloc que el 2017 s’han atorgat més de 

http://www.ateneus.cat/


    

    

5.500€ en beques, el projecte jove que s’està duent a terme una prova pilot a 4 entitats, el servei de 
comunicació de la UOC amb estudiants en pràctiques, Envelliment actiu, Mosaic ciutadà i el Metaarxiu 
Ateneus. 
 
Es continuen fent activitats públiques i relacions constitucionals i el turisme ateneístic que aquest 2017 
ha estat a Galícia. 
 
Pel que fa a la Comunicació, s’han editat 53 butlletins, amb 500 subscripcions i més de 25.000 
visualitzacions. Del infoFAC s’han fet 3 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 67% de les accions previstes per al 2017. 
 
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 38 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions. 
 
 
 

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 18 entitats dins de la delegació. Remarca que ara 
tenen un tècnic que ve de la FAC i ajuda a què la delegació tiri endavant.  
 
 
Pren la paraula la senyora Carme Adzerias de l’Ateneu Barcelonès com a representant de la Delegació 
de la ciutat de Barcelona. Explica qui són els membres de la delegació i les entitats a les que pertanyen. 
Comenta que es troben amb el problema dels centres cívics i la gran competència que representen per 
els ateneus.  
 
Pren la paraula el senyor Robert Bonet de l’Ateneu Golmesenc com a representant de la Delegació de 
les Terres de Ponent. Fa un resum de les entitats que s’han federat i de les que es volen federar aquest 
2018. Treball en xarxa entre totes les entitats a Trem i La Pobla de Segur. S’ha donat a conèixer la 
Delegació a diferents actes del territori. 
 
Pren la paraula el senyor Josep Robert del Casal de Vila-rodona de la Delegació de Tarragona. Explica 
una mica qui està davant la delegació i les entitats que la composen i presenta el tècnic de la delegació, 
el Francesc Fortuño. 
 
El president Salvador Casals dóna les gràcies als delegats.  
 
Es passa a l’estat de comptes de l’any 2017. 
 
 
 
 



    

    

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2017. 

Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2017. 
Fa referència al resultat que s’esperava de l’exercici 2017 amb un resultat negatiu esperat de -33.165€ 
fruit del superàvit que havíem tingut l’any 2015. Finalment, resultat de la incertesa dels últims mesos i 
de les resolucions de les subvencions que s’han fet més tard del que s’esperava, el fet de no tenir una 
subvenció per al documental, ha provocat l’aturada d’aquest projecte i per això el resultat final ha estat 
un positiu de 20.501,71€. 
 
Les despeses realitzades han estat en estructura (personal, edificis, subministraments, etc.) en un nivell 
del 36,23% i en activitats i serveis ha estat d’un 63%. Pel que fa als ingressos les quotes de socis i de 
les activitats és important, però cal fer èmfasi als serveis prestats amb un considerable increment del 
20,68% (98.000€). Això és important ja que les entitats cada vegada més demanen els serveis de la 
Federació produint un altre font de finançament que ajuda a cobrir les despeses de la FAC.  Pel que fa a 
les subvencions es va fer una estimació d’uns 324.000€ i ha sigut lleugerament inferior en 277.947€. 
Les subvencions de la Generalitat ha sigut de 198.000€, compensant així una mica la situació. La resta 
de subvencions han estat d’ajuntaments, entitats privades, de l’Estat i de les diputacions. 
 
Pel que fa a les despeses, la partida més significativa és la de personal amb un 29,86% i la partida de 
material i activitats amb un 28,75% i per últim el que són les contractacions de personal extern amb un 
24,41% que fa referència al personal que realitza els serveis jurídic, econòmic, assegurances, 
enginyers, dissenyadors, etc.  
 
Es fa una visualització dels últims 5 anys amb un resultat positiu final de 65.225,65€. 
.   
 
Es procedeix a la votació per aprovar l’estat de comptes de l’any 2017. 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2017 per 38 vots a favor, 0 encontra i 0 en blanc. 
 
 

5. Presentació del projecte per a l’any 2018 
 
Torna a prendre la paraula el Salvador Casals. Explica el projecte per a l’any 2018 dient que és un 
projecte conservador pel fet de la incertesa pel que fa a l’evolució de les subvencions i fa enumeració 
dels projectes: 
 
Entre alguns d’aquests projectes destaca l’edició cada any d’una nova exposició. Per a l’any 2018 serà 
L’ATENEU ES CASA TEVA: LA MÚSICA, perquè els ateneus la puguin acollir a la seva entitat d’una 
forma gratuïta. 
 
La potenciació de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC) el qual també està esdevenint un 
projecte amb un pla estratègic s’hi està centrant molta atenció. Ara s’està preparant una nova producció 
nacional perquè pugui girar pel territori. 
 



    

    

Potenciar els serveis com amb la jornada que es va fer a L’Hospitalet de Llobregat per a poder saber les 
necessitats de les entitats i poder elaborar un catàleg de serveis que sigui de la màxima utilitat per a les 
entitats. 
 
Fer la 1ª Trobada Nacional d’Ateneus, novetat de l’any 2018. Per posar valor afegit a les delegacions 
territorials i poder conèixer més de prop aquestes delegacions. Cada any serà itinerant. Aquest 2018 es 
fa a Girona, a Figueres. 
 
Tot seguit el Ricard Julià presenta el pressupost per aquest any 2018 i en acabat es votarà al mateix 
temps el punt dels projectes i el punt del pressupost. 
 
 

6. Pressupost per a l’any 2018. 
 
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer. Primer explica la previsió de les quotes per a l’any 
2018 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: 263,00€ 

- Entre 101 i 200 socis: 344,00 € 

- Entre 201 i 500 socis: 452,00 € 

- Entre 501 i 1.000 socis: 559,00 € 

- Més de 1.000 socis: 612,00€ 

Amb una matrícula de 200€ per als ateneus de nova incorporació. 

Pel que fa als ingressos, hi ha un pressupost de 509.300,00€. I pel que fa a les despeses, hi ha 
un pressupost de 509.300,00€. Això permetria tancar l’exercici 2018 amb un resultat equilibrat. 
Les despeses que més volum tenen són el de personal amb l’increment de personal a les 
delegacions que més volum de despeses generen.  
 
S’aprova el pressupost per a l’any 2018 i els projectes per aquest 2018 amb 39 vots a favor en ambdós 
casos.  

  
 

7. Precs i preguntes 
 
Es passa al torn de precs i preguntes on diverses entitats comenten experiències pròpies i es fan 
consultes vàries com ara temes relacionats amb la 1a Trobada d’Ateneus, el servei d’eficiència 
energètica o subvencions per a obres i sobre la Protecció de dades. 
 
El Salvador Casals va responent a totes les preguntes i anuncia que tot seguit es farà una petita sessió 
per explicar el tema de la Protecció de dades. 
 
 



    

    

 
 
 
El Salvador Casals dona les gràcies a l’entitat de Sant Just Desvern que ens ha acollit, a les entitats que 
han assistit a l’Assemblea i als tècnics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Pruneda Serra      Salvador Casals Romagosa 
Secretària       President 
 
 
 


