
    

    

Acta Assemblea General Ordinària 04/03/2017 
 
Data: 04 de març de 2017 
 
Lloc: Societat Coral La Diadema Corberenca 
 
Assistents: 62 persones representant 37 entitats i 4 entitats que deleguen el vot: La Lira de Barcelona, 
Centre Moral del Poblenou, Ateneu Barcelonès, Casino Menestral de Figueres, Primer Casino de 
Blanes, Ateneu Cultural Catalònia de l’Hospitalet del Llobregat, Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona, 
Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, Casino de Caldes de Montbui, Casino del Centre de 
l’Hospitalet del Llobregat, Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, Ateneu Sant Just Desvern, 
Joventut Catòlica de Molins de Rei, Ateneu Aranyenc d’Arenys de Mar, Ateneu Golmesenc de Golmès, 
Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu del Llobregat, 
La Glòria Sentmenatenca, Associació Cultural i Recreativa de Fals, Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
Associació Cultural l’Esplai de l’Ametlla de Merola, Centre d’Amics de Reus, Els Catalinstes de 
Barcelona, El Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu Adrianenc de Sant Adrià del Besòs, La Lliga 
de Capellades, Ateneu Terrassenc, la Societat la Principal de Vilafranca del Penedès, Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià, els Lluïsos d’Horta, La Societat Coral La Diadema Corberenca, el Círcol Catòlic 
de Badalona, l’Orfeó Martinenc de Barcelona, l’Ateneu de Sant Celoni, Centre Cultural i Recreatiu de la 
Bleda, la Unió Calafina de Calaf, la Societat Cultural i Recreativa el Ciervo, la Fundació Orfeó Lleidatà, 
Lluïsos de Gràcia, La Margaridoia de Santa Margarida dels Monjos, Els Xulius de Sant Pere de Ribes, 
Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei.  
 
Abans d’iniciar formalment l’assemblea, el president de la Federació, en Salvador Casals, cedeix la 
paraula al president de l’entitat Joan Gabriel Estradé Corcoy que dóna la benvinguda a les entitats i 
esmenta que la seva entitat enguany compleix 100 anys.  
 
El president Salvador Casals passa la paraula l’alcaldessa de Corbera del Llobregat, Montserrat Febrero 
i Piera que també fa un discurs d’agraïment i de benvinguda. 
 
Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), dóna inici oficialment a 
l’assemblea. A mode d’introducció, fa un balanç de les fites aconseguides l’any 2016, explica 
resumidament els punts a tractar més significatius i comenta els reptes per l’any 2017.  
 
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. Informació i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2016. 
3. Informe de les delegacions territorials 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016. 
5. Presentació del projecte per a l’any 2017. 
6. Pressupost de l’any 2017 i aprovació, si s’escau- 

7. Precs i preguntes. 



    

    

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 41 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions 
 
 

2. Informació i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2016. 

El president fa un repàs de la Memòria 2016. Comenta que s’han realitzat un 57% de les accions 
previstes per a l’any 2016. Hi ha hagut 4 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 que han permès tenir contacte amb 174 entitats federades, 135 reunions i visites, més de 
mil trucades i gairebé 1.800 correu electrònics. Pel que fa a col·laboradors i complicitats: l’àrea de 
subvencions i estratègia corporativa; l’àrea jurídica, l’àrea laboral, fiscal i comptable; l’àrea 
d’assegurances; i com a projectes destacats l’Espai A i la XTAC. 
 
El Salvador parla de l’expansió del moviment i comenta que aquest ha disminuït les entitats federades i 
que actualment formen part de la Federació 170 entitats. Dóna la benvinguda a les 3 noves entitats 
federades i anomena també les 6 entitats que s’han donat de baixa. Continua amb l’expansió del 
moviment: 170 entitats federades a 32 comarques, 119 municipis amb un total de 86.803 associats. 
S’ha visitat a 53 entitats federades al llarg de l’any i també a 5 entitats no federades per aconseguir la 
seva afiliació.  
 
Pel que fa al projecte Espai A, a la cinquena i última temporada s’han fet 55 actuacions amb 15 ateneus 
participants amb un total de 3.379 persones de públic. En Salvador Casals lamenta que les gairebé 300 
funcions i els bons resultats que s’han aconseguit des de l’Espai A no han sigut suficients en relació la 
inversió pública que s’ha dedicat a aquest projecte i que per tant, no pot tenir continuïtat. La continuació 
de l’Espai A diu, és la XTAC, la Xarxa de teatre d’ateneus de Catalunya, hi ha 30 ateneus amb 10.500 
butaques i ja s’han fet dues trobades de programadors. Comenta els objectius bàsics de la xarxa: 
programar i treballar coordinadament, compartir experiències, producció pròpia (que aquest any és 
l’Auca del Senyor Esteve) i construir i establir aliances. Es fa esment de la App Ateneus, s’explica que 
és una App que ara per ara només és dels ateneus de la ciutat de Barcelona. Es fa una petita referència 
a que la Federació té 157 entitats amb portal a internet i de les quals 25, tenen posat el logo de la FAC 
en la seva plana web i recorda i convida a les entitats a què el posin. També es remarca el paper actiu 
que es té i s’ha de continuar tenint amb el Dia de l’Associacionisme Cultural. El 2016 s’ha publicat el 
darrer treball de la beca Terra d’Ateneus, un treball de Jordi Albadalejo Blanco, sobre el teixit associatiu 
a la ciutat de Badalona. Comenta la presencia dels Ateneus a ràdio Estel. També destaca l’exposició la 
importància de que aquesta passi per totes les entitats federades amb l’objectiu d’anar donant a 
conèixer i potenciant el moviment ateneístic. Del llibre del Ateneus es van editar 2.000 exemplars i s’han 
venut 980 exemplars i s’han fet 7 presentacions. S’ha seguit gestionant xarxanet amb 178 notícies i 128 
esdeveniments amb un índex de qualitat de continguts de 8’7.  A www.ateneus.cat s’hi han publicat 149 
notícies, hi ha 511 títols disponibles a la part de biblioteca, es recullen 52 espais d’entitats i més de 500 
esdeveniments a l’agenda.  
Es fa referència al documental dels ateneus s’intenta fer reproduir el tesser però hi ha problemes tècnics 
i finalment no es passa. Dels Premis Ateneus es van rebre 52 candidatures, es van aconseguir 27 
aparicions en premsa, 2 a ràdio i 3 a televisió. Finalment es parla de les delegacions territorials: 

http://www.ateneus.cat/


    

    

Delegació Terres de Ponent; Delegació comarques gironines, Delegació de Barcelona i la nova 
Delegació de Tarragona oberta aquest any 2016. S’han dut a terme taules rodones i s’ha seguit 
treballant amb el tema de l’eficiència energètica que aquest any s’han rebut 6 sol·licituds i 4 tramitacions 
amb un consum total de 216.000 KW i s’ha aconseguit retornar 41.000€ en ajuts a les entitats. El 
programa Impulsa’t d’aquest any 2016 ha recollit gairebé 18.000€ en subvencions que han estat 
retornats a 52 entitats en 993 actuacions en viu, 216 exposicions,  496 xerrades i 728 tallers. Recorda i 
anima a les entitats a presentar-hi i explica el procediment que s’ha de seguir per fer-ho i així 
aconseguir l’estabilitat econòmica de les entitats. Continua parlant dels Treballs en benefici a la 
comunitat (TBC), que el 2016 hi ha hagut 95 TBC en 16 entitats que han suposat un estalvi econòmic 
de 172.140€. Parla també del servei d’estudiants en pràctiques i comenta que aquest any 2016 hi ha 
hagut 4 entitats que han demanat el servei, 2 entitats que l’han rebut i hi ha hagut col·laboració amb dos 
centres de formació professional. Pel que fa a les subvencions per la rehabilitació dels ateneus el 
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha donat aquest 2016 670.000€ a 29 entitats, 
pels ateneus de Barcelona l’Ajuntament de Barcelona del 2012 al 2016 ha donat 4.772.153€ a 10 
entitats per la seva rehabilitació i aquest any s’ha presentat un projecte a la Diputació de Barcelona amb 
les dades de 28 entitats. Pel que fa als serveis aquest any 2016  s’han prestat 630 serveis a 141 
entitats. El més demandat ha sigut el d’assegurances amb 108 entitats demandants del servei, el servei 
jurídic (93) i el de subvencions també han tingut un gruix important de demandes, tenint en compte que 
el de subvencions ha augmentat de 27 tramitacions a 19 entitats l’any 2015 a 79 tramitacions a 39 
entitats l’any 2016.  
 
Es fa referència al Club del Directiu, al Catàleg Impulsa’t, a la formació, al projecte Explica’ns i la beca 
social Tots hi tenim lloc! Amb la que s’han donat 8.370€ amb 507 beques. També es parla de l’activitat 
pública i de les relacions institucionals que des de la FAC s’han fet com ara formar part del Consell 
d’Associacions de Barcelona, el Pacte Nacional per a la Immigració, el Cens d’entitats del foment de la 
llengua catalana, entre d’altres. Pel que fa a la comunicació s’han publicat 54 infoDirectius, i la 
FACinforma i tres edicions del infoFAC i 2 números de la revista Ateneus amb 1300. També hi ha la 
plana web amb més de 58.000 visites i gairebé 13.000 usuaris, la presència als mitjans i a les xarxes 
socials. 
 
 

3. Informe de les delegacions territorials 
 

La secretària Anna Pruneda dóna 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 representant de la 
Delegació de les comarques de Girona. Explica que son una delegació amb un any de vida i que són 19 
entitats federades però que no participen a la delegació. Comenta que estan enfadats perquè tenen una 
resposta nefasta dins la pròpia delegació territorial i també comenta que estan molestos amb la 
federació ja que senten que se’ls hi exigeix molt i se’ls cuida poc. El seu problema més greu diu, es que 
els seus associats no responen a les crides que fan com a delegació per intentar dinamitzar-la, i han 
decidit anar directament a veure les entitats personalment.  
 
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. Explica també els membres de la delegació i les entitats a les que pertanyen. 
Comenta que ells s’han dedicat principalment a crear xarxa i a que les entitats que hi formen part 
entenguin què és la delegació però també la FAC. En Salvador passa la paraula a la nova Delegació de 
Tarragona a Joan Maria Mallafrè del Centre d’Amics de Reus comença dient que de moment no poden 
explicar gaires coses, que es van reunir el mes de desembre, que la delegació està formada per sis 
comarques i 14 entitats federades, 4  persones a la junta, que estan il·lusionats i que esperen que l’any 
que ve tinguin més per explicar.  
 
El president Salvador Casals dóna les gràcies als delegats.  
 
Es passa a l’estat de comptes de l’any 2016. 
 
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016. 

Pren la paraula el tresorer Ricard Julià, que explica l’estat de comptes de l’any 2016 fent un resum i una 
comparativa amb els resultats dels dos darrers anys.  
 
El resultat de l’exercici del 2016 ha estat de 38.161,97€ negatius però amb al benefici del 2015 (per la 
subvenció extraordinària del Departament de Cultura destinada a l’Espai A) de 76.601,47€ ha acabat 
amb un resultat positiu de 38.440,39€ que es comptabilitzaran en el pressupost de 2017 per ajudar a 
finançar el projecte del Documental.  
 
El nivell d’ingressos del 2016 ha estat de 338.052,89€ i el de despeses de 376.213,97€. Aquest 2016 
canvia una mica la proporció entre la despesa d’estructura i despesa per activitat. 
 
Pel que fa les subvencions la novetat d’aquest any és que s’han aconseguit dues subvencions del 
departament de treball per la contractació de joves a l’atur apuntats al programa de Garantia Juvenil.  
Aquest any a més, s’ha pogut suprimir la línia de crèdit amb la Caixa gràcies a l’estat de la tresoreria.   
 
Es procedeix a la votació per aprovar l’estat de comptes de l’any 2016. 
 
S’aprova l’estat de comptes de l’any 2016 per 41 vots a favor. 
 
 

5. Presentació del projecte per a l’any 2017 
 
Torna a prendre la paraula el Salvador Casals. Explica que se centra el projecte per a l’any 2017 amb 
relació al Pla Estratègic que es va aprovar l’any anterior. 
 
El Pla Estratègic es defineix en dos eixos: 

a) L’enfortiment del moviment ateneístic 
b) Millora de les capacitats de la FAC 

 



    

    

Pel que fa al primer eix, dins l’objectiu de generar coneixement hi ha convocar la quarta beca “Terra 
d’Ateneus”; publicar la 2a i tercera beca “Terra d’Ateneus”; gestionar el portal xarxanet i l’arxiu dels 
atenus.  
 
Dins l’objectiu de donar visibilitat als ateneus i a les seves activitats hi ha itinerar l’exposició “Ateneus: 
Cultuta i llibertat” i una nova exposició; potenciar el web de la FAC; realitzar un programa a ràdio Estel; 
potencial l’APP; convocar la 28 edició dels Premis Ateneus i la producció d’un documental. 
 
En l’objectiu de Fomentar la llengua i la cultura catalanes hi ha la gestió de xarxanet.org i xerrades del 
catàleg Impulsa’t.  
 
En l’objectiu de crear una xarxa de proximitat tenim realitzar taules rodones; crear 2 noves delegacions 
territorials; editar l’infoFAC; publicar al web els projectes guanyadors dels Premis Ateneus; potenciar la 
xarxa de teatres d’ateneus de Catalunya (XTAC); potenciar els dinamitzadors culturals i realitzar visites 
a entitats no federades. 
 
En l’objectiu d’ampliar la representació territorial, realització de visites a entitats no federades; realitzar 
reunions de Junta Directiva al territori; potenciar les delegacions com a interlocutores amb les entitats a 
federar. 
En l’objectiu de Fomentar els valors propis del moviment ateneístic tenim potenciar la celebració del Dia 
de l’Associacionisme Cultural i editar l’anuari de la FAC, seguir desenvolupant el projecte social, editar 
l’anurai de la FAC i desenvolupar el projecte jove.  
Pel que fa a l’objectiu de potenciar la pertinença al col·lectiu ateneístic tenim dinamitzar el web “Amigos 
de los ateneos”; editar dos números de la revista Ateneus; editar l’infoFAC; enviar setmanalment el 
butlletí electrònic; el catàleg Impulsa’t i potenciar la imatge corporativa de la FAC (logo de la FAC a les 
webs i materials impresos de les entitats).  
 
Dins l’objectiu de disposar d’un major equilibri entre finançament públic i privat tenim potenciar els 
serveis; subvenció Impulsa’t; Potenciar les beques; Major implantació dels TBC i estalvi en 
assegurances i consum elèctric. En l’objectiu Establir un nou model de relació econòmica amb el 
manteniment de la subvenció Impulsa’t i treballar amb les administracions públiques per aconseguir 
recursos econòmics per la rehabilitació dels ateneus.   
 
Dins del segon eix, tenim els següents objectius: 
Dins de l’objectiu del coneixement de les necessitats de les entitats hi ha potenciar les visites als actes 
importants de les entitats a través de les delegacions; edició del catàleg de serveis digital; potenciar les 
xarxes socials i potenciar les delegacions territorials. 
En l’objectiu tractament adequat de les dades de les entitats federades tenim la publicació de l’anuari i 
editar la base de dades de la XTAC. 
Dins l’objectiu promoure una cultura de la participació hi ha la celebració de l’assemblea de socis i 
promoure activitats conjuntes el dia de l’Associacionisme. 
Dins de l’objectiu de la gestió eficient hi ha la contractació de personal puntualment; l’edició  del catàleg 
d’activitats, la convocatòria de beques socials, dotar les delegacions de personal tècnic i dinamitzador o 
dotar la XTAC dels recursos humans necessaris.  
En l’objectiu d’impulsar l’establiment de marcs de cooperació amb altres entitats volem formar part de 
comissions sectorials; celebració del dia de l’associacionisme; organitzar una jornada amb ateneus de 



    

    

l’estat, organitzar una trobada de programadors de teatre; potenciar els serveis i formar part d’altres 
entitats d’interès i de treball en xarxa amb l’ajuntament de Barcelona i els ateneus de la ciutat.  
En l’objectiu d’incidència en polítiques públiques hi ha formar part d’organismes públics i privats de 
participació. 
 
Pren la paraula en Jordi Darqué del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, pregunta si la Federació 
a través del programa Impulsa’t o algun altre programa pot oferir un espectacle o una producció d’un 
ateneu a altres ateneus federats. En Salvador Casals respon explicant que hi ha dues vies per oferir un 
espectacle d’una entitat a altres entitats federades a través de la XTAC i el seu eix bàsic de 
programació coordinada i el programa Impulsa’t.  
 
 

6. Pressupost per a l’any 2017. 
 
Pren la paraula de nou en Ricard Julià, el tresorer. Primer explica la previsió de les quotes per a l’any 
2017 on la previsió és mantenir la mateixa estructura de quotes igual que els dos darrers anys. 
 
Així doncs, les quotes quedarien, amb el cost de l’assegurança inclòs: 
 

- Fins a 100 socis: 260,00€ 

- Entre 101 i 200 socis: 340,00 € 

- Entre 201 i 500 socis: 447,00 € 

- Entre 501 i 1.000 socis: 552,00 € 

- Més de 1.000 socis: 605,00€ 

Pel que fa als ingressos, hi ha un pressupost de 450.550,00€. I pel que fa a les despeses, hi ha 
un pressupost de 484.215,00€. Això dóna un resultat negatiu de 33.665,00€ però en relació al 
benefici de 38.440,39€ de l’any 2015  permetria tancar l’exercici 2017 amb un resultat de 
4.775,39€.  Els projectes que més volum de despeses generen son el documental i la XTAC.  
 
S’aprova el pressupost per a l’any 2017 amb 41 vots a favor.  

  
 

7. Precs i preguntes 
 
Abans dels precs i preguntes en Salvador Casals comenta, tot i que no era un punt de l’ordre del dia, 
que durant aquest any 2016 es van trobar en la situació que una entitat federada els hi va demanar la 
possibilitat que la Federació d’Ateneus els prestés ajut econòmic. En Salvador planteja la qüestió de 
que si s’hauria de crear una comissió per poder avaluar situacions d’aquesta índole i si la Federació ha 
de servir per això i per tant, crear algun mecanisme d’emergència. El que es planteja és que no ha de 
ser una decisió de la Junta sinó que s’hauria de decidir en assemblea per possibles situacions 
semblants en el futur.   
 



    

    

Es passa la paraula a les entitats i la conclusió és que la Federació no ha de servir com a aval o com a 
banc donant línies de crèdit, així que es decideix que el fons de la Federació ha de servir per 
salvaguardar els projectes propis de la mateixa.  
 
Pren la paraula la Montserrat Morera del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, que primer de tot 
dóna les gràcies i valora tota la feina que fa la Junta. Apunta que els ateneus tenen molta feina a fer en 
relació a la feina que la Junta fa. També comenta que una entitat de la seva associació l’orfeó 
sarrianenc celebra el centenari i demana el suport d’altres entitats per tal que els hi atorguin la Creu 
Sant Jordi en motiu del centenari i dóna gràcies per la col·laboració.  

Pren la paraula Jaume Campreciós de l’Ateneu de Sant Just Desvern, comenta que, referent el tema de 
les obres, hi ha un cost que a vegades no es té en compte que són els impostos municipals com 
l’impost de construcció i les taxes. Continua, explicant que hi ha una normativa que permet que els 
ajuntaments puguin fer un descompte fins el 95% i apunta que seria convenient que des de la Federació 
es comuniqués als ateneus, que a les properes ordenances fiscals es tingués en compte, ja que pot 
significar un estalvi important. Explica que fa tres o quatre anys es va fer el mateix amb el tema de l’IBI i 
pregunta si hi ha estadístiques sobre quants ateneus en van sortir beneficiats.  

En Salvador Casals l’hi respon que no hi ha estudis fets sobre el tema encara i continua dient que sobre 
el primer punt la Federació farà arribar a tothom la informació perquè aquelles entitats que estan en 
procés d’iniciar obres puguin instà a l’ajuntament a que ho contemplin a les ordenances municipals.  

Jaume Campreciós, acaba dient que aquest any que ve el seu ateneu compleix el centenari i presenta 
la sol·licitud per poder fer la següent assemblea general a la seva entitat. Agraeix a la Federació tot el 
suport que ha donat a les entitats pel que fa a les subvencions.  

Ricard Julià, el tresor pren la paraula i explica que referent al tema de l’IBI, l’Ajuntament de Barcelona 
aquest any per primera vegada ha tret una convocatòria de subvencions que paga gran part de l’IBI als 
ateneus de la ciutat.  

Pren la paraula la Teresa Baltà, del Centre Sant Pere Apòstol, i comença dient que aquest any el centre 
fa 125 anys. Pregunta qui produeix el documental, i en Salvador Casals l’hi respon que la Federació 
d’Ateneus a través d’una productora.  Continua exposant que com es farà per vendre el documental a 
TV3 i planteja si surt a compte gastar-se 60.000,00 euros en la producció del documental sense saber si 
després s’emetrà a la televisió dels país.  

Salvador Casals explica que TV3 no produeix documentals, que els que fa es obrir dues convocatòries 
l’any de suport a documentals i en el cas que ho acceptin cofinancen una part del documental i explica 
els diferents suports amb què comptarà la realització del documental. Comenta que el nivell de qualitat 
ha tingut molt bona rebuda pel que fa a la televisió pública catalana. 

Pren la paraula en Jordi Mas del Casino de Calaf amb tres preguntes: La primera es en relació la 
subvencions que podrien rebre per les programacions i en Salvador Casals l’hi respon que de moment 
no els hi pot avançar cap informació. A continuació Jordi Mas pregunta pel projecte jove i per últim 
sobre el tema del finançament de les entitats (en relació a l’entitat que va demanar ajut econòmic a la 



    

    

Federació), diu que si s’ha fet algun contacte amb el departament d’economia i finances que avalen a 
les empreses que estan en situació de risc, apunta que si hi hauria alguna possibilitat des de la 
Federació de fer una sol·licitud a aquest departament. 

Pel que fa el projecte de joventut Salvador Casals explica que al cap de quinze dies tenen una reunió 
amb en Lluís Puig per concretar el tema de la subvenció i els ajuts a les programacions culturals. 
Comenta però, que un dels objectius de la Federació que era que la subvenció fos plurianual és a dir, 
per aquests dos exercicis (2017 i 2018), no podrà ser. Pel que fa el projecte de joventut, Salvador 
Casals explica que el van presentar feia just una setmana i que ara l’estan re formulant seguint els 
imputs que la directora general de Joventut Marta Vilalta els hi va donar i ara estan pendents de 
finançament per tirar-l’ho endavant. Per últim explica que la possibilitat sobre el possible aval del 
departament es una opció que no es van plantejar pel tipus de problemes que l’entitat els hi va 
presentar.  

Pren la paraula Josep Permanyer de la Societat Coral de Sentmenat, referent a l’IBI, comenta que fa 
tres anys van recollir els consells de la Federació i des de llavors ho feien any per any, apunta que 
aquest any els hi ha concedit la bonificació de l’IBI per sempre. I en quan a l’exempció del 95% de les 
obres  també els hi ha concedit.  

Pren la paraula Amat Carreras del Primer Casino de Blanes, sobre la imatge corporativa demana que si 
la Federació farà arribar la placa per petició de cada entitat. Referent al documental diu que hi ha moltes 
més opcions que no només TV3, proposa també la comunitat europea que en temes de cultura ho té 
molt en compte.  

En Salvador Casals diu que sí, que des de la web es pot descarregar el logotip de la Federació i el tema 
de la placa comenta que aquest estan treballant perquè sigui una realitat aquest any 2017. Sobre el 
tema de TV3 apunta que per la Federació insisteix en la part de visualització per la importància que pot 
tenir que s’emeti a la televisió pública catalana i que d’aquesta manera es conegui la realitat de les 
entitats del país. 

Pren la paraula Jordi Darqué del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal i comenta que amb el tema 
de l’IBI van demanar a l’Ajuntament tema de l’IBI, l’ajuntament tan sols els hi dona la reducció del 50% 
ja que ells tenen bar que té afany de lucre. Pregunta les causes de les entitats que es donen de baixa 
de la Federació.  
En Salvador Casals sobre el tema de les baixes respon que habitualment quan una entitat es dóna de 
baixa, el primer que s’observa es que fa temps que no mantenen cap contacte amb la Federació i que 
no utilitzen cap servei. En general són entitats molt petites o que s’han quedat amb un nombre molt 
reduït de socis.  
 
Pren la paraula Carles Ferrer de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, explica que el 
seu, es un edifici cedit. Tenen unes portes d’emergència que estan muntades en una paret de pladur i 
s’ha d’arreglar i demana si hi ha algun tipus d’ajuda per part de la Federació d’Ateneus i agraeix la feina 
que es fa.  
 
Salvador Casals respon dient que la major part de línies de subvenció per obres que es desenvolupen 
des de l’administració cap a ateneus acostumen a demanar que hi hagi la propietat de l’edifici per part 



    

    

de l’entitat. Per edifici cedits no hi ha subvencions que contemplin aquesta situació. Ricard Julià apunta 
que si la propietat de l’edifici correspon a l’ajuntament es a l’ajuntament també, qui ha de respondre 
davant aquestes necessitats. Salvador Casals diu que en el cas que l’entitat decidís fer les obres, 
haurien de fer arribar el contracte perquè el servei jurídic de la Federació pogués assessor de manera 
correcte per aquesta situació. 
 
Pren la paraula Toni Forteza que pregunta si el documental podria seguir endavant sense TV3. Planteja 
que es podria fer difusió no només per la televisió si no també per les xarxes socials i les plataformes 
digitals. Comenta que pel tema del finançament també hi ha plataformes digitals que serveixen per 
recaptar diners per projectes com aquests.  
 
Pren la paraula Pilar Firmas del Casino del Centre de l’Hospitalet, explica que no els hi donen 
l’exempció de l’IBI i tampoc reben subvencions per part de l’ajuntament, perquè també són un edifici 
cedit. Pregunta si hi ha la possibilitat d’acompanyament per part de la FAC amb els serveis jurídics. En 
Salvador Casals l’hi respon que per descomptat. 
 
Pren la paraula Robert Bonet de l’Ateneu Golmesenc, pregunta si el documental ja està penjat a algun 
lloc que es pugui veure, també fa la proposta d’un Verkami amb una pre campanya de publicitat per 
poder aconseguir el finançament necessari. Per últim també proposa fer un canvi de format dels Premis 
Ateneus.  
 
En Salvador Casals diu que com a junta son conscients que es injust que els Premis només es 
desenvolupi a la ciutat de Barcelona però es un fet estratègic que requereix que hi hagi molta afluència 
de gent per la repercussió que té davant l’administració de cara el moviment ateneístic però diu que hi 
treballaran.  
 
Oriol Hosta dels Lluïsos de Gràcia agreix la feina feta des de la Federació i pregunta si la Federació 
està adherida al pacte per referèndum i anima a totes les entitats a adherir-se. Salvador Casals l’hi 
respon que si.  

Salvador Casals dóna les gràcies a les entitats pel seu recolzament a l’exercici del 2016 i el projecte del 
2017 i dóna per finalitzada l’Assemblea.  
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