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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 06/03/2004 
 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
celebrada el dissabte dia 6 de març de 2004 en els locals de la Casa del Poble, de 
Blanes presidida pel senyor Pere Joan Pujol i Macau i actuant de secretari el senyor 
Francesc Rovira i Ribas. 
 
L’Assemblea de la Federació és celebra a la localitat de Blanes, acceptant l’amable 
oferiment de la Junta de l’entitat de la Casa del Poble, i valorant el marc incomparable de la 
seva ubicació en front del mar. També s’ha organitzat una visita cultural per la Bahia i la 
costa del poble per al gaudiment dels acompanyants. 
 
En aquesta assemblea hi son representades les següents associacions: 
 
ADIFOLK, Associació per a la difusió del folklore, de Barcelona 
Ateneu de Cultura Popular, de L’Hospitalet de Llobregat 
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, d’Igualada 
Ateneu Santboià, de Sant Boi de Llobregat 
Casal de Montserrat, de Barcelona 
Casino Menestral Figuerenc, de Figueres 
Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès 
Centre Democràtic i Progressista, de Caldes de Montbui 
Foment Martinenc, de Barcelona 
Joventut Catòlica, de Molins de Rei 
Lluïsos de Gràcia, de Barcelona 
Orfeó Martinenc, de Barcelona 
Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia, de Santa Margarida i Els Monjos 
Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella, de Malgrat de Mar 
Societat Cultural La Vicentina, de Sant Vicenç dels Horts 
Societat Cultural Sant Jaume, de Premià de Dalt 
Unió Excursionista de Catalunya, de Barcelona 

 
 

Inici de l’Assemblea: 

A les 10:45 hores del matí el senyor Pere Joan Pujol i Macau dóna per constituïda 
l’Assemblea, en segona convocatòria, i llegeix els següents punts de l'ordre del dia: 
 

1. Salutació del President. 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
3. Explicació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la federació. 
4. Explicació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2003. 
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte per l’any 2004 i del canvi de 

domicili de la Federació. 
6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2004. 
7. Precs i preguntes. 

 
 

1r. Salutació del President: 
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L’acte comença amb unes paraules de benvinguda del Sr. Pere Joan Pujol, president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, agraint l’assistència a les entitats presents i la gentilesa 
de la Casa del Poble de Blanes per haver cedit les seves instal·lacions a la Federació per 
poder-hi celebrar l’Assemblea General del 2004. Seguidament comunica als presents que el 
secretari serà el senyor Francesc Rovira, ja que la secretaria de la FAC la senyora 
Immaculada Ripoll va tenir un greu accident de trànsit i la seva situació no li permet està 
present. També des de l’Assemblea li desitja una favorable recuperació i que pugui tornar a 
incorporar-se a la Junta el més aviat possible. També fa una breu explicació on destaca 
algunes de les activitats dutes a terme durant l’any 2003. 
 
 
2n. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea ordinària anterior. 
 
Després de les explicacions del Sr. President, el sots-secretari, Sr. Francesc Rovira, llegeix 
l’acta corresponent a l’assemblea ordinària de l’any 2003 fent constar que s’han corregint 
algunes imprecisions de l’acta escrita lliurada als assistents i demanant excuses, tot dient 
que, degut a l’esmentat accident de la secretària titular i el canvi d’última hora, no li havia 
donat temps a fer les còpies de la corresponent correcció.  

 
Un cop llegida l'acta de l'assemblea ordinària anterior, es passa a votació i s'aprova per 
assentiment dels assistents. El President comenta que s’enviarà una còpia de l’acta, tal i 
com ha estat llegida, a totes les entitats que han estat representades a l’assemblea.      
 

 
3r. Explicació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats. 

 
Activitats de la Federació.  

El senyor Pere Joan Pujol presenta la memòria de les activitats de la FAC que s’ha lliurat 
amb la documentació a tots els presents. Degut al volum de la memòria no la llegeix 
sencera, però fa un resum de les activitats realitzades durant l’any 2003 lamentant que 
l’assistència dels representants de les entitats ha perdut força, tant l’assembla General com 
les Jornades de Debat i que des de la Junta Directiva s’haurà de plantejar noves idees per la 
seva reorganització. En quant al sopar d’estiu celebrat en els jardins del Casino Prado de 
Sitges, comenta el President que va anar bastant be i que la gent va sortir prou satisfeta. 
Referent a la Festa de l’Associacionisme celebrada a Sant Vicenç dels Horts, el Sr. Pujol, 
Agraeix públicament a les entitats del poble (Societat la Vicentina i El Centre Catòlic) el seu 
grau d’implicació i l’èxit obtingut, tot i el mal temps que va fer, i que degut, aquest mal temps 
que acostuma a fer en aquesta època de l’any, hi ha una proposta per canviar la data de la 
festa. 

 
Sobre el tema de Patrimoni, diu ha quedat una mica endarrerit degut a les dues eleccions 
que hi ha hagut, però comenta que es va fer una carta a tots els grups parlamentaris, dels 
quals alguns d’ells van contestar que ja ens dirien alguna cosa i que per parlar d’aquests 
temes els representants del PP van assistir a una entrevista a la seu de la FAC. El President 
remarca el fet d’haver aconseguit dues entrevistes importants, una amb el Conseller de 
Cultura senyor Jordi Vilajoana i una altra amb el President de la Generalitat el senyor Jordi 
Pujol. Ressalta que en aquesta entrevista el senyor Pujol es va comprometre a proposar un 
pla en el Parlament, a llarg termini, per donar ajuts per la conservació del patrimoni de les 
entitats. Cosa que amb els canvis ha quedat suspès en l’aire i ara s’haurà de tornar a 
engegar tot aquest projecte. 

 
Continuant amb el tema de formació, diu el Sr. President, que no hi ha cap entitat que hagi 
demanat res i que, per això no s’ha fet cap jornada de formació. També  recorda que en  
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l’última plana de la memòria que s’ha repartit hi ha una enquesta per que les entitats donin 
idees sobre els temes de formació. 

   
Sobre els Debats al Territori el Sr. Pere Joan comenta que tots s’han anat fent com estava 
previst, i recorda que hi haurà un debat final el 24 d’abril a la L’Ateneu La Flor de Maig de 
Barcelona, de la qual les entitats ja rebran la corresponent convocatòria. 

 
Per acabar, el mateix President explica que la resta d’activitats que s’han dut a terme són les 
programades habituals de sempre, de las quals hi ha amplia informació en el dossier de la 
memòria i que, en la documentació també hi ha un targetó amb l’adreça per indicar la 
ubicació d’un nou local que seria únicament per la Federació i en l’edifici Cors de Clavé, tot i 
que no descarta l’esperança de que un dia l’administració en cedeixi un altre de forma 
gratuïta. També diu que la pàgina Web. està molt infra utilitzada i demana que les entitats 
intervinguin més, tot i que des de la FAC s’incrementarà aquest servei. També diu que en la 
resta de la memòria hi ha una referència sobre els actes que s’han fet, una relació de les 
entitats, una relació els treballs sobre el patrimoni, un gràfic sobre l’evolució dels associats i 
que acaba amb un recull de premsa. 
 

Pren la paraula el Sr. Tubau comentant que les Jornades de Debat s’han de fer amb temes 
que siguin molt interessants per les entitats i que si no és així estan destinades al fracàs. Per 
un altra part diu, que és la junta qui ha de proposar els temes, tant de les Jornades de Debat 
com els altres temes de formació. 

 
El president contesta ja hi han idees sobre aquests assumptes i concretament sobre de les 
Jornades de Debat i que, a l’hora d’explicar el projecte per aquest any 2004 ja les 
comentarà.    
  
Després d’altres intervencions sobre aquest mateix tema, es passa breument a explicar 
l’activitat de les àrees: 
   
Àrea de Serveis: 

Per part del Sr. President dóna informació de les entitats que han utilitzat algun tipus de 
servei de la FAC com el servei d’advocat, la subvenció musical, etc.  

 
Àrea Territorial: 

El mateix President explica les visites que es van fer, per part de diferents membres de 
Junta a diverses entitats federades i també a d’altres associacions no federades. 

 
Àrea Institucional:  

Sr. Pere Joan Pujol fa una valoració de l'assistència als actes que es van fer, en el transcurs 
d’aquest període, visites a les administracions i a les institucions que ja a comentat 
anteriorment, visites a les entitats federades, i a d'altres esdeveniments en els quals ha estat 
convidada la Federació.  

 
Després de l’explicació de totes les activitats, el President, demana l’aprovació aprovació 
global de la Memòria de l’any 2003. Pel qual es passa a votació i s’aprova per unanimitat 
dels assistents. 

 
 

4t. Explicació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2003. 
 
Seguidament la senyora Carme Mateu fa lectura de l’estat de comptes de l’any 2003. Llegeix 
punt per punt del pressupost de l’any 2003 informant de com han quedat els comptes. 
També explica que aquest any les despeses del local ja estan separades de les despeses 
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comuns amb les altres entitats que comparteixen l’actual oficina i que només i figuren les de 
la FAC. Diu que les despeses totals han estat de 54.179,00€ i els ingressos de 103.390,00€. 

 
Després explicar de forma exhaustiva el balanç, la situació actual dels temes econòmics, i 
estat de comptes del 2003, es fan diferents comentaris i aclariments sobre el tema, 
Seguidament es passa a la seva votació, aprovant-se per unanimitat de l’Assemblea. 

 
5è. Presentació, i aprovació si s’escau, del projecte per l’any 2004 i canvi de domicili 
de la federació. 

 
El Sr. Pere Joan Pujol dona una amplia explicació dels projectes per l’any 2004. Sobre el 
tema de Patrimoni insisteix que la Federació segueix apostant molt fort per aquest tema i 
que s’han demanat entrevistes urgents amb el nou President de la Generalitat, la Consellera 
de Cultura i el Director del CPCPTC, de les qual  està esperant resposta.  Continuant amb la 
lectura dels projectes per l’any 2004, destaca l’esforç que es seguirà fent per aconseguir que 
el Govern destini una partida pressupostària per la rehabilitació i el manteniment del 
patrimoni dels Ateneus de Catalunya i que es tornarà a demanar el Pla de revisió de 
patrimoni, constituint una comissió mixta entre la FAC i Departament de Cultura per la 
supervisió d’aquest pla, d’acord amb la primera idea de portar-ho al Parlament. 
 
Activitats: 

Sobre el tema de la Festa de l’Associacionisme el Sr. President argumenta que cada any 
plou per aquestes dates de la tardor i que, per això, la Junta ha considerat passar-la a la 
primavera. Comunica que aquest any s’ha previst pel dia 29 de maig a Vilafranca del 
Penedès, ja que La Societat La Principal celebra el seu centenari i que es farà en un sol dia 
per facilitar que vingui més gent i no s’hagi de quedar a dormir. 
 
Referent als Els Premis Ateneus, diu e Sr. Pujol, que la Junta ha considerat separar-los de la 
Festa, ja que es creu que tenen prou importància per ser un esdeveniment únic, la idea és 
anar-los dotant més econòmicament, però caldrà torbar algun tipus de mecenatge, i que, per 
això, es pretén fer un acte solemne cap al mes de novembre.  
 
Sobre les futures Jornades de debat, explica que a vegades sembla que els assumptes no 
interessin i que sempre en hi troben les representants de les mateixes entitats. Diu que per 
això s’ha pensat tractar el tema de què els ateneus que ho vulguin es puguin convertir en 
una fundació, assessorant i explicant les avantatges que poden tenir per a cadascuna de les 
entitats. 
 
Referint-se als Debats al Territori, diu que es farà un acte final el 24 d’abril on s’elaboraran 
les conclusions finals, per fer una presentació en el actes del Fòrum 2004. 

 
Sobre el projecte de formació, el President insisteix en que ningú ha demanat cap tipus de 
tema i que la gent no s’hi apunta, i què es per això que necessitem que la gent ens demani 
els temes que vol.  

 
Aprofita dient que per potenciar aquests temes i fer tot tipus de propostes tenim la pàgina 
web, i que la Junta considera que és una eina essencial per la relació entre les entitats, que 
el fòrum no funciona i que hi ha una sola carta, que en espera que la gent hi aporti les seves 
inquietuds. També demana que les activitats que facin les entitats les facin arribar per 
penjar-les a l’agenda. 
 
Després de la presentació dels projectes es generen les intervencions: 
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Francesc Artés de La Joventut Catòlica de Molins de Rei diu que segons les informacions 
que ells tenien de la Generalitat  el pla de rehabilitació només seria per les entitats del 
cinturó de Barcelona. 

 
El senyor Pere Joan Pujol li contesta que en cap moment durant la visita amb el Conseller 
es va parlar del cinturó de Barcelona, ja que ell hagués estat el primer en protestar, també 
creu que aquella proposta va ser en un moment electoral, el que no vol dir que la Federació 
no s’hi hagi agafat per fer-la servir. En tot cas ara hi ha un altre govern i només podem 
comptar en la nostra paraula, però si volen canviar de dinàmica ens hauran d’expl icar el 
perquè. 
 

Antoni Viñas d’ADIFOLK pregunta si en el cas de que el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional no contempli el tema de les subvencions a entitats, que faria la FAC. 
Considera que potser entre tots plegats es podria fer algun tipus de força. 

 
El senyor Pere Joan Pujol diu que el primer que es vol fer es parlar directament amb la 
Consellera i que en tot cas quan el senyor Ferran Bello va venir a parlar amb la Federació, 
abans de les eleccions, va dir que el que no farien és un canvi dràstic, sinó que el primer any 
mantindrien el Centre com estava. Resposta que corrobora la senyora Carme Mateu. 

 
El senyor Jordi Casassas recorda que aquest últim any la subvenció ja no ens va venir a 
través de la Caixa, sinó directament del Departament de Cultura.  

 
El senyor Pere Joan Pujol diu que vol tenir una entrevista amb la Caixa per veure quina 
política seguiran aquest any i si ens poden ajudar. 
 

Per acabar sobre el tema del projecte pel present any 2004, el President Sr. Pere Joan Pujol 
fa referència al canvi de domicili de la seu de la federació que serà ubicada dins l’edifici dels 
Cors de Clavé en la plaça de Víctor Balaguer, 5 de Barcelona i de que per això la federació 
podrà tenir un local per ella sola sense necessitat de compartir-lo amb ningú.  

 
Seguidament es demana l’aprovació del tot el projecte per l’any 2004, el qual queda aprovat 
per la unanimitat de l’Assemblea. 

 
 
6è. Presentació i aprovació, si s’escau del pressupost pel 2004. 

 
Continuant amb els punts de l'ordre del dia la Sra. Carme Mateu fa lectura del pressupost 
per l’any 2004 i dóna amplia explicació sobre cadascuna de les partides. 
El pressupost és de 59.836,00 euros.  
Un cop presentat i comentat el pressupost de la Federació per l'any 2004 es demana, per 
part de la junta, l'aprovació del mateix. Cosa que, un cop feta la votació també queda 
aprovada per l’assentiment majoritari de l’Assemblea. 
 
 
7è  Precs i preguntes. 

 
El senyor Jordi Gras de l’Orfeó Martinenc de Barcelona diu que voldria que constés amb 
acta l’agraïment de la seva entitat cap al senyor Josep Cruanyes que els ha assessorat molt 
bé en uns temes que eren molt complicats, i també vol fer constar que han creat una 
fundació. El senyor Gras comenta que tenen unes 350 butaques del teatre que estant en 
molt bon estat i que les podrien cedir a alguna entitat que ho necessiti. 
 
El senyor Pere Joan Pujol diu que a part de la col·laboració amb el senyor Cruanyes tenim 
una altra empresa, que és l’antiga ASSEDEM que hi ha accedit el senyor Vidal i Gayolà.  
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La senyora Carme Mateu comenta que el senyor Vidal està molt preparat per aquesta feina i 
que es tracta d’un sistema molt fàcil per les entitats. També comenta que els seus 
coneixement són molt elevats i que coneix perfectament el món associatiu. 
 
El senyor Jordi Casassas comenta que s’intentarà fer un conveni amb aquesta empresa 
semblant amb el que el que es té amb el senyor Cruanyes. 
El senyor Jordi Gras, ratifica el que s’ha dit i diu que també estant molt contents amb 
l’assessorament del senyor Vidal i Gayolà. 
 
Es generen una sèrie d’intervencions referents a les Jornades de Debat, el senyor Pere 
Joan Pujol diu que es podria fer una jornada informativa sobre les fundacions convidant al 
senyor Cruanyes i al senyor Vidal i a alguna entitat que ens expliqui la seva experiència. 
 
El Sr. Viñas d’Aldifolk, comenta que Espera que el Sr. Ferran Bello del Centre de Promoció 
per la Cultura tingui tanta sensibilitat social per les nostres entitats com a tingut la persona 
que el va precedir, però que creu que des del Govern de la Generalitat no li estan donant el 
mateix ranc que fins ara tenia.  

 
El Sr. Tubau comenta que personalment no te res contra les cases regionals ni contra la 
cultura nou vinguda però que creu que les entitats que defensen les nostres tradicions i la 
nostra cultura haurien de tenir un tracte preferent donat que el repartiment dels recursos es 
escàs i normalment es la cultura autòctona la que en surt perjudicada.    

 
Com que, per part dels assistents, ja s'han fet els comentaris corresponents en cadascun 
dels punts de l'orde del dia, i al no havent-hi d'altres intervencions significatives, el Sr. Pere 
Joan Pujol dóna per acabada l’Assemblea General de la Federació d’Ateneus de Catalunya.                  
 
 
 
 
 
Secretari:      Vist i plau President 
Francesc Rovira     Pere Joan Pujol 


