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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 23/03/2002 

 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
celebrada el dia 23 de febrer de 2002 a l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de 

Llobregat, presidida pel senyor Albert Pinyol i Pinyol i actuant de secretari el 
senyor Jaume Ramon i Morros. 
 

Hi eren representades les següents entitats: 
 

- ADIFOLK, Associació per a la difusió del folklore. Barcelona 

- Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. Barcelona 
- Ateneu Barcelonès. Barcelona 
- Ateneu de Cultura Popular. L’Hospitalet de Llobregat 

- Ateneu de Sant Just. Sant Just Desvern 
- Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. Igualada 
- Ateneu Ordalenc. Ordal. 

- Ateneu Santboià. Sant Boi de Llobregat 
- Ateneu Santfeliuenc. Sant Feliu de Llobregat 
- Casal de Montserrat. Barcelona 
- Casino Llagosterenc. Llagostera 

- Casino Menestral Figuerenc. Figueres 
- Casino Unió Comercial. Vilafranca del Penedès 
- Centre Democràtic i Progressista. Caldes de Montbui 

- Centre La Torrassa. L’Hospitalet de Llobregat 
- Foment Martinenc. Barcelona 
- Joventut Catòlica. Molins de Rei 

- La Flor de Maig. Barcelona 
- Lluïsos de Gràcia. Barcelona 
- Orfeó Martinenc. Barcelona 

- Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia. Santa Margarida i Els Monjos 
- Societat Cultural La Vicentina. Sant Vicenç dels Horts 
- Societat Cultural Sant Jaume. Premià de Mar 

- Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona 
 
A les 11:00 hores del matí el senyor Albert Pinyol dóna per constituïda l’Assemblea en 

segona convocatòria i llegeix l’ordre del dia. 
 
1. Salutació i informe del President. 

El senyor Albert Pinyol dóna la benvinguda als presents i fa referència al canvi en la forma de 
fer l’Assemblea, fent-la més efectiva i menys festiva.   
Recorda l’amic Eduard Costa que ens ha deixat aquest any i demana un minut de silenci per 

ell i totes les persones de les diferents entitats que ens han deixat. 
 

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
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El secretari senyor Jaume Ramon procedeix a preguntar a l’Assemblea si hi ha alguna 

esmena en l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària celebrada a la Societat Coral 
Diadema Corberenca de Corbera de Llobregat. 

 

Un cop feta la consulta, l’acta és aprovada per assentiment de l’Assemblea. 
 

Junta Directiva. El senyor Lluís Corominas del Casino de Masnou causa baixa per 

problemes de l’entitat i continua fent la seva tasca el senyor Eduard Costa que també ha 
causat baixa a finals d’any per defunció. 
Després d’això fa una lectura dels càrrecs de la Junta, i explica que està estructurada en 

àrees 
 
Àrea de Secretaria. Fa un resum de la Memòria, i passa a explicar la Memòria 

d’activitats. 
 
Memòria d’activitats. Es fa un resum de les activitats realitzades començant per les 

Jornades de Debat celebrades a Calella, la Festa de l’Associacionisme celebrada al Casino 
Menestral Figuerenc de Figueres. 
 

Àrea de Serveis. Fa una lectura de les entitats que han utilitzat algun servei de la FAC 
com el servei d’advocat i la subvenció musical. 
 

Àrea Territorial. Es fa un repàs de les visites realitzades a les entitats federades i 
també de visites realitzades a associacions no federades. 
 
Àrea Institucional. Assistència a actes d’administracions i institucions, entitats 

federades i demés esdeveniments a que ha estat convidada la Federació. 
 
Àrea de Coordinació. Després de lectura de la memòria de les àrees es demana 

l’aprovació de la memòria de la Federació. 
 
La memòria s’aprova per unanimitat de l’Assemblea 

 
Seguidament es dóna pas a la lectura de l’estat de comptes de l’any 2001.  

 

3. Estat de comptes de l’any 2000 
Carme Mateu llegeix l’estat de comptes de  l’any 2001. 
 

Es generen les intervencions: 
Joan Ferrer de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet de Llobregat: 
Pregunta si l’Assemblea porta ingressos. 

 
Carme Mateu: 
Són els ingressos dels tiquets del dinar. La Federació convidava una persona per entitat 

però si en venia alguna més el tiquet generava un ingrés.  
 
Joaquim Sans de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat. 

Creu que seria més lògic en els ingressos i despeses posar el saldo real. Es refereix a les 
despeses de local que són compartides amb ADIFOLK i la Federació de Teatre, hauria de 
quedar reflectida només una tercera part. 
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Carme Mateu: 

S’ha de pressupostar i comptabilitzar la despesa sencera ja que el contracte va a nom 
nostre i si un dia no compartim el local, la despesa hi serà igualment.  
 

Antoni Anguela de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona: 
Diu que troba una mica complicada la manera de presentar els comptes. Suggereix que 
s’hauria de presentar amb una altra distribució perquè no s’entenc gaire. 

 
Carme Mateu. 
Diu que en una propera ocasió ja ho presentarà diferent perquè ho entengui tothom. 

 
Sense cap més intervenció s’aprova l’estat de comptes. 
 

Seguidament l’Albert Pinyol fa lectura dels projectes per l’any 2002, comença per les 
activitats normals que ja du a terme la Federació: Assemblea General, Jornades de Debat 
i La Festa, i explica nous projectes com són: Jornades de formació, Sopar d’estiu, pàgina 

web, contractació de l’administrativa, nou sistema comptable, innovar i definir els serveis 
als associats, incrementar les visites a les entitats, estructurar un pla de visita, 
participació de tota la Junta en les visites, Comissió de rehabilitació del patrimoni, 

reforma dels estatuts de la FAC. 
 
Després de la presentació dels projectes es generen les intervencions: 

 
Josep Tubau del Casal de Montserrat de Barcelona: 
Pregunta quantes entitats federades hi ha. Demana que en la memòria es posi una llista 
de les entitats federades que tenim. 

 
Albert Pinyol. 
Ara en l’actualitat n’hi ha 126. A la memòria del proper any ja hi sortiran.  

 
Joan Ferrer de l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet de Llobregat: 
Li sembla bé el sopar, però seria millor fer un dinar perquè les entitats que venen de 

lluny els hi seria més fàcil. 
 
Antoni Anguela de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona: 

Demana més explicació del que són les Jornades de formació. 
 
Jordi Casassas. 

Explica que fora de l’àrea de Barcelona arriba molt poca formació i diu que la Federació 
hauria de fer aquest servei, per això s’ha fet una enquesta a les entitats per detectar 
quines són les mancances que tenen. 

 
Albert Pinyol informa que la Junta Directiva ha considerat que s’hauria de canviar el 
butlletí ja que no era la publicació que les entitats es mereixen i que en aquests 

moments no es publica. 
 
Jordi Figueres de l’Ateneu de Sant Just Desvern: 

Pregunta quina difusió es feia del butlletí. 
  
Albert Pinyol: 
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1.500 exemplars. Aprofita des d’aquí per donar les gràcies a la persona que fins ara ha 

fet possible, amb el seu esforç, que el butlletí s’hagi publicat durant tot aquest temps. 
  
Carme Mateu continua fent la lectura del pressupost per l’any 2002.  

Durant la lectura del pressupost es fa la proposta de apujar les quotes dels associats fins 
a 100 € a l’any. Es fa l’aclariment que no s’havien apujat des de l’any 1994. 
Es demana l’aprovació de l’augment de quotes, que queda aprovat. 

 
Seguidament es demana l’aprovació del projecte i del pressupost que també queda 
aprovat per l’Assemblea. 

 
4. Precs i preguntes. 

 

Jordi Casassas informa que la Federació ja té una pàgina web i que l’adreça és 
ateneuscat.org, li passa la paraula a Francesc Rovira que explica més detalladament com 
és la pàgina de la FAC. 

 
Es demana que es facin links amb les pàgines dels ateneus. 
 

Jordi Casassas comenta que fins ara no es donaven llistes de les associacions ja que 
l’Assemblea ho havia prohibit, ara demana que si es tracta d’una demanda seriosa 
l’Assemblea aprovi que es puguin donar les adreces dels federats. També s’ha de tenir en 

compte que a la pàgina web ja surt una llista de totes les entitats. 
 
Francesc Melià d’ADIFOLK de Barcelona. 
Creu que la Federació ja té prou criteri per saber a qui se li donen les adreces. 

 
Es demana l’aprovació d’aquesta proposta que queda aprovada. A partir d’ara si algú no 
vol que es doni la seva adreça ho haurà de notificar a la Federació. 

 
Francesc Melià d’ADIFOLK de Barcelona. 
Demana que es faci arribar una carta a totes les associacions federades amb aquest 

canvis. 
 
Es proposa que ja que no hi ha butlletí es faci un full mensual per fer arribar a totes les 

entitats i que es puguin assabentar de les activitats de la FAC. 
 
Albert Pinyol: 

Diu que no s’ha renunciat a fer un butlletí 
Sense cap més tema a tractar es dóna per acabada l’Assemblea amb l’agraïment a tots 
per part del President. 

 
Sense més temes a tractar s’aixeca l’Assemblea.  


