
 
 
Acta Assemblea General Ordinària 27/01/2007 

 

Data: 27 de gener de 2007 

Lloc: Cor de Marina de Badalona (Rambla, 11) 

Assistents: 57 persones representants a les 33 entitats següents: Associació Benèfico 

Instructiva (ABI) de Montcada i Reixach; Agrupació Cultural Folklòrica, Associació per 

a la difusió del Folklore (ADIFOLCK), de Barcelona, Ateneu Adrianenc, de Sant Adrià 

del Besòs, Ateneu Cultural Catalònia, de Barcelona; Ateneu de Cultura Popular de 

l’Hospitalet de Llobregat, Ateneu de Sant Just Desvern, Ateneu Igualadí de la Clase 

Obrera, d’Igualada; Ateneu Montblanquí de Montblanc, Ateneu Santcugatenc, de Sant 

Cugat del Vallès; Casal de Cervera; Casal de Sant Pere, de Terrassa; Casino l'Aliança del 

Poblenou, de Barcelona; Casino Llagosterenc, de Llagostera; Casino Menestral 

Figuerenc, de Figueres; Centre Cultural Nova Badia, de Badia del Vallès; Centre 

Fraternal, de Palafrugell; Centre Moral i Cultural del Poblenou, de Barcelona; Centre 

Moral i Intructiu de Gràcia, de Barcelona; Centre Social Catòlic de Terrassa; Círcol 

Catòlic de Badalona; Cor de Marina, de Badalona; Foment Mataroní, de Mataró; Lluïsos 

de Gràcia, de Barcelona; Lluïsos d’Horta, de Barcelona; Patronat de la Catequística, de 

Figueres; Patronat de la Passió, d’Esparraguera; Societat Coral La Margaridoia, de Santa 

Margarida i els Monjos; Societat Cultural La Barretina Vermella, de Malgrat de Mar; 

Societat Cultural La Vicentina, de Sant Vicenç dels Horts, Societat Cultural Sant Jaume, 

de Premià de Dalt; Societat El Casino, de Sant Andreu de la Barca; Societat d'Esbarjo i 

Cultura La Principal, de Vilafranca del Penedès. 

 

 
S’inicia l’Assemblea a les 11,00 hores en 2ª. convocatòria. Hi intervenen com a representants de 

la Federació d’Ateneus de Catalunya el Senyor Pere-Joan Pujol i Macau, president; senyor Jordi 

Casassas i Pons, secretari i convidat per la Junta Directiva, el senyor Jaume López Ibáñez, gerent. 

 

Es lliura a cada assistent un dossier amb: la memòria d’activitats 2006, l’estat de comptes 2006, el 

pressupost 2007 i material de difusió de la Federació. 

 

El Regidor de Cultura Sr. Josep Duran de l’Ajuntament de Badalona, dona la benvinguda als 

assistents en motiu de la celebració de l’Assemblea General de la Federació d’Ateneus i també a 

l’entitat Cor de Marina per la celebració del 125è. Aniversari, tasca que anima a continuar fent. 

 

 



 

Tot seguit el senyor Eliseu Redón, president del Cor de Marina, dóna la benvinguda a totes les 

persones assistents i fa constar que és un honor per l’entitat acollir l’Assemblea General de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 

El senyor Pere-Joan Pujol, en nom de la Federació d’Ateneus de Catalunya, agraeix al Cor de 

Marina la seva disposició per acollir l’Assemblea i 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. Felicita al Cor de 

Marina pel seu 125è. aniversari i també per voler acollir en els seus actes de 

celebració l’Assemblea General de la Federació d’Ateneus. També dóna l’agraïment 

al regidor de cultura per la seva presència, així com a l’alcaldessa de Badalona, Sra. 

Maite Arqué, per les paraules que va fer en l’acte d’inauguració del inici del 125è. 

aniversari del Cor de Marina. 

 

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

Pren la paraula el secretari Sr. Jordi Casassas, que passa a llegir l’acta de l’assemblea 

anterior. Un cop llegida es demana si hi ha alguna esmena.  

 

S’aprova la memòria. 

 

3. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2006 

En la documentació de l’Assemblea es pot trobar un exemplar de la memòria 2006. 

La presenta el Sr. Jaume López. En destaquem els següents punts: 

 

- En l’apartat de “els associats”. Es destaca el treball de coneixement mutu que 

s’està fent entre la Federació i les entitats federades i no federades. Aquest any 

s’han visitat un total de 76 entitats. D’aquestes hi hagut 12 altes i s’ha donat 1 

baixa una entitat federada. A 31 de desembre de 2006 la Federació d’Ateneus la 

formen 130 entitats. 

- També s’explica la necessitat que tenim com associacions de potenciar el treball 

en xarxa, tant a nivell de Federació com per part de les entitats de base. Això 

suposa donar-nos a conèixer a la societat i trobar noves sortides per la nostra 

existència, dins el marc d’una societat canviant. 

- En l’apartat “serveis” es comenta l’esforç que s’està fent en l’àmbit formatiu i 

d’assessorament individualitzat que s’ha fet. Enguany si han acollit 8 entitats. 

- En l’apartat de Comunicació. Es destaca la realització de la nova web de la 

Federació que ha de servir per facilitar la comunicació internament i  

 

 



 

externament. També es fa esment a la creació del butlletí electrònic. Aquest és 

quinzenal, hi ha de servir per donar informació constant i actualitzada dels aspectes 

d’interès que puguin sorgir. També es comenta l’obtenció del domini .cat. . 
Finalment s’explica la presentació que es va fer el mes d’octubre, del nou projecte de 

la Federació, i altres tres entitats, que ha estat la creació de l’ENS de comunicació. 

L’objectiu principal es que sigui un espai que doni visibilitat de les activitats que 

realitzem les diferents entitats de cultura en els diferents mitjans de comunicació. 

- Referent als Premis Ateneus es continua en la línia de l’any passat. Aquest es un 

dels actes més importants que realitzem com a Federació. 

- Pel que fa a convenis, aquest any s’han signat diferents convenis: 

1. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per la millora del 

patrimoni de les entitats federades, l’objectiu és la adequació de les 

instal·lacions de les entitats federades en matèria de seguretat. Aquest 

conveni en gaudiran 42 entitats federades 

2. Conveni de col·laboració amb el Diari El Punt per tenir espais de 

publicitat en l’edició de Barcelona. 

3. Departament de Justícia. Per la realització de serveis a la comunitat, a 

partir de causes pendents que les persones hagin d’acomplir. 

4. Facultat de Belles Arts de l’Universitat de Barcelona per promocionar 

joves artistes. Aquest va lligat en la realització del guardó que s’entrega en 

els Premis Ateneus.  

 

Finalment hi ha previst signar un nou conveni amb Escoltes Catalans per la 

creació i acolliment d’Agrupaments Escoltes dins les entitats federades. 

 

- Per acabar es destaca dins l’apartat de “Reconeixements”: L’obtenció del Premi 

de l’Obra Social de la Caixa Sabadell per l’edició del Llibre Visual de 
l’Associacionisme Cultural i haver quedat finalistes en l’apartat de votació 

popular, en els Premis Voluntariat 2006. 

 

El Sr. Pere-Joan comenta que dels objectius previstos no s’han acomplert, tres. 

Aquest es traspassen a l’any 2007. També comenta la línia ascendent d’altes de les 

entitats federades, malgrat encara hi ha comarques on no hi ha cap entitat federada. 

Hi Anima tothom a donar a conèixer la Federació d’Ateneus als municipis propers. 

 

      S’aprova la memòria 2006. 

 

 

 

 



4. Estat comptes 2006 

El Sr. Pere-Joan excusa a la Sra. M. Carme Mateu, tresorera, que no ha pogut    

assistir per malaltia. Aquest punt el presenta el secretari Sr. Jordi Casassas. En 

destaca l’increment que el pressupost va tenint fruit de l’augment de serveis i 

activitats que ofereix i realitza la Federació. 

 

S’aprova l’estat de comptes 2006 

 

5. Presentació del Projecte 2007 

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

de la Federació per l’aquest any 2007.  
 

Objectius genèrics 

-Aconseguir ser un punt de referència en l’associacionisme cultural a Catalunya. 

-Potenciar el treball en xarxa. 

-Treballar la representació institucional de la Federació. 

-Defensar els drets de les entitats federades i dels seus associats. 

-Consolidar els serveis que la Federació ofereix a les entitats federades. 

 

Propostes 

Relacions institucionals 

 

 Visitar totes les entitats federades en el termini de 3 anys i 15 entitats no 

federades per any, aconseguint un mínim de 5 altes cada any. També ens 

proposem consolidar els projectes iniciats amb d’altres entitats i mantenir un 

contacte proper amb les administracions per ampliar els àmbits de treball 

conjunt.  

 

Serveis 

 Editar un catàleg amb tots els serveis que ofereix la Federació 

 Oferir un servei d’arbitratge de conflictes interns a les entitats.  

 Aprofitar el Conveni signat amb el Departament de Justícia per tal que les 

associacions federades puguin tenir persones que hagin de complir penes de 

compensació en hores de treballs per a la comunitat. 

 Crear un nou servei d’assessorament en projectes per a subvencions, memòries...  

 

 

 

 

 



Formació 

 Continuar oferint formació gratuïta i de qualitat a totes les entitat federades, 

potenciant i millorant els tres eixos existents:  Assessorament Específic, Jornades 

de Formació i Gestió de Qualitat. 

 

Llibre visual de l’associacionisme cultural  
 Editar un llibre que reculli, amb fotografies, un punt de vista innovador sobre la 

diversitat i la quantitat d’activitat realitzada per les associacions culturals arreu 

de Catalunya. Aquest projecte ha estat distingit amb un dels Premis Caixa 

Sabadell, dins de Programes Culturals. 

 

Trobada Nacional d’Ateneus  

 Realitzar la Tronada, la Trobada Nacional d’Ateneus, durant el darrer trimestre 

del 2007. Serà una festa oberta a tota la ciutadania. Durant aquesta trobada es 

farà la presentació del Llibre Visual de l’Associacionisme Cultural i l’acte de 

lliurament dels Premis Ateneus 2007. 

 

Festa d’estiu 

 Reformular el tradicional Sopar d’Estiu partint dels comentaris i peticions 

rebudes des de diverses entitats federades, per convertir-lo una trobada que 

faciliti el coneixement mutu de les associacions federades i es complementi amb 

un acte festiu. 

 

Congrés d’Ateneus 

 La Trobada d’Ateneus donarà el tret d’inici del 5è Congrés d’Ateneus, que es 

realitzarà durant el primer semestre de 2008 i que es clourà durant el mes de 

juny d’aquell any, en el Congrés de Congressos de l’Associacionisme Cultural, 

organitzat per l’ENS de Comunicació Associativa. 

 

25è aniversari FAC 

 L’any 2008 la Federació complirà 25 anys. Durant aquest 2007 es treballarà en la 

preparació dels actes de celebració que es realitzaran durant el 2008. 

 

Campanya de comunicació 

 Iniciar la campanya sobre l’associacionisme cultural als Mitjans de Comunicació, 

que no s’ha pogut fer durant el 2006 per manca de dotació pressupostària. 

 

 

 

 



Portal web i intranet 

 Millorar la web de la Federació per convertir-la en un portal de referència del 

món associatiu català obert a la ciutadania. També es crearà una Intranet on les 

associacions federades hi tindran recursos i informacions del seu interès. 

 

Identificació visual de la FAC i dels seus associats  

 Potenciar la imatge de la Federació entre la ciutadania en general i amb les 

entitats federades en concret, creant una imatge identificativa que es pugui 

col•locar a les entitats i que les identifiqui com a membres de la Federació. 

 

Xarxanet.org 

 Continuar dinamitzant l’Àrea de Comunitari de Xarxanet.org, aportant més 

continguts generats per les entitats federades, més continguts formatius per a les 

entitats i la ciutadania en general, i continuar ampliant la xarxa de contactes per 

tot el territori, amb l’objectiu de rebre tota la informació relacionada amb 

l’actualitat referent al voluntariat comunitari. 

 

- El Sr. Agustí Gallart de l’Ateneu Adrianenc, demana que és faci una gestió tant a 

la Federació Catalana de Municipis (FCM) com a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM) perqué els ateneus no paguin l’IBI. Diu que si es fa a nivell 

local i no es soluciona creu que la FAC hauría de fer d’intermediari. 

També comenta respecte a la celebració dels 25 anys de la Federació d’Ateneus, 

que el moviment ateneístic és de molt abans. Cal posar-lo en un context històric 

de tot el moviment, 180 anys d’història. 

A nivell informàtic: Demana que cal facilitar l’accés als serveis i convertir la web 

de la Federació en un host per a totes les webs dels ateneus. 

El Sr. Pere-Joan li respon: En referència a l’IBI cada ajuntament és un món, hi  

ha entitats que ja ho han aconseguit a través de subvenció de retorn dels  

diners pagats. Estaria bé parlar amb les Entitats Municipis i en prenem nota. 

Sobre el tema de l’aniversari, evidentment es manifesta sempre l’antiguitat del 

moviment. 

I pel que fa a la Web, ja s’ha dit al projecte que la web serà un portal, un lloc de 

trobada pels associats. 

 

- El Sr. Josep Tubau, membre del Consell Consultiu, demana que el conveni amb 

Escoltes Catalans es faci extensiu a tot el moviment escolta del país. 

 

 

 



Pel que fa referència a una altre entitat. Demana que es busquin sinercies amb 

Òmnium Cultural (OC), aqueta entitat té diferents seccions arreu del país. 

Hauríem de mirar de col·laborar entre les dues institucions per evitar duplicitats. 

El Sr. Pere-Joan li respon: Aquest conveni es perquè ha estat Escoltes Catalans  

qui s’han dirigit a nosaltres, mirarem de fer-ho extensiu a la resta  

d’associacions. Pel que fa referència a Òmnium Cultural (OC), Se la ha 

convidat des de l’ENS de Comunicació i no han volgut ser-hi. 

 

- El Sr. Isidre Gómez de l’Ateneu Adrianenc. Diu que en referència a l’IBI: no 

enten la solució que dona la taula. 

Li respon el Sr. Pere-Joan Pujol: No es dona cap solució, qui l’ha de donar és 

l’ajuntament, reduint-lo, retornant-lo, etc. Un impost no es pot deixar de cobrar. 

El que diem es que s’anirà a fer gestions a la Federació Catalana de Municipis. 

Venir veure la possibilitat que hi ha de negociar-ho amb els  ajuntaments. En 

Pere-Joan s’ofereix. i també diu que a través del Sr. Josep Cruanyes, l’assessor 

jurídic de la Federació, farem la consulta. 

 

Després del torn de paraules. S’aprova el projecte per l’any 2007. 

 

6. Pressupost  

El pressupost per l’any 2007 el presenta el Sr. Jordi Casassas. Aquest contempla un 
import de 165.000,00 €. 

- El Sr. Agustí Gallart de l’Ateneu Adrianenc. Exposa que l’assemblea hauria de 

votar que les partides que heu sol·licitat i estan a 0, que la partida pugui engruixir 

l’activitat que la Federació està fent. No es pot tenir superàvit, cal reforçar les 

activitats que es fan. 

El Sr. Jordi Casassas li respon que no està malament, perquè com a FAC hem de 

tenir fons socials per projectes futurs de gran envergadura que amb un 

pressupost anual no es podran assumir, com el congrés o l’aniversari. A més 

teníem pèrdues anteriors, estàvem amb dèficit. 

El Sr. Pere-Joan diu que cal tenir cert fons per imprevistos i despeses 

extraordinàries. 

El Sr. Agustí Gallart de l’Ateneu Adrianenc: em sorpren que nosaltres haguem de 

demanar diners a la Caixa i la FAC tingui diners a termini. 

El Sr. Pere-Joan li comenta que si només comptem amb diners dels associats no 

ens en surtim. Cal buscar diners fora. 

S’aprova el pressupost. 

 

 

 

7. Precs i preguntes 



Es demana un canvi d’ordre en el punt del dia que ara tocaria. Ara tocaria escollir els 

nous membres de la Junta i es proposa fer-ho al final. 

 

S’aprova el canvi d’ordre.   

 

- El Sr. Josep Tubau, membre del Consell Consultiu. Demana quants socis pot tenir 

en total la FAC per tenir potencial numèric 

El Sr. Pere-Joan respon: 95.000 aprox, Òmnium prepotent 

El Sr. Agusti Gallart de l’Ateneu Adrianenc. Cal estalviar els adjectius pejoratius, 

feina patriòtica d’Òmnium, que ha fet la FAC per acostar-s’hi i si no s’ha fet res 

que s’intenti. 

Sr. Pere-Joan demana disculpes, les gestions ja s’han fet amb l’ENS i no han  

volgut. 

Sr. Agusti Gallart: Demano per la FAC, no les que ha fet l’ENS 

Sr. Jordi Casassas: El plantejament amb OC es va fer amb l’ENS perquè el punt en 

comú és la difusió comunicativa i no van voler. 

Sr. Agusti Gallart: aspecte territorial no només la comunicació. Suport territorial 

es pot explorar. No a través de l’ENS que deu estar instrumentalitzat per uns o 

altres, sino directa, en quins aspectes es pot col·laborar. 

Sr. Jordi Casassas, no entenc el terme instrumentalització de l’ENS 

Sr. Agusti Gallart, no hi ha cap mitjà que sigui instrumentalitzat 

Sr. Jordi Casassas, L’ENS no és un mitja sinó un conjunt de Federacions que 

projecten l’activitat a través dels mitjans de comunicació. L’ENS no està 

instrumentalitzat. 

En Sr. Salvador Casals de la Societat d'Esbarjo i Cultura La Principal. Exposa que 

som una Federacio d’Ateneus que tenim tasques i problemes concrets i la 

implantació territorial ja la té la FAC, no necessita la de l’OC. La nostra tasca està 

molt definida. Òmnium té la seva i també podrien ser ells qui s’hi acostessin. 

El Sr. Felip Puig de l’Ateneu de Cultura Popular. Explica que ells han tingut OC a 

l’Ateneu i mai van estar receptius a establir diàleg 

El Sr. Manel Gasulla a Badalona sol·licita que entaulem converses amb ells, es pot 

fer a nivell sectorial. 

El Sr. Pere-Joan, no tenim res en contra i la seva feina és molt lloable, només ens 

referiem a què no han estat oberts a parlar. 

 

 

 

 

 



- El Sr. Ramon Moret, de la Barretina Vermella, felicita al Cor de Marina, 1 any 

amb molts actes, només per a associades o per tothom, si voleu espais l’entitat 

s’ofereix 

El Sr. Pere-Joan diu que en prenem nota. 

- El Sr. Eduard Montiu del Casal de Cervera diu que si el procés electoral, si nomes 

n’hi hagues 5 es votaria 

Sr. Pere-Joan, ho decidiria l’assemblea. 

 

- La Sra. Anna Pruneda del Círcol Catòlic, Explica que no havien vingut a cap 

assemblea. Estem contentes de ser-hi. Volem agrair a la Federació el recolzament 

que tenim. Estem intentant fer un canvi generacional que cal que totes les 

entitats es plantegin i que es reflexa a la FAC, on hem trobat recolzament en tot. 

El Sr. Pere-Joan Pujol diu que es important el canvi generacional, renovar per 

sota. 

 

- El Sr. Francesc Cartanyà, de l’Ateneu Montblanquí. 7 candidats eleccions sí si 5 

no cal. 

El Sr. Pere-Joan diu que en els estatuts queda reflexat qui ho decideix  

l’assemblea. 

El Sr. Agustí Gallart de l’Ateneu Adrianenc, Diu que els estatuts faculten a 

l’assemblea per ampliar els membres i que entrin els 7 per poder fer més feina, 

tota la gent que s’apunta pot treballar. 

El Sr. Jordi Casassas exposa que això no ho permeten els estatuts, ja que  

llavors s’haurien de canviar. Gent per col·laborar sempre serà benvinguda. 

En Sr. Ramon Moret de La Barretina Vermella, diu que tan sols és un canvi  

parcial 

El Sr. Eduard Montiu del Casal de Cervera comenta que els dos que no surtin 

siguin reserves, per cobrir possibles baixes. 

En Sr. Jordi Casassas, diu que no es contempla. 

 

8. Procés d’eleccions 

El Sr. Jordi Casassas conduirà el procés per escollir els nous membres de la Junta. 

Abans anomena a les persones que han format part de la Junta, fins a data d’avui. 

 

Tot seguit explica el procediment de la votació. Primer cada candidat farà una 

presentació personal. Un cop s’hagin presentat tots és farà la votació. Només es  

 

 

 

 



poden votar un màxim de cinc persones de les set candidatures que es presenten. 

Aquestes són:  

Sr. Joan Carles Busquets de l’Ateneu Sant Cugatenc de Sant Cugat del Vallès 

Sr. Salvador Casals Societat d'Esbarjo i Cultura La Principal de Vilafranca del 

Penedès. 

Sr. Joan Compte de la Societat Cultural St. Jaume de Premià de Dalt 

Sr. Enric Fontdecaba del Patronat la Catequística de Figueres 

Sr. Eduard Montiu del Casal de Cervera 

Sr. Pere-Joan Pujol del Casino Menestral Figuerenc de Figueres 

Sr. Juli Schimdt del Casino Llagosterenc 

Hi ha 27 persones acreditadas. Aquestes seran cridades pel nom de l’entitat per 

votar. 

 

El resultat un cop fetes les votacions és el següent: 

 

27 vots, Sr. Pere-Joan Pujol del Casino Menestral Figuerenc de Figueres. 

24 vots, Sr. Salvador Casals Societat d'Esbarjo i Cultura La Principal de  

  Vilafranca del Penedès. 

22 vots, Joan Carles Busquets de l’Ateneu Sant Cugatenc de Sant Cugat del 

              Vallès. 

21 vots, Joan Compte de la Societat Cultural St. Jaume de Premià de Dalt. 

15 vots, Eduard Montiu del Casal de Cervera. 

 

Un cop acabat aquest punt i en nom de la Federació es fa un agraïment als 7 

candidats per la seva participació. Es dóna la enhorabona als 5 escollits i és fa un 

agraiment especial a les 3 persones que deixen aquesta Junta directiva, per la seva 

dedicació al projecte comú de la Federació: El Sr. Jaume Ramon de la Unió 

Excursionista de Catalunya (UEC), el Sr. Francesc Rovira de l’Ateneu Santboià i 

el El Sr. Didac Tudela de La Societat Cultural La Vicentina.  

 

El Sr. Eduard Montiu, agraeix l’elecció i espera ser un bon representant de les 

comarques de Lleida. 

 

Es dóna l’Assemblea General per tancada a les 13.20 hores. 

 

Jordi Casassas i Pons      Pere-Joan Pujol i Macau  

Secretari        President 


