
 
 
Acta Assemblea General Ordinària 30/01/2010 
 

Data: 30 de gener  de 2010  
Lloc: Centre Moral i Cultural del Poblenou– Barcelona 
Assistents: 54 persones representants a les 30 entitats següents: Centre Moral i Cultural del Poblenou de 
Barcelona, Centre Moral i Instructiu de Gràcia de Barcelona, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Casino 
Menestral Figuerenc  de Figueres, Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat, Centre cultural 
Nova Badia de Badia del Vallès, Societat el Casino de Sant Andreu de la Barca, Ateneu Igualadí 
d’Igualada, Societat La Principal de Vilafranca del Penedès, Lluïsos d’Horta de Barcelona, Orfeó Martinenc 
de Barcelona, Centre Cultural els Catalanistes de Barcelona, Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona, 
Centre Catòlic de Sants de Barcelona, Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, Casino del 
Centre de l’Hospitalet de Llobregat, Círcol Catòlic de Badalona, Societat Cultural i Recreativa la Vicentina 
de Sant Vicenç dels Horts, Centre Cultural el Social de Terrassa, Centre Cultural Sant Jaume de Premià de 
Dalt, Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts, Societat Cultural l’Alzinar de Masquefa, Associació Casal 
Torrellenc de Torrelles de Foix, Cercle Catòlic de gràcia, Cor de Marina, Casino l’Aliança de Poblenou, 
Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès,Centre Sant Pere Apòstol, Ateneu Adrianenc de Sant 
Adrià del Besòs, Ateneu de Tarragona. 
 
Abans de donar inici a l’Assemblea, el president del Centre Moral i Cultural del Poblenou, Xavier Olivé,  
dóna la benvinguda als assistents i explica la il·lusió de l’entitat en l’acolliment d’aquest acte. Acte seguit, 
Francisco Narváez, regidor del districte de Sant Martí, dóna la benvinguda a les persones assistents al 
barri del Poblenou.  
Finalment el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, dóna la benvinguda a tots els assistents i 
agraeix al Centre Moral i Cultural del Poblenou que hagin volgut acollir a la seva seu aquesta assemblea 
general ordinària de la Federació d’Ateneus (FAC) i els felicita per la celebració del seu centenari, 
emplaçant-los a continuar fent la bona feina que estan realitzant. 
 
Un cop finalitzats els parlaments, s’inicia l’assemblea a les 11.05 hores en segona convocatòria. Presideix 
l’assemblea Pere-Joan Pujol i Macau, president de la FAC, i actua de secretaria Anna Pruneda i Serra, 
secretària de la junta directiva de la federació.  
 
 
 
El president informa que no hi ha aprovació d’acta perquè en la ultima Assemblea Extraordinària ja es va 
aprovar l’acta de l’Assemblea General de 2009 i obra l’acte amb el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2009 
2. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2009 
3. Informació de les accions acordades per la Junta Directiva sobre la conveniència 

d’engegar un procés judicial contra el senyor Francesc Martínez.  
4. Aprovació del projecte per a l’any 2010 
5. Aprovació del pressupost per a l’any 2010  
6. Torn obert de paraules 

 
I tot seguit dóna pas al primer punt de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2009.  
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El president comenta que el 2009 ha estat un any complicat, fa referència a les baixes de la junta directiva 
i presenta la composició de la junta actual, explica els canvis en l’equip tècnic de la FAC i el canvi a la 
gerència amb a incorporació d’en Jordi Casassas. 
Fa esment del constant augment en el nombre d’entitats associades a la Federació: 9 altes per 2 baixes en 
el 2009.  
Destaca els aniversaris d’entitats, la relació de les visites realitzades a entitats federades i la voluntat de la 
FAC  d’impulsar el contacte directe amb els socis. 
Comenta la gran presència de la FAC en l’activitat pública, en les relacions amb les institucions, 
l’assistència a congressos i conferències, les entrevistes amb polítics...amb l’objectiu reclamar la 
col·laboració i l’ajuda de les administracions. 
 
El president explica que s’han signat 2 convenis: 

- Amb el Departament de Justícia perquè individus que han de complir pena realitzant serveis a la 
comunitat puguin treballar en les entitats federades. de manera gratuïta 

- Amb la Secretaria d’Acció Ciutadana, la signatura del Xecat, Xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya 

I avança la imminent signatura d’un tercer conveni amb el Departament d’Educació a partir del qual 
estudiants de branques professionals podran realitzar les pràctiques a les entitats federades. 

 Fa un ràpid esment sobre la importància de les jornades formatives i els serveis. 

 Repassa les activitats organitzades per la FAC durant l’any: 

 Recorda la cloenda del Vè Congrés d’Ateneus i que aquesta es va celebrar al 2009 en comptes 
del 2008 per una qüestió econòmica. 

 Cita les Jornades per al diàleg intercultural, i destaca que els Premis Ateneus i el Concurs 
Jove, proposa fes teu l’Ateneu! van caracteritzar-se per la gran quantitat i qualitat en les 
propostes presentades  i per un èxit notable en la participació a l’acte de lliurament. 

 S’atura per recalcar lla importància de la proposta de Turisme ateneístic i la voluntat per part de 
la junta de donar un seriós impuls a aquest projecte. 

 Pere- Joan Pujol anuncia els estudis realitzats al llarg del 2009 
- Estudi d’equipaments: fetes amb l’objectiu de conèixer bé el territori i la situació real de cada 
entitat.   
-  Estudi de l’IBI a les entitats: 128 entitats han respost l’enquesta. Valoració positiva per part de 
la junta. 

Finalment, el president comenta els aspectes següents: 

 La Participació de les entitats a les activitats realitzades per la Federació.  

 La Comunicació: l’intent per ser presents als mitjans de comunicació però s’ha de treballar més 
per aconseguir més visibilitat. La col·laboració amb l’ENS de Comunicació. La voluntat de refer 
la web, la gestió de la FAC del Portal comunitari de Xarxanet on es publiquen noticies i  per últim 
el primer número de la revista Ateneus, portaveu dels ateneus de Catalunya  

 La Relació de col·laboradors i patrocinadors de la Federació. 
 

El president obra el torn de preguntes: 
 

Intervé El Centre Cultural El Social de Terrassa demana que s’actualitzi el nom de la seva entitat 
a la base de dades de la FAC. No són el Centre Catòlic el Social, el seu nom és Centre Cultural El 
Social. 

 
 
Queda aprovada, per unanimitat, la memòria d’activitats de l’any 2009,que s’adjunta com a annex 1 
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2. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2009 
 
Pere- Joan Pujol dóna la paraula a la tresorera Carme Mateu que explica el compte de Pèrdues i Guanys 
de la Federació durant l’any 2009. 
L’estat de comptes del 2009 finalitza amb 270.963,30 euros de despeses i 276.862,04 euros d’ingressos, 
el que suma un superàvit de 5.898,74 euros. 
La tresorera destaca les partides més importants:  
Despeses: 

 Serveis de professionals externs: 38.746,36 euros 

 Publicitat, propaganda i relacions públiques: 21.760,00 

 Guardons i premis en metàl·lic dels Premis Ateneus i el Concurs Jove proposa: 18.736,02 

 Sous i salaris:  82.635,52 
Ingressos:  

 Per prestacions de serveis: 36.000,000 

 Quotes dels socis: 19.742,00 

 Subvencions oficials a les activitats: 219.333,00 
Carme Mateu obra el torn de preguntes i hi ha diferents intervencions per demanar certs aclarimentsde les 
entitats següents: el Cor de Marina, el Centre cultural els Catalanistes, el Centre Cultural Sant Pere 
Apòstol i el Centre Catòlic de Sants. 
  
Per unanimitat queda aprovat l’Estat de comptes de 2009 que s’adjunta com a annex 2 
 
En Pere- Joan dóna pas al següent punt de l’ordre del dia: 
 
3. Informació de les accions acordades per la Junta Directiva sobre la conveniència d’engegar un 

procés judicial contra el senyor Francesc Martínez.  
 

El president comunica que la junta directiva de la FAC ha consultat el seu servei jurídic i després d’estudiar 
els informes de l’advocat i els diferents correus que el senyor Francesc Martínez Va enviar a diferents 
institucions públiques i a la FAC mateixa, s’ha arribat a la conclusió que el què va passar no era tan greu 
com per actuar contra ell ja que suposaria més pèrdues que guanys. Es comunica per tant que el tema 
queda tancat. 
Torn de preguntes: 
Centre Cultural Nova Badia: Josep Oñate explica que Francesc Martínez era el secretari de l’entitat i 
apunta que la decisió de la Junta de la FAC d no emprendre cap mesura judicial ha estat encertada, no 
obstant comenta que l’entitat ha posat en marxa un requeriment notarial per reclamar el llibre d’actes, el 
carnet de l’ACPC i les fotocòpies de documents oficials. En Pere- Joan diu que l’entitat té el recolzament d 
la FAC per el que vulguin. 
 
 
4. Aprovació del projecte per a l’any 2010 

El President  dona per acabat el punt  3 i dóna la paraula al vicepresident, Salvador Casals que 
explicarà el projecte per a l’any 2010: 
 

 Document FAC 2010-2011 (radiografia de tots els ateneus federats, a partir de l’estudi de les 
característiques de cadascun) 

 Promoció de subvencions i ajuts per al finançament de les entitats(jornada divulgativa 
sobre les subvencions vigents..) 
o Millorar el servei d’assessorament 
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o Novetat: la FAC ofereix un servei integral de gestió que inclou la tramitació de la 
sol·licitud, el seguiment i la justificació de la subvenció un cop concedida 

 Formació: taller sobre finançament de les entitats. Voluntat de la FAC  de continuar oferint un 
servei de formació amb l’objectiu de contribuir a la millora de la gestió interna de les entitats 
federades. 

 Aconseguir una línia de subvenció específica per a l’activitat ordinària del departament de 
Cultura que garanteixi l’aportació d’una suma fixa segons uns barems que caldria consensuar 
entre la Federació i l’Administració. 

    

 Patrimoni Aconseguir salvaguardar el patrimoni de les entitats i realitzar un estudi acurat de 
cada equipament per a poder valorar posteriorment un acord amb la Generalitat per a la 
creació d’un fons econòmics anomenat Pla Ateneus que doni continuïtat al pla anterior ficant 
una aportació mínima anual 

- Establir un acord amb la SAC perquè la FAC sigui qui gestioni la  línia de subvencions per 
obres tal com es va fer l’any 2008. 

- Vetllar per el Patrimoni de les entitats evitant que siguin engolides per l’administració pública 
com ha passat aquest any amb el Foment de Piera. 

 Models Diversos 
- Oferir un servei d’assessorament en diversos models documentals(projecte, memòries, 

justificacions, certificats,) i penjar-los a la web perquè totes les entitats puguin descarregar-los 
- Creació d’una jornada de formació sobre l’elaboració de projectes i memòries 
- Creació d’una jornada de formació sobre l’elaboració d’actes i conducció de reunions 

 

 Renovació dels serveis amb l’objectiu d’ajustar el que ofereix la FAC i ajustar-los a les seves 
necessitats(jornada se serveis, trobades d’ateneus per categoria, establir convenis amb 
empreses, etc) 
 

 Informatització als ateneus 
- Ajudar a implementar la informatització als ateneus en quant a maquinar i aplicacions a través 

d’un estudi per detectar les necessitats actuals dels ateneus 
- Aconseguir una subvenció per la compra d’ordinadors 
- Disposar d’aplicatius específics per als ateneus: socis, comptabilitat, fotografies. 

 

 Recursos humans 
- Difondre l’acord amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
- Signar acord amb el Departament d’Educació per tal que els ateneus siguin espais on els 

estudiants podran fer pràctiques professionals 
- Establir relacions amb el Departament de treball per aconseguir ajuts/subvencions en la 

contractació de treballadors als ateneus. 
 

 Recerca Històrica 
- Crear un document per conscienciar als ateneus de la importància de recopilar la informació 

històrica, que molts cops està només en la ment d’algunes persones 
- Establir contactes amb el Departament d’universitats i recerca per contractar estudiants 

d’història i periodisme per realitzar les recerques històriques 
- Establir un conveni de col·laboració amb els centres de recerca històrica locals. 

 

 Certificació de Qualitat als ateneus 
- Editar l’estudi elaborat l’any 2009 sobre processos de qualitat. 
- Donar a conèixer el conjunt dels procediments als ateneus. 
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- Crear un programa d’incorporació dels procediments 
-  als ateneus. A mesura que s’incorporessin es rebrien  
- certificacions de bones pràctiques. 
- Establir una jornada anual de difusió del programa,  
- d’experiències realitzades i de lliurament de les certificacions 

 Formació 
Amb l’objectiu d’oferir: Servei de formació continuada específic de la FAC per aconseguir un alt 
nivell de coneixement dels responsables s’emprendran les accions següents: 

- Establir com a destinataris del servei de formació els directius i tècnics professionals dels 
ateneus. 

- Establir convenis de col·laboració amb diferents escoles de formació que garanteixin una 
formació a mida. 

- Establir un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
- Barcelona per oferir una formació específica i de qualitat als tècnics dels ateneus. 

 

 Pla de comunicació 
Amb l’objectiu de  millorar la comunicació entre la FAC i els seus associats i donar a conèixer 
el fet ateneístic a la població per captar nous públics s’emprendran les accions següents: 

- Realització d’un pla de comunicació de la FAC que inclogui dues vessants: la comunicació 
interna (als federats) i que doni a conèixer els ateneus a la població. 

- Realització d’una nova pàgina web amb una intranet que sigui útil als federats 
- Editar un butlletí especial per a directius dels ateneus. 
- Editar, semestralment, la revista “Ateneus” i fer-ne una àmplia difusió, especialment a directius 

d'entitats administracions. 
- Edició trimestral de la “Infofac” com a mitjà d’informació de la FAC als seus federats.  
- Creació d’una oficina de premsa al servei de les entitats federades per difondre els seus actes. 

 Xecat 
Amb l’objectiu de potenciar la Xecat(Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya) i aconseguir que 
la majoria d’ateneus s’hi adhereixin es plantegen aquestes accions o mesures: 

- Fer una jornada de presentació de la XECAT a tots els federats per tal que coneguin aquesta 
nova eina. 

- Aconseguir, durant l’any 2010, 50 adhesions a la xarxa. 
- Fer un seguiment molt exhaustiu dels avantatges que ofereix la XECAT formant part de la 

comissió de seguiment. 
- Editar un document anual, conjuntament amb la SAC, amb els resultats obtinguts i les entitats 

adherides. 
 

 Premis Ateneus 
Amb l’objectiu de potenciar i donar més visibilitat als Premis Ateneus s’emprendran les mesures 
següents: 

- Buscar patrocinadors pels premis ateneus:  comunicació (publicitat gratuïta) i una empresa per 
assumir el cost dels premis.. 

- Incrementar la dotació dels premis ateneus fins als 2.000 €. 
- Aconseguir que els premis ateneus siguin interessants pels mitjans de comunicació i en facin       

una extensa difusió.   

 Fires i Festes 
La FAC vol ser més present a esdeveniments locals(Fires i Festes) on les entitats federades 
hi participin i per això es proposa: 

- Donar suport a les entitats federades en la participació de fires i festes locals. Aquest suport 
consisteix en infraestructura, material de promoció, difusió, etc. 
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- Editar un fulletó informatiu específic amb els recursos per aquests esdeveniments. 
- Establir un conveni de col·laboració amb alguna empresa que dissenyi  muntatges per a fires. 
-  

 Turisme ateneístic 
La Federació vol potenciar les visites culturals al territori on s’incorpori la visita guiada als 
ateneus de la zona i per aquest motiu es preveu: 

- L’edició d’un fulletó de les visites culturals ateneístiques anuals. 
- L’establiment d’un conveni de col·laboració amb alguna empresa o associació de promoció de 

turisme alternatiu 
- La realització d’una sortida trimestral 

 Reconeixement públic i projecció externa 
Per potenciar i fer visible el moviment ateneístic i aconseguir el reconeixement públic per part 
de les administracions la FAC es proposa: 

- Establir un acord amb el departament de Governació per declarar les entitats centenàries com 
entitats d’interès local, amb una placa identificativa i la supressió de l’IBI. 

- Creació d’una campanya de difusió dels avantatges de participar en les activitats dels ateneus.  
- Realització d’entrevistes amb tots els grups parlamentaris per presentar el projecte anual i 

demanar accions que afavoreixin els ateneus. 
- Establir un acord amb el departament d’educació per potenciar que els plans ENTORN puguin 

beneficiar els ateneus. 

 Relacions externes 
La Federació vol intentar ser presents a entitats i espais d decisió clau pels interessos dels 
ateneus i per això preveu: 

- Formar part de la junta directiva de l’ENS de COMUNICACIÓ. 
- Formar part de la junta permanent de l’OBSERVATORI  CATALÀ DEL CIVISME. 
- Formar part del jurat dels premis Cívics de la SAC. 
- Formar part del Consell Català de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV). 

 Gestió interna 
Amb la voluntat de posar al dia diversos aspectes del funcionament intern de la FAC està previst: 

- Contractar els serveis de Suport Associatiu per realitzar una xarxa interna pels ordinadors i 
adquirir un servidor. 

- Posar en marxa el nou programari de gestió d’associats, de tasques, calendari i gestió interna 
de la FAC. 

- Contractar els serveis professionals per posar el dia els aspectes relacionats amb la LOPD. 
- Treballar per aconseguir una seu social amb les condicions necessàries per desenvolupar 

correctament la tasca i poder donar un millor servei als associats. 

 Finançament FAC 
Cal repensar el finançament de la FAC i aconseguir noves vies de finançament per això 
s’emprenen les mesures següents: 

- Augmentar les quotes dels federats. 
- Creació de la oficina de premsa que donarà servei als associats. 
- Potenciació del turisme ateneístic. 
- Organització d’activitats o actes: pla entorn de les entitats, celebracions, organització de cicles, 

etc. 

 Torn obert de paraules 
Cor de Marina de Badalona intervé i felicita la junta per al projecte 2010 i demana ajuda en 
relació a l’SGAE 
Casino del Centre de l’Hospitalet  de Llobregat intervé, per parlar sobre la necessitat d’un 
programa de gestió de socis per a les entitats 
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Centre Cultural El Social de Terrassa intervé per comentar l’absurditat de les justificacions en 
les subvencions 
 

Queda aprovat, per unanimitat, el projecte 2010 que s’adjunta com a annex 3 
 
El President  dona per acabat el punt  4 i dóna la paraula al vicepresident, Salvador Casals que explicarà 
el projecte per a l’any 2010 
 
5. Aprovació del pressupost per a l’any 2010  
Pere- Joan Pujol dóna la paraula a la tresorera Carme Mateu que explica el  Pressupost  de la Federació 
previst per l’any 2010 que ascendeix a 351.500,00 euros. 
 
La tresorera destaca les partides més importants:  
Ingressos:  

 Per prestacions de serveis: 79.550,00 euros 

 Quotes dels socis: 30.000,00 euros 

 Subvencions públiques: 105.500,00 euros 

 Subvencions privades: 92.500,00 euros 
Despeses: 

 Serveis de professionals externs: 141.600,00 euros 

 Servei de professionals liberals: 17.200,00 euros 

 Guardons i premis en metàl·lic dels Premis Ateneus i el Concurs Jove proposa: 20.750,00 euros 

 Sous i salaris:  79.100,00 euros 

 Desplaçaments: 13.580,00 euros 

 Estudi Equipaments: 49.150,00 euros 

 Projecte Brick: 51.900,00 euros 

 Informàtica: 11.580,00 euros 
 

Carme Mateu obra el torn de preguntes 
Intervenen les entitats següents:  
El Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat proposa que l’augment de quotes passi per el pressupost 
de l’entitat i no per el número de socis. 
El Centre Cultural Els Catalanistes proposa retallar altres pressupostos i mantenir la quota com fins ara 
El Casal Catòlic de Sant Andreu comenta que una entitat no pot viure només dels seus socis i que totes 
les entitats haurien d’assumir l’augment de la quota. 
L’Ateneu de Tarragona qüestiona l’augment en un moment de crisi com l’actual 
L’Orfeó Martinenc avala la decisió de la junta i argumenta que el que cal que facin les entitats és aprofitar 
els serveis que s’ofereixen des de la FAC. 
La Societat Cultural, d’esports i esbarjo de Vilafranca del Penedès afirma que només amb l’ús del conveni 
amb Justícia (TBC) l’entitat ja ha cobert el pagament de la quota i a més s’ha estalviat personal. 
Per unanimitat queda aprovat el pressupost 2010 
En Pere- Joan dóna pas a l’últim punt de l’ordre del dia: 
 
6. Torn obert de paraules 
 
 
El Casino de Vilafranca esmena la voluntat de l’entitat de sol·licitar la Creu de Sant Jordi i demana el 
recolzament de la resta d’entitats 
El Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat demana quines són les altes i baixes de la Federació 
Cercle catòlic d Sants agraeix i felicita a la FAC per l’esforç i la feina feta. 
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El president dóna l’assemblea per finalitzada i agraeix, un cop més, l’assistència de les persones que hi ha 
participat, quan són les 12.40 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Pruneda i Serra     Pere-Joan Pujol i Macau  
Secretària       President 
       Vist i plau 
 


