
    

    

Benvolguts, 
 
D’acord amb els articles 13 i 14 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de 
la Federació d’Ateneus de Catalunya, que tindrà lloc a la seu del Foment Cultural i Artístic de Sant Joan Despí 
(carrer Major, 54 / 08974 Sant Joan Despí), el dissabte 28 de març de 2020 a les 10.00 hores, en 1a. 
convocatòria, i a les 10.30 hores, en 2a. convocatòria, amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
2. Informe del president i presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2019 
3. Informe de les delegacions territorials 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019 
5. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2020 
6. Proposta de creació de la fundació 
7. Pressupost per a l’any 2020, i aprovació, si s’escau 
8. Precs i preguntes 

 
Un cop acabada l’assemblea de socis OPCIONS – consum responsable explicarà als assistents els avantatges i 
serveis que ofereix a les entitats federades. 
 
Us recordem que per accedir a l’Assemblea, tal i com indiquen els Estatuts de la Federació, és imprescindible que 
presenteu un document acreditatiu que us certifiqui com a representants de l’entitat, la qual ha d’estar al corrent 
del pagament de la quota, així com el vostre DNI.  
 
Finalment, i tal i com indiquen els Estatuts, l’acta de la darrera Assemblea i tota la documentació vinculada a 
l’Assemblea d’enguany, estarà disponible a l’àrea d’entitats del web ateneus.cat a partir del 13 de març de 2020, 
per a totes les associacions federades que vulguin consultar-la. 
 
Per a una millor organització us agrairé que confirmeu la vostra assistència al formulari que trobareu al web del 21 
de març. Esperant veure-us-hi, aprofito l’ocasió per a saludar-vos,  
 

Atentament, 
 
 

 
 
Pep Morella 
President 
Barcelona, 19 de febrer de 2020 
 

ATENCIÓ 
A l’acabar l’assemblea es farà un dinar al restaurant del Foment Cultural. El preu del tiquet és de 18.00 €. 
Aquells que us vulgueu quedar al dinar cal que ens ho comuniqueu (ateneus@ateneus.cat) i feu l’ingrés al 
compte ES59 2100 0835 1202 0036 4124 
La data límit és el 21 de març. 
Us informem que pel matí es farà una visita cultural pels acompanyants. 


