
    

    

Benvolguts, 
 
Com ja sabeu, el dissabte 4 de maig, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya a la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. En aquesta 
assemblea es van aprovar i discutir diversos temes. A continuació destaquem els temes aprovats: 

 Es va aprovar l’acta de l’assemblea anterior. 

 Es va presentar la memòria d’activitats de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 Es va aprovar l’estat de comptes de l’any 2018 amb uns ingressos de 521.242,65 € i unes 
despeses de 512.905,39 € que va generar un resultat positiu de 8.337,26 €.  

 Es aprovar crear una comissió i facultar a la junta directiva per preparar tota la documentació 
necessària per crear la Fundació Ateneus de Catalunya 

 Es va aprovar el projecte per a l’any 2019. 

 Es va aprovar el pressupost per a l’any 2019 amb una previsió de 567.550,00 € d’ingressos i 
563.295,00 € de despeses,  

 Es va aprovar les quotes d’associat per a l’any 2019 i es renova l’assegurança per als directius 
de les entitats federades: 

 Fins a 100 socis: 267,00 € 
 De 101 a 200 socis: 349,00 € 
 De 201 a 500 socis: 458,00 € 
 De 501 a 1000 socis: 567,00 € 
 Més de 1000 socis: 620,00 € 
 Quota d’entrada: 200,00 €. 

 Es va procedir a l’elecció de la junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya que 
queda composta per les següents persones: 
President:  Pep Morella Murcia 
Membres de la junta directiva:  Carme Artigas Ojeda 
 Emma Escolano i Juanola 
 Marcel Esteve Robert 
 Josep Maria Ferran Torrent 
 Pilar Firmas Muray 
 Oriol Hosta i Rovira 
 Ricard Julià Capdevila 
 Carlos Pablos Salinas 
 Esteve Torrent Fontbona 
 
Per a qualsevol informació o aclariment ho podeu fer per correu electrònic ateneus@ateneus.cat o al 
telèfon 93.268.81.30. També podeu consultar la informació al web www.ateneus.cat 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Casassas i Pons 
Gerent 
Barcelona,  6 de maig de 2019 
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