Benvolguts,
Com ja sabeu, el dissabte 7 de març, es va celebrar l‟Assemblea General Ordinària i
Extraordinària de la Federació d‟Ateneus de Catalunya a la seu del Casal Societat La Principal
de Vilafranca del Penedès, ciutat designada capital de la cultura catalana 2015. Després de
l‟assemblea es va celebrar un dinar amb els representants de les entitats assistents.
Posteriorment i a la seu del Casino Unió Comercial, Ramon Arnabat va fer la presentació del
llibre “Ateneus: Cultura i llibertat. Associacionisme a la Catalunya Contemporània” editat per la
Federació d‟Ateneus de Catalunya.
En aquesta assemblea es van aprovar i discutir diversos temes. A continuació destaquem els
temes aprovats:


Es va aprovar la memòria d„activitats de l‟any 2014.

 Es va aprovar l‟estat de comptes de l‟any 2014 amb uns ingressos de 392.749,62 € i unes
despeses de 390.363,26 € que va genera un superàvit de 1.386,36 €


Es va aprovar el projecte per a l‟any 2015.

 Es va aprovar el pressupost per a l‟any 2015 amb una previsió de 379.696,62 € d‟ingressos i
375.664,98 € de despeses.
 Es va aprovar una nova distribució de les quotes dels associats passant de 3 a 5 quotes. A
més a més es va aprovar incloure en el preu de la quota una assegurança per als directius de les
entitats federades:
Fins a 100 socis: 220,00 €
De 101 a 200 socis: 300,00 €
De 201 a 500 socis: 407,00 €
De 501 a 1000 socis: 512,00 €
Més de 1000 socis: 565,00 €
Quota d‟entrada: 200,00 €.
 També es va aprovar, en motiu de la publicació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat.
Associacionisme a la Catalunya Contemporània” una compra de dos exemplars del llibre per
cada ateneu a un preu total de 40,00 €. Aquest import s‟afegirà al rebut del primer semestre
durant el mes de març de 2015.

 Es van fer eleccions a la junta directiva. La nova junta directiva queda formada per les
persones següents:
 Salvador Casals, President. (Societat la Principal. Vilafranca del Penedès)
 Miquel Alsina, (Casino Unió Comercial. Vilafranca del Penedès)
 Serafín Castaño, (Societat Cultural San Jaume. Premià de Dalt)
 Núria Font, (Lluïsos d‟Horta. Barcelona)
 Ricard Julià, (Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià. Barcelona)
 Carlos Pablos, (Centre Moral de Gràcia. Barcelona)
 Anna Pruneda, (Círcol Catòlic. Badalona)
 Fèlix Puig, (Ateneu de Cultura Popular, L‟Hospitalet de Llobregat)
 També es va procedir a una modificació dels estatuts de l‟entitat. El redactat modificat us el
farem arribar un cop estigui aprovat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Per a qualsevol informació o aclariment ho podeu fer per correu electrònic ateneus@ateneus.cat
o al telèfon 93.268.81.30.
Atentament,

Jordi Casassas i Pons
Gerent
Barcelona, 10 de març de 2015

