
    

    

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 Patronat de la Passió 
d’Esparreguera (Pg. Francesc Marimon. 83-89 / 08292 Esparreguera), a les 9.30 h. en 1a. convocatòria 
i a les 10.00 h en 2a. convocatòria, amb el següent 
 

ORDRE DE LA REUNIÓ 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 
2. Informació i presentació de la memòria d’activitats de l’any 2015. 
3. Informe de les delegacions territorials. 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015. 
5. Presentació del projecte per a l’any 2016. 
6. Pressupost per a l’any 2016, i aprovació, si s’escau. 
7. Precs i preguntes 

 
Us recordem que per accedir a l’Assemblea, tal i com indiquen els Estatuts de la Federació, és 
imprescindible que presenteu un document acreditatiu1 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 la seu de la Federació d’Ateneus, a partir del 4 
de març, per a totes les associacions federades que vulguin consultar-la. 
 
Per a una millor organització us agrairé que confirmeu la vostra assistència al 93.268.81.30 o bé a 
ateneus@ateneus.cat abans del 9 de març. Esperant veure-us-hi, aprofito l’ocasió per a saludar-vos.  
 

Atentament, 

 
Salvador Casals 
President 
Barcelona, 8 de febrer de 2016 
 
 

 
Article 17:  

1. En les Assemblees Generals Ordinàries es podrà delegar la representació a qualsevol altre associació 
federada, amb el certificat corresponent que facilitarà els serveis administratius de la Federació. En les 
Assemblees Extraordinàries no serà possible delegar la representació. 

2. Pels còmputs de votacions s’hauran de tenir presents els assistents i els representats 

                                                 
1 Us n’adjuntem un model que haurà d’estar segellat per la vostra entitat. 
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NOTA INFORMATIVA 
 

 

DATA 
Dissabte, 12 de març de 2016 
 
LLOC: 
Patronat de la Passió (teatre petit) 
Pg. Francesc Marimon. 83-89  
08292 Esparreguera 
 
HORARIS 
9.15 h: Arribada i esmorzar 

 
10.00 h: Inici de l’assemblea 

 Benvinguda a càrrec dels representants del Patronat de la Passió d’Esparreguera 

 Benvinguda a càrrec de Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. 

 
10.00: Visita cultural (pels acompanyants que no assisteixin a l’assemblea) 
 
14.30 h: Dinar 

 El dinar es farà al restaurant La Múrgula (Camí Ral, 38). 
 

16.30 h: Debat sobre EL III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat 

 El debat es farà a les sales del teatre petit de la Passió 

 Aquest debat és obert a totes les entitats de cultura de la població. (Cal inscripció 
prèvia). 

 
PREUS: 

 Assistents a l’Assemblea: 0,00 € 

 Visita cultural: 8,00 € 

 Dinar: 18,00 € 
 
Cal que confirmeu la vostra assistència al 93.268.81.30 o bé a ateneus@ateneus.cat abans 
del 4 de març, si voleu fer la visita cultural o quedar-vos a dinar.  
També cal que ens confirmeu si assistireu al debat de la tarda. 
 
 

Nota informativa: L’espai de celebració de l’assemblea així com els espais de debat de les sessions de 
la tarda no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Preguem disculpeu les molèsties. 
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