Assemblea general ordinària
de socis i sòcies
de l’Ateneu Santfeliuenc
2 de març de 2022

A Sant Feliu de Llobregat i sota la presidència de Sussagna Artigas Urbano, s’inicia l’Assemblea
General Ordinària de socis i sòcies de l’Ateneu Santfeliuenc, a les 19 hores del 2 de març de
2022.
Ordre del dia de l’assemblea:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general ordinària de 16 de juny de 2021.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2022.
3. Informacions de junta.
4. Nou projecte de participació. Presentació i debat.
5. Precs i preguntes.
Hi assisteixen 17 socis i sòcies i 2 sòcies deleguen el seu vot.

La Presidenta dona la benvinguda als socis i sòcies i agraeix la seva assistència. Adverteix que
s’està enregistrant en vídeo la reunió per al fons documental de l’entitat i que si algú te algun
inconvenient ho digui. Tothom hi està d’acord.
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general ordinària de 16 de juny de 2021.
L’acta de l’assemblea anterior ha estat entregada a les persones assistents. Es demana si l’han
pogut llegir en el temps d’espera i es demana la votació.
S’aprova l’acta de l’Assemblea del 16 de juny de 2021 per unanimitat.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2022.
El tresorer fa la presentació del pressupost per l’any en curs.
Es presenta un pressupost menys agosarat que l’anterior, més conservador.
El resultat és 0 que és l’ideal per una entitat sense ànim de lucre.
Del pressupost abreviat projectat a la pantalla fa una comparativa de percentatges.
A nivell d’ingressos, comparat amb el tancament de 2020, tenim un increment en lloguers i un
decrement en subvencions. Els ingressos estables no varien gaire.
A nivell de despeses hi ha un decrement de sous i salaris en un 5% aproximadament i el cicle
ContraBaix té un augment de la despesa per les actuacions.
En el pressupost detallat de 2022 veiem que
- La primera partida, d’ingressos per prestacions de serveis són els concerts de
ContraBaix a la comarca. Hi ha un decrement conservador previst per 2022.
- A la partida de seccions, com la Big Band ha hagut de parar els assajos també hi ha un
decrement.
- Les quotes de socis i sòcies augmenten perquè hem aplicat la norma de que totes les
persones que facin activitats a l’Ateneu han de ser sòcies.
- A nivell de subvencions hem tingut 2 anys que han anat força bé perquè hi han hagut per
la Covid i alguna nova. El 2022 hem demanat una subvenció per modernitzar l’equip de
so de la sala d’actes, si la reben ho farem i si no, no. Aquesta no està contemplada al
pressupost. També una subvenció ocupacional per contractar personal sense cost. Són
contractes de 12 mesos.
- Els lloguers contemplen un increment per l’actualització dels contractes de lloguers
actuals (bar i jutjats).
DESPESES
- L’any 2022 està sent un any molt viu i això implica noves compres de materials i fa pujar
la partida de compres.

-

Les actuacions de ContraBaix tenen un pressupost moderat, d’uns 13 mil euros a Sant
Feliu i la resta a la comarca, uns 15 mil.
Els tallers tornen a la normalitat i el pressupost reflexa l’increment.
Els serveis tècnics i web incrementa força per la partida de taller que està regularitzada
aquí amb professionals.
Les direccions (mestres seccions) decreix per la falta de la formació de la ContraBaix Big
Band.
La partida de publicitat també es normalitza per l’increment de l’activitat.
Subministres augmenta per la despesa de llum bàsicament.
Altres serveis també augmenta pel mateix, per augment d’activitats i la contractació de
ponents per conferències, etc.
La resta de partides queden similars a anys anteriors.

S’obre torn de paraula.
Un soci pregunta perquè no es reflexa la despesa d’hipoteques. Demana que li fem arribar el
balanç de 2020.
Es demana votació al pressupost. S’aprova per unanimitat.
3. Informacions de junta.
La presidenta reprèn la paraula.
Informa que volem programar una exposició sobre l’expoli als ateneus de la Federació d’Ateneus
de Catalunya (FAC) i una conferència paral·lela.
Explica l’augment de persones associades per la decisió de junta de fer que totes les persones
que facin activitats a l’Ateneu, inclosos els tallers, es facin sòcies. Amb això, el 2021 vam arribar
a 731 socis i sòcies.
El tresorer apunta que per aquesta nova norma, s’ha deixat aparcat l’increment de quota i
continua sent de 25 € anuals per a persones adultes i 10 € per a infants.
De cara l’any 2023 si es plantejarà l’increment.
La quota es domicilia a principis d’any i això ajuda a suportar problemes de tresoreria.
La presidenta continua explicant les gràfiques de socis i sòcies: hi ha majoria de sòcies dones,
d’entre 35 i 35 anys i la majoria de persones associades són dels barris Centre i Roses
Castellbell, tot i que tenim representació a tota la ciutat i un % a fora de Sant Feliu.
Respecte les activitats, anem creixent. Venim d’un any de pandèmia i l’activitat va en augment.
Recomana el concert de presentació de l’orgue Jaume Serna, organitzat per la Coral Crescendo
el 12 de març a la Catedral de Sant Feliu.
Les seccions estan molt actives i cada vegada fan projectes amb més qualitat. La secció de foto,
per exemple, destaca per les activitats que està oferint.
Dones amb Veu deixa de ser secció de l’Ateneu. Els agraïm la bona tasca que han fet. Una
component del grup seguirà generant activitats al voltant de la poesia i la dansa.
Els tallers també han crescut molt. D’una oferta de 27 tallers hi ha en marxa 24. Hi participen 327
persones als tallers.
Respecte el personal també hi ha novetats. El tècnic està en procés de jubilació parcial i s’està
fent el relleu des de setembre amb un nou tècnic d’activitats. D’altra banda, s’ha obert un procés
de contractació per un lloc de treball de consergeria dins del programa d’inserció de la
Generalitat. També es vol reemprendre les col·laboracions amb Justícia amb el programa de
serveis a la comunitat. És un servei que com a entitat és molt positiu. A més, també mes mirarà
de formar part de programes ocupacionals de pràctiques o contractes de garantia juvenil.
Les inversions per 2022:
- Bar. Sala tancada al pati. Rampa d’entrada. Lavabos del pati.
- Canvi de finestres de la primera planta. (sales 1, 2 i 3)
Lluís apunta que avui venç la pòlissa de crèdit de 25 mil € i no s’ha demanat renovació, però per
aquestes inversions si que es demanarà un crèdit a 5 anys.

4. Nou projecte de participació. Presentació i debat.
La presidenta explica que cal incentivar la participació dels socis i sòcies. S’està treballant per fer
accions que afavoreixin la participació. Per exemple, un nou butlletí electrònic exclusiu per a
sòcies i socis per explicar què està passant i per fer preguntes a les persones associades. S’està
pensant diverses accions de les quals ja s’anirà informant. Treballem també per fer créixer també
el sentiment de pertinença.
D’altra banda, cal renovar el projecte estratègic i mirar on vol anar l’Ateneu. La manera de fer-ho
serà treballant uns eixos, creant un punt de partida, i ho farem arribar a les persones sòcies
perquè doneu la vostra opinió i entre totes creem comissions de treball i debatre què volem per
poder presentar un projecte d’objectius estratègics 2023-2030 a l’assemblea de juny.
5. Precs i preguntes.
Un soci demana en quin estat està el projecte AECIP.
La presidenta explica que el conveni es va convertir en subvenció per noves legislacions. El
conveni era vigent fins 2024 i ara tenim una subvenció nominativa i esperem que segueixi així
fins el 2024 com a mínim. L’Ajuntament vol seguir amb una fórmula anomenada “gestió
col·laborativa” amb un concurs per optar a la gestió. Però veiem que aquest sistema té sentit en
equipaments públics, i nosaltres som una entitat privada. Haurem de veure com es soluciona.
L’Ajuntament ens diu que la voluntat és continuar amb el projecte.
El president d’honor de l’Ateneu felicita aquesta junta perquè quan van entrar el projecte estava
en hores baixes i han fet un gran treball i ha rellançat l’Ateneu.

A les 20.15 h es dona per finalitzada l’assemblea.

ATENEU SANTFELIUENC

ASSEMBLEA
2 de març de 2022

AVÍS!
Aquesta assemblea està sent enregistrada en vídeo per al fons documental de l'entitat.
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1. Aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea
de 16 de juny de 2021.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2022.
3. Informacions de junta.
4. Nou projecte de participació. Presentació i debat.
5. Precs i preguntes.
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