Assemblea general ordinària
de socis i sòcies
de l’Ateneu Santfeliuenc
16 juny de 2021

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 19:08
hores del 16 de juny de 2021.
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general ordinària anterior,
de 28 d’octubre de 2020.
2. Informe de gestió.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l’informe econòmic 2020.
4. Qüestions diverses. Precs i preguntes.
Hi assisteixen:
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Sussagna Artigas Urbano
Antoni Onieva Castelló
Lluís Valls Molina
Carme Abella Ezquerra
M. Antònia Bigas Fisas
Laura Montoy Núñez
Xavier Ortega Roy
Magí Boronat i Francesch (delega vot a Antoni Onieva)
M. Antònia Maurel (delega el vot a Lluís Valls)
Joaquim Sans Álvarez
M. Teresa Saladrigas Camps
Mabel Ibáñez Urdax
Oriol Valls Maurel
Salvador Montoy Estrada
Jose Miguel Ardanuy

La Presidenta dona la benvinguda als socis i sòcies i els 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 anterior, de 28
d’octubre de 2020.
Es fa un resum de l’acta de l’assemblea anterior i es demana la votació. S’aprova
l’acta de l’Assemblea del 28 d’octubre de 2020 per unanimitat.
2. Informe de gestió.
La presidenta fa un resum de les activitats desenvolupades l’any 2020 i exposa
Sussagna el projecte de 2021.
Sobre la celebració del 140è aniversari de l’entitat, la presidenta comenta que cal
reforçar-ho i celebrar-ho. Explica que s’han planificat les activitats cap a finals d’any

pel tema de la pandèmia. L’acte central serà la projecció d’un documental i una gala
amb els socis per trobar-nos perquè el veritable valor de l’entitat és la gent. Es farà
arribar un calendari amb les activitats del 140è.
Les seccions de l’Ateneu
La presidenta fa un resum de les activitats realitzades per les seccions de l’Ateneu,
acompanyat de la projecció d’una presentació amb les dades més rellevants.
L’any 2020 vem anul·lar 73 activitats, però en vam fer 33 presencials i 13 en línia.
El Cor de l’Ateneu va anul·lar els assajos el 2020 per ser grup de risc però han repres
a l’abril i ja tenen concerts programats. Han passat a assajar els matins. Directora
Albada Blay.
La Coral Crescendo va guanyant en qualitat. 21 cantaires i dirigida per Isabel
Mantecón.
El Cor 685 és el cor jove que ho fan molt bé amb la direcció de la Marta Carretón. Han
fet assajos en línia i han difós un tema en línia.
La Coral Tic Tac compta amb 7 cantaires menors de 9 anys i està dirigida per l’Albada
Blay.
Una de les activitats previstes del 140è és un concert amb totes les corals.
El Cicle Coral va realitzar 3 concerts el 2020 i està previst que reprengui els 4
habituals el 2021.
ContraBaix Big Band ha hagut d’anul·lar els assajos l’any 2021 a causa de la
pandemia.
ContraBaix és el buc insignia de les activitats musicals de l’Ateneu. Programem a Sant
Feliu i a fora de Sant Feliu. S’han fet 13 concert el 2020 i hi ha 21 de previstos per
2021.
Dones amb Veu ha hagut d’anul·lar la majoria d’activitats de 2020 però en té previstes
9 per 2021, entre les quals, la celebració del seu 9è aniversari.
Fotografs de l’Ateneu també ha anul·lat la majoria d’activitats l’any 2020 i per 2021 en
té previstes 5 entre les que iniciarà un cicle de xerrades fotogràfiques destacable.
L’USLA és una secció que fa una feina molt important i li dona a l’Ateneu molt de sentit
en relació als origens de l’entitat i tracta temes molt rellevants. L’any 2020 ha realitzat
14 activitats i n’ha anul·lat 18 i per 2021 hi ha previstes 24 activitats, entre les quals,
algunes en línia.
El Bar de l’Ateneu és la porta d’entrada per molta gent a l’entitat i el volem potenciar i
recolzar. Enguany ens han presentat un projecte derivat de la pandèmia per potenciar
l’activitat a l’aire lliure. Sort han tingut del pati durant la pandèmia cosa que els ha fet
pensar en obrir-lo tot l’any. L’entitat també ha pogut oferir concerts a l’aire lliure al pati
amb la col·laboració del Bar.
El projecte de la nova terrassa al pati de l’Ateneu preveu adequar la pista amb un
tancament de vidre que es pot obrir i tancar. Es tracta de guanyar espai exterior.

S’arreglaran els accessos i es reformaran els lavabos. L’Ateneu farà una inversió
econòmica.
Altres activitats
Programem espectacles amb la Xarca de Teatres d’Ateneus de Catalunya XTAC de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
També amb la FAC, participem en el projecte Amen Sam per donar visibilitat al Poble
Gitano i farem una exposició, una xerrada i un concert de rumba.
Amb col·laboració amb l’Ajuntament vam fer una xerrada sobre feminismes que va ser
molt exitosa i interessant.
El casal Som Colles no s’ha pogut fer enguany perquè l’entitat organitzadora no tenia
disponibilitat. El 2022 ho tornarem a intentar amb aquesta o una altra entitat.
La Diada la celebrem cada any amb un concert.
Socis i sòcies
Hi ha molta gent al voltant de l’Ateneu. Cal treballar el sentit de pertinença per millorar
la involucració dels socis i sòcies.
Comptem actualment amb 513 socis i sòcies i unes 163 persones involucrades en
l’organització de les activitats. Més de 5.000 persones gaudeixen de les activitats de
l'Ateneu.
AECIP Ateneu, espai de cultura i participació
Ja no és un conveni i serà una subvenció fins que l’Ajuntament activi el projecte de
gestió col·laborativa. De moment no tenim notícies i anem rebent la subvenció anual
amb el mateix import del conveni i nosaltres seguim treballant en el projecte.
Actualment, formen part del projecte 19 eespais cedits a 24 entitats que en total són 44
grups. Des de l’Ateneu oferim serveis d’assessorament, disseny i difusió, gestió
d’espais, còpies, recepció de correu, entre d’altres a les entitats acollides.
La presidenta comenta que impressiona veure la quantitat d’entitats que formen part
de l’AECIP. La cultura popular de Sant Feliu està aquí, viu a l’Ateneu. El projecte
AECIP és molt important.
Abans de seguir agraeix al personal la tasca que fa.
Tallers
Aquest any s’han ofert molts però la pandèmia no ha donat opció. S’ha fet el que s’ha
pogut, amb algunes classes online i això s’ha notat econòmicament.
Comunicació
Comuniquem moltíssim. Fem un esforç molt gran. No paper, molt car.
Web, Mailing, Cartells, Altaveu Vinil, Premsa local i comarcal
Instagram 1.335 persones seguidores. Facebook 1.405 persones seguidores
Twitter 1.864 persones seguidores. Youtube 128 persones subscrites

3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l’informe econòmic 2020
Lluís Valls, tresorer de la Junta de l’Ateneu, fa la presentació d’aquest apartat. En
pantalla es mostren les dades de manera resumida i en paper s’ha entregat als
assistents una versió més extensa.
Les quotes dels socis/es es mantenen. En canvi hi ha una davallada important en
quotes de les seccions i tallers per la pandèmia que representa uns 8.000 euros
menys.
Les subvencions per part de l’Ajuntament s’han reduït uns 10.000 €, que en part han
quedat compensats per la subvenció de la Generalitat per Covid de 8 mil.
Els lloguers són una partida afectada també. El 2019 vam percebre 65mil euros i el
2020 han estat 52000 motivat per la normativa de lloguers de la Covid. No hem pogut
cobrar el 100%. És una quantitat important per l’Ateneu.
Finalment hem ingressat un 10% menys del pressupostat.
En despeses hi ha hagut una desviació sobre el pressupost d’un 20 mil euros.
S’han reduït les despeses per que s’han reduït part de les activitats.
Hem gastat una mica menys en subministres (- 1.400,-€)
Sous i salaris
L’any passat vam acomiadar l’administrativa, la Carme, i a conseqüència de la
indemnització tenim una desviació d’uns 8 mil euros en contra. Ara ja tenim una part
amortitzada i de cara a aquest any anirà millor.
L’any 2020 vam amortitzar molt i els interessos continuen baixant.
El tancament de -2346 euros és relativament bo tenint en compte la situació de
pandèmia. Estic molt satisfet.
S’obre un torn de pregutes:
Pregunta Joaquim Sans “Què vol dir Subv. De Capital?”
Lluis explica que vam rebre una subvenció el 2015 per obres i com la despesa es
prorrateja, l’ingrés també. No la informo al pressupost perquè no és realment un
ingrés, és una operació comptable.
J.S. Per l’endeutament que tenim els interessos són molt baixos.
Estem pagant un 4% i ens queden uns 8 anys per amortitzar. De la quota que paguem,
una part molt petita són interessos. A finals de l’any passat es va deixar de pagar un
crédit de 30 mil euros que és el que es va utilitzar per fer les obres.
Salvador Montoy pregunta què vol dir «actuacions ContraBaix»
Sussagna explica que son les despeses de caixets i producció i els ingressos venen
per taquilla i subvencions.
S. M. es disculpa perquè s’ha confos amb la Big Band.

Lluís Valls explica que en el balanç, l’actiu s’ha reduït molt en amortitzacions i el passiu
s’han reduït els deutes.
Aquest any s’ha demanat un credit de 10 mil euros per pagar l’streaming i demanarem
un nou crédit per la reforma del pati que es compensarà amb l’increment de lloguer. Es
renovarà el contracte a finals d’anys i amb la renovació s’actualitzarà el preu. A partir
del juliol cobrarem ja el 100% del lloguer que fins ara no estem cobrant aplicant la
normativa de la generalitat amb relació al Covid. No sabem si és del tot correcte per
que la norma parla d’interiors, però ho hem aplicat igual. Portem un any fent
interpretacions de la normativa Covid.
Joaquim Sans demana pels pressupostos i se li explica que es van aprovar a l’octubre.
Se li deixa la copia de l’acta per revisar.
Esperem que cap al novembre puguem fer la nova assemblea presentant el
pressupost de 2022.
Salvador Montoy diu que hi ha molta gent que participa a l’Ateneu i molts pocs socis
en relació.
Sussagna explica que una cosa és l’impacte en públics de l’activitat i una altra els
socis. Des de fa un any tothom que fa alguna activitat a l’Ateneu s’han de fer socis.
Mabel explica que és un problema generalitzat el de la baixa participació.
Sussagna diu que estem vivint temps molt moderns amb estructures antigues i per
això molta gent considera que no és important.
Mabel diu que la participació indirecta també és molt important.
Es demana el vots dels comptes de 2020 i s’aproven per unanimitat.

Sussagna comenta que per la tardor volem fer unes jornades culturals per trobar
sinèrgies amb les entitats. Les entitats ens hem de repensar i fer-ho juntes i aprendre a
col·laborar. Almenys farem un intent per anar en aquest camí.
Es genera un debat sobre la participació. La gent ha d’aprendre que no s’ha d’acostar
a les entitats per un interès concret sinó pel valor del producte cultural que es genera.
Cal empoderar la gent perquè fem les coses junts.

A les 20.18 h es dona per finalitzada l’assemblea.

Carme Abella Ezquerra
Secretària

Sussagna Artigas U
Presidenta

ATENEU SANTFELIUENC

ASSEMBLEA
16 de juny de 2021

AVÍS!
Aquesta assemblea està sent enregistrada en vídeo per al fons documental de l'entitat.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea
de 28 d’octubre de 2020.
2. Presentació de l’informe de gestió.
3. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2020.
4. Qüestions diverses. Precs i preguntes.

1
APROVACIÓ, SI S'ESCAU,
DE L'ACTA DE L’ASSEMBLEA
DE 28 D’OCTUBRE DE 2020

2
PRESENTACIÓ DE
L'INFORME DE GESTIÓ

MEMÒRIA 2020
I PROJECTE 2021

LES SECCIONS
DE L'ATENEU
CANT CORAL I MÚSICA
DIVULGACIÓ CULTURAL
FOTOGRAFIA · ARTS
POESIA · LITERATURA · FILOSOFIA
DRETS HUMANS · MEMÒRIA HISTÒRICA

COR DE L'ATENEU
Direcció: Albada Blay

15

Cantaires

6

Activitats anul·lades
l'any 2020

!

Represa dels assajos
a l'abril de 2021

3

Concerts previstos per 2021

CORAL CRESCENDO
Direcció: Isabel Mantecón

21

Cantaires

6

Activitats anul·lades
l'any 2020
"Luci Care" en línia
"Nadales" presencial

!

Assajos en línia. Represa
dels assajos presencials
a l'abril de 2021

4

Concerts previstos per 2021

COR 685
Direcció: Marta Carretón

(i Carla González durant baixa maternal)

19

Cantaires

6

Activitats anul·lades
l'any 2020
"Reis Mags" presencial
"Big Yellow Taxi" en línia

!

Assajos en línia. Represa
dels assajos presencials
a l'abril de 2021

2

Concerts previstos per 2021

CORAL TIC TAC
Direcció: Albada Blay

7

Cantaires

3

Activitats anul·lades
l'any 2020
"Reis Mags" presencial
"Nadales" en línia

!

Represa dels assajos
presencials
al març de 2021

2

Concerts previstos per 2021

CICLE CORAL
2020

3

Concerts realitzats

2021

4

Concerts previstos

CONTRABAIX BIG BAND
Direcció: Vicens Martín

2020
3

Concerts realitzats

2021

!

Assajos anul·lats.
Previsió de campus d'estiu.

3

Concerts previstos.

CONTRABAIX
2020

13

Concerts realitzats

7 Sant Feliu
2 Gavà
4 Castelldefels

2021

21
10
3
3
3
2

Concerts previstos
Sant Feliu
Castelldefels
Sant Andreu de la Barca
La Palma de Cervelló
Molins de Rei

DONES AMB VEU
2020
5

Activitats anul·lades

1

Activitat en línia

2021
9

Activitats previstes

!

Exposició 8è aniversari

FOTÒGRAFS
2020
3

Activitats realitzades

20 Activitats anul·lades
2021
5

Activitats previstes

USLA
2020
14

Activitats realitzades

18

Activitats anul·lades

2021
24 Activitats previstes
Diverses activitats en línia

BAR DE L'ATENEU
Col·laboració concerts al pati
Renovació contracte
Nova terrassa

BAR DE L'ATENEU

ALTRES
ACTIVITATS

FEMINISMES
DECOLONIALS
Xerrada debat

ESPECTACLES
XTAC
2021 teatre i comèdia
2022 òpera

PROJECTE
AMEN SAM
Projecte FAC i FAGiC
Diverses activitats finals 2021

SOM COLLES

Èxit edició 2020
No s'ha pogut fer el 2021

CELEBRACIÓ
DE LA DIADA

Col·laboració amb Òmnium

PARTICIPANTS,
USUARIS I PÚBLIC
513 socis i sòcies
(JUNY 2021)

163 persones involucrades
+ de 5.000 persones
gaudeixen de les
activitats de l'Ateneu

EVOLUCIÓ SOCIS I SÒCIES
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AECIP

ATENEU, ESPAI
DE CULTURA I
PARTICIPACIÓ
19

ESPAIS

24

ENTITATS

44

GRUPS

SERVEIS:
ASSESSORAMENT,
COPIES, CORREU,
ESPAIS, DISSENY...

TALLERS

TALLERS A
L'ATENEU
OFERTA CURS 2021-22
FORMACIÓ ARTÍSTICA
Art: dibuix i pintura · Fot ogra fi a
Teatre · Dansa
FORMACIÓ MUSICAL
Piano · Guitarra · Baix elèctric i
contrabaix · Combos · Vi olí
Bateria · Acordió
Música amb infants
Llenguatge musical en fa míli a
Llenguatge musical per a i nfa nts
TALLERS SALUDABLES
Ioga · Microgimnàstica · Pi la tes
Pre-part en forma
Mamis en forma
Hipopressius
Llengua de signes

COMUNICACIÓ
WEB
MAILING
CARTELLS
ALTAVEU VINIL
PREMSA LOCAL I COMARCAL

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

1.335

1.405

1.864

128

persones seguidores persones seguidores persones seguidores

persones subscrites

3
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS
COMPTES ANUALS DE 2020

RESULTAT 2020
INGRESSOS

217.887,76 €

DESPESES

-220.234,00 €

RESULTAT

-2.346,24 €

INGRESSOS
Vendes/Serveis
11.1%
Lloguers
24.2%
Quotes
13.4%

Subvencions/Donatius
51.3%

DESPESES
Compres
1.8%

Actuacions
12.8%
Lloguers/Manteniments
3.6%

Sous i SS
40.6%
Serveis prof. /Mestres
11.7%

Submin./Asseg./Altres
7.3%

Indemnització
6.8%

Tributs
4.4%

Interesos/Amortitzacions
11%

4
QÜESTIONS DIVERSES.
PRECS I PREGUNTES.

GRÀCIES
Ateneu Santfeliuenc

