
 
 

 

 

Assemblea ordinària de socis i sòcies 

de l’Ateneu Santfeliuenc 

 

11 de desembre de 2019 

  



 
A Sant Feliu de Llobregat i sota la presidència de Sussagna Artigas Urbano, s’inicia l’Assemblea de socis i 

sòcies de l’Ateneu Santfeliuenc, a les 19:12 hores de l’11 de desembre de 2019. 

 

Ordre del dia:  

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general ordinària de 23 de maig de 2019. 

2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2020. 

3. Informe de gestió. 

4. Precs i preguntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Dotze socis i sòcies assisteixen a l’Assemblea: 

 
1. Sussagna Artigas 

2. Antoni Onieva 

3. Lluís Valls 

4. Carme Abella 

5. M. Antònia Bigas 

6. Ferran Prats Lladó 

7. Ángel Merino 

8. Josep Ruiz 

9. Xavier Ortega 

10. Laura Montoy 

11. Genaro Martínez Cabrito 

12. Núria Martínez Miró 

13. Ismael García Fernández 

14. Ramon Castells 

15. Sara Balboa 

16. Salvador Montoy 

 
  



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 algún inconvenient ho 

digui. Tothom hi està d’acord. 

 

1. Aprovació, si s'escau, Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea 

general ordinària de 23 de maig de 2019. 

 

Sussagna Artigas fa un resum de l'assemblea anterior i s’ofereix l’acta impresa als assistents. Es demana 

votació. S’aprova per unanimitat. 

 

2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2020. 

 
Lluís Valls, tresorer, pren la paraula per presentar el pressupost de l’any vinent. 

 

El pressupost de 2020 és molt continuista, no hi ha grans canvis. En la documentació entregada els 

assistents poden veure que les partides de pressupostos 2019 i 2020 i tancament 2018 són similars. 

 

El 2019 hi havia previstes unes grans despeses de manteniment i reparacions que no han fet falta fer 

finalment. 

 

El tancament de 2019 respecte les subvencions és el que s'ha plasmat al pressupost de 2020 tot i que 

encara no sabem si tindrem exactament les mateixes subvencions. 

 

La partida de transports ha quedat a zero perquè ja no es fan sortides pagades per l’entitat, ho pagaven 

els assistents i els ingressos es comptaven com a donatius i ara aquesta partida, donatius, s'ha reduït 

també. 

 

La partida d’ingressos per subvencions de capital queda buida perquè ve d'una subvenció per una 

reparació de la teulada. 

 

A la despesa de sous i salaris es preveu l'augment per conveni. 

 

A nivell de despeses, respecte els subministraments comentar que hem canviat de companyia 

d'electricitat que ens promet un estalvi d'uns 500€ l'any i a mig termini es vol estudiar posar plaques 

fotovoltaiques. 

 

El 2019 hi ha hagut problemes de filtracions i goteres i una altra inversió necessària a llarg termini seria 

fer un canvi de finestres i tancaments. També el canvi o renovació dels serveis del primer pis. 

 

Lluís comenta els % d'ingressos destacant que gairebé la meitat són ingressos per subvencions. 

 

 

Prestacions de 
serveis / Venda 

d'entrades
10%

Quotes socis i 
Seccions / Tallers

15%

Subvencions / 
Donatius i altres 

ingressos.
48%

Lloguers
27%



 

 

També comenta els % despeses i la despesa més gran son RRHH. Un dels propòsits era que els RRHH 

no depenguessin de les subvencions i ja s'està complint. 

 

 

 

La presidenta reconeix la bona feina del tresorer. 

 

Es demana si algú té algún dubte o pregunta i es vota el pressupost per 2020. 

S'aprova el pressupost per unanimitat 

 

3. Informe de gestió. 
 

La presidenta repren la paraula per fer un resum del que ha estat l’any 2019. 

 

Actualment som 466 socis i sòcies 

 

La principal subvenció que rep l’Ateneu és l'AECIP i estem en converses amb l'Ajuntament, que està 

desenvolupant un projecte d'equipaments sota gestió col·laborativa, però tenim dubtes de com funcionarà 

perquè nosaltres no sóm un equipament públic sino privat. 

Al marge de la confiança que tenim en que no eliminaran el projecte, perque mai ho han insinuat, no tenim 

cap garantia, així que hem de pensar anualment els projectes perquè no tenim un llarg termini assegurat, 

sobretot en els temes que afecten l'ingrés per AECIP. 

L'Ateneu confia en el projecte AECIP i el vol renovar i fer créixer, tot i que és difícil, volem donar aquest 

servei i millorar-lo en tot el possible. És un tema que ens preocupa perquè ara no tenim una tranquil·litat a 

anys vista. Ara serà un màxim de 4 anys segons la Llei de contractació. Anirem informant de tot el procés. 

 

Lluís comenta que fa poc vam tenir una reunió amb l'Ajuntament i ens van dir que el 2020 quedaria tot 

igual, però no ens van dir res de la resta d'anys (el conveni AECIP estava signat fins el 2024) perquè ni 

ells mateixos sembla que ho tinguin clar. Sant Feliu és pioner en el projecte de gestió col·laborativa i per 

això no sabem com funcionarà i dona inquietuds. 

 

Àngel Merino aporta que hi ha un tema important a tenir en compte que és que l'AECIP es va gestar com 

un servei públic format per entitats. La forma de fer-ho va ser per conveni perquè es creava un teixit 

social. El problema de fons és que el sistema de subvencions ha estat un fons mal justificat a 

l'administració pública i això fa que es qüestioni i es replantegi, per culpa dels abusos. Per això ara es 

busquen noves fórmules. La part positiva és que és un bon moment per exigir més participació i que es 

converteixi en un dret social de les entitats. 

 

Compres 
aprovisionament

s
-2%

Actuacions 
CONTRABAIX i 

Seccions / 
Tallers
-14% Arrendaments i 

canons
-1%

Reparacions i 
conservacions

-2%

Serveis
-24%

Subministres
-4%Tributs

-5%

Sous i salaris / 
Seguritat Social

-40%

Interessos 
deutes

-2%

Amort. Immob. 
material

-8%



Sussagna comenta que des de l'Ateneu volem fomentar la transparència i el bon ús del diner públic i 

confiem en que qualsevol nou plantejament sigui abordable i que funcioni bé, tot i no tenir seguretat 

temporal. 

 

Merino anima a arribar a un acord col·lectiu amb més entitats. 

Artigas comenta que encara no s'ha fet, però s'haurà de parlar amb totes les entitats per informar-les, com 

a mínim i potser replantejar el projecte AECIP. 

 

La presidenta continua explicant l'any 2019 dient que les seccions són molt actives i que es tancarà l'any 

amb més de 100 activitats realitzades. A més de les seccions, des de la Junta també s'han impulsat 

algunes activitats. 

 

Per 2020 la Junta vol impulsar una comissió per celebrar el 140è aniversari de l'entitat i que sigui una 

oportunitat de participació. Demana col·laboració per formar la comissió. 

 

Aquest dilluns la junta va estar a l'entrega de premis de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) i 

l’Ateneu va ser finalista amb la ContraBaix Big Band i vam veure que podríem haver presentat molts 

projectes en moltes modalitats i volem fer-ho aquest any perquè el reconeixement és important. 

Som un Ateneu molt actiu. Als premis de la FAC es van presentar 61 projectes. 

 

La FAC ha presentat el 2019 un documental sobre la història dels ateneus de Catalunya i el primer 

trimestre de 2020 volem organitzar unes jornades culturals per buscar sinergies amb altres entitats i 

presentar aquest documental a Sant Feliu, a CineBaix, per engegar un debat sobre cap a on anem. 

 

4. Qüestions diverses. Precs i preguntes.  
 

Ferran Prats lloa que s'enregistrin les activitats en vídeo i Sussagna en destaca la seva funció com a fons 

documental. 

 

Lluís Valls recorda les activitats del cap de setmana. El divendres el concert de tango del cicle, dissabte el 

concert de Nadal de les corals i diumenge quatre corals amb la ContraBaix Big Band. 

 

 

A les 20 h es dona per finalitzada l'Assemblea de socis i sòcies de l’Ateneu Santfeliuenc, a 11 de 

desembre de 2019, de la qual aquesta acta n’és fidel reflex. I per a que així consti als efectes 

oportuns, signen la present acta la Secretària amb el vist-i-plau de la Presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carme Abella Ezquerra    Sussagna Artigas Urbano 

Secretària      Presidenta 

 

 



ASSEMBLEA
ATENEU SANTFELIUENC

28 d'octubre de 2020



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

AVÍS!



1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea
d’11 de desembre de 2019.

2. Presentació de l'informe de gestió.

3. Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2019.

4. Qüestions diverses. Precs i preguntes.

ORDRE DEL DIA



APROVACIÓ, SI S'ESCAU,
DE L'ACTA DE L’ASSEMBLEA
D’11 DE DESEMBRE DE 2019

1



PRESENTACIÓ DE
L'INFORME DE GESTIÓ

2



MEMÒRIA
ACTIVITATS 2019



CANT CORAL
I   MÚSICA



COR DE
L'ATENEU

ACTIVITATS

CANTAIRES

DIRECCIÓ: ALBADA BLAY

JUNTA:
M. ANTÒNIA BIGAS I
PASQUAL PADILLA

7

15



CORAL
CRESCENDO

6

30

ACTIVITATS

CANTAIRES

DIRECCIÓ:
ISABEL MANTECÓN

JUNTA: CHRIS ELLISON,
CRSTINA JIMÉNEZ I
CRISTINA SANS



COR 685
5

27

ACTIVITATS

CANTAIRES

DIRECCIÓ:
MARTA CARRETÓN

JUNTA: MARINA B.,
ANIOL B.,  NÚRIA G.,  ELI
C. I  ALBA T.



CORAL
INFANTIL
TIC TAC

4

21

ACTIVITATS

CANTAIRES

DIRECCIÓ: ALBADA BLAY



CICLE
CORAL

4 CONCERTS

318 ASSISTENTS

79'5 PERSONES
DE MITJANA
PER CONCERT



TXARANGADA
DE L'ATENEU

1

4

ACTIVITAT

MÚSICS

ANIMACIÓ ALS
PARTITS DEL
SANTFELIUENC F.C.



CONTRABAIX
BIG BAND

6

19

CONCERTS

MÚSICS

DIRECCIÓ:
VICENS MARTÍN

COORDINACIÓ:
CHRISTIAN
BOGUSLAWSKI



CONTRABAIX 

20

5

CONCERTS

CIUTATS

2.512 ASSISTENTS
125 PERSONES
DE MITJANA
PER CONCERT



DIVULGACIÓ
CULTURAL
POESIA ·  FOTOGRAFIA ·

P INTURA ·  ESCULTURA . . .



DONES
AMB VEU

3

5

ACTIVITATS

MEMBRES



FOTÒGRAFS
DE L'ATENEU

18

34

ACTIVITATS

MEMBRES



ARTENEU

4 EXPOSICIONS



CELEBRACIÓ
DE LA DIADA
11 DE SETEMBRE

OFRENA FLORAL

CONCERTS DE 
THE LINDY HOPPERS BAND
I CONTRABAIX BIG BAND
AMB EL COR 685

AMB LA COL·LABORACIÓ
D'ÒMNIUM CULTURAL



PRESENTACIÓ
DE LLIBRES

3 ACTIVITATS



 MEMÒRIA
HISTÒRICA

DIVULGACIÓ CULTURAL I

I  DRETS HUMANS



USLA

32

12

ACTIVITATS

MEMBRES



 ALTRES
ACTIVITATS



BAR
DE L'ATENEU

ACTE SOBRE
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
I RESCAT

SOM
COLLES



PARTICIPACIÓ
A LES FESTES
DE PRIMAVERA

PRESÈNCIA
INSTITUCIONAL



Participants,
usuaris i públic

104 activitats

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



AECIP



ATENEU, ESPAI
DE CULTURA I
PARTICIPACIÓ

19

23

44

1.418

19

ESPAIS

ENTITATS

GRUPS

HORES D'OBERTURA 

SERVEIS DE DISSENY

MÉS LES HORES DE MATÍ



TALLERS



TALLERS A
L'ATENEU

20 TALLERS

MÉS DE 300
PERSONES INSCRITES

GUITARRA ·  PIANO ·  VIOLÍ   ·  BATERIA ·
CANT ·  SAXO ·  MÚSICA PER A NADONS ·
LLENGUATGE MUSICAL ·  INICIACIÓ A
L’INSTRUMENT ·  MÚSICA PER A
EMBARASSADES ·  ART ART, DIBUIX I
PINTURA ·  FOTOGRAFIA ·  TEATRE
BENESTAR IOGA ·  MICROGIMNÀSTICA ·
ABDOMINALS HIPOPRESSIUS ·  PRE-
PART EN FORMA ·  MAMIS EN FORMA ·
CHIKUNG/QIGONG ·  



COMUNICACIÓ

WEB

24.955 visites
5.119 més que 2019

ALTAVEU

publicació
mensual

CARTELLS

cartells per a
cada activitat

MAILING

868
subscriptors

PREMSA

28 notícis
publicades

FACEBOOK

1.137 seguidors
113 nous el 2019

TWITTER

1.747 seguidors 
134 nous el 2019

YOUTUBE

21 vídeos 
76 subscriptors



Novetat!

INSTAGRAM

Inici el setembre de 2019

ANY 2019
106 publicacions

568 seguidors

ANY 2020
135 publicacions
1.095 seguidors

Instagram TV



INFORME 2020



2015 2016 2017 2018 2019 2020

600 

400 
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0 

EVOLUCIÓ SOCIS I SÒCIES

427
456 461 443 459

535



APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS
COMPTES ANUALS DE 2019

3



INGRESSOS

DESPESES

RESULTAT

   255.786,26 €

-246.327,72 €

       9.458,56 €

RESULTAT 2019



I N G R E S S O S

Subvencions
48.3%

Lloguers
26.5%

Quotes
14.1%

Vendes/Serveis
10.3%

Col·laboracions/Donatius
0.8%



D E S P E S E S

Sous i SS
38.4%

Actuacions
15.2%

Serveis professionals
15%

Interesos/Amortitzacions
12.4%

Altres serveis i subministres
8.8%

Tributs
4.3%

Lloguers/Manteniments
3.8%

Compres
2.1%





PRESSUPOST 2021

INGRESSOS

DESPESES

RESULTAT

   223.365 €

-222.990 €

       375 €







QÜESTIONS DIVERSES.
PRECS I PREGUNTES.

4



GRÀCIES
Ateneu Santfeliuenc
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