
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea general ordinària 

de socis i sòcies 

de l’Ateneu Santfeliuenc 

 

14 de desembre 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 i 12 minuts del 14 de desembre de 2022. 

 

Ordre del dia de l’assemblea:  

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general ordinària de 30 de juny de 

2022.  

2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2023.  

3. Informacions de junta.  

4. Revisió de quotes.  

5. Precs i preguntes.  

 

Hi assisteixen: 

 

1. Sussagna Artigas Urbano 

2. Antoni Onieva Castelló 

3. Lluís Valls Molina 

4. Cristina Montalban Púa 

5. M. Antònia Bigas 

6. Pere Graupera 

7. Magí Boronat 

8. Joaquim Sans 

9. Jaume Lorenzo 

10. Ferran Prats 

11. Jaume Serna 

12. Ángel Merino 

13. Salvador Montoy 

14. Jaume Falgàs 

15. Eli Carrión 

16. Oriol Valls Maurel 

17. Isabel Parra 

18. Teresa Prats 

19. Chris Elison 

20. Laura Montoy Núñez 

21. Jordi Muñoz Soler 

Queden representades amb delegació de vot: 

1. M. Teresa Amigó (delega el vot en Magí Boronat) 

2. Montserrat Boronat Amigó (delega el vot en Magí Boronat) 

3. M. Teresa Saladrigas Camps (delega el vot en Joaquim Sans Álvarez) 

 

 

 

 



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 30 de juny 

de 2022.  

S’ha entregat l’acta als assistents i es dona un temps per revisar-la. Es demana la 

votació. S’aprova per unanimitat. 

 

2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2023.  

Lluís Valls pren la paraula per presentar el pressupost per l’any que ve. 

Hem entregat una versió abreviada i una versió més extensa als assistents (annexes). 

Les partides estan diferenciades en colors per facilitar la lectura. 

Per tenir una referència comptable real explica que el 2022 anem per 280 mil euros. 

Prestació de serveis baixa perquè estan previstos caixets més baixos en els concerts 

de ContraBaix. 

El concepte de venda d’entrades augmenta molt perquè fem moltes més activitats. 

Acutalments portem acumulats 8 mil euros. 

A les quotes es valora l’increment de l’import previst i que tornem a tenir activa la 

ContraBaix Big Band. 

Els ingressos per subvencions han augmentat l’any 2022 per subvencions 

extraordinàries com les dues per a dos empleats. 

Als lloguers s’incrementarà l’IPC 

A nivell de despeses ens mantenim semblant. Les actuacions de ContraBaix seran 

aproximadament les mateixes encara que siguin diferents imports. En seccions i 

tallers, les noves activitats com l’Atensat o els concerts al terrat suposen increment de 

despesa. En rrhh hi ha l’increment dels dos empleats i està previst de mantenir un 

sense subvenció i l’altra fer una nova subvenció de garantia juvenil amb el SOC. 

Despeses de serveis hi ha per exemple el casal d’estiu que aquest any s’ha produït i 

gestionat totalment des de l’Ateneu i això inclou els sous del monitoratge.  

Una partida que destaca és la formació de les corals i la big band puja pel que 

comentava abans que la big band ha estat aturada dos anys. 

Les despeses bancàries s’han reduït perquè no hem renovat la pòlissa de crèdit. 

La despesa de llum s’ha disparat, tot i que no esperem arribar a la despesa 

pressupostada perquè estem valorant instal·lar plaques fotovoltaiques que a més 

implicarà una reducció del 50% de l’IBI durant 5 anys. 

Es demana votació del pressupost i s’aprova per unanimitat. 

  



 

  



 

 

 



3. Informacions de junta.  

Sussagna Artigas presenta els objectius per a 2030, el pla estratègic que està 

treballant la junta que es presentarà als socis. 

1.- Consolidar i augmentar la massa social 
 
✓ Objectiu: 1.000 socis 
✓ Fomentar la participació 
✓ Fomentar el sentit de pertinença 
✓ Arribar als joves 

 
Presenta les estadístiques de la massa social actual. 



 
 

2- Avançar en sostenibilitat 
 
✓ Avançar cap a l’autosuficiència elèctrica 
✓ Tramitar la utilitat pública de l’entitat. Avançar cap a un nou model de finançament. 
✓ Reforçar el compromís de l’Ateneu amb la sostenibilitat, la justícia social i la pre-

servació del planeta.  
 
Serà difícil però volem anar pas a pas per ser energèticament sostenibles i fins i tot 

autosuficients i fins i tot compartir l’energia. 

En aquest sentit també s’està tornant a intentar de tramitar la Utilitat Pública i assolir 

això ens obriria la porta al finançament privat perquè les empreses es poden desgravar 

l’aportació que facin. 

 

 
 



4. Liderar projectes culturals 
 
✓ Reforçar la interacció amb les seccions. Millorar la utilització dels recursos, els ca-

nals de comunicació i el treball en xarxa. 
✓ Nova etapa del cicle Contrabaix 

Quan va arribar aquesta junta va canviar la direcció del cicle i ara el Christian 

Boguslawsky deixa el projecte per raons personals i el relleu el prendrà el Leo 

Hipaucha, músic i professor de l’Ateneu. La junta agraeix enormement el treball 

del Christian que ha aconseguit que el cicle segueixi molt exitosament i ha fet 

molt bona feina i molt reconeguda. 

✓ Establir vincles amb les entitats culturals locals. 
✓ Consolidar, posar en valor i fer créixer l’AECIP 
✓ Instauració dels Premis de Cultural de Sant Feliu 
✓ Projecció de l’Ateneu, a la FAC i fora de Sant Feliu. Projectes amb Ateneus veïns. 

De cara la primavera hem pensat en fer una activitat comú amb l’Ateneu de 

Sant Just a l’espai comú de Mas Lluí. 

✓ Col·laboració amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat 
A través de la FAC ens estem posant en contacte amb el Centre d’Estudis per 

trobar espais de col·laboració. 

 
4.- L’Ateneu de les persones. Projecció social 

 
✓ Participar, dins el nostre àmbit, amb els programes socials de les administracions i 

la Federació d’Ateneus. 
✓ Formar part de moviments socials que promouen la igualtat entre les persones 
✓ Donar suport a campanyes d’utilitat social 

 
Esperem que el primer trimestre de 2023 fer arribar a tots els socis i sòcies tot el 

projecte per aprovar un pla estratègic a l’assemblea de juny del 23. 

Jaume Falgàs proposa fer equips de treball per a desenvolupar cada eix de treball. 

Ferran Prats felicita la junta pels objectius presentats. 

4. Revisió de quotes. 

Es presenta una proposta de renovació a quotes: 

 

 

 



Sussagna explica que s’ha procurat no gravar més als que tenen menys ingressos. 

Costa pujar la quota però és un tema que ha sortit a totes les assemblees i sempre ha 

semblat que la resposta era positiva. 

Chris comenta que la quota puja molt en el cas de les famílies i Lluis comenta que la 

majoria de famílies son de dos membres, infantil i adult. Si s’aproven aquestes quotes i 

a posteriori hi ha respostes dels socis en aquest sentit es revisarà el tema de posar 

una quota familiar. 

Sussagna explica que la quota de l’Ateneu és molt baixa. Si l’equiparéssim als “preus 

de mercat” el resultat seria abusiu i no ho farem. Ens podrem permetre augmentar poc 

les quotes si augmenta la massa social.  

Cristina apunta que s’ha fet el preu per a gent jove precisament per al que es 

comentàvem abans d’apropar-nos al jovent i també es vol trobar més acords amb 

comerços i entitats per a donar més beneficis als socis.  

Ferran Prats proposa gratuïtat per a la gent jove i oferir-los un espai. Eli Carrión 

proposa el primer any gratuït. 

Lluís Valls apunta que una altra estratègia és baixar els preus de les entrades per als 

joves. 

Es demana votació i s’aproven les noves quotes per unanimitat. 

Lluís avisa que els cobraments no es faran junts. Els tres grups de quota reduïda es 

cobraran la primera quinzena de gener i l’altra la primera setmana de gener. 

Sobre el tema desgravar la quota. Tornarem a informar del procediment per desgravar 

la quota. 

5. Precs i preguntes. 

Jaume Serna exposa que aquest any hi ha hagut dos concerts molt importants a Sant 

Feliu per la quantitat de gent que hi va assistir, els dos concerts de la Coral Crescendo. 

Volem agrair molt la feina de l’Ateneu en la difusió dels concerts. Dit això, explica que 

s’està creant un projecte d’Amics de l’Orgue que voldrien formar part de l’Ateneu com a 

secció i es presentarà l’any que ve a la junta. 

Sussagna diu que l’Ateneu estarà encantat de col·laborar amb un projecte tan maco, 

però potser no serà en forma de secció sinó com a entitat que formi part de l’AECIP. 

Podreu tenir tot el suport de l’Ateneu però sent una entitat pròpia. 

La Sussagna dona l’agraïment a l’equip tècnic de l’Ateneu.   

La Chris comenta que està interessada en saber les estadístiques de la franja d’edat 

adulta de 30-65 i li facilitarem aquesta informació.  

S’obre un debat d’idees per a fomentar la incorporació de gent jove i la regeneració de 

les seccions i la junta. 

 

Lluís Valls convida a quedar-se a fer una copa de cava i uns torrons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

A les 20.25 h es dona per finalitzada l’assemblea. 

 


