
 
 
 
 

Assemblea general ordinària 
de socis i sòcies 

de l’Ateneu Santfeliuenc 
 

30 de juny 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 30 de juny de 2022. 
 
Ordre del dia de l’assemblea:  

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general extraordinària de 2 de març 
de 2022. 

2. Informe de gestió. 
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l’exercici 2021. 
4. Renovació parcial de la junta. 
5. Precs i preguntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Hi assisteixen: 
 

1. Sussagna Artigas Urbano 
2. Antoni Onieva Castelló 
3. Lluís Valls Molina 
4. Magí Boronat 
5. Assumpta Prats 
6. Àngels Prats 
7. Jaume Lorenzo 
8. Julio Núñez Basauli 
9. Ferran Prats 
10. Marc Auleda 
11. Carmen González 
12. José Miguel Ardanuy 
13. Jordi Pérez 
14. Ramon Artal 
15. Xavier Sánchez 
16. Laura Montoy Núñez 
17. Jordi Muñoz Soler 
18. Aleix Mestres Fernández 
19. Christian Boguslawsky 

 

Queden representades amb delegació de vot: 

 
20. Josep Deu i Prats (delega el vot en Lluís Valls) 
21. Montserrat Boronat Amigó (delega el vot en Magí Boronat) 
22. Joan Mallofré (delega el vot en Julio Núñez Basauli) 

 
 

 
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. 
 
Abans de començar, la presidenta excusa l’Antoni Onieva, la Carme Abella i la Maria 
Antònia Bigas, que no han pogut assistir per motius personals. 



 
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l’assemblea general extraordinària de 2 de 

març de 2022. 
 

L’acta de l’assemblea anterior ha estat entregada a les persones assistents. Es demana si 
l’han pogut llegir i es sol·licita la votació. 
S’aprova l’acta de l’Assemblea del 2 de març de 2022 per unanimitat.  
 

2. Informe de gestió. 

La presidenta informa que farà una exposició diferent a l’habitual de les anteriors 
assemblees. Ara es compleixen deu anys de la seva presidència i ha preparat una 
presentació basada en quatre eixos de treball.  

Comença exposant una petita memòria de l’any 2021: 

• Es va celebrar el 140è aniversari de l’entitat amb sis activitats especials. 
Documental “Ateneus: llavor de llibertat”, Jornada musical, Exposició “Ateneu, 
1996-2004. Vint-i-cinc anys d’un Ateneu renovat.”, Concert ContraBaix, Debat 
sobre l’estat de la cultura a la ciutat i el concert solidari de Nadal. 
 

• Van tenir 10 seccions: Cor de l’Ateneu, Coral Crescendo, Cor 685, Coral Infantil Tic 
Tac, Cicle Coral, Cicle ContraBaix, ContraBaix Big Band, USLA, Dones amb Veu i 
Fotògrafs de l'Ateneu. 
 

• Vam tirar endavant 5 projectes: Dia de l’associacionisme cultural (DASC), Arteneu 
(cicle d’exposicions d’artistes locals o comarcals), Amen Sam (cicle promogut per 
la FAC per donar a conéixer la cultura gitana), Diada 11S i Espectacles de la Xarxa 
de Teatres de Catalunya de la FAC. 
 

• Entre seccions, projectes i activitats impulsades des de la pròpia junta es van 
realitzar 73 activitats. 
 

• A l’AECIP (Ateneu, espai de cultura i participació) acollim 24 entitats que en realitat 
són 44 grups doncs algunes entitats estan formades d’altres (FETS, AECIP, 
Comi...). Es van realitzar 27 serveis a les entitats de disseny i comunicació, a més 
d’altres serveis com atenció i assessorament. Hem reorganitzat alguns espais 
físics per optimitzar l’ús de les sales polivalents per a reunions o activitats i fer 
magatzems a sales menys útils. 
 

• L’any 2021 vam rebre de la Federació d’Ateneus de Catalunya en la Categoria de 
“Comunicació Associativa” el 3r Premi per la candidatura “NOVES ESTRATÈGIES 
PER A LA COMUNICACIÓ EN PANDÈMIA”. 

  



Hem treballat basant-nos en els següents quatre eixos: 

• Millora de les instal·lacions.  

La inversió forta va ser el 2015 per arreglar les goteres del terrat. 

 

 

 

 

 

  



• Creixement de la massa social.  
 
És significatiu l’augment ja que s’ha més que duplicat el número de socis i sòcies 
en 10 anys. A partir de 2012 hi ha un petit creixement constant arrel de la 
campanya de baixada de preus dràstica a 10 €, però en tornar a incrementar-les no 
es va notar una devallada d’inscripcions. 

A partir de 2018-19 es comença a fer campanya perquè totes les persones 
usuàries i membres de seccions siguin sòcies. 

A partir de 2021 s’instaura l’obligatorietat de ser socis i sòcies per a les persones 
usuàries de tallers i membres de seccions i el número de socis creix 
significativament. Es tracta de fomentar la pertinença i també és una qüestió de 
seguretat, per tenir un registre de les persones que poden estar a la nostra seu. 

 

• Gestió eficient dels recursos.  

Des de la junta mirem de racionalitzar i procurar ser sostenibles en la despesa. No 
malbaratar i que la despesa sigui justificada. La plantilla de personal és un recurs 
molt important. El 2022 tenim dues persones treballadores subvencionades amb un 
ajut per a majors de 45 anys i l’altra per garantia juvenil. Procurem que la despesa 
en recursos humans no creixi massa, però és important que hi sigui. 

Els principals ingressos són les subvencions. Ens presentem a totes les 
subvencions que es pot, de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i 
qualsevol oportunitat que surti. 

La gràfica explica que les subvencions són estables, però no augmenten. 

L’ingrés més gran és el que ve de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
observem que no augmenta.  

Això fa pensar que cal buscar altres recursos per al futur. 



 

 

• Qualitat en la gestió. 

Fem moltes activitats i busquem la màxima qualitat possible. 

 



Mirant cap a endavant  

• Millora de les instal·lacions.  
IMMEDIAT: 

· Canvi de finestres. Sobretot els de les aules 1, 2 i 3, que donen a la 
façana i tenen filtracions. 
· Millora dels banys de la primera planta. 

PER COMENÇAR A TREBALLAR 
· Millores d'eficiència energètica. 
· Millores en seguretat. 

 
• Creixement de la massa social.  

· Elaborar un pla de foment de la participació dels socis i sòcies en el dia a dia de 
l’Ateneu. 
· Fomentar el sentiment de pertinença dels socis i sòcies a l’Ateneu. 
· Engegar un pla de participació que faci guanyar incidència dels socis i sòcies en la 
vida de l’entitat.  

 
• Gestió eficient dels recursos.  

· Continuar amb la línea de racionalització de les necessitats i la despesa. 
· Buscar noves formes de finançament. 
 

• Qualitat en la gestió. 
· Prioritzar la qualitat en les activitats. 
· Obrir l’Ateneu a noves expressions culturals. 
· Continuar fomentant la transparència. 

 
• Lideratge i solidaritat. 

· Col·laborar amb les entitats culturals per a liderar projectes i buscar nous recursos. 
Veient el panorama cultural de Sant Feliu, les entitats s’han d’empoderar i agafar les 
regnes de la cultura i col·laborar entre elles. Si ho féssim possiblement podríem 
treballar nous projectes i trobar nous finançaments. 
· Potenciar els recursos i serveis que ofereix l’AECIP. 

L’any 2022 tenim una nova secció, els Ministrils de Sant Feliu. La secció Dones amb Veu 
deixa la seva activitat i s’està formant una de nova basada en la difusió de la poesia i en 
sinèrgia amb altres disciplines artístiques que es dirà La Poètica. 

S’ofereix als assistens un torn de prec i preguntes. 

Un soci demana si en reunions amb altres entitats o amb la Federació d’Ateneus s’ha 
trobat alguna idea de font de finançament privada. La presidenta explica que la Federació 
treballa per facilitar-nos i incrementar les subvencions amb la Generalitat, però que no em 
trobat cap exemple a seguir per a obtenir finançament privat. 

El mateix soci es demana perquè no es fan les activitats de l’Ateneu a altres espais. La 
presidenta i els treballadors expliquen que si que es fomenta, però de vegades és més 
complicat del que sembla perquè hi ha pocs agents programadors a la ciutat o perquè a les 
seccions els pot resultar complicat trobar dates i poder fer tants espectacles, al que un 
altre soci proposa fer l’activitat el mateix dia en llocs i horaris diferents per facilitar la 
disponibilitat de directors i cantaires. S’apunta també que les seccions poden parlar amb 
els treballadors per generar continguts dels seus projectes i penjar-los al web de la FAC on 
s’ofereixen als altres ateneus. La presidenta afegeix que el que la junta considera prioritari 
i al que es referia en el punt anterior respecte les altres entitats de la ciutat és compartir 



línies estratègiques, no tant les activitats que fa cada un. Buscar solucions a problemes 
comuns. 

Sussagna explica el problema de contraprogramació entre entitats i un soci proposa eines 
digitals per compartir programacions entre totes i no solapar-se, al que la presidenta 
respon que això seria molt bo, però primer cal parlar i posar-se d’acord. 

Xavier Sánchez dona suport al punt de vista que està explicant la presidenta i posa com a 
exemple la USLA, secció de l’Ateneu, que sempre procura incorporar altres entitats en la 
organització de les seves activitats. 

 

3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l’exercici 2021. 
 

Lluís Valls pren la paraula i explica els resultats de l’exercici 2021. Les persones assistents 
han rebut una còpia del resultat així com del balanç. 

Resultat exercici 2021 
 

PRESSUPOST   TANCAMENT 

 
  

 
  

TOTAL INGRESSOS : 223.065 €   245.010,38 € 
Prestacions de serveis 17.100,0    18.043,60  
Vendes entrades 8.440,0    6.666,60  
Quotes socis 11.300,0    12.215,00  
Quotes seccions - tallers 27.650,0    19.217,50  
Col·laboradors - patrocinadors  688,0    0,00  
Subvencions. Altres ingr. 95.200,0    125.600,00  
Subv. de Capital 

 
  4.984,67  

Donatius 2.070,0    0,00  
Lloguers 60.617,0    58.162,82  
Ingressos excepcionals 0,0    120,19  

    
TOTAL DESPESES : -222.990 €   -235.604,74 € 

Actuacions CONTRABAIX -25.600,0    -36.686,82  
Actuacions seccions - tallers -7.200,0    -510,95  
Sous i salaris -59.760,0    -59.376,76  
Indemnitzacions     -1.986,52  
S.S. empresa -19.020,0    -20.041,94  
Compres aprovisionaments -4.950,0    -8.332,70  
Arrendaments i canons -1.970,0    -1.724,16  
Reparacions i conservacions -4.350,0    -8.166,43  
Mant asc. - alarma - inform -3.180,0    -3.394,79  
Serv. Tec. seccions - Web - Inter -5.567,0    -265,75  
Formació Corals - Big Band -19.793,0    -15.533,39  
Serveis prof. Tallers -9.510,0    -8.276,25  
Serveis gestoria - consultoria -4.620,0    -4.858,03  
Assegurances -2.080,0    -2.100,64  
Serveis bancaris  -2.124,0    -1.915,24  
Publicitat-Propag. i Relac. Publ. -5.575,0    -2.491,13  
Subministres -10.150,0    -10.435,88  
Altres serveis -3.657,0    -10.574,42  
Tributs -11.191,0    -10.515,59  
Interessos deutes -4.453,0    -4.411,94  
Despeses excepcionals 0,0    -2.533,15  
Amort. Immob. material -18.240,0    -21.472,26  

  
  

 
RESULTAT : 75,00 €   9.405,64 € 



Balanç exercici 2021 
 

ACTIU 2021 
A) ACTIU NO CORRENT 927.013,36 
      II. Immobilitzat material 895.159,73 
          210    TERRENYS I BÉNS NATURALS 406.807,07 
          211    CONSTRUCCIONS 673.817,75 
          212    INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 172.385,32 
          213    MAQUINÀRIA 7.087,78 
          215    MOBILIARI 35.880,65 
          216    EQUIPS INFORMATICS 5.718,25 
          281    AMORT. ACUM. IMMOB. MATERIAL -406.537,09 
      V. Inversions en empreses del grup 0 
          240    PARTICIPAC. LP PARTES VINCULA. 0 
      VI. Inversions financeres a llarg termini 31.853,63 
          252    PARTICIPACIO ESC. PARROQUIALS 31.853,63 
B) ACTIU CORRENT 23.701,23 
      II. Usuaris, patrocinadors i deutors activitats 31.874,39 
      1. Usuaris i deutors per vendes i prest. serv 4.264,89 
          440    USUARIS, DEUTORS 4.264,89 
      6. Actiu p impost corrent i altres crèdit AP 27.609,50 
          470    HP, DEUTORA DIVERSOS CONCEPTES 17.662,90 
          473    HP, RETENC. I PAG. COMPTE 9.946,60 
      VI. Efectiu i altres actius líquids equival. -8.173,16 
          570    CAIXA EFECTIU 906,80 
          572    BANCS I INSTITUCIONS CREDIT -9.079,96 
TOTAL  ACTIU 950.714,59   

PASSIU 2021 
A) PATRIMONI NET 795.420,31 
      A-1) Fons propis 772.319,90 
      I. Fons dotacionals. Fons socials 833.756,12 
      1. Fons dotacionals, Fons socials 833.756,12 
          101    FONS SOCIAL 833.756,12 
      II. Fons Especials 13.481,24 
          113    RESERVES VOLUNTARIES 13.481,24 
      III. Excedents d'exercicis anteriors -84.323,10 
          121    EXCEDENT NEGATIU EXERC.ANTERIO -84.323,10 
      V. Excedent de l'exercici 9.405,64 
      A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts 23.100,41 
      1. Subvencions oficials de capital 23.100,41 
          130    SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITA 23.100,41 
B) PASSIU NO CORRENT 135.402,24 
      II. Deutes a llarg termini 135.402,24 
      1. Deutes amb entitats de crèdit 120.402,24 
          170    DEUTES LL.T. ENT. CREDIT 120.402,24 
      2. Altres deutes a llarg termini 15.000,00 
          180    FIANCES REBUDES LLARG TERMINI 15.000,00 
C) PASSIU CORRENT 19.892,04 
      II. Deutes a curt ternimi 14.221,36 
      1. Deutes amb entitats de crèdit 0 
          520    DEUTES CURT TERMINI ENT.CREDIT 0 
      2. Altres deutors a curt termini 14.221,36 
          521    DEUDAS A CORTO PLAZO 14.221,36 
      IV. Cred.per activitats i altres comptes a paga 5.670,68 
      2. Creditors varis 10.081,12 
          410    CREDITORS 10.081,12 
      3. Personal - Remuneracions pdts. pagament 5,17 
          465    REMUNERACIONS PENDENTS DE P. 5,17 
      4. Passius impost corrent i altres Adm.Publi -4.415,61 
          475    HP, CREDITORA CONCEPTES FISCAL -6.666,39 
          476    ORGANI.DE LA SS.SS., CREDITORS 2.250,78 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 950.714,59 



En ingressos destaca que les quotes incrementen pel número de socis i de moment s’ha 
aturat l’augment de l’import perquè s’ha prioritzat l’obligatorietat de ser socis. A més, amb 
la pandèmia s’ha cregut convenient no apujar-la. Les quotes per seccions i tallers han 
disminuït pel decreixement causat per la pandèmia. 
Les subvencions extraordinàries per covid fan augmentar aquesta partida. També algunes 
que han augmentat com la de la Diputació de Barcelona 8.600,-€ per ContraBaix o una 
específica de 5.000,-€ per la instal·lació del streaming. 

En despeses destaca que baixa la despesa de seccions per la pandèmia i que hi ha un 
estalvi gran en la despesa d’impremta. 

Explica que ha estat el primer exercici que els socis hem pogut desgravar la quota. A partir 
de l’any que ve els socis rebrem un certificat.  

Es demana si hi ha precs i preguntes i com no hi ha es dona pas a la votació del resultat 
econòmic de 2021. Es vota i s’aprova per unanimitat. 

Lluís Valls i Sussagna Artigues repren la paraula per explicar que el resultat dona un 
benefici de 9.405,64€ però no és un ingrés real de tresoreria sino un benefici contable. La 
Junta proposa destinar aquest superhábit a compensar els excedents negatius dels anys 
anteriors i es demana votació per a fer-ho. Es vota i s’aprova per unanimitat. 

 
4. Renovació parcial de la junta 

La Junta acutal està formada per: Sussagna Artigas, presidenta. Antoni Onieva, 
vicepresident. Carme Abella, secretària. Lluís Valls, tresorer. M. Antònia Bigas, vocal. 

Carme Abella deixa el seu càrrec i entra a substituir-la la Cristina Montalban, una 
santfeliuenca molt vinculada a la cultura, especialment al teatre i Mocador d’Honor a les 
Festes de Tardor de 2008. 

La Cristina no ha pogut venir per indisposició. Sussagna agraeix la tasca i col·laboració de 
la Carme. 

Es demana votació per aprovar la nova junta i s’aprova per unanimitat. 

 

5. Precs i preguntes. 

No hi ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A les 20.31 h es dona per finalitzada l’assemblea. 

 

 

 

 

 

Carme Abella Ezquerra     Sussagna Artigas Urbano 
Secretària sortint       Presidenta 
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