
Assemblea General Ordinària de socis del Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista, 
59 ena de la recuperació.

Diumenge dia 6 de març de 2022 a les 18:00

ACTA

● Recepció i benvinguda.
El president dona la benvinguda a 12 socis, i es
compon l’Assemblea

● Constitució mesa de l’Assemblea.
Presidència proposa i s’accepta que el tresorer
Armando Cañizares i Jaume Pieres facin de taula
d’AGO

● Lectura  i  aprovació,  si  s’escau  de  l’Acta  AGO
anterior.

Es llegeix Acta AGO anterior de 2021 i s’aprova
epr assentiment.

● Presentació,  debat  i  aprovació,  si  s’escau,  de
Memòria activitats 2021.

Si  be  es  presenta  en  presentació  les  dades
d’activitats  2021,  s’obre  un  debat  sobre  les
afectacions  Covid  a  la  vida  cultural  de
l’entitat. En Joan Serra, responsable de Junta
obres, fa esment de la realitat de rehabilitació,
tot posant en relleu el gran esforç tant econòmic
com  tècnic  que  s’està  fent  per  acabar  la
rehabilitació  espai  escènic.  S’aprova  informe
activitats per assentiment.

● Presentació,  debat  i  aprovació,  si  s’escau,  del
Balanç Econòmic i informe econòmic 2021.

El tresorer, informa amb suport visual de l’estat
econòmic de l’entitat durant el 2021, tot obrint
un  debat  sobre  finançament  de  les  activitats
davant el finançament d’obres i posant en valor
que hem de provocar un canvi de paradigma en un
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futur proper, quan les rehabilitacions no siguin
tant importants. S’aprova per assentiment

● Renovació de càrrecs a Junta.
S’acorda  per  assentiment  mantenir  els  actuals
membres  a  Junta,  tot  i  observant  que  causen
baixa,  Judith  Garriga  Campdepadròs,  Marc  Pujol
Reynares i Ferran Badia. Hi ha una incorporació
de Marc Congost. La vigència de la nova Junta, és
la que es marqui des dels Estatuts de l’entitat.
Per tant, la nova Junta es composta:
Presidència: Jaume Pieres Garcés
Tresorer: Armando Cañizares Batlle
Secretari: J.M. Masclans Badia
Conservador: David Moncho Albero
Vocal: Mireia Cayuela Trobalon
Vocal: Jaume Guarch Busquets
Vocal: Josep Madorell Bonora
Vocal: Marc Congost
Vocal Arxiu: Oleguer Benaiges Xirinachs
Vocal Música: Josep Gallart Badia
Vocal Equipament: Joan Serra Malla.

● Presentació,  debat  i  aprovació,  si  s’escau,  del
Projecte de gestió 2022.

Tot defensant l’interès per impulsar entre totes
les entitats i seccions del Centre, un projecte
de  jornades  participatives  per  a  el.laborar
estratègic Centre, es defensa tots els projectes
actuals  com  a  realitzables  al  2022  tot  i
defensant  també  que  es  torni  a  realitzar  el
Concurs de teatre. S’aprova per assentiment

● Presentació,  debat  i  aprovació,  si  s’escau,  del
Pressupost 2022.

el Sr. Tresorer informa amb suport visual, del
projecte econòmic 2022, fonamentat principalment
a  mantenir  l’activitat  i  demostrant  un  gran
esforç econòmic per a rehabilitació.
El Sr. President informa de la feina feta cercant
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més  subvencions  –  NextGeneration,  DiBa  i
d’altres- 
S’aprova per assentiment

● Precs i preguntes.
Des  de  socia,  es  planteja  el  debat  sobre  com
informem  al  soci,  entitats  germanes...  cal
revisar-ho tot cercant una millora constant de
contingut per a implicar més al soci de base amb
l’activitat de l’entitat. Es valora també que la
confecció de l’Estratègic tingui en compte totes
les intensitats de participació a l’entitat. Es
posa en valor la gran feina feta per l’entitat,
durant Covid.

Sense més i convidant a tothom a veure les ultimes
obres a espai escènic, s’acaba l’assemblea a les
19:30

Firma
Jaume Pieres Garcés J.Mª Masclans Badia
President Secretari
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"Associeu-vos  i  sereu  forts,  instruïu-vos  i  sereu  lliures,  estimeu-vos  i  sereu
feliços" (Josep Anselm Clavé)
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