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Acta de l’Assemblea General de l’Ateneu Terrassenc 

Data: Dijous, 31 de març de 2022 

Lloc: c. Sant Quirze 2, de Terrassa 

 

Acta de la reunió 

El dia 31 de març de 2022, a les 19:30h., sota la presidència del Sr. Ramon Vidal Monràs, es reuneix 
l’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Terrassenc, amb l’assistència de 12 socis relacionats en llistat 
adjunt. 

 

Punt 1. Lectura de l’acta de l’assemblea anterior. 

Jordi Centelles, secretari de l’Ateneu Terrassenc, procedeix a la lectura de l’anterior assemblea, 
celebrada el 6 de març de 2021. 

No hi ha intervencions  

Les persones assistents aproven per assentiment l’acta de l’Assemblea del dia 6 de març de 2021 

 

Punt 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2021 

Jordi Centelles presenta la Memòria de l’any 2021, on si exposen alguns indicadors de l’entitat: 

• 189 associats 
• 28 conferències i xerrades 
• 11 concerts i activitats musicals 
• 4 sessions de CineArt 
• 17 presentacions de llibre 
• 14 sortides culturals 
• 7 cursos i tallers periòdics 
• A més d’altres activitats i participacions en òrgans de participació. 
• També s’exposen els resultats d’impacte en mitjans i internet: 46 aparicions en premsa, 24619 

visites al web, 2559 seguidors a Twitter, 927 a Instagram i 4636 a Facebook. 

Sense que hi hagin intervencions, les persones assistents aproven per assentiment la Memòria 
d’activitats del 2021 
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Punt 3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes de l’any 2021. 

La tresorera de l’entitat, Sra. Teresa Casals, presenta el tancament del pressupost del 2021, que 
s’adjunta a l’acta. 

Aquest tancament dóna uns resultats de 17.876 euros, i uns ingressos de 15.770, amb un resultat 
negatiu de 2106 euros, que es cobreix amb els romanent existents, El capítol més important d’aquest 
pressupost és la despesa ocasionada per la celebració del 25è aniversari de l’Ateneu 

No havent-hi preguntes, els assistents aproven per assentiment el tancament de l’exercici de l’any 
2021 

 

Punt 4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels projectes per l’any 2022 

El president de l’Ateneu, Sr. Ramon Vidal, fa una lectura de les activitats previstes pels propers mesos i 
destaca la intensa activitat de l’entitat.  

Sense més intervencions, els assistents aproven per assentiment la memòria i projectes del 2022 

 

Punt 5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del 2022 

La tresorera presenta el pressupost, adjunt, amb uns totals d’ingressos i despeses de 15.800 euros. En 
l’apartat de despeses, el manteniment del local i les despeses per activitats son els conceptes amb 
major despesa. Pel que fa als ingressos, la major part provenen de les quotes de socis (12.100 euros). 

Els assistents a l’Assemblea aproven per assentiment el pressupost per l’any 2022 

 

Punt 6. Torn obert  de paraules 

El vicepresident, Sr. Josep Maria Sans, destaca la tornada a la normalitat i l’increment d’actes i activitats 
que s’estan duent a terme. 

La vicepresidenta, Sra. Cèlia Ros, fa un agraïment als socis per la fidelitat a l’entitat. 

El soci Jordi Armengol exposa la necessitat d’incrementar la publicitat dels actes 

El president agraeix la participació dels socis. 
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No havent més punts a tractar, el secretari dóna per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de 
l’Ateneu Terrassenc. 

 

 

Secretari       Vist-i-Plau del President 

 

 

 

Jordi Centelles Amela      Ramon Vidal Monràs 

        

 
 


