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1. Memòria d’activitats.

- Pau  Pertegaz  fa  un  repàs  de  les  activitats  dutes  a  terme  fins  al  moment  per 
l’Ateneu  (d’octubre  a  desembre  de  2010).  L’oferta  ha  estat  diversa.  Valoració 
positiva de totes elles.

- Ara mateix, ralentització a causa del trasllat de local, però no parada total:

• Dissabte 19 febrer: Presentació de la campanya pels drets lingüístics.

• A  partir  del  25:  Inici  de  les  activitats  dels  dissabtes  del  grup  d’escoltes 
Rebalsadors.

• 6 març: Itinerari per a conéixer els arbres d’interés local de Bétera.

2. Estat dels comptes. 

Anna Trullàs reparteix als assistents i fa una valoració de:

- Llistat d’ingressos de 2010 per conceptes.

- Llistat de despeses de 2010 per conceptes.

- Previsió d’ingressos i despeses 2011.

3. Canvi de local i perspectives de finançament.

- Toni Marzo explica el motiu del trasllat al nou local: la preocupació dels propietaris  
de la Casa de l’Arc per l’estructura de la casa adjacent (la teulada és comuna),  
preocupació confirmada per dos arquitectes, que no veien un risc important a curt 
termini però sí a mitjà o llarg termini.

Nosaltres proposàrem de fer una inversió però no ens asseguraven la permanència 
al  local més enllà dels dos anys, per la qual  cosa començàrem a buscar nous 
locals i se’ns presentà l’oportunitat del Café del Mercat. Ens llevàvem un problema 
i al mateix temps féiem un salt que probablement haguérem fet més endavant.

-  La diferència entre els dos locals no és tan gran: a la Casa de l’Arc haguérem 
pagat 400€ més l’IVA, mentre que al Café del Mercat pagarem, a partir del mes de 
maig, 600€ IVA inclós (durant el primer any, després caldrà renegociar el lloguer). 
No obstant, això ens obliga a un compromís més fort, tant econòmic com de treball 
per condicionar el local.

- Vies de finançament:

• Campanya 1+1: Cada soci o sòcia ha d’intentar aconseguir un altre soci o sòcia.

• Entitats col·laboradores. De moment, hem fet un primer contacte amb:

o Escola Valenciana: Subvenció de 300€ per a una activitat.



o Institut  d’Estudis  Comarcals:  Ubicarien  a  l’Ateneu  la  seua  biblioteca 
especialitzada en estudis comarcals i el fons de documentació de la Serra 
Calderona.

o Casal  Jaume  I  del  Camp  de  Túria:  Caldria  establir  un  conveni  de 
col·laboració.

o Associació Amics de la Calderona.

• Empreses col·laboradores d’àmbit local sobretot o d’àmbit comarcal: Aportació 
econòmica d’aproximadament 200€/any a canvi d’aparèixer el seu logo en tota 
la publicitat d’activitats, en la web, en un plafó al local, desgravar del 15-25%...

• Bar, marxandatge, subvencions, concerts, loteria...

- Hem creat una comissió de finançament per estudiar totes les possibilitats. Si algú 
està interessat o creu que pot aportar idees, que ens ho comunique.

- Intervenció de Paco Dasí:  Tindre en compte els  préstecs ICO per  a  inversions 
materials (quotes cómodes, sense avalistes...).

4. Elecció de Junta Directiva.

S’enceta un període de disseny del model funcional d’organització (la Junta Directiva és 
un formalisme). De moment hem funcionat amb el grup de treball.

Proposta de Junta Directiva:

 President:

Toni Marzo

 Vicepresidenta:

Antònia Casellas

 Secretària:

Marta Pertegaz

 Vicesecretària:

Neus Ortí

 Tresorera:

Anna Trullàs

 Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat (35 vots a favor).

 Vocalies:
1. J. Francesc Coscollar
2. Albert Dasí
3. Carme Ricart
4. Ramon López
5. Pau Pertegaz
6. Empar Esturi
7. Leandre Artal
8. Representant Escoltes
9. Representant L’Aljama
10.J. Francesc Dasí (s’incorpora en 

la mateixa assemblea).



5. Suggeriments i preguntes.

- Intervenció de Paco Navarro: Feia falta unir-nos en qüestions culturals. Som una 
alternativa cultural. Paga la pena participar. La nostra premissa ha de ser Cultura, 
Salut i Pau.

- Intervenció  de  Josep  Vicent  Asensi:  ¿S’ha  organitzat  el  grup  de  dimarts  per 
tasques o les reunions continuen sent generals?

Contesta Toni Marzo: De moment,  es fa tot  des del grup de treball,  però és la 
intenció. En les pròximes setmanes, aprofitant el canvi de local, haurem de dissenyar 
el nou model organitzatiu.

- Intervenció de Pau Pertegaz: Recordeu que, de moment, cada dissabte a les 9h hi ha 
convocatòria per al condicionament del nou local.

 


