ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Societat l’Amistat de Cadaqués
Data: 30 de setembre 2017
Horari: 11.00h

PERSONES ASSISTENTS:
Amat Carreras, president del Primer Casino de Blanes i Delegat territorial
Lluís Illa, president del Patronat de la Catequística
Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc
Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués
Joana Periañez, tècnica de la Delegació de Girona
Excusa la seva assistència Eduard Ayats, President del Casino Menestral Figuerenc.
A Cadaqués, al 30 de setembre de 2017, a la seu de la Societat l’Amistat, té lloc la reunió de Junta Rectora
de la delegació territorial de les comarques de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC).

La reunió comença seguint els punts a tractar de l’ordre del dia. La tècnica de la delegació Joana
Periañez explica als membres de la junta assistents a la reunió l’estat de dels projectes i temes
que a tractar.
1. Proposta per la I Trobada Nacional d’Ateneus. S’explica breument el projecte de la Federació
als membres de la junta i a partir d’aquí es debat sobre diferents propostes per dur a terme la
Trobada Nacional d’Ateneus. Les premisses proposades inicialment son: Fer la trobada a
Figueres a la seu del Patronat de la Catequística (en espera d’aprovació de la junta de l’entitat),
a mitjan maig. El programa proposat inicialment seria:
10.00 Arribada i acreditacions
10.30 Parlaments de benvinguda
11.00 Inici del documental Ateneus llavor de llibertat (en el supòsit que ja estigui fet i estrenat)
12.00 pausa-cafè
12.30 Inici de la jornada de debat “ Les entitats culturals i la seva relació amb les administracions”
(moderada per algun periodista de renom).
14.00 Dinar popular (tot fent crida a les entitats de la delegació per propostes sobre el dinar).
16.00 Visita cultural (Castell de sant Ferran..)
18.00 Espectacle
19.00 Cloenda

Amb tot, també proposen de fer recerca d’activitats culturals que es facin a Figueres aquell dia i
informar-ne detalladament als acompanyants que no vulguin assistir a algun dels actes de la
Trobada. Es decideix informar i no organitzar res paral·lel ja que els actes que es proposen no
són excloents encara que els possibles acompanyants no siguin socis de cap entitat.
D’altra banda, també es proposa d’organitzar l’acte coincidint amb alguna actuació teatral
organitzada per la Cate el divendres anterior a la Trobada així es podria fer crida per si algú
volgués venir la nit abans. S’hauria d’organitzar un sopar informal i l’entrada a l’espectacle, així
com les habitacions d’hotel.
2. Estat de l’activitat itinerant per les entitats de la DT de les comarques de Girona.
La tècnica proposa als membres de la Junta tres activitats a realitzar: Exposició Ateneus i
literatura (a partir del gener de 2018), taller de cuina sense fogons, i conferència sobre algun
tema relacionat amb salut. Els membres de la Junta decideixen optar per organitzar la primera
opció ja que té poc cost per les entitats i es una manera de fer alguna cosa conjunta.
3. Visites a entitats federades i no federades. Estat de la qüestió. La tècnica explica que ha
contactat amb ARC de Fals, Centre de l’Obrera de Lloret de Mar, Els Voltors de la Bisbal
d’Empordà, Casal Parroquial de Llagostera, Cercle Calongí de Calonge, Centre Excursionista
MONTCLAR de St. Feliu de Guíxols, Casino Guixolenc, Casino la Unió de Vidreres, Casino
Castellerenc de Castell d’Aro i Ateneu popular de Calonge i Catòlic de Banyoles. Resultat dels
contactes: Amb Centre de l’Obrera de Lloret de Mar i catòlic de Banyoles s’ha quedat per fer
visita al 10 de novembre. La resta, de moment encara no han respost. Eduard Galobardes l’hi
proposa a la tècnica que sigui ell que en el cas del Casino la Unió de Vidreres es posi en contacte
amb ells primer i després i passi el contacte a la tècnica. Amat Carreras s’ofereix per acompanyar
a la tècnica a la visita amb els del Catòlic de Banyoles.
4. Precs i preguntes.
La Patricia Linares demana que es reprengui el tema de demanar a la diputació de Girona una
subvenció conjunta per totes les entitats federades de les comarques de Girona. Eduard
Galobardes comenta també la federació investigui el tema de les herències intestades, la
Generalitat posa a subhasta aquells béns que pel que sigui no tenen hereu i dóna els dinares a
entitats sense ànim de lucre.
Per últim, la junta demanada que es replantegi el tema dels plenaris ja que dos plenaris l’any és
molt. Entre l’assemblea general de cada entitat, l’assemblea general de la FAC i els altres actes
que cada entitat té i organitza, el nivell de participació i d’assistència és molt baix. També que a
nivell de contingut és millor fer-ne un a l’any.

Acords:
1. Es fa una proposta inicial per la I Trobada Nacional d’Ateneus (detallada més amunt)
2. Es decideix fer girar l’exposició “Literatura i Ateneus” com a activitat itinerant
3. Eduard Galobardes farà el primer contacte amb el Casino la Unió de Vidreres i els posarà en
contacte amb la tècnica perquè els hi faci la visita.
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 13.20h.

