ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Patronat de la Catequística “La Cate”
Data: 20 de gener 2018
Horari: 10.30h

PERSONES ASSISTENTS:
Amat Carreras, president del Primer Casino de Blanes i Delegat territorial
Lluís Illa, president del Patronat de la Catequística
Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués
Eduard Ayats, President del Casino Menestral Figuerenc
Joana Periañez, tècnica de la Delegació de Girona
Excusa la seva assistència Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc
A Figueres, al 20 de gener de 2018, a la seu del Patronat de la Catequística “La Cate”, 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 que la Junta de la
Federació d’Ateneus ha decidit que la Trobada sigui un espai lúdic i festiu de trobada entre les
entitats federades i que per tant, s’ha de repensar el programa proposat per la Trobada en la
última reunió. També s’explica que la Junta de la FAC proposa que la Trobada segueixi una mica
el model del projecte Turisme Ateneístic al matí, dinar popular i una Quina ateneístic a la tarda.
La Junta Rectora l’hi sembla bona idea i es decideix que: la I Trobada Nacional d’Ateneus es
farà el 19 de Maig del 2018 a Figueres. Es decideix que es faran tres visites: Casino Menestral,
La Cate i visita cultural pel centre de la ciutat de Figueres (En Lluís Illa comenta que un membre
de la Junta de la Cate és historiador i que l’hi comentarà si vol fer ell la visita cultural pel centre
de Figueres). Es fa una previsió d’unes 150 persones i es decideix fer 3 grups pel programa de
les visites del matí. L’Eduard Ayats i en Lluís Illa, proposen fer el dinar popular al restaurant “El
Pa Volador” de Figueres, que té capacitat per 500 persones i fan menús tancats a preu acordat.
També hi ha la possibilitat de poder fer la Quina a una carpa del mateix restaurant, l’Eduard
Ayats s’ofereix a fer el primer contacte amb el restaurant i reservar el dia. La Patricia Linares,
comenta que un membre de la Junta de la Societat l’Amistat de Cadaqués, és el cantador de les
quines de l’entitat i que l’hi proposarà si voldria ser el cantador de la Quina Ateneística.

Així doncs el programa de la I Trobada nacional d’Ateneus seria:
10.00 Arribada i esmorzar
10.30 Parlaments de benvinguda a la Sala d’actes de la Cate
11.00 Visita Casino Menestral
12.00 Vista la Cate
13.00 Visita Cultural pel centre de Figueres
14.30 Dinar al Restaurant Pa Volador
16.30 Inici de la Quina
19.00 Cloenda
Amb tot, el divendres 18 de maig la Cate organitza un parell d’espectacles i 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. Exposició: “Els ateneus: espais literaris”. Proposta d’activitat itinerant per les entitats de
les comarques de Girona, estat de la qüestió. La tècnica explica que la iniciativa de fer
l’activitat conjunta amb les entitats de la delegació no funciona. Les entitats de la delegació no
han respost a la crida de portar a les seves seus l’Exposició Ateneus i literatura, i es decideix
que es posposa la proposta de fer una activitat conjunta, almenys fins que les entitats de Girona
no estiguin més cohesionades.
3. Reunions de Junta Rectora. Calendari 2018
S’estableix el següent calendari de reunions de Junta Rectora pel 2018:
 24/03/2018 Primer Casino de Blanes
 02/06/2018 Casino Llagosterenc
 01/09/2018 Societat l’Amistat de Cadaqués
 24/11/2018 Casino Menestral de Figueres
4. Plenaris 2018. Calendari 2018
Vist que ens els últims plenaris no hi ha hagut molta assistència d’entitats que no siguin de la
Junta Rectora de la Delegació, es decideix fer coincidir els Plenaris el mateix dia de la les
reunions de Junta. Així doncs, el calendari de Plenaris de la Delegació de Girona és el
següent:
 24/03/2018 Primer Casino de Blanes
 01/09/2018 Societat l’Amistat de Cadaqués
5. Renovació de Junta Rectora de la Delegació de les Comarques de Girona. Calendari i
procediments. Es decideix que la renovació de la Junta es farà després del la I Trobada
Nacional d’Ateneus i que després de la reunió de junta del 02/06/2018 es farà la convocatòria
de presentació de candidatures. La votació es farà al Plenari del 01/09/2018.

6. Precs i preguntes.
L’Amat Carreras, reitera la demanda de la FAC generi un programa de gestió de socis per les
entitats federades com a nou servei de gestió d’equipaments. Parlen de la Jornada de Serveis
que la FAC organitza i la tècnica els anima a assistir-hi i exposar el tema del programa de
gestió de socis també a la Jornada de Serveis al 17 de febrer al Casino del Centre de
l’Hospitalet.

Acords:
Respecte a la Trobada Nacional d’Ateneus:









La Trobada Nacional d’Ateneus es farà el dia 19 de maig
Es faran vistes a les entitats de la ciutat de Figueres (Casino Menestral i La Cate) i
una visita cultural pel centre de la ciutat.
Les visites es faran en 3 grups rotatius ja que la previsió d’afluència així ho demana.
El dinar es farà al restaurant el Pa Volador de Figueres
La Quina es farà a una carpa del mateix restaurant
En Lluís Illa demanarà a un membre de la Junta de la Cate que és historiador si vol fer
la visita cultural
La Cate reservarà la sala d’actes pel matí del 19 de maig per poder fer els parlament
de benvinguda.
L’Eduard Ayats farà el contacte amb el restaurant i passarà el contacte a la tècnica.

Respecte l’activitat itinerant:


S’atura la iniciativa i es posposa per més endavant

Respecte a les reunions de junta rectora del 2018:



S’estableix el calendari de reunions del 2018 (detallat més amunt)
El preu del menú es posa entre 20 i 25 euros (inclòs el cartró per la quina)

Respecte als Plenaris del 2018:


S’estableix el calendari de plenaris del 2018 (detallat més amunt)

Respecte a la renovació de la Junta Rectora:




El procés de canvi de Junta s’iniciarà un cop finalitzada la Trobada
Es farà la convocatòria de presentació de candidatures al juny del 2018
La votació de la nova junta es farà en el segon plenari de l’any (setembre 2018)

Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 12.30h.

