ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Patronat de la Catequística “La Cate”
Data: 10 de març de 2018
Horari: 17.00 hores

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
Jordi Casassas, gerent de la Federació d’Ateneus de Catalunya
Excusa la seva assistència Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc
A Figueres, al 10 de març 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).
L’únic punt de l’ordre de la reunió és la 1ª Trobada Nacional d’Ateneus de Catalunya.
Dates:
19 de maig de 2018.
Hi haurà la possibilitat que els assistents puguin arribar el divendres 18 de maig i marxar el diumenge
20 de maig.
Horaris:
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.
10.00h Arribada i acreditacions al vestíbul de la Cate
10.00h Esmorzar al bar de la Cate
10.30h Parlaments de benvinguda a la Sala d’actes de la Cate
Alcaldessa de Figueres / Regidor de Cultura
President de la Junta rectora de la Delegació de Girona
President de la Cate
President (vici-presidenta) de la Federació d’Ateneus de Catalunya
11.00 Visites culturals
Visita a la Cate
Visita al Casino Menestral

Visita Centre de Figueres
14.30h Dinar al Restaurant Pa Volador
16.30h Inici de la Quina
18.00h Cloenda
Acreditacions:
Es faran 3 acreditacions de diferents colors per organitzar els grups de les visites.
Esmorzar:
El Bar de la Cate passarà un pressupost per l’esmorzar. Està previst un entrepà petit, beguda, cafè amb
llet.
Es proposa que cada assistent se serveixi l’esmorzar.
Parlaments i invitacions:
Segons les autoritats assistents es faran uns parlament o altres.
La Cate s’ocupa de fer les invitacions a l’Ajuntament de Figueres
Visites:
Les visites les faran voluntaris dels ateneus. No tindran cost. Als guies se’ls convidarà a dinar.
Es faran 3 grups i cada visita durarà 30 minuts. Un cop acabada la visita tots els grups es concentraran
a la Rambla (monument a Montoriol). I es faran les següents visites de tal manera que tots els grups
faran les 3 visites.
Carpa:
Es proposa instal·lar una carpa a la Rambla (monument a Montoriol).
La Carpa la portarà el Casino Menestral
La Carpa tindrà informació de la delegació de Girona i les seves entitats.
Hotel:
Es demanarà informació als hotels següents:
Hotel Rambla (La Cate)
Hotel Plaza (La Cate)
Hotel Duran (Casino Menestral)
Activitats paral·leles pels assistents:
Divendres 18/05/2018 a les 21.00 hores, al teatre de la Cate es podrà veure l’espectacle “la filla del seu
pare”. Cal que els interessats comprin l’entrada anticipadament.
Dissabte 19/05/2018 a les 21.00 hores, al teatre de la Cate es podrà assistir a un concert de Sardanes
per la Cobla Ciutat de Girona. Cal que els interessats comprin l’entrada anticipadament.
Dinar:
El dinar es farà al restaurant Pa Volador (a 4 km del centre de Figueres, per la qual cosa caldrà agafar
cotxes i els autocars).
El menú és de 25,00 € i es demana que es rebaixi a 20,00 €. El Casinom Menestral se n’ocupa i veurà
quin menú poden fer.

Quina:
Tot el material per fer la Quina se n’ocuparà L’Amistat de Cadaqués.
(blat de moro, cartrons, bombo, cantador de la Quina).
Cada assistent tindrà un cartró, però es jugarà per grups d’Ateneus.
Es faran 5 jocs
Línia
Ple
Desgraciat
Línia + Ple
Regals de la Quina:
Es proposen que siguin regals útils pels ateneus:
Portàtil
Projector – USB
Mòbil / tablet
Equip de so
Servei FAC
Des de la FAC acabaran de fer la proposta dels premis i es comunicarà a la junta rectora de la
delegació.
Record pels assistents:
Es proposa fer una bossa de tela amb nanses per lliurar als assistents, amb la imatge de la Trobada
nacional i de Figueres. El Casino menestral parlarà amb l’Ajuntament per si poden assumir el cost de les
bosses. Se’n faran 200 unitats.
Publicitat:
Es proposa que el dia de l’assemblea de socis de la FAC (17 de març) es lliuri als assistents un pre
programa. Posteriorment ja s’enviarà el programa definitiu a les entitats.
Finançament:
La FAC mirarà de demanar subvenció a la Diputació de Girona.
Es demanarà una subvenció a la Generalitat de Catalunya – Cultura per finançar la trobada. Aquesta
subvenció l’ha de sol·licitar una entitat i es proposa que ho faci la Cate a través del servei de
subvencions de la FAC.

Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 18.30 hores.

