ACTA REUNIÓ AMB LA DELEGACIÓ DE LES COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Patronat de la Catequística, Figueres
Data: 13/04/2018
Hora: 19:00h

PERSONES / ENTITATS ASSISTENTS:
Societat l’Amistat – Cadaqués
Patricia Linares
Primer casino de Blanes – Blanes
Amat Carreras
Patronat de la Catequística – Figueres
Lluís Illa
Casino Menestral Figuerenc – Figueres
Eduard Ayats
Jordi Casassas – Federació d’Ateneus de Catalunya
Helena Picó – Federació d’Ateneus de Catalunya
INFORME:
Trobada a La Cate de Figueres per posar sobre la taula els temes encara pendents per tancar el
programa de la 1ª Trobada Nacional d’Ateneus que tindrà lloc el dissabte 19 de maig a Figueres.
Es distribueix a cada membre assistent a la reunió un resum del que s’ha acordat fins ara i dels temes
que encara estan pendents de lligar i que avui s’haurien de tancar o definir.
Punts a tenir en compte sobre la Trobada
Arribada, inscripcions i benvinguda
Les inscripcions es faran en el hall del Patronat de La Catequística. Es donarà a cada participant a la
Trobada una bossa amb el logo de la Trobada i a dins hi haurà un mapa de la ciutat de Figueres, un
programa de la Trobada, una enganxina de L’Ateneu és casa teva i un cd amb música coral que dona el
Primer Casino de Blanes. Aquestes bosses les fa l’Ajuntament de Figueres.
Queda confirmat que les dues exposicions, Ateneus. Cultura i llibertat i L’Ateneu és casa teva: Literatura,
es posaran a la sala d’exposicions que hi ha just abans d’entrar al teatre.

L’esmorzar se servirà en el bar de l’entitat. Consistirà en entrepà, pasta i beguda (refresc, cafès). El Lluís
Illa comenta que li han fet un pressupost orientatiu de 350€-400€ per a entre 100 i 120 persones. Quedem
que quan se sàpiga les persones assistents es trucarà al Lluís perquè ho acabi de tancar.
Durant la benvinguda que es farà en el teatre, es decideix que es projectarà a la pantalla del fons de
l’escenari el logo de la 1ª Trobada Nacional d’Ateneus.
Les persones assistents a la Trobada que s’encarregaran de donar la benvinguda i fer els parlaments
seran les següents:
-

Marta Felip, alcaldessa de Figueres
Quim Felip, Regidor de Cultura Popular i Festes
Amat Carreras, president de la Junta rectora de la Delegació de Girona
Lluís Illa, president del Patronat de La Catequística
Núria Font, vicepresidenta de la Federació d’Ateneus de Catalunya

S’acorda que la FAC farà l’escrit de l’invitació i es farà arribar a l’Eduard Ayats perquè les faci arribar a les
persones que correspongui.
Un cop acabat l’acte de benvinguda, es proposa fer una foto de família a l’entrada del Patronat de La
Catequística abans de començar la visita cultural.

Visita cultural
Per a la visita cultural es faran tres grups (tot dependrà de les persones que finalment assisteixin a la
Trobada). Les visites es faran al Patronat de La Catequística, Al Casino Menestral i una pel centre de
Figueres, cada una d’elles amb una durada de 30 minuts. Els grups es trobaran per fer els canvis a la
carpa que hi haurà instal·lada a la Rambla, al costat del monument de Monturiol. En finalitzar, els tres
grups ens tornarem a trobar a La Cate per agafar bosses i maletes i anar a buscar l’autocar i/o cotxes per
anar a dinar.
La carpa que hi haurà a la Rambla durant el matí la porta la FAC i la munta i desmunta el Casino
Menestral. A la carpa hi haurà una taula amb dues cadires i es posaran els roll-ups de la Delegació, de
les entitats de la Delegació de Girona i fulletons de la Delegació de Girona i de les entitats.

Dinar
El dinar es farà en una carpa a uns 500 metres del Restaurant el Pa Volador, el qual servirà el dinar a la
carpa.
Per a la carpa on es fa el dinar s’haurà de portar el roll-up de la Trobada per posar al petit escenari que hi
haurà.

Es proposa posar música ambiental durant el dinar. La Cate s’encarrega de portar l’equip de so i la
música. El dinar consistirà en uns entrants per picar i en un segon plat a escollir entre carn o peix, tot
acompanyat de vins de l’Empordà. De postres pastís i cafès. El preu per persona serà de 20€ (prèviament
ja pagats amb la inscripció a la Trobada).
En acabat el dinar, es farà la Quina, que la Societat l’Amistat de Cadaqués s’encarrega d’organitzar. Per
part d’aquesta entitat, portaran tota la part logística del joc i la persona o persones que cantaran els
números. Per part de la FAC, comprarem els regals els quals ja hem definit:
Desgraciat: Tablet
2 línies: Mòbil BQ
2 Plens: Ordinador Portàtil
Es proposa que els regals es comprin i es portin el dia de la Trobada i que cada un vagi acompanyat del
seu tiquet perquè es pugui canviar si es vol.
Els membres de la junta rectora de la Delegació també proposen fer regal a les persones que cantin cada
premi, ja que el regal principal és per a l’entitat, no per a la persona que canta el premi. Es faran uns
paquets amb diverses coses com ara taps de Cadaqués, cd, etc...
També queda confirmat que es posarà una barra amb begudes durant la Quina perquè totes les persones
que vulguin puguin prendre alguna cosa mentre dura el joc. En aquest cas, les begudes aniran a compte
de cada persona i s’haurà de pagar al moment de consumir.
Un cop acabada la Trobada cadascú marxarà amb l’autocar o cotxe particular que estaran aparcats a
l’esplanada que hi ha al costat de la carpa.
Es proposa que l’Oriol, tècnic de comunicació de la FAC, truqui a les entitats col·laboradores per poder
gestionar el tema de la nota de premsa, per saber on l’ha de fer arribar en cada cas.

