
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES 
COMARQUES DE GIRONA 
  

 
Lloc: La Cate, Figueres 
Data: 31 de maig del 2018 
Horari: de 19:00 a 20:30 

 
 
PERSONES ASSISTENTS: 
Amat Carreras, president del Primer Casino de Blanes i Delegat territorial  
Lluís Illa, president del Patronat de la Catequística  
Eduard Ayats, President del Casino Menestral Figuerenc 
Judith Colilles, tècnica de la delegació territorial de Girona 
 
Excusa la seva assistència 
Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués 
Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc 
 
A Figueres, al 31 de maig 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).  
 
El primer punt de l’ordre del dia és la valoració de la Trobada Nacional d’Ateneus de Catalunya. Se’n fa 
una bona valoració a nivell general tot i comentar petites qüestions a millorar per a properes edicions. 
Aquestes són:  

 Hi havia ateneus que no tenien els mapes que s’havien enviat a la federació i això va causar 

algún incidents amb l’aparcament dels autobusos. 

 L’activitat de matí va agradar molt però hi havia persones que es van cansar de seguida o que 

tenien problemes per moure’s tant en tant poc temps. 

 Molta gent no s’havia que es caminaria tant i caldria haver explicat millor a cada ateneu aquest 

tema. 

 Va faltar una persona encarregada de portar a als ateneus els grups, ja que el mateix president 

de l’ateneu que l’ensenyava havia de fer aquests acompanyaments a correcuita.  

 Les taules del dinar no estaven marcades per a cada ateneu i això va provocar caos i desordre 

en buscar la taula, i després, alhora d’estar assentats.  

 Millorar la coordinació entre els ateneus que organitzen i la Federació per a no fer les feines dos 

cops. 

El segon punt del dia és l’explicació de l’estat de les visites mensuals per part de la tècnica i de 
les properes que es faran. Es posa al corrent de la reunió amb la junta del CAF i la visita al Casino 



    

    

Olotí. També s’explica que es farà visita a dos entitats no federades: el Casino de Tortellà i el 
Casino Castellerenc durant el mes de Juny. 
 
El tercer, i últim punt de l’ordre del dia, són les eleccions i la renovació de la junta rectora. Es 
parla de la temporalització d’aquest per a poder fer les eleccions en el proper plenari de la 
delegació. 
 
Acords: 
-Traspassar la valoració de la trobada a la FAC per a poder tenir en compte les millores per a 
properes edicions. 
-Enviar una foto de família, des de els ateneus que organitzaven la jornada a cada Ateneu per 
agraïr que vinguessin a la trobada i, així, fomentar la xarxa entre els ateneus. 
-L’Amat Carreras acompanyarà a la tècnica, Judith Colilles, en les visites a les dues entitats no 
federades.  
-S’acorda començar a moure les eleccions de la nova junta al setembre. Començant per posar-
se en contacte amb cada Ateneu per telèfon i per escrit donant a conèixer l’esdeveniment i per 
demanar si es volen presentar a les eleccions. Les eleccions es celebrarien al plenari del mes 
de març del 2019. 
 
 
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 20.30h 
 


