ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
TERRES DE PONENT
Lloc: Ateneu Popular de Ponent de Lleida
Data: 19/12/2017
Horari: 19h. / 20:30h.
PERSONES ASSISTENTS:

- Robert Bonet (Delegat Territorial, Ateneu Golemesenc)
- Miquel Àngel Soriano (Ateneu Popular Ponent)
Excusen la seva assistència
- Josep Ros (Ateneu de Guissona)
- Antoni Soliva (Fundació Orfeó Lleidatà)

1. Pressupost Delegació 2018. Es parla sobre la previsió del pressupost de la delegació pel
proper 2018. Les opcions més clares són destinar petites quantitats en les celebracions dels 2
plenaris anuals per poder realitzar-los en diferents poblacions i aconseguir que hi participin
totes les entitats. La idea és destinar-ho a cobrir el transport i el dinar de l’acte. També es
considera bona idea destinar una part a facilitar el transport amb un autocar per assistir a la
pròxima edició dels Premis Ateneus de la FAC.
2. Exposició “Ateneus: Cultura i Llibertat”. Donat que durant aquests dies està oberta la
reserva d’aquesta exposició pels propers mesos, comentem que seria una activitat interessant
disposar-ne d’una còpia perq les entitats de la nostra delegació que ho sol·licitin, la puguin
acollir a les seves instal·lacions. Possiblement l’Ateneu Popular de Ponent de Lleida sigui la
primera entitat en acollir-la durant el mes de febrer i després s’aniria movent per la província en
funció de la demanda de les entitats.
3. Noves entitats. Fem un repàs dels darrers contactes amb entitats no federades que estan
interessades en formar part de la FAC. Es comenta la possible adhesió de l’Ateneu de
Térmens de cara a principis de 2018, i els contactes que s’han iniciat amb el Casal de Cervera
i l’Organització de Veïns Orvepard. Tanmateix, també s’obren vies per anar a visitar a diverses
entitats de la comarca del Segrià en les properes setmanes.
4. Difusió d’activitats. Es tracta el tema de la difusió de les activitats de les entitats de la
delegació amb l’objectiu d’apropar de fomentar la cohesió entre elles. Valorem positivament la
creació de la newsletter mensual pel proper 2018 i també es proposa sol·licitar a la FAC que

destinin un espai a la revista Ateneus dedicat a les delegacions territorials amb l’objectiu que
en cada número s’hi puguin presentar una o dues entitats de cada delegació. També es
comenta que seria convenient realitzar una breu formació dirigida a les entitats en què
s’expliqui com accedir a la web de la FAC i publicar les activitats previstes a l’agenda.
5. Plenari abril 2018. Parlem sobre el proper plenari de la delegació i creiem que s’hauria de fer
fora de Lleida ciutat per implicar a totes les entitats en la seva realització. Es proposa fer-lo el
mes d’abril a les poblacions de Tremp i Pobla de Segur, que són les entitats més allunyades i
que més dificultat tenen en assistir en aquest tipus d’actes. Comentem que seria bona idea
sortir de Lleida i anar-hi en el “tren dels llacs”, ja que passa pels dos pobles, i realitzar un dinar
i una activitat per la tarda.

Acords:
- Destinar una part del pressupost que disposa la delegació pel 2018 a la realització dels dos
plenaris anuals.
- Disposar d’una còpia de l’exposició durant un temps perquè les entitats que ho desitgin la
puguin tenir a les seves instal·lacions.
- Sol·licitar a la FAC un espai a la revista Ateneus dedicat a la presentació d’entitats de totes
les delegacions territorials.
- Celebrar el proper plenari el mes d’abril de 2018 a les entitats de Tremp i la Pobla de Segur.
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 20:30h.

