
    

    

ACTA	DE	LA	REUNIÓ	PLENARIA	DE	LA	DELEGACIÓ	DE	LES	
TERRES	DE	PONENT	

		
	
Lloc:	Comú	de	Particulars	(Pobla	de	Segur)	
Data:	29	de	setembre	de	2018	
Horari:	13h.	/	14:30h.	

	
	
ENTITATS	ASSISTENTS:	
	

- Fundació	Orfeó	Lleidatà	(Lleida)	
- Associació	Cultural	Ateneu	Golmesenc	(Golmés)	
- Ateneu	Cultural	de	Guissona	(Guissona)	
- Ateneu	Popular	de	la	Fuliola	(La	Fuliola)	
- Cercle	de	Belles	Arts	(Lleida)	
- Societat	l’Ateneu	de	Tàrrega	(Tàrrega)	
- Ateneu	de	Térmens	(Térmens)	
- Associació	Amics	de	Vilaller	(Vilaller)	
- Ateneu	Garriguenc	(Borges	Blanques)	
- Centre	Cultural	de	Tremp	(Tremp)	
- Comú	de	Particulars	(Pobla	de	Segur)	

Excusen	la	seva	assistència:	
	

- Ateneu	Popular	de	Ponent	(Lleida)	
- Centre	Instructiu	Obrer	d’Unió	Republicana	(Cervera)	
- Ateneu	Popular	Plana	d’Urgell	(Mollerussa)	
- Centre	Cultural	i	d’Esbarjo	(Ivars	d’Urgell)	
- Societat	Recreativa	Maialenca	(Maials)	

	
1. Viatge	 amb	 el	 Tren	 dels	 Llacs.	 Com	 a	 punt	 de	 partida	 del	 Plenari	 2018,	 iniciem	 el	

viatge	cap	a	Pobla	de	Segur	des	de	Lleida	amb	el	Tren	dels	Llacs.	En	total	agafem	el	
tren	 25	 persones	 en	 representació	 de	 8	 entitats	 (l’Ateneu	 Popular	 de	 Ponent	 de	
Lleida	 excusa	 la	 seva	 assistència	 al	 viatge	 en	 l’últim	 moment,	 un	 cop	 ja	 som	 a	
l’estació	de	trens).	Tant	el	viatge	d’anada	com	el	de	tornada	creen	un	ambient	distès	
que	 propicia	 les	 converses	 i	 relacions	 entre	 les	 persones	 que	 formen	 part	 de	 les	
diferents	 entitats.	 Sense	 dubtes,	 tothom	 coincideix	 en	 què	 va	 ser	 una	 gran	 elecció	



    

    

anar	 fins	 a	 Pobla	 de	 Segur	 i	 tornar	 a	 Lleida	 amb	 aquest	 medi	 de	 transport	 tant	
particular.	
			

2. Renovació	de	 la	 Junta	Rectora.	Un	 cop	 arribem	al	 Comú	de	Particulars	 comencem	
amb	 l’ordre	 del	 dia	 previst	 per	 la	 reunió	 plenària.	 Inicialment	 fa	 una	 salutació	 en	
Josep	 Castells	 (President	 del	 Comú),	 per	 posteriorment	 cedir	 la	 paraula	 al	 Robert	
Bonet	(Delegat	Territorial),	el	qual	fa	un	repàs	a	què	s’ha	anat	fent	durant	els	últims	
mesos.	Aprofita	per	saludar	a	les	noves	entitats	federades	d’aquest	últim	any:	Amics	
de	Vilaller	i	Ateneu	de	Térmens.	En	primer	lloc	parlem	sobre	la	renovació	de	la	Junta	
Rectora,	donant	 les	gràcies	a	 les	entitats	que	en	surten	 (Orfeó	Lleidatà	 i	Ateneu	de	
Guissona),	així	com	explicant	quines	són	les	4	entitats	que	la	formaran	a	partir	d’ara	i	
les	 persones	 representants:	 Ateneu	 Popular	 de	 Ponent	 (Miquel-Àngel	 Soriano),	
Ateneu	 Golmesenc	 (Robert	 Bonet),	 Ateneu	 Garriguenc	 (Enric	 Canyero)	 i	 Societat	
Ateneu	de	Tàrrega	(Josep	Castellà).	Un	cop	feta	l’explicació	donem	per	renovada	la	
Junta	i	passem	al	següent	punt.	
	

3. Difusió	d’activitats.	El	tècnic	de	la	delegació	agafa	el	relleu	i	explica	que	per	intentar	
reduir	 el	 problema	 sobre	 la	 informació	 de	 les	 activitats	 que	 fan	 les	 entitats	 de	 la	
delegació,	 ha	 preparat	 un	 grup	 de	 google	 destinat	 a	 aquesta	 finalitat.	 Aquest	 grup	
està	dedicat	a	què	 les	16	entitats	hi	publiquin	a	través	d’un	correu	electrònic	 (info-
ponent-fac@googlegroups.com)	 les	 activitats	 que	 tenen	 previstes	 un	 cop	 en	 facin	
difusió.	Incloent	l’esmentada	adreça	a	la	llista	de	distribució,	la	informació	arribarà	a	
la	 resta	 d’entitats.	 Tothom	 veu	 amb	 bons	 ulls	 la	 proposta	 i	 s’acorda	 posar-ho	 en	
marxa	 la	 setmana	 entrant.	 Amb	 aquesta	 iniciativa	 esperem	 aconseguir	 més	
informació	 sobre	 el	 que	 fa	 cada	 entitat,	 així	 com	 establir	 possibles	 sinergies	 entre	
elles.	

	

4. Activitat	en	xarxa	2019.	El	tècnic	presenta	 l’activitat	en	xarxa	prevista	per	 la	tardor	
de	2019:	un	 cicle	de	 cantautors	de	ponent.	Comenta	que	 ja	 s’han	 fet	 reunions	per	
parlar	del	tema	i	hi	ha	un	total	de	5	cantautors	interessats	a	participar-hi.	A	més,	fa	
esment	 que	 les	 entitats	 hauran	 d’aportar	 els	 medis	 tècnics	 necessaris,	 així	 com	
disposar	d’un	espai	on	poder	celebrar-se	el	concert	i,	en	últim	lloc	explica	que	hauran	
d’aportar	 el	 50%	 dels	 honoraris	 dels	 musics	 (aportació	 que	 es	 traduiria	 en	 200€	
aproximadament	per	concert).	Després	presenta	els	5	cantautors:	Lo	Pardal	Roquer,	
Xavier	Baró,	Meritxell	Gené,	EL	Fill	del	Mestre	i	Àngel	OT.	Comenta	a	les	entitats	que	
en	 les	properes	 juntes	que	celebrin	parlin	del	tema	i	acordin	si	hi	estan	 interessats.	
En	uns	dies	es	preguntarà	a	les	entitats	si	volen	participar	en	el	cicle	per	tal	de	saber	
exactament	quins	seran	els	llocs	on	es	podran	realitzar	els	concerts.	

	



    

    

5. Temes	d’actualitat.	Un	cop	tractats	els	punts	de	 l’ordre	del	dia,	 incloem	un	apartat	
més	om	fem	un	repàs	als	temes	que	en	les	setmanes	vinents	estaran	a	sobre	la	taula.	
Convidem	a	totes	les	entitats	de	la	delegació	es	presentin	als	Premis	Ateneus	2018	en	
alguna	de	les	seves	categories,	tot	remarcant	la	importància	de	fer-ho.	A	més,	donem	
a	 conèixer	 que	 el	 proper	 2019	 la	 nostra	 delegació	 serà	 l’encarregada	 d’acollir	 la	
propera	 Trobada	 Nacional	 d’Ateneus,	 fent	 esment	 de	 la	 proposta	 de	 la	 Societat	
l’Ateneu	de	Tàrrega	perquè	es	porti	a	terme	a	la	seva	població,	donat	que	l’any	que	
ve	l’entitat	celebra	el	seu	centenari.	També	animem	a	la	resta	d’entitat	a	què	pensin	
si	poden	fer	alguna	aportació	a	la	trobada	per	completar	la	programació	que	s’anirà	
confeccionant.	També	comentem	la	possibilitat	de	lligar	el	cicle	de	cantautors	amb	la	
trobada	oferint	un	concert	al	teatre	de	l’Ateneu	de	Tàrrega	amb	tots	els	cantautors,	
aprofitant	que	les	dues	activitats	es	duran	a	terme	en	les	mateixes	dates.		

	

6. Torn	obert	de	paraules.	Finalment	obrim	un	 torn	de	paraules	on	s’acaben	d’aclarir	
alguns	dubtes	sobre	el	grup	de	correu	electrònic	 i	 l’activitat	en	xarxa.	A	continuació	
els	membres	de	junta	del	Comú	de	Particulars	ens	fan	una	petita	visita	guiada	a	 les	
diferents	sales	de	l’edifici	i	obsequien	als	assistents	amb	un	llibre	sobre	la	història	de	
l’entitat.	En	acabar	anem	a	dinar	tots	plegats	a	un	restaurant	del	poble.		

	
Acords:	
	

- Donar	per	renovada	la	Junta	Rectora	de	la	Delegació	Territorial	terres	de	Ponent.	
- Millorar	la	difusió	d’activitats	dins	la	delegació	a	través	del	google	groups.	
- Començar	a	treballar	en	l’activitat	en	xarxa	prevista	per	la	tardor	de	2019.	
- Saber	en	els	propers	dies	quines	seran	les	entitats	interessades	en	acollir	els	concerts	

del	cicle	de	cantautors	de	ponent.	
- Participació	de	totes	les	entitats	en	els	Premis	Ateneus	2018.	

	
Sense	més	temes	a	tractar,	acaba	la	reunió	a	les	14:30h.	
	
Lleida,	29	de	setembre	de	2019.	


