
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES 
TERRES DE PONENT 

  
 
Lloc: Ateneu Popular de Ponent de Lleida 
Data: 28/02/2018 
Horari: 19h. / 20:30h. 

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

1. Plenari 2018. En relació al plenari de la delegació previst pel mes d’abril, comentem que el dia 
hauria de ser el dissabte 14 d’abril. El full de ruta previst seria sortir de Lleida amb el “tren dels 
llacs” a les 10:30 per arribar a la Pobla de Segur a les 12:30 i celebrar el plenari. En acabar 
anar a dinar, i marxar amb tren a les 17h. (l’arribada a Lleida seria a les 19h.). Es destinaria el 
pressupost disponible a cobrir els bitllets de tren, que tenen un preu aproximat de 30€ per 
persona. En cas que el pressupost no sigui suficient, es dividiria la part restant entre les 
persones que viatgin en el tren. Es destaca la importància de confirmar l’assistència l’última 
setmana de març per poder fer les reserves. Finalment parlem sobre la proposta de la 
delegació de Girona de celebrar només un plenari a l’any, i tots coincidim en donar-hi suport.  

 

2. Renovació Junta Rectora. Donat que aquest 2018 s’hauria de procedir a la renovació de la 
Junta Rectora de la delegació, acordem que s’aprofitarà la celebració del plenari per a parlar-
ho i veure si sorgeixen candidatures.  
 

3. Repàs als darrers contactes amb entitats. Fem un repàs dels darrers contactes amb entitats 
no federades que estan interessades a formar part de la FAC. Es comenta que l’Ateneu de 
Térmens ha decidit federar-se, però falta concretar una reunió per fer-ho. També continuem 
pendents de reunir-nos amb l’Organització de Veïns Orvepard, tot i que s’han fet nous 
contactes amb ells en els darrers dies. El tècnic de la delegació fe un resum dels contactes 
iniciats el mes de gener amb diverses entitats de la província, i destaca l’interès que han 
mostrat l’Associació Cultural Amics de Vilaller (amb la qual hi ha prevista una reunió en els dies 
vinents), i el Casal L’Estaca de Sant Llorenç de Morunys (Solsona). 
 



    

    

4. Difusió d’activitats. Pel que fa a la difusió interna de les activitats de les entitats de la 
delegació, comentem la possibilitat que ens ofereix la FAC sobre aprofitar la App “Ateneus” que 
en aquests moments només inclou les activitats que es realitzen a Barcelona ciutat. Es valora 
positivament l’oferiment, ja que pot ser una bona eina per conèixer les activitats dels Ateneus 
propers, i donaria resposta a la proposta que es va fer sobre la creació d’una newsletter que 
perseguia el mateix objectiu. A més, el fet d’haver de penjar les activitats al web de la FAC (per 
a que posteriorment apareguin a la App), faria que augmentes la visibilitat de la nostra 
delegació a la xarxa. Es fa un petit incís en el fet que aquesta App hauria de tenir algun vincle 
extra amb altres xarxes, és a dir, que un cop penjada l’activitat, a més d’aparèixer a la mateixa 
aplicació i web de la federació, seria convenient que també es pogués realitzar automàticament 
un mailing o missatge de wasap on aparegui l’activitat en qüestió. 
 

5. Activitat en xarxa. Es parla sobre el poc èxit que ha tingut l’oferiment de l’exposició “Ateneus: 
Cultura i Llibertat” com a proposta d’activitat en xarxa de la delegació. El tècnic comenta que 
després d’haver visitat pràcticament a totes les entitats de la delegació, una activitat vinculada 
amb la música potser seria més interessant. Proposa començar a fer contactes per veure si es 
pot impulsar un cicle de cantautors que puguin oferir concerts a les entitats que ho desitgin.   

 

6. Assemblea i Trobada Nacional d’Ateneus. Donat que en els propers dies tindrà lloc 
l’Assemblea General de la FAC i la reunió de la Comissió Assessora Territorial, parlem sobre 
qui hi podrà assistir. El Robert Bonet i el Miquel Àngel Soriano confirmen que hi aniran. En 
relació a la Trobada Nacional d’Ateneus prevista pel mes de maig a Girona, comentem que 
estaria molt bé poder fer un autocar per anar-hi, però també es remarca que per la gent de 
Lleida ciutat el mes de maig és molt complicat, ja que s’hi concentren les principals festivitats 
de l’any. Aquest fet complicarà força poder-hi assistir. 

 

7. Carnets de socis 2018. Com a darrer tema parlem sobre com impulsar els carnets de socis on 
figuri el logotip de la FAC. Es comenta que per les entitats més petites serà complicat fer front 
a una despesa extra, però per les més grans pot ser més viable. L’Ateneu Popular de Ponent 
es compromet a parlar-ho en junta. També serà un tema a abordar durant el plenari. El Robert 
Bonet creu que la App “Ateneus” hauria de servir també per generar un carnet virtual de la 
FAC, i que s’haurien d’estudiar les possibilitats que podria tenir.  
 
 

Acords: 
 
- Realitzar el proper plenari de la delegació el 14 d’abril a la Pobla de Segur. 
 
- Buscar noves candidatures per la Junta Rectora de la delegació Terres de Ponent. 
 
 



    

    

- Incorporar la App “Ateneus” com a eina de comunicació interna i externa. 
 
- Dissenyar una activitat en xarxa de caire musical. 
 
 
 
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 20:30h. 
 
 


