
    

    

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

  
 
Lloc: Ateneu Popular de Ponent de Lleida 
Data: 25/04/2018 
Horari: 19h. / 21:00h. 

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

1. Repàs als darrers contactes amb entitats. Fem un repàs dels darrers contactes amb entitats 
i es destaca la incorporació a la FAC de l’Associació Cultural Amics de Vilaller, amb la qual 
cosa passem a ser un total de 15 entitats a la delegació Terres de Ponent.  Es valora molt 
positivament aquesta nova incorporació. El Miquel Àngel Soriano fa un petit incís en els fets 
delictius que van patir fa pocs dies l’Ateneu Popular de Sarrià; troba a faltar una resposta 
unitària per part de les entitats (tant a nivell de delegació com de federació), en el sentit de fer 
arribar el nostre suport i ajuda a l’entitat en qüestió.  
 

2. Trobada Nacional d’Ateneus. Donat que en el 19 de maig tindrà la Trobada Nacional 
d’Ateneus que organitza la FAC a Figueres parlem sobre la previsió inicial de qui hi podrà 
assistir en representació de la nostra delegació. El tècnic de la delegació comenta que ha 
parlat en les darreres 48h. amb les entitats i té confirmacions de 6 d’elles. Aproximadament 
unes 10 persones són les que estan interessades a assistir-hi. Tot i que en els propers dies es 
farà una altra ronda de contactes per veure si s’anima més gent, la previsió és que el numero 
no augmenti significativament. Aquest fet ens fa valorar si val la pena posar un autocar tal com 
estava previst, i finalment s’opta per anar-hi amb 2 vehicles propis. Es coincideix en què hi 
hauria d’haver més representació de la nostra delegació, però per diversos motius (festes 
majors, aniversaris d’entitats, poca motivació etc.), hi ha moltes baixes. Amb el delegat Robert 
Bonet comentem fer un petit escrit animant a assistir-hi, ja que en un futur ens tocarà 
organitzar-ho a nosaltres i hem d’estar-hi implicats.  

 

3. Plenari 2018. En relació al plenari de la delegació que estava previst pel mes d’abril, i vam 
haver de posposar donat que no es van publicar els horaris pel 2018 del “Tren dels Llacs” fins 
el mes d’abril (la previsió inicial era fer-lo el 14 d’abril i era massa just per les reserves). 



    

    

Després vam proposar fer-lo el 5 de maig però coincidia el mateix mes que la Trobada 
Nacional d’Ateneus i es va decidir ajornar-ho. Comentem que hauríem de fer-lo el mes de 
setembre, concretament el deixem planificat pel dissabte 22 de setembre. Tenint en compte 
que encara queden 4 mesos i tenim l’estiu pel mig, es destaca la importància de tenir clar 
quantes persones hi assistiran abans d’entrar al mes d’agost. El full de ruta previst seria el 
mateix que teníem pensat: sortir de Lleida amb el “tren dels llacs” (que està vigent fins a 
l’octubre) 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.). Aprofitem per 
acordar que la propera junta rectora sigui el 5 de setembre per poder acabar de preparar bé el 
plenari. Sobre els punts del dia del plenari, el Josep Ros comenta que no siguin molts perquè 
tindrem temps per parlar durant el viatge en tren. Prioritzem els 3 que creiem més importants 
ara mateix:  

 

4.  

a. 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 fer-ho. Ja que encara queda temps perquè se celebri, el tècnic de la 
delegació aprofitarà per veure si troba possibles candidats durant les properes 
setmanes. Creiem que així podem agilitzar el procés i decidir al plenari quina és la 
nova junta rectora que continuarà.  
 

b. Difusió d’activitats. Pel que fa a la difusió interna de les activitats de les entitats de la 
nostra delegació, comentem que del plenari hauria de sortir una eina concreta i 
efectiva que ajudi a conèixer les activitats que es fan a les 15 entitats de la delegació. 
Es pregunta com evoluciona el tema de la App Ateneus i la newsletter. En tot cas, es 
demanarà implicació a totes les entitats en fer arribar al correu de la delegació les 
activitats que tenen previst realitzar. 

 

c. Activitat en xarxa. En relació a l’activitat que musical que es va proposar començar a 
preparar en la darrera junta rectora, es comenta que al plenari es presenti una idea 
inicial per veure que els hi sembla a les entitats i amb l’objectiu de posar-la en marxa 
de cara el primer trimestre de 2019. La idea seria un cicle de concerts de cantautors 
pels diferents ateneus de la delegació. El Robert Bonet proposa anar a parlar amb 
l’IEI (Diputació de Lleida) per demanar la seva col·laboració. Parlem de preparar una 
reunió amb ells abans de l’estiu o com a molt tard la primera quinzena de setembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

 
 
 

Acords: 
 
- Descartar l’autocar per la trobada d’ateneus a Figueres i anar-hi amb vehicles propis. 
 
- Fer un petit escrit per animar a les entitats a assistir a la trobada d’ateneus el 19 de maig.  
 
- Realitzar el proper plenari de la delegació el 22 de setembre a la Pobla de Segur. 
 
- Realitzar la propera Junta Rectora el dia 5 de setembre. 
 
- Concretar noves candidatures per la Junta Rectora de la delegació Terres de Ponent i      
realitzar la renovació durant el proper plenari. 
 
- Presentar una idea d’activitat en xarxa musical durant el proper plenari. 
 
 
 
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 21:00h. 
 
 


