
    

    

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

  
 
Lloc: Ateneu Popular de Ponent de Lleida 
Data: 12/09/2018 
Horari: 19h. / 20:30h. 

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

1. Plenari 2018. En relació al plenari de la delegació que es durà a terme el proper dissabte 
29 de setembre a la Pobla de Segur, el tècnic de la delegació explica que finalment seran 
22 persones les que surtin de Lleida amb el tren dels llacs i que la previsió pel dinar és 
d’unes 45 persones. En total hi assistiran 13 de les 16 entitats que formen part de la 
delegació. Es valora molt positivament la previsió de participació, ja que l’organització 
d’aquest acte ha sigut una mica complicada. Sobre els 3 punts més importants de l’ordre 
del dia::  

 

1.  

a. Renovació Junta Rectora. Donat que al plenari farem les votacions per formar la 
nova Junta Rectora de la delegació, comentem com està la situació a 2 setmanes que 
acabi el termini per presentar les candidatures. De moment s’han presentat dues 
candidatures, i la idea és que en pugui haver-hi alguna més, ja que no arribaríem a 
renovar els 4 càrrecs actuals. De fet, això implicaria que haurien de continuar una o 
dues persones de la junta vigent i incorporar-ne dues de noves. En tot cas acordem 
que el tècnic faci una ronda de contactes d’última hora per veure si es pot aconseguir 
alguna candidatura més. 
 

b. Difusió d’activitats. En relació a la difusió d’activitats acordem presentar un correu 
de google groups durant el plenari per poder fer efectiva la comunicació d’activitats 
entre les diferents entitats de la delegació. Tot i que ja està preparat, es creu oportú 
remarcar la importància d’utilitzar-lo durant el plenari, així com animar a les entitats a 
fer-ne ús. Simplement es tracta d’incorporar un correu electrònic a la llista de 
distribució de cada entitat per fer que cada activitat que facin arribi a la resta d’entitats, 
així com al tècnic de la delegació.  



    

    

 

c. Cicle de cantautors. En relació al cicle de cantautors, el tècnic comenta que abans 
d’entrar a l’estiu es va reunir amb 4 d’ells per parlar sobre el tema i conèixer les seves 
impressions. Concretament van assistir a la trobada el Xavier Baró, Jordi Gassion, 
Àngel OT i David Esterri. Els músics van trobar molt interessant la proposta i s’hi van 
mostrar molt interessats. Tot i que encara no està clar quan es realitzarà 
(probablement de cara a la tardor de 2019) i d’on sortiran els recursos econòmics per 
fer-ho, la idea és presentar l’activitat el dia del plenari amb un breu power point i, amb 
l’objectiu de copsar quines serien les entitats interessades a acollir les actuacions. 
L’Antoni Soliva comenta que aquest tipus d’activitat s’ha de presentar a l’IEI perquè és 
un tipus de cicle que els interessaria molt, i no té dubte que ho agafarien com una 
activitat independent dirigida a tota la província i en col·laboració amb la FAC. La 
possibilitat de buscar patrocinadors per realitzar-lo no es veu gens clara. El tècnic 
comenta que parlarà amb la FAC per veure com es pot preparar la presentació del 
projecte. 

 

2. Repàs als darrers contactes amb entitats. Fem un repàs dels darrers contactes amb entitats 
i es destaca la incorporació a la FAC de l’Ateneu de Térmens, amb la qual cosa passem a ser 
un total de 16 entitats a la delegació Terres de Ponent. Es valora molt positivament aquesta 
nova incorporació i la feina realitzada pel tècnic les primeres setmanes de 2018 cercant 
possibles entitats interessades a formar part de la federació.  

 

3. Trobada Nacional d’Ateneus. Donat que l’any que ve segurament la Trobada Nacional 
d’Ateneus es realitzarà a  Lleida, comentem possibles idees al voltant d’aquest acte. Donat que 
la trobada coincidirà amb el centenari de l’Ateneu de Tàrrega el proper 2019, veiem amb bons 
ulls la possibilitat que es realitzi en l’esmentada població. De fet, el tècnic de la delegació va 
demanar pocs dies abans a la persona de contacte amb l’entitat que fes un esborrany de les 
activitats que s’hi podrien realitzar agafant com a model la primera trobada a Figueres. Es 
comenta la previsió que ens envia i tots coincidim en què seria molt bona idea fer-la allí. A més, 
hi hauria l’opció de fer un dels concerts del cicle de cantautors aquell mateix dia a la tarda, 
cosa que també es veu molt interessant.  

 

4. Premis Ateneus 2018. Parlem sobre la nova convocatòria dels Premis Ateneus que ja està en 
marxa des d’abans de l’estiu. Tot i que encara no hem acabat de sortir del període de 
vacances d’estiu, creiem convenient parlar amb totes les entitats per animar-les a participar, ja 
que totes elles poden presentar projectes realitzats en alguna de les 6 categories que hi ha. 
Pensem que el plenari pot ser un bon lloc per comunicar a totes les entitats que s’hi han de 
presentar, i després del plenari fer una ronda de contactes personalitzats per part del tècnic per 
veure les possibilitats de cadascuna. 

 



    

    

Acords: 
 
- Celebrar el proper plenari de la delegació el 29 de setembre a la Pobla de Segur. 
 
- Trobar almenys dues candidatures més per formar part de la nova Junta Rectora.  
 
- Presentar el nou correu de google groups durant el plenari. 
 
- Presentar el cicle de cantautors durant el plenari. 
 
- Presentar a l’IEI la proposta del cicle de cantautors 
 
- Tenir en compte la proposta de l’Ateneu de Tàrrega sobre la Trobada Nacional d’Ateneus. 
 
- Fomentar la màxima participació possible de la nostra delegació als propers Premis Ateneus. 
 
 
 
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 20:30h. 
 
 


