ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA
Lloc: Centre d’Amics de Reus (Reus)
Data: Divendres 27 d’octubre
Horari: 17h

PERSONES ASSISTENTS:

- Josep Maria Mallafré; delegat territorial
- Josep Robert (Casal Vila-Rodona)
- Txell Alfonso; tècnica territorial
Excusa la seva assistència
- Ramon Sabaté
- Maria Dolors Civit
1. Presentació tècnica Comarques Tarragona
La tècnica territorial, Txell Alfonso, es presenta als membres de la junta informant de la seva
funció dins de la delegació a partir d’ara. Les funcions que desenvoluparà seran donar suport a
la junta rectora, organitzar la reunió trimestral d’aquesta, organitzar el plenari de les entitats
dos cops l’any, visitar les entitats i tenir-hi contacte per tal de traspassar informacions. En
general es vol enfortir la delegació i que les entitats tinguin al seu abast tota la informació
necessària, així com a la inversa, que les entitats siguin conscients i utilitzin els recursos que
els pot proporcionar la FAC. Un altre aspecte a treballar és el creixement d’entitats de la
delegació, la tècnica informa als membres de la junta que si coneixen ateneus no federats
s’informi a la tècnica per tal de posar-s’hi en contacte.
2. Recursos FAC
S’informa als membres de la Junta de la convocatòria dels premis Ateneus, els serveis i
formacions que proporciona la FAC, les exposicions itinerants que les entitats poden sol·licitar
per tal d’exposar-les als seus ateneus, la presentació del llibre dels ateneus, la possibilitat de
fer formacions en cas de detectar mancances o necessitats...
Els membres de la junta consideren important que al plenari s’expliquin molt bé aquests
recursos per tal que les entitats en siguin conscients.
3. Reptes i prioritats de la delegació
El més important és que els ateneus segueixin fent la seva tasca local, però una prioritat és
crear cohesió entre els diferents ateneus de la delegació, que prenguin consciència que
formen part d’una federació d’ateneus i que a les comarques de Tarragona en som 13! Això

passa a curt termini per coneixe’ns tots (cosa que hauria d’aconseguir-se al proper plenari).
També es ressalta la necessitat de la representativitat de la junta i la tècnica a
esdeveniments o celebracions dels ateneus, per tal d’enfortir la relació i donar suport. També
es vol que els mateixos ateneus s’intercanviïn informacions i experiències, això es faria, a
curt termini, recopilant les activitats més destacades dels ateneus de la delegació i fer-ho
arribar a tothom, fins i tot, fent activitats conjuntes, a mitjà i llarg termini.
4. Plenari
Es decideix fer el proper dissabte 25 de novembre pel matí. La tècnica ho comunicarà als
ateneus de la delegació i prepararà l’ordre del dia. Es diu la possibilitat de fer-la a Gandesa i fer
alguna visita al celler. La tècnica ho acaba de gestionar i en els propers dies dóna una
resposta.
Els plenaris es celebren de manera semestral, la junta proposa que un d’ells sigui de caire
formatiu i l’altre de caire més lúdic on generar cohesió i xarxa entre els ateneus. Aquest proper
plenari tindrà un caràcter informatiu i lúdic.
5. Organització interna de la junta
El grup de whatsapp existent serveix per donar informacions puntuals i/o avisos. En cas de
parlar d’algun tema es farà per trucada. No es faran debats pel grup.

Acords:
- Celebració proper plenari el dia 25 de novembre
- Tenir la informació de les activitats dels ateneus de la delegació, per tal d’augmentar la
representativitat per part de la junta i la tècnica.
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 18.15h

