ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA
Lloc: Casal de Vila-Rodona (Vila-rodona)
Data: Divendres 16 de març de 2018
Horari: 18h

PERSONES ASSISTENTS:
- Joan Maria Mallafrè; delegat territorial
- Josep Robert (Casal Vila-rodona)
- Maria Dolors Civit (Espluga de Francolí)
Francesc Fortuño; tècnic territorial
Excusa la seva assistència
- Ramon Sabaté (Gandesa)
1. Presentació tècnic Comarques Tarragona
El tècnic territorial, Francesc Fortuño, es presenta als membres de la junta informant de la seva
funció dins de la delegació després de substituir a l’antiga tècnica, la Txell Alfonso. Les funcions
que desenvoluparà són les mateixes que l’anterior tècnica i espera poder ajudar amb tot el que
pugui als membres de la Rectora i a la resta d’entitats de la Delegació. Un altre aspecte a treballar
és el creixement d’entitats de la delegació, i el tècnic informa que seguirà treballant amb les
propostes que ja hi havia i espera també incloure’n de noves. El Joan Maria Mallafrè felicita al
tècnic per com de ràpid s’està integrant a la feina de la Delegació i l’anima a continuar.
2. Reunió Delegats FAC Barcelona
a. APP mòbil
El tècnic explica que el passat 26 de febrer es va celebrar a Barcelona una reunió entre els
delegats territorials i la gerència de la FAC, de la qual en van sortir una sèrie de punts a tenir en
compte. La primera és la potenciació d’una APP per als telèfons mòbils on hi apareguessin tots
els ateneus de Catalunya federats a la FAC i s’hi recollissin els actes que fan. La idea es veu bé,
però es comenten els problemes que hi haurien en buscar que totes les entitats es
comprometessin a penjar els seus actes i mantenir l’agenda actualitzada. Tot i això es veu bé la
proposta i que, quan s’hagi creat, tots els socis s’ho descarreguin i la facin servir.
b. Carnets d’associats
S’explica la iniciativa que durant aquest any les entitats actualitzin els carnets dels seus socis i
se’n facin de nous on hi aparegui l’escut de la FAC i homogeneïtzar la visualització de la
Federació entre les diferents entitats. Es diu que, al marge de la idea dels carnets, tots els
ateneus haurien de tenir una llista amb totes les entitats federades de Catalunya i potser amb

això ja es podria saber qui forma part de cada entitat. La idea seria oferir alguna mena de
descompte per diferents activitats d’una entitat als socis adscrits a la FAC que s’identifiquin amb
els carnets. Tot i això, es coincideix que el debat seriós serà veure quines facilitats o descomptes
es marcaran des de cada ateneu mb al gent que vingui de fora.
Al marge d’això, el debat també gira al voltant de les diferències del món rural i les ciutats i el
paper que hi tenen iniciatives com aquestes. Al final s’està d’acord amb el tema dels carnets i el
tècnic preguntarà les xifres exactes del servei de la FAC per imprimir-los i passar-la després a
tota la Delegació.
3. Assemblea General de Socis
S’informa novament de la Assemblea General de la FAC que es celebrarà demà a Sant Just
Desvern. És lamenta que la reunió de la Rectora sigui tant seguida de la d’avui però era necessari
celebrar-la quan més aviat millor. La reunió de la Rectora havia de ser el 16 de febrer i vindria
algú de la FAC, però al final es va preferir canviar de dia fins que s’incorporés un nou tècnic a la
Delegació.
Es comenta l’assistència de la gent de la Delegació a la Assemblea General i la poca participació,
destacant només alguns casos. També poques entitats han acabat per delegar el vot.
4. Trobada Nacional d’Ateneus
Es farà el 19 de maig a Figueres. La idea és que sigui un acte molt lúdic de passar el dia per al
ciutat. La FAC pot subvencionar el viatge fent un autocar per la Delegació, però la resta s’ho
gestiona cada entitat o soci. El tècnic passarà la informació a la resta d’entitats i a la Assemblea
General de demà es demanarà més informació sobre com serà la Trobada.
5. Proper Plenari de la Delegació.
La idea és que el proper plenari serà lúdic i hauria de ser entre el maig i el juny. Es proposa i
s’aprova que es faci a Gandesa i serveixi com a manera d’expandir-se la FAC pel territori.
Preguntarem al Ramon quin dia li pot anar bé, per bé que la Rectora preferiria el 13 de maig o
bé el 10 o 17 de juny. Si Gandesa al final no ho veu viable ho faríem a Reus, ja que es podrien
treure altres visites al marge dels ateneus que estan a la Delegació.
Després d’aquest la següent plenària seria de treball i es decideix fer-la a Vila-rodona entre
l’octubre i el novembre. El tècnic està pendent de fer una visita al Penedès i, durant la reunió, es
temptejaria la opció de fer el següent plenari lúdic allí per l’any vinent.
6. Exposicions itinerants de la Delegació
El tècnic explica les exposicions que hi han a la FAC i la seva disponibilitat. Es farà un correu
general a la Delegació especificant les temàtiques per a que cada entitat ho demani.
7. Altres
Propera Rectora: serà a l’Espluga de Francolí, ja es concretarà el dia.
El tècnic explica l’interès de la junta directiva de al FAC per fer al seva propera reunió a l’Orfeó
el pròxim dissabte 28 d’abril i explica els plans de les possibles visites que farà.

Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 19:30 hores

