Delegació Territorial
Comarques Gironines

ACTA PLENARI DE LA DELEGACIÓ DE LES COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Casino Llagosterenc, Llagostera
Data: 27/05/2017
Horari: 10.00 a 14.00h

PERSONES / ENTITATS ASSISTENTS:
10 persones representant 5 entitats:
Societat l’Amistat – Cadaqués
Patricia Linares
Primer casino de Blanes – Blanes
Amat Carreras
Casino Llagosterenc – Llagostera
Eduard Galobardes, Marc Sureda
Patronat de la Catequística – Figueres
Lluís Illa, Irene Caamaño, Xavier Cairó Algueró
Casino Menestral Figuerenc – Figueres
Josep Maria Agustí
Carlos Pablos – Federació d’Ateneus de Catalunya
Joana Periañez – Tècnica de la delegació
El president de la Delegació territorial de les comarques de Girona, Amat Carreras, dóna la
benvinguda a les persones assistents al plenari i dóna inici oficialment al plenari.
La tècnica de la delegació, Joana Periañez, llegeix l’ordre del dia, que és el següent:
•
•
•
•
•
•

Repàs general dels serveis de la Federació d’Ateneus de Catalunya
Presentació de la proposta d’activitat itinerant per les entitats de les comarques
gironines
Presentació de la jornada formativa gratuïta sobre transparència
Xerrada sobre el mapa d'assegurances culturals
Entrega de les plaques identificatives “entitat adherida a la Federació d’Ateneus de
Catalunya”
Precs i Preguntes
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1. Repàs general dels serveis de la Federació d’Ateneus de Catalunya
Joana Periañez comença fent un repàs de les dades més significatives de la FAC, 170 entitats
federades a 32 comarques i 119 municipis amb 86.803 d’associats. Continua mostrant les
dades actuals de la delegació territorial de les comarques de Girona que consta de 17 entitats
en 6 comarques de les 8 que en té la delegació, amb 17.338 socis i 5 membres a la junta
rectora de diferents entitats de la delegació.
Pren la paraula a Carlos Pablos, vocal de la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC), qui explica els serveis que la FAC ofereix a les entitats federades. Carlos
Pablos, comença remarcant aquells punts més positius i aquells serveis que la seva entitat
(Centre Catòlic de Gràcia) ha utilitzat i utilitza més. Comença a explicar el servei d’arquitectura i
enginyeria i continua pel d’assegurances. Explica el servei comptable i fiscal, el servei de
comunicació, el d’eficiència energètica, el de formació i el de material, els recursos artístics,
tècnics i humans, el servei de subministraments, el servei de gestió d’equipaments, el servei de
recursos econòmics, el servei de subvencions i, per últim el valor afegit.
Joana Periañez pren la paraula i comenta breument que si algú t’he algun dubte o vol ampliar
la informació sobre qualsevol servei pot trucar directament a la FAC i parlar amb la tècnica
Helena Picó, responsable dels serveis.
Amat Carreras del primer casino de Blanes, pren la paraula i demana si dins dels serveis hi ha
algun programa de gestió dels socis. Lluís Illa del Patronat de la Catequística, pren la paraula i
comenta que ell ja ho preguntar a el gerent de la Federació Jordi Casassas i que de moment no
hi havia cap programa o servei que poguessin oferir a les entitats per poder gestionar els seus
associats. Marc Sureda del Casino Llagosterenc comenta que ells van encarregar a un
informàtic que els hi dissenyés un programa de gestió per l’escola de música de l’entitat i
proposa que si es vol, podria demanar-l’hi a l’informàtic que el presentés en una reunió futura.
Eduard Galobardes del Casino Llagosterenc agraeix a la FAC els serveis que els hi ofereix,
especialment a les juntes, i agraeix també els esforços que es fan per trencar l’aïllament de les
entitats. Però remarca que creu que s’hauria de crear algun tipus d’economia compartida entre
les entitats federades per tal de poder compartir tot allò que es fa de cara el soci. Quins
productes generen les entitats i com els ofereixen als socis, per poder nodrir-se de l’experiència
dels altres i agafar allò que funciona i descartar allò que altres ja han provat i no ha anat bé. A
propòsit d’aquest últim comentari, Joana Periañez pren la paraula i apunta que aquestes són
les coses que poden decidir ells com a Junta Rectora de la Delegació Territorial, establint que
cada tres mesos, quan es celebri la reunió de la Junta, cadascú exposi aquelles activitats que
han fet que han funcionat i aquelles que no.
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Joana Periañez, continua explicant alguns projectes més significatius de la FAC, com la Xarxa
de Teatres d’Ateneus de Catalunya, els Premis Ateneus, el llibre i l’exposició dels Ateneus
sobre la que apunta que seria una bona proposta per l’activitat itinerant que es vol fer a les
entitats de les comarques de Girona. Continua breument explicant el documental Ateneus:
Llavor de llibertat, sobre el que comenta que ja s’ha obert la campanya de mecenatge i anima
als assistents a col·laborar-hi.

2. Presentació de la proposta d’activitat itinerant per les entitats de les comarques
gironines
Joana Periañez presenta els tres temes que la Junta proposa a priori per l’activitat itinerant i
recorda el tema de l’exposició i la presentació dels llibre dels Ateneus com a possibilitat. Amat
Carreras proposa una conferència sobre gastronomia. Marc Sureda, apunta la necessitat de
discernir l’objectiu de l’activitat. Lluís Illa del Patronat de la Catequística de Figueres comenta
que si es fa una conferència sobre els ateneus i l’associacionisme no tindrà èxit. Irene
Caamaño del Patronat de la Catequística de Figueres comenta que per ella no té sentit fer una
conferència sobre gastronomia si no hi ha un lligam amb els ateneus, que si el que es pretén es
que es conegui la delegació ha de ser alguna cosa lligada a aquests. Fa tres propostes com els
joves als ateneus, la tecnologia als ateneus o la gastronomia als ateneus.
Finalment, es decideix que es farà un conferència sobre gastronomia a través dels ateneus.
Amat Carreras proposa com a ponent Jaume Fàbregas.
Per manca de temps, la tècnica aplaça l’explicació de la Jornada formativa sobre transparència
per després de la xerrada sobre el mapa d'assegurances culturals.
3. Xerrada sobre el mapa d'assegurances culturals
Joana Periañez dóna la benvinguda a Javier Gómez d’ARÇ Cooperativa qui du a terme la
xerrada sobre el mapa d’assegurances culturals i explica que és i per quin motiu es interessant
que les entitats estiguin informades.
4.Entrega de les plaques identificatives “entitat adherida a la Federació d’Ateneus de
Catalunya”
Amat Carreras com a president de la delegació territorial de les comarques de Girona fa
entrega a les 5 entitats assistents la placa identificativa.
Entrega les plaques a:
Josep Maria Agustí, vicepresident del Casino Menestral Figuerenc
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Patricia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués
Eduard Galobardes, president del Casino Llagosterenc de Llagostera
Lluís Illa, president del Patronat de la Catequística de Figueres
I a ell mateix, Amat Carreras com a president del Primer Casino de Blanes.
5.Presentació de la jornada formativa gratuïta sobre transparència
Joana Periañez explica breument la Jornada formativa “Sigues TransparEnt” organitzada per
la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Explica que la jornada té com a
objectiu aprendre a utilitzar la plataforma TransparEnt, una eina que permet a les entitats
avaluar l'estat de la seva transparència i saber com millorar la seva comunicació.
Explica que la jornada es durà a terme al 17 de Juny al centre cívic Ter de Girona demana a
tots els assistents que ho facin extensiu als socis de les seves entitats.

Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 13.45 h

