ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Societat l’Amistat - Cadaqués
Data: 1 de setembre de 2018
Horari: de 11:08h a 12:50h

PERSONES ASSISTENTS:
- Amat Carreras, president del Primer Casino de Blanes i Delegat territorial
- Lluís Illa, president del Patronat de la Catequística
- Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués
- Jordina Granados, tècnica de la delegació territorial de Girona
- Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc
Excusa la seva assistència
- Eduard Ayats, President del Casino Menestral Figuerenc
A Cadaqués, al 1 de setembre de 2018, a la seu de la Societat l’Amistat, té lloc la reunió de Junta Rectora
de la delegació territorial de les comarques de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC).
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la reunió del 31 de maig del 2018 a la “Cate”
de Figueres, s’aprova l’acte però es destaquen certes qüestions a tenir en compte a millorar per a properes
edicions alhora d’organitzar l’esdeveniment per part de la FAC. Aquestes són:
-

Es troba necessària la figura d’un ”mestre de cerimònia”, que dirigeixi la gent durant l’activitat per
tal de que tot sigui més ordenat i fluid.
Tenir en compte la mobilitat i l’edat del públic, alguna entitat portava gent amb cadira de rodes o
amb mobilitat reduïda i van tenir alguns problemes.
La foto de família, com a record no ha arribat a les entitats, caldria buscar-la i enviar-la a totes
les entitats.

El segon punt del dia és l’explicació de l’estat de les visites mensuals per part de la tècnica i de
les properes que es faran. S’exposa que s’ha visitat el Casino Olotí, i properament es farà visita
el Casal de Camprodoní. Pel que fa a entitats no federades, s’ha restablir el contacte amb el
Casino de Tortellà, també es va parlar amb el Casino de Vidreres s’ha quedat amb ells a
l’octubre, s’ha de buscar contacte de l’Ateneu de Bescanó, que es una entitat bastant activa per
explicar-los que es la FAC. Des de la junta es demana a la tècnica que quan faci les visites es
faci també un petit qüestionari per tal d’obtenir més informació sobre les activitats i espais de

les entitats del territori. D’aquesta manera ser més precisos alhora d’organitzar trobades o
activitats.
El tercer, i últim punt de l’ordre del dia, són les eleccions i la renovació de la junta rectora. Es fa
una planificació del calendari, el mes de Febrer fer preparació pel plenari que es farà al mes de
Març del 2019. Es parla de demanar l’espai per fer el plenari al Nou Casino de la Constància de
Sant Feliu de Guíxols. Això és degut a què les ultimes vegades s’han trobat amb el problema
que fora de la junta rectora ningú més assistia als plenaris. L’objectiu de fer el plenari fora de les
seus de la junta seria per involucrar més a les altres entitats a participar-hi i d’aquesta manera
crear més lligams. Una altre proposta per mobilitzar més gent al plenari seria fer-lo després d’una
activitat cultural en el mateix lloc.
El quart punt que sorgeix a la reunió, és la voluntat per part de la junta rectora d’organitzar
activitats periòdiques de manera conjunta amb la col·laboració de totes les entitats que formen
part de la Delegació de Girona.
S’ha parlat de diferents activitats com ara:
- Visita a la Catedral de Girona.
- Museu Dalí i Castell de St. Ferran
- Ruta modernista a St. Feliu de Guíxols
- Espai del Peix a Palamós i Museu de la Pesca
-

Acords:
- Traspassar la valoració de la trobada a la FAC per poder millorar noves edicions.
- Reclamar la foto de família de la Trobada d’Ateneus i enviar-la.
- Contactar amb l’Ateneu de Bescanó i fer-hi una visita.
- Començar a proposar activitats per fer en el territori.
- Proposar al Nou Casino de la Constància per fer-hi el planari.
- S’acorda la propera reunió de la junta rectora serà el 24 de novembre a la “Cate” de
Figureres.
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 12:50h

