
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE LES ENTITATS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
Lloc: seu del Casino Llagosterenc (Llagostera) 
Data: 17 d’octubre de 2015 
Horari: de 11:00h a 12:30h 

 
Entitats i persones assistents: 
 

Ateneu de la Vall de Llémena Cartellà 

Joan Brunet  

Casino Llagosterenc Llagostera 

Eduard Galobardes  

Marc Peyrecave  

Joan Borull  

Casino Menestral Figuerenc Figueres 

Eduard Ayats  

Patronat de la Catequística Figueres 

Lluís Illa  

Primer Casino de Blanes Blanes 

Amat Carreras  

Societat l'Amistat Cadaqués 

Patrícia Linares  

Federació d’Ateneus de Catalunya  

Alfons Tiñena   

 
Entitats excusades: 
 

Casal Camprodoní Camprodon 

Centre L'Avenir Fanalenc Platja d'Aro 

Cercle Bredenc Breda 

Orfeó Popular Olotí Olot 

 
 
A Llagostera, el 17 d’octubre de 2015, a la seu del Casino Llagosterenc, té lloc la reunió de les entitats 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) de la demarcació de Girona. 
 
Comença la reunió amb una presentació per part de cadascuna de les entitats avui representades.  
 
A continuació, pren la paraula Alfons Tiñena en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
per explicar els motius d’aquesta reunió i remarcar el moment històric d’aquesta trobada. Després de 32 
anys d’història, la Federació d’Ateneus de Catalunya com a entitat de segon nivell aglutinadora de la 
diversitat d’ateneus i associacions culturals del nostre país, va ratificar per assemblea impulsar la 
creació de delegacions territorials per potenciar un contacte real, constant i proper amb tot el territori, 



    

    

oferint millors serveis als seus federats, defensant més eficaçment els seus interessos i augmentant la 
visibilitat del moviment, promocionant i potenciant la cultura catalana, fomentant el model 
d’associacionisme i esdevenint un interlocutor estratègic amb l’administració.  
 
Així, s’explica que la reunió d’avui té com a objectiu continuar el desplegament territorial iniciat 
recentment a les terres de ponent, per la qual cosa es presenta a les entitats de les comarques 
gironines el text amb el reglament que ha de facilitar la seva constitució formal i l’esquema 
d’organització.  
 
Les entitats presents a la reunió d’avui manifesten la seva conformitat al procés i formulen els següents 
suggeriments al text del reglament: 
 
- Que la persona que exerceixi les funcions de Delegat de la Delegació Territorial sigui també 

membre de la Junta Rectora per facilitar la seva tasca. Així, es valora que aquesta figura sigui 
escollida per la pròpia Junta Rectora d’entre els seus membres i no per separat. 

- Que la representació en qualsevol dels òrgans de la Delegació sigui a nom de l’entitat i no de les 
persones. 

- Que la seu de la Delegació sigui escollida en funció de la distribució geogràfica del membres de la 
Junta Rectora que surti de les votacions. 

 
Aquests suggeriments seran comunicats a la Junta de la FAC per a la seva aprovació, si escau. 
 
Per tal de facilitar la participació en el procediment d’elecció, s’acorda establir el dia 16 de gener de 
2016, a les 11:00h com a data per a celebrar l’assemblea de votació, la qual tindrà lloc a la seu del 
Casino Llagosterenc. 
 
Per a facilitar la comunicació entre les entitats de la delegació, es procedeix a recollir entre els 
assistents les dades necessàries per crear una llista de distribució de correu. 
 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a dos quarts d’una del migdia. 
 
 
 
Llagostera, 17 d’octubre de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

 
 


