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: 16 de gener de 2016
Horari: de 11:00h a 13:10h
Entitats i persones assistents:
Casino Llagosterenc

Llagostera

Eduard Galobardes
Marc Peyrecave

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
Ariadna Cabrisas

Federació d’Ateneus de Catalunya
Alfons Tiñena

A Llagostera, el 16 de gener de 2016, 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 la lectura de la relació de les quatre candidatures rebudes per formar part de la
Junta Rectora de la Delegació Territorial. Donat que l’article 5.9 del Reglament de Desplegament
Territorial de la FAC preveu que si les candidatures presentades no superen el màxim de sis entitats no
es farà cap votació i aquestes quedaran nomenades automàticament, es procedeix a ratificar la Junta
Rectora de la Delegació. A aquesta relació, les entitats presents a la reunió demanen que, malgrat no
hagi presentat la seva candidatura, s’hi afegeixi el Casino Llagosterenc, entitat que acull les reunions de
la Delegació. El representant del Casino Llagosterenc mostra finalment la seva conformitat.
Així doncs, la Junta Rectora queda formada per les següents persones i entitats:
-

Patrícia Linares de la Societat l'Amistat de Cadaqués
Eduard Ayats del Casino Menestral Figuerenc de Figueres
Amat Carreras del Primer Casino de Blanes
Lluís Illa del Patronat de la Catequística de Figueres
Eduard Galobardes del Casino Llagosterenc de Llagostera

Els membres de la Junta Rectora acorden per consens designar a Amat Carreras del Primer Casino de
Blanes com a Delegat Territorial.
A continuació, s’obre un debat i s’acorda posar en marxa les següents accions:
-

Establir la seu de la delegació a la mateixa seu del Casino Llagosterenc
Obrir un compte de correu de la delegació amb la següent adreça:
comarquesdegirona@ateneus.cat
Crear un grup de WhatsApp de la junta rectora
Estudiar la possibilitat de fer alguna de les reunions per Skype
Fer una acció comunicativa inicial per donar a conèixer la creació de la delegació (sobre tot a
les entitats federades d’aquesta delegació). Demanar a la Federació d’Ateneus de Catalunya
que utilitzi tots els seus mitjans de difusió (web, xarxes socials, etc.) per fer-ho possible.
Sol·licitar a la FAC que programi accions formatives per a les entitats de la delegació sobre els
següents temes (subvencions, assegurances, SGAE, política de transparència, etc.)
Estar amatents a la propera convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona i a les
possibles sinergies que es puguin establir amb els Consells Comarcals i ajuntaments de la
demarcació.
Realitzar un plenari de les entitats de la delegació on algunes de les entitats puguin fer alguna
presentació de la seva realitat i es pugui tractar algun tema d’interès general. També es
planteja la possibilitat de convidar a aquesta reunió a entitats no federades del territori.
Coordinar el coneixement que té la FAC i el de les entitats de la delegació de les realitats
associatives presents al territori per poder establir una política d’acostament.
Preparar una breu presentació de la Delegació per a ser comunicada a la assemblea general
ordinària de la FAC del proper 12 de març de 2016
Realitzar una reunió de la Junta Rectora el proper 16 d’abril de 2016 a la seu de la Delegació.

Per finalitzar, Alfons Tiñena recorda el programa de formació i inserció laboral de la FAC per a joves
inscrits al sistema de garantia juvenil i demana la col·laboració de les entitats per cercar participants.
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a les 13:10h del migdia.

Llagostera, 16 de gener de 2016

