
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES 
DE PONENT DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
Lloc: seu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida) 
Data: 3 d’octubre de 2015 
Horari: de 12:00h a 13:30h 

 
Entitats i persones assistents: 
 

Associació Cultural Ateneu Golmesenc Golmés 
Laura Sarri  

Robert Bonet  

Andrea Sarri  

Ateneu Cultural de Guissona Guissona 
Josep Ros  

Ateneu Popular de Ponent Lleida 
Miquel Àngel Soriano-Montagut  
Pilar Bayo  

Ateneu Popular Plana d'Urgell Mollerusa 
Felip Palau  

Cercle de Belles Arts Lleida 
Divina Drudis  

Orfeó Lleidatà Lleida 
Antoni Soliva  

Ateneu Popular de la Fuliola La Fuliola 
Eva Pané  

Federació d’Ateneus de Catalunya  
Alfons Tiñena  

 
Entitats excusades: 
 

Ateneu Popular Garriguenc Les Borges Blanques 

Societat l’Ateneu de Tàrrega Tàrrega 

Ateneu d’Ivars d’Urgell Ivars d’Urgell 

 
 
1. Votació de la junta rectora i la representació de la Delegació  
Comença la reunió amb l’elecció de les persones representants a la junta rectora i de la representació 
de la delegació territorial.  
Es dóna lectura a les 4 candidatures rebudes per formar part de la junta rectora de la Delegació. Feta la 
votació, el resultat ha estat el següent: 
Antoni Soliva, de la Fundació Orfeó Lleidatà (5 vots); Josep Ros, de l’Ateneu Cultural de Guissona (6 
vots) i Miquel Àngel Soriano-Montagut, de l’Ateneu Popular de Ponent (6 vots); Robert Bonet, de 
l’Ateneu Golmesenc (3 vots).  



    

    

Per la qual cosa, la junta rectora queda constituïda per les següents persones: 
- Antoni Soliva, de la Fundació Orfeó Lleidatà  
- Josep Ros, de l’Ateneu Cultural de Guissona  
- Miquel Àngel Soriano-Montagut, de l’Ateneu Popular de Ponent  

 
A continuació, té lloc la votació per escollir la persona que representarà la delegació a la comissió 
territorial de la FAC. Les candidatures rebudes han estat les següents: 

- Antoni Soliva, de la Fundació Orfeó Lleidatà  
- Josep Ros, de l’Ateneu Cultural de Guissona  
- Miquel Àngel Soriano-Montagut, de l’Ateneu Popular de Ponent  
- Laura Sarri, de l’Ateneu Golmesenc 

 
En una primera votació, es produeix un triple empat: Antoni Soliva, de la Fundació Orfeó Lleidatà (2 
vots); Josep Ros, de l’Ateneu Cultural de Guissona (1 vots) i Miquel Àngel Soriano-Montagut, de 
l’Ateneu Popular de Ponent (2 vots); Laura Sarri, de l’Ateneu Golmesenc (2 vots).  
En una segona volta amb les tres candidatures amb més número de vots, el resultat ha estat el següent: 
Antoni Soliva, de la Fundació Orfeó Lleidatà (2 vots); Miquel Àngel Soriano-Montagut, de l’Ateneu 
Popular de Ponent (2 vots); Laura Sarri, de l’Ateneu Golmesenc (3 vots). Per la qual cosa, queda 
designada Laura Sarri, de l’Ateneu Golmesenc com a representant de la Delegació a la Comissió 
Territorial de la FAC. 
 
  
2. Acords del plenari de la Delegació 
A continuació, les persones assistents acorden els següents punts: 
 
- Una primera aspecte a emprendre haurà de ser la gestió eficient de la comunicació de la delegació. 

Per això, s’acorden les següents mesures: 

 Crear un compte de correu corporatiu (terresdeponent@ateneus.cat) i un grup de 
WhatsApp amb els membres de la junta i la persona representant de la delegació. 

 Difondre una nota de premsa des del servei de comunicació de la FAC per informar de la 
constitució de la delegació. Aquesta nota de premsa també es farà arribar a les entitats de 
la delegació per a la seva difusió local. 

 Des de els serveis tècnics de la FAC, es farà arribar a la junta una carta oficial per explicar 
el motius del desplegament territorial en el context del pla estratègic actual de la FAC. 

 Els membres de la junta prepararan una ronda de visites a les entitats federades de la 
delegació per conèixer de primera mà les seves necessitats. 

 
- Es considera estratègic iniciar accions per augmentar el número d’entitats federades de la 

delegació. En aquest sentit, Robert Bonet, de l’Ateneu Golmesenc, informa que ha intentat 
contactar amb l’Ateneu de la Seu d’Urgell un parell de vegades però que encara no ha tingut 
l’oportunitat de reunir-se amb alguna persona de la seva junta. 
 

- Sol·licitar una reunió de la junta de la delegació amb la junta de la FAC per tal de cercar estratègies 
conjuntes de coordinació. En aquest sentit, el president de la FAC té prevista celebrar properament 
una reunió amb el president de la Diputació de Lleida a la qual podria acompanyar-lo alguna 
persona de la delegació per exposar algunes de les inquietuds de les entitats del territori. 

mailto:terresdeponent@ateneus.cat


    

    

- La junta es reunirà presencialment a la seu de la delegació la setmana de l’11 de gener de 2016 
per acordar la programació d’accions durant el proper any. Tanmateix, abans de finalitzar el 2015, 
es recolliran les propostes de les entitats per a poder ser valorades i gestionades per la junta i per 
la FAC. 

 
 
3. Altres 
Miquel Àngel Soriano-Montagut, de l’Ateneu Popular de Ponent, demana que el serveis tècnics de 
comunicació de la FAC facin el possible per millorar el format de les seves comunicacions digitals i 
facilitar així la seva visualització. 
 
 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a dos quarts de dues del migdia. 
 
 
Lleida, 3 de juny de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


