
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE LES ENTITATS DE LES COMARQUES GIRONINES 
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
 
 

Lloc: Casino Llagosterenc - Llagostera 
Data: 2 abril 2016 
 
Horari: 11’10h 
 
PERSONES / ENTITATS ASSISTENTS: 
- Amat Carreras – President Primer Casino de Blanes – Delegat Territorial  
- Eduard Ayats – President Casino Menestral Figuerenc de Figueres 
- Patricia Linares  - Presidenta Societat l’Amistat de Cadaqués 
 
 excusen assistència;  
- Lluís Illa – President  Patronat de la Catequística de Figueres i delega el seu vot en el Sr. Eduard 
Ayats. 
- Eduard Galobardes – President Casino Llagosterenc de Llagostera 
 
ACORDS 
  
1- Comença la reunió el Delegat Territorial, Sr. Amat Carreras, exposant un resum de l’Assemblea 
General de la FAC, el passat dia 12 de març a Esparraguera. 
Fa un especial incís en el punt 7 de l’esmentada Assemblea referent al tema de protecció de dades.  
 
S’acorda demanar a la FAC que caldrà avisar als assistents de la gravació de so i sol·licitar autorització 
per a l’enregistrament d’imatges d’aquestes reunions. Així com garantitzar que la finalitat de l’ús 
d’aquestes imatges i so seran per a millorar la transcripció de les actes i difusió general de 
l’esdeveniment. 
Recomana així mateix que en properes ocasions es tingui cura de que l’espai triat disposi del material 
adient per dur a terme l’assemblea i adequat a persones amb mobilitat reduïda. 
 
2- El Reglament del desplegament territorial de la Federació d’Ateneus de Catalunya, indica en el seu 
article 3, les funcions de les delegacions territorials  
 
S’acorda demanar a la FAC la relació de contactes dels diferents representants de les entitats 
associades a les nostres comarques per tal d’establir un calendari de visites per:  

- Presentar-nos com a representants de la Delegació. 
- Recordar serveis que ofereix la FAC 
- Fer un recull de necessitats i mancances 
- Fer un inventari d’activitats pròpies per tal d’estudiar una via d’intercanvi  
- Fer un recull de les ofertes culturals i d’esbarjo que aquestes entitats programen per tal de 

valorar contractacions compartides per a millorar condicions econòmiques. . 
 



    

    

3-  El Delegat Territorial, Sr. Amat Carreras, exposa la possibilitat de crear la infraestructura necessària 
per a instal·lar una xarxa virtual que obriria les entitats entre si. Així doncs, una xerrada o conferència 
que tingues lloc en un ateneus és podria visualitzar en d’altres. 
 
S’acorda demanar a la FAC l’estudi de la viabilitat de la proposta. El projecte suposaria una inversió per 
part de les entitats per adaptar un espai on instal·lar aquesta pantalla receptor/emissor.  Seria la FAC 
qui hauria de crear i facilitar el programa per aquest  “Canal Ateneu”. 
 
En aquest punt el Sr. Eduard Ayats fa la proposta de demanar a la FAC que sigui com a  entitat 
coordinadora que gestioni algunes subvencions d’interès comú i distribueixi entre els associats segons 
un criteri de punts establert. Algunes entitats tot i realitzar activitats no arriben als mínims que demanen 
les bases d’algunes subvencions. D’aquesta manera, presentant una sol·licitud d’un total com a conjunt 
d’entitats que promouen la cultura cabria la possibilitat d’optar a aconseguir ajuts. 
 
 
4- En aquest punt de l’ordre del dia cadascun dels assistents hem explicat d’una manera breu la situació 
actual de la seva entitat així com hem coincidit davant d’una visió de futur no gaire optimista. Estem 
d’acord que la figura del soci cada dia és menys engrescadora i la mitjana d’edat ens fadubtar de la 
durabilitat de les pròpies entitats 
 
S’acorda estudiar una fórmula per tal de crear un “carnet” comarcal per afavorir als associats de les 
diferents entitats amb avantatges comunes, adaptades a ofertes de cadascuna de les entitats, tal com 
descomptes en entrades, tallers, cursets o consumicions. Creiem que aquesta acció ens donarà a 
conèixer entre nosaltres i el soci valorarà la seva condició. 
 
Per finalitzar es convoca la propera reunió de la Demarcació  de les Comarques de Girona, a la Societat 
l’Amistat de Cadaqués, dissabte 2 de juliol de 2016 a les 11 del matí. 
 
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 13’10h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


