ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ DE LES
COMARQUES DE GIRONA
Lloc: Patronat de la Catequística (Figueres)
Data: 15 de juliol de 2017
Horari: 11.00h

PERSONES ASSISTENTS:
Amat Carreras, President del Primer Casino de Blanes i Delegat territorial
Lluís Illa, President del Patronat de la Catequística i Vocal de la Delegació Girona
Eduard Ayats, President del Casino Menestral Figuerenc i Vocal de la Delegació Girona
Joana Periañez, en qualitat de tècnica de la Delegació de Girona.
Excusen la seva assistència
Eduard Galobardes president del Casino Llagosterenc
Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués
A Figuers, el 15 de juliol de 2017, a la seu del Patronat de la Catequística, té lloc la reunió de Junta
Rectora de la delegació territorial de les comarques de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya
(FAC).

La reunió comença seguint els punts a tractar de l’ordre del dia. La tècnica de la delegació Joana
Periañez explica als membres de la junta assistents a la reunió l’estat de dels projectes i temes
que a tractar.
1. Carnets d’associats. Es comenta que els socis de les entitats federades que disposin de
carnets d’associats amb la franja "Tots som ateneus" que facilita la FAC podran gaudir dels
avantatges d’altres entitats federades. Els carnets els poden fer a través de la FAC però no es
necessari. Si no hi ha la franja no es podrà identificar com entitat de la FAC. S’explica que els
avantatges que es trobaran a la web seran per a totes les entitats que tinguin la franja,
indistintament de on es trobin territorialment. Per tant es comenta que no es parli de carnet
comarcal, sinó de carnet d'associat.
2. Visites a entitats federades i no federades. Les dues entitats no federades visitades són la
Germandat de Vallfogona del Ripollès i el Casino Olotí. Les dues estan interessades a federarse, la junta rectora comenta i s’ofereix a realitzar una segona visita si es necessari a les entitats
per donar i oferir un segon punt de vista, com a entitat federada. També s’havia quedat per fer
visita amb l’entitat federada l’Ateneu Vall de Llémena però finalment no va ser possible, es va

aplaçar la visita fins a principis de setembre. Es comenta que la propera entitat federada a visitar
és el Casal Camprodoní el dia 21/07/2017.
3. Presentació de l’informe PANORÀMIC. Es comenta que s’ha demanat a la FAC que la Junta
Rectora de la Delegació de les comarques de Girona participés a l’acte de presentació de
l’informe PANORÀMIC, el dia 14 de Setembre a les 18.00h a l’Auditori de la Generalitat a Girona.
S’acorda que en representació de la Delegació hi anirà la Patrícia Linares, presidenta de la
Societat l’Amistat de Cadaqués i membre de la junta rectora de la Delegació de les comarques
de Girona.
4. Activitat anual. Per tal de dinamitzar les delegacions territorials la FAC proposa un acte anual
que s’organitzi des de les delegacions. Cada any ho organitzarà una delegació diferent. L’acte
ha de poder combinar oci i debat. Es comenta que la junta de la FAC va decidir que la primavera
del 2018 la Delegació de les comarques de Girona ho organitzés. S’explica que primer es
prepararà el projecte des de la Federació i després es passarà a la Delegació de Girona perquè
ho gestioni. El projecte marcarà les línies generals i la delegació ha de fer la proposta de l'acte.
S’acorda que s’anirà rumiant amb algunes propostes per tal que a la propera junta es pugui ja
començar a organitzar.
5. Correu de la delegació de les comarques de Girona. Protocol de gestió. El correu electrònic
de la delegació comarquesgirona@ateneus.cat el gestionarà el tècnic de la delegació. Per tant,
els membres de la Junta no tindran accés al correu. Es el tècnic l’encarregat de gestionar i fer
arribar la informació als membres de la junta així com a la resta d’entitats de la Delegació. Si la
Junta vol enviar algun correu en nom de la Delegació ho ha de fer saber al tècnic, qui el redactarà
i l’enviarà en nom de la junta.
6. Plaques identificatives “Entitat adherida a la Federació d’Ateneus de Catalunya”. S’explica
que s’han d’anar entregant les plaques a les entitats de la delegació de Girona i que s’aprofiten
les visites per fer-ho.
7. Activitat itinerant per les entitats de la delegació de Girona. Un dels projectes que la
delegació vol impulsar és una activitat itinerant per les entitats de la delegació de Girona.
Inicialment s’havia plantejat de fer l’exposició de la història dels Ateneus que ens podria cedir la
FAC però finalment es va descartar per falta d’espai en algunes entitats i d’altres que ja l’han
acollit. També s’havia proposat de fer una conferència de la gastronomia als ateneus però no es
va poder contactar amb el ponent. Finalment s’acorda que la tècnica redacti tres propostes
d’activitats itinerants que es puguin dur a terme a totes les entitats i es decideixi a la propera
reunió de Junta Rectora.
8. Precs i preguntes. Proposen que la FAC es plantegi la possibilitat de generar un programa de
gestió de socis per les entitats federades com a nou servei de gestió d’equipaments. Proposa el
programa Socius,(que es pot descarregar gratuïtament a Softcatalà), però amb el problema que

no fa gestió de cobraments. Proposen que la FAC arribi a algun acord amb ells per millorar i
adaptar aquest programa a les necessitats de les entitats.

Acords:
1. D’ara en endavant, es parlarà de carnet d’associat, no de carnet comarcal
2. Que la junta rectora farà una segona visita a les entitats per federar, quan sigui necessari.
3. Que en representació de la Delegació anirà a l’acte de presentació del Panoràmic la Patrícia
Linares, presidenta de la Societat l’Amistat de Cadaqués i membre de la junta rectora de la
Delegació de les comarques de Girona.
4. Que els membres de la junta aniran plantejant alguna idea per l’acte anual de la Federació
d’Ateneus.
5. Que la tècnica serà la que gestiona el correu electrònic de la delegació
6. Que la tècnica redacti tres propostes d’activitats itinerants que es puguin dur a terme a totes les
entitats i es decideixi a la propera reunió de Junta Rectora.
Sense més temes a tractar, acaba la reunió a les 13.00h.

