ACTA JUNTA RECTORA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LA FEDERACIÓ DE
CATALUNYA A TERRES DE PENENT
Data: 16-05-2017 19:30 h
Assistents,
Toni Soliva, Josep Ros, Robert Bonet, Miquel Ángel
1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau.
2. Explica en Robert Bonet la visita a la Diputació de Lleida, amb la Rosa pujol, a la seu
del IEI, la petició d’ajuts per la implantació de dinamitzador per la Delegació de Terres
de Ponent.
3. R.B. explica que la Del. disposa de 1500€ per utilitzar-los en el que necessitem i creiem
convenient, com per exemple, posar un autobús a disposició per fer plenari de la
delegació a Tremp, o fer autobús per anar als premis Ateneus.
4. Emplacem a fer plenari de la delegació a Tremp per als propers mesos.
5. Proposta a la FAC de fer canvis als Premis Ateneus, ja que en el format actual, és molt
complicat per les entitats de fora de Barcelona poder-hi assistir. Seria interessant que
pogués ser itinerant, i en un altre format.
La proposta de format suggerida és de fer-ho en format dinar o sopar, un divendres o
dissabte, dies no laborables, ja que permet a els membres de les entitats de disposar
de temps lliure per assistir-hi i així també es pot incrementar el nombre d’assistents i el
ressò mediàtic.
6. En Miquel Ángel de l’Ateneu Popular de Ponent, demana que es pugui fer una millora
en la comunicació de les subvencions que envia la FAC a traves dels diferents canals.
Millor accés a les subvencions de la Generalitat.
7. En Robert Bonet, explica la trobada de la FAC amb la secretaria del departament de
Joventut per aconseguir una subvenció per dinamitzador per atreure gent jove als
Ateneus. Proposem al Miquel Angel que miri si aquests ajuts podrien servir per
rejovenir l’Ateneu Popular de Ponent, ja que podria ajudar a integrar el grup de joves
que tenen.
8. Informar-nos de la fira d’entitats culturals de Lleida
9. Sol·licitar informació per Xtac per fer espectacles en petit format per sales petites i amb
costos assumibles per entitats de pressupost baix.

10. Parlem de la difusió i ús del pla Impulsa’t de la FAC per activitats fetes a les entitats
federades. Es proposa passar documentació a les diferents entitats federades i animarlos a fer-ne ús.
11. Parlem de la nova Incorporació del Centre Obrer Republicà de Cervera a la FAC.
12. Explico la reunió amb Orvepard i ens emplacem a buscar noves entitats susceptibles
de ser federades.
Es tanca la sessió a les 21:00 del vespre del 16-05-2017

