
    

    

ACTA DE LA REUNIÓ DE LES ENTITATS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
Lloc: seu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida) 
Data: 17 de juny de 2015 
Horari: de 20:00h a 21:45h 

 
Entitats i persones assistents: 
 

Associació Cultural Ateneu Golmesenc Golmés 
Laura Sarri  

Robert Bonet  

Ateneu Cultural de Guissona Guissona 
Josep Ros  
Mar Pueyo  

Ateneu Popular de Ponent Lleida 
Miquel Àngel Soriano-Montagut  
Montserrat Torres  
Marta Solans  
Pilar Bayo  

Ateneu Popular Garriguenc Les Borges Blanques 
Enric Cañero  
Blanca Figueres  
Elisenda Ballespí  

Ateneu Popular Plana d'Urgell Mollerusa 
Felip Palau  
Víctor Costa  

Cercle de Belles Arts Lleida 
Jaume Vilella  

Orfeó Lleidatà Lleida 
Antoni Soliva  

Societat l'Ateneu Tàrrega 
Joan Lluís Tous  

Federació d’Ateneus de Catalunya  
Salvador Casals  
Alfons Tiñena  

 
Entitats excusades: 
 

Associació de Cultura Comú de Particulars La Pobla de Segur 

Ateneu Popular de la Fuliola La Fuliola 

Casal Cultural de Tremp Tremp 

 
 



    

    

A Lleida, el 17 de juny de 2015, a la seu de l’Ateneu Popular de Ponent, té lloc la reunió de les entitats 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) de la demarcació de Lleida sota la presidència de 
Salvador Casals i Romagosa, president de la FAC. 
 
Comença la reunió amb una presentació per part de cadascuna de les entitats avui representades per 
explicar breument els trets més significatius de les seves entitats (història, activitats, etc.).  
 
A continuació, pren la paraula Salvador Casals per explicar els motius d’aquesta reunió. En la seva 
exposició, Salvador Casals remarca el moment històric d’aquesta trobada. Després de 32 anys 
d’història, la Federació d’Ateneus de Catalunya com a entitat de segon nivell aglutinadora de la 
diversitat d’ateneus i associacions culturals del nostre país, va ratificar per assemblea impulsar la 
creació de delegacions territorials per mantenir un contacte real, constant i proper amb tot el territori, 
oferint millors serveis als seus federats, defensant més eficaçment els seus interessos i augmentant la 
visibilitat del moviment, promocionant i potenciant la cultura catalana, fomentant el model 
d’associacionisme i esdevenint un interlocutor estratègic amb l’administració.  
Per aquest motiu, i recollint la voluntat mostrada anteriorment per les entitats presents en aquesta 
reunió, la FAC inicia el seu desplegament territorial a les terres de ponent, per la qual cosa es presenta 
un text amb el reglament que ha de facilitar la seva constitució i funcionament (Annex 1) i l’esquema 
d’organització de les delegacions (Annex 2). S’aproven per consens. 
 
A continuació, tal com assenyala el reglament aprovat, s’acorda acceptar l’oferiment de l’Ateneu Popular 
de Ponent per a ser la seu estable de la delegació i es constitueix la Mesa de Seguiment del procés 
d’elecció de la Junta Rectora de la delegació i del nomenament de la persona que farà les funcions de 
delegat/da territorial a la Comissió Assessora Territorial. Les dues entitats que s’ofereixen per formar-ne 
part són l’Ateneu de Guissona i l’Ateneu Popular de Ponent. Les entitats assistents ho ratifiquen. 
 
Per tal de facilitar la participació en el procediment d’elecció, s’acorda parlar prèviament amb les entitats 
que no han pogut assistir a la reunió d’avui per acabar de concretar la data de l’assemblea de votació. 
S’acorda proposar les següents alternatives: 

- Dissabte, 3 d’octubre, a les 12:00h 
- Dimecres, 7 d’octubre, a les 20:00h 

 
Per a facilitar la comunicació entre les entitats de la delegació, es procedeix a recollir les dades 
necessàries per crear una llista de distribució de correu (Annex 3).  
 
Finalment, es recullen també diverses demandes de les entitats perquè la FAC faci les accions 
necessàries per implicar els ateneus existents a la Franja, així com per influir en les administracions 
perquè siguin convocades línies de subvencions per a la supressió de les barreres arquitectòniques 
presents en molts ateneus i per a la conservació de les obres artístiques de la seva propietat. 
 
Sense més temes per tractar, acaba la reunió a tres quarts de deu del vespre. 
 
 
Lleida, 17 de juny de 2015 
 

 



    

    

ANNEX 1 
 

REGLAMENT DEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL 
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
 

 
INTRODUCCIÓ 
Els articles 35, 36, 37 i 38 dels estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) regulen el seu 
règim orgànic territorial i les funcions que s’han d’exercir en aquest àmbit, els quals es duran a terme 
d’acord amb els principis de descentralització, desconcentració i de cooperació entre les entitats 
federades i la pròpia Federació.  
 
Per facilitar-ne el seu desplegament, es proposa el següent reglament: 
 
 
ARTICLE 1 – De les Delegacions Territorials 

1. Per acord de la Junta de la Federació d’Ateneus de Catalunya, a iniciativa pròpia o recollint la 
demanda de les seves entitats federades, es poden constituir les Delegacions Territorials que siguin 
convenients, dins de l'àmbit territorial de la FAC.  

2. Aquestes Delegacions Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia.  
3. Cada Delegació Territorial haurà d’anomenar una persona representant perquè sigui membre de la 

Comissió Assessora Territorial de la FAC.  
4. La duració d’una Delegació Territorial serà indefinida i per a la seva dissolució serà necessari 

l’acord de l’Assemblea General de la FAC. 
 

ARTICLE 2 – Estructura de les Delegacions Territorials 

1. Les Delegacions Territorials hauran d’estar formades per un mínim de 6 associacions federades 
dins d’un mateix territori i que, com a mínim, representin 3 comarques diferents.  

2. Cada Delegació Territorial la coordina una Junta Rectora formada entre 3 i 6 representants de les 
entitats que formen la Delegació Territorial. Aquesta Junta Rectora té les seves facultats delegades 
de la Junta Directiva de la FAC. 

3. Els membres de la Junta Rectora de cada delegació són elegides per les entitats federades que hi 
ha adscrites, per a un període de dos anys i vetllant en tot moment per la paritat de gènere. 

4. La Junta Rectora es reunirà com a mínim un vegada al quadrimestre.  
5. S’establirà per consens com a seu social de la Delegació Territorial qualsevol de les seus de les 

entitats que formin part de la Delegació.  
 
 
ARTICLE 3 – Funcions de les delegacions territorials  
1. Vetllar per els interessos de les entitats del territori, fent propostes de millores i de serveis a la Junta 

Directiva de la FAC i a l’Assemblea General de Socis.  
2. Buscar ampliar el número d’entitats federades al territori.  



    

    

3. Representar en el territori a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a la seva junta directiva quan 
aquesta li delegui aquesta funció. 

4. Informar periòdicament de les seves gestions a la Junta Directiva de la FAC. 
 
 
ARTICLE 4 - Comissió Assessora Territorial  
1. Es constituirà una Comissió Assessora Territorial que vetllarà per la coordinació d’estratègies entre 

les diverses delegacions territorials i estarà formada per una persona representant de cada 
Delegació Territorial. 

2. La  Comissió Assessora Territorial serà convocada a instància de la Junta Directiva de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. 

3. Aquesta comissió es reunirà una vegada al semestre a qualsevol de les seus de les entitats 
federades a la FAC.  

 
 
ARTICLE 5 – Procediment d’elecció  
1. L’elecció de les entitats que formen la Junta Rectora de la Delegació Territorial i la de la persona 

representant a la Comissió Assessora Territorial serà per sufragi universal, lliure i directe entre els 
representants de les entitats del territori corresponent.  

2. Per a la celebració d’eleccions, la FAC convocà l’Assemblea Territorial amb un màxim de 30 dies 
d’antelació; en aquesta es constituirà una Mesa de Seguiment del procés i estarà formada per 2 
entitats interventores de la mateixa territorial i 1 membre de la Junta Directiva de la FAC – o la 
persona que aquesta designi –, que farà de president. S’establirà el calendari electoral amb:  

 els terminis de presentació i la validació de candidatures. 

 lloc, dia i hora de l’assemblea de votació.  

3. Les candidatures seran presentades a la FAC. Tot el procés electoral i la documentació relativa, 
serà publicat al web de la FAC.  

4. La Mesa de Seguiment efectuarà el control de la votació, que serà la d’un vot per entitat federada.  
5. Les persones que participin en el procediment d’elecció hauran de presentar a la Mesa de 

Seguiment el corresponent certificat de representació de la seva entitat. 
6. La condició d’entitat electora vindrà donat per la seva adscripció territorial i per estar al corrent de 

pagament de les quotes d’afiliació a la FAC. 
7. L´exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d´entitat electora serà personal, secreta, lliure i 

directe, i no s´admetrà el vot per delegació. 
8. Serà elegida la candidatura que obtingui la majoria dels vots. Si hi ha una sola candidatura com a 

representant a la Comissió Assessora Territorial, o no es supera el màxim previst de representants 
en el cas dels membres de la Junta Rectora, no es farà la votació i quedaran nomenades 
automàticament les candidatures presentades.  

9. Finalitzat l´escrutini, si escau, l’acta electoral serà signada per les dues entitats interventores i el 
president de la Mesa de Seguiment del procés. Aquesta acta serà enviada a la Junta Directiva de la 
FAC i s´exposarà en el seu web. 

 
 
 
 



    

    

ANNEX 2 
 

ESQUEMA DE L‘ESTRUCTURA DEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL  
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

FEDERACIÓ ATENEUS DE CATALUNYA

DELEGACIÓ 

TERRITORIAL

COMISSIÓ ASSESSORA TERRITORIAL

JUNTA RECTORA 

DELEGAT/DA TERRITORIAL

6 entitats federades (mínim)

3 comarques diferents

3-6 representants d’entitats 

Període gestió de 2 anys

Reunió cada quadrimestre (mínim)

Delegats territorials i junta directiva FAC 

Reunió semestral

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

ANNEX 3 
 

LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL  
DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

 
 

ENTITAT PERSONA CONTACTE E-MAIL 

Associació Cultural Ateneu Golmesenc Laura Sarri 
 
ateneu@golmesenc.cat 
 

Associació de Cultura Comú de Particulars Joaquim Valls comu@comudeparticulars.cat 

Ateneu Cultural de Guissona Josep Ros 
 
ateneu@ateneudeguissona.cat 
 

Ateneu Popular de La Fuliola Eva Pané 
 
lafuliola@ateneus.cat 
 

Ateneu Popular de Ponent 

 
Miquel Àngel Soriano-Montagut 
Pilar Bayo 
 

ateneu@ateneulleida.cat 

Ateneu Popular Garriguenc Enric Cañero 
 
info@ateneupopulargarriguenc.cat 
 

Ateneu Popular Plana d’Urgell 
Felip Palau 
Víctor Costa 

 
ateneuplana@gmail.com 
ateneu@pladurgell.cat 
 

Casal Cultural de Tremp Carme Francès 
 
carme.fg@telefonica.net 
 

Cercle de Belles Arts Jaume Vilella 
 
info@cerclebellesarts.com 
 

Fundació Orfeó Lleidatà Antoni Soliva 
 
info@orfeolleidata.cat 
 

Societat l’Ateneu de Tàrrega Joan Lluís Tous 
 
ateneutarrega@gmail.com 
 

Sícoris Club Jesús Marco 
 
gerencia@sicorisclub.com 
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