
Acta reunió Agenta 

19 juny de 2013 

 

Assisteixen: Dones Arrel, AMPA Maria Mercè Marçal, Orfeó Nova Tàrrega, GIC, Falera, 

100*100, Tàrrega per la Independència, BAT, Associació Tres tombs Sant Antoni, 

Associació Fotografs Tàrrega, Guixanet, Paupaterres, Agrat, Ateneu, Vehicles Clàssics, 

Hockey Tarrega, CNT, Associació Alba, Mans Unides, Centre Recerca Pedagògica, Amics 

de la Sardana, Ass. Alzheimer, Creu Roja, Centre Cultural, Càritas 

 

Excusen: Ondara-Sió, CEACA, Escola de Futbol, Agrupament Escola,  

 

1.       VALORACIÓ COMUNICACIÓ INTERNA, EINES A MILLORAR I FUNCIONAMENT DE 
CALENDARI  

Es fauna valoració de com funciona fins a la data el compartir entre les diferents entitats les 
activitats programades. Es valora com a positiu, però cal buscar una eina que ens sigui útil i no 
fer una funció com la que està fent l’agenda cultural que edita l’Ajuntament. 

S’acorda que farem un calendari compartit a través d’un blog on podrem anar mirant les activitats 
que es van programant per cada entitat. 

 

 2.       CURS DE FISCALITAT. PROPOSTA DE FER AQUEST CURS I ALTRES 

Guixanet i Agrat expliquen el curs de fiscalitat al que van assistir, realitzat per ENS.  Comenten 
que tot i que cada entitat té la seva idiosincràsia, creuen que seria força interessant fer-lo per les 
entitats que formen part Agenta ja que dóna eines per millorar, corregir coses que no fem bé... 

ENS es va oferir per venir-lo a fer a Tàrrega, la xerrada dura unes 2/3 hores. També ofereixen 
altres cursos com el de protecció de dades i assegurances (RC....) 

S’acorda realitzar els cursos a partir del mes d’octubre prioritzant el següent ordre:  

- Fiscaliltat 
- Assegurances 
- Protecció de dades 

Es comenta també que seria interessant fer un curs sobre Google Calendar i Google Drive per 
aprendre a utilitzar aquestes eines. 

S’acorda fer aquests cursos a partir del mes d’octubre  

 

 

 3.       PROPOSTA DE CREAR-NOS COM A FEDERACIÓ D’ENTITATS 



La idea sorgeix arran del curs que van assistir Agrat i Guixanet sobre Fiscalitat,  comentat al punt anterior. 

Es proposa de crear-nos com a Federació d’entitats, ja que això ens podria proporcionar certs avantatges: 

assegurances compartides, peticions a les administracions...  La Federació Agenta seria com un 

paraigües. 

S’acorda tirar-ho endavant, mirar avantatges i inconvenient i preguntar a l’ENS (entitat que va realitzar 

curs de fiscalitat) a la propera reunió es portarà la proposta de què cal fer i quins són els avantatges i/o 

desavantatges de crear-nos com a Federació. 

 4.       CONCURS OBERT DEL LOGO DE L’AGENTA 

Es parla del sistema que hem d’utilitzar per aconseguir un logo per l’Agenta. També de quin ha de ser el 

premi, es proposa lot de productes de les entitats o diners. 

S’acorda fer un concurs amb difusió via xarxes socials i que el premi sigui un lot de productes de les 

entitats i l’honor de ser el dissenyador del logo de l’Agenta 

 5.       COMPARTIR RECURSOS O SOL·LICITAR-NE A L’ADMINISTRACIÓ: HUMANS I MATERIALS 

Es proposa fer un inventari de recursos que les entitats tenim per poder-los compartir entre tots, es 

comenta que si no es té res per compartir tampoc passa res. 

També es comenta el poder compartir recursos humans i coneixements entre entitats 

Es parla de fer sol·licitud conjunta a través de l’Agenta de recursos que ens poden oferir les 

Administracions i que en aquests moments escassegen, com serien: taules, cadires, equips de so, 

carpes...  

S’acorda fer un llistat de recursos tan materials com humans que podem oferir les entitats i escriure una 

“carta als reis”  de recursos a demanar a les Administracions locals i comarcals. 

 6.       POTENCIAR , A TRAVÉS DE L’AGENTA, UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN 

DIFERENTS ÀMBITS: CULTURAL, URBANÍSTIC, SOCIAL, ESPORTIU... 

Es parla de com potenciar la participació ciutadana per aconseguir la Tàrrega que volem en diferents 

àmbits i crear un procés de participació ciutadana real i impulsat des de la societat civil, a través de 

l’Agenta 

S’acorda treballar per comissions, en els àmbits que afectin a les diferents entitats, per definir quina es la 

Tàrrega que volem i a partir d’aquí endegar diferents processos de participació ciutadana. 

 

 

 

 

 



 7.       REUNIONS TEMÀTIQUES 

Arran de la proposta d’un dels membres de l’Agenta, concretament la proposta era de discutir sobre el 

tema de la bandera espanyola al CC, s’ofereix als diferents membres de l’Agenta de separar el què són 

les reunions de gestió amb les reunions més temàtiques i de debat 

S’acorda de que es faran les reunions de gestió on hi participaran tots els membres de l’Agenta, i que a 

proposta dels agentats, es faran reunions que serviran per filosofar, discutir, parlar... de temes que ens 

poden afectar, i a les quals hi participaran aquelles entitats que els interessi el tema. 

 

 8.       TOP 

- Difusió de les ACTIVITATS de cara l’estiu i altres qüestions: 

o Dones Arrel: 22 setembre trobada puntaires 
o Orfeó Nova Tàrrega: 11 juliol claustre del Carme concert 
o GIC: 28 de juny festa 40 aniversari al Camp Escolapis 
o Associació Alba: Gestió casa colònies a LLesp, Divendres concerts 

al Gat del Rosal, Dijous (2 últims juliol 2 primer agost) Sardines i 
Marinada 

o Amics de la Sardana: 23 de juny ballada sardanes 2/4 de 8 al pati 
o Vehicles Antics: vacances 
o CNT: Gestió piscines estiu / Demanda de les actes anteriors 
o Falera: Participació festes del Carme 16 de juliol. 11 setembre 

pujada a Sant Eloi 
o Centre Recerca Pedagògica: Informen que el 25 de maig van 

repartir 30 llibres per racons de Tàrrega. 6 de juliol repartiran 100 
llibres per Lleida 

o Tàrrega per la Independència: Agost bicicletada Tàrrega-Cervera 
(circuit que recorre Catalunya), 11 setembre cadena humana. 

o BAT: Preparant temporada Tardor 
o Alzheimer: Preparant la setmana del dia mundial Alzheimer, la 

setmana del 22 de setembre 
o Fotogràfs: Aniran a fer fotos al Flendit 
o Paupaterres: 12-13 juliol es celebra festival 
o Guixanet: paren activitat estiu 
o Centre Cultural: 21 de juny a l’Ateneu xerrada “Com sortir de la 

crisis” a 2/4 de 9 
o Agrat: Flèndit 23 de juny, revetlla de Sant Joan 23 de juny, 

Agratour durant l’estiu. 

Es comenta que no s’ha parlat més de la placa que hem de posar a Sant 
Eloi de l’Agenta, en parlarem a la propera reunió.No quedem amb data 
per la propera trobada, ja es convocarà des de la comissió Agrat-Agenta. 


