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1. PRESENTS 

 

Agrupament Escolta i Guia Mestre Güell - Roger de Llúria 

Associació Agrat 

Associació Alba 

Associació Alzheimer de Tàrrega i Comarca 

Associació Cultural Guixanet 

Ateneu de Tàrrega 

Associació de Salut Mental Ondara-Sió 

Associació Espirita Otus i Neram 

Associació Paupaterres 

Associació per a la Recerca Pedagògica Terres de Ponent 

Societat Sant Antoni Abat 

Càritas Parroquial de Tàrrega 

Casal Popular El Rostoll 

Centre Cultural de Tàrrega 

Club d'Atletisme 100 X 100 Fondistes de Tàrrega 

Cobla Tàrrega 

Esbart Albada 

GIC Centre d’Esplai 

Grup de Missions i Mans Unides 

Grup de Teatre BAT 

La Fal·lera Gegantera     

Youngers Batucada 

Agrupació Fotogràfica 

Fòrum femení d’opinió 

Diga'ls-hi inquiets 

Futbol Sala Tàrrega 

Amics de la Sardana 

ANC Tàrrega 

Agrupació Amics de Tàrrega Blai 

Agrupació Excursionista de l'Urgell 

 

2. S’EXCUSEN: 
 

Coral Mestre Güell Roger de Llúria 

Club Ciclista 

Associació Vehicles Antics i Clàssics 

Coral Infantil Mestre Güell 

 

 

3. PROBLEMES AMB ELS MAILS 

 

La Fal·lera Gegantera actualitza el seu nou mail gegantstarrega@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:gegantstarrega@gmail.com
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4. PLANTADA CENTENARI SANT ELOI 

 

- Disculpes a les  entitats que no van poder plantar arbre a l’Espai de les Entitats 

de Sant Eloi. 

- Es fa públic l’agraïment dels Amics dels Arbres per la col·laboració a la festa 

del Centenari. 

- S’aprova que cada entitat destini 20 euros per fer una placa conjunta amb el 

nom de totes les entitats.  

 

5. QUÈ SEREM? 

 

- S’aprova que en els inicis no es formalitzarà l’agrupació i s’opta per la via de 

ser un conjunt d’entitats. No es descarta que a la llarga s’hagi de crear un nou 

NIF per demanar instal·lacions, subvencions, assegurança, etc... 

 

6. OBJECTIUS 

 

 Crear xarxa entre associacions de tots els àmbits.  

 No voler ser en cap moment cap substitut del que és fa des del consistori per les 

entitats.  

 Formalitzar col.laboracions 

 Compartir recursos i material 

 Difondre conjuntament les activitats de cada entitat 

 Recolzar-nos enfront problemàtiques que puguin sortir. 

 Fomentar sinergies entre els socis i espais intergeneracionals.  

 Posar en comú els calendaris d’activitats respectius.  

 

 

7. PERIODICITAT REUNIONS 

 

- Trimestralment, establint reunions els dimecres a les 20:30h. En cas d’actes o 

activitats conjuntes establir-ne més.  

 

 

8. QUI COORDINARÀ? 

 

- S’estableix un sistema rotatori on cada 6 mesos hi hagi dues entinats en 

l’apartat de la coordinació: una que lideri i l’altra de reforç. Una vegada acabat 

aquest cicle, l’entitat en fase d’aprenentatge passa a representar i liderar la 

coordinadora i entra una nova entitat. Es decideix que l’Associació Agrat sigui la 

primera entitat fins a finals d’any encarregada de liderar i que la següent es triï 

seguint l’ordre d’abecedari de les associacions. 

 

 

9. FUNCIONAMENT INTERN 

 

- Crear un correu electrònic i que l’entitat que lideri durant els 6 mesos sigui 

l’encarregada de gestionar el correu electrònic (avisos, actes, convocatòries,...) 

- Crear un Google Calendar amb les activitats anuals de totes les entitats. 
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- Crear un Facebook per donar a conèixer a tots els socis de totes les entitats les 

activitats que es duen a terme. 

- Crear un butlletí electrònic on s’informin de totes les activitats que les entitats 

organitzin. 

- Parlar amb l’Ajuntament per trobar un tècnic que s’encarregui de fer el butlletí 

i el calendari agrupant tota la informació que donin les entitats. 

- Parlar amb l’Ajuntament per tenir un tècnic que sigui capaç d’assessorar les 

entitats a nivell de subvencions, temes econòmics, instàncies, dubtes, etc... 

 

 

10. PROPOSTA NOMS ENTITAT 

 

- Després de debatre diversos noms es decideix obrir un formulari on totes les 

entitats puguin proposar i pensar-ho amb calma. Una vegada recollits tots els 

noms es farà una votació per Internet amb 2 vots per cada entitat. Màxim 15 dies 

per triar el nom. 

  

 

11. CALENDARITZACIÓ 

 

- Es decideix que en el formulari dels noms, també s’inclogui un apartat on 

l’entitat puguin dir tots els actes que organitzarà. Així es podrà evitar que es 

solapin celebracions similars i la gent sabrà el que fa tothom.  

 

 

12. FESTA MAJOR 

 

- Al formulari es decideix incloure també un apartat amb els actes que es faran 

per Festa Major les entitats que ho facin. Les que no facin res, també ho faran 

constar al formulari. 

- Aquesta informació també servirà per confeccionar el Targarinatge de la Festa 

Major on els assistents tindran una butlleta on rebran una marca de les activitats 

on assisteixin. 

 

 

13. COMPARTIR 

 

- Es decideix buscar un sistema per crear una llista comuna on les entitats puguin 

oferir i/o demanar espais, necessitats, material o personal. Que cada entitat digui 

el que pot aportar en el bé del col·lectiu i el que necessitaria per poder fer les 

activitats. 

 

 

14. PRESENTACIÓ PUBLICA DE l'"AGRUPACIÓ" 

 

- Es decideix fer la presentació el dilluns 29 d’abril a les 20h a Sant Eloi, 

concretament a l’espai on es va fer la plantada d’arbre de les entitats, com a 

símbol de la llavor de la nova entitat. 

 

 



ACTA 2ª REUNIÓ ASSOCIACIONS TARGARINES – 03/04/2013 
 

15. INFORMACIONS ENTITATS 

 

 Fondistes expliquen que el 5 de maig organitzen la Marató de Tàrrega i 

necessiten voluntaris. S’ofereix Associació Alba i Dones Arrel per portar un 

punt d’avituallament. Omplir el formulari de la web si algú vol fer de voluntari. 

http://www.fondistestarrega.com/voluntaris.html  
 

 Amics de la Sardana informen que el 12 de maig ballaran sardanes durant tot el 

dia al Pati (començaran a els 12h i a les 17h). 

 

 ACN informa que el 4 de maig encendran una gran estelada amb espelmes. 

Demanen apadrinament i voluntaris. Trobaran tota la info a 

http://www.assemblea.cat/tarrega/ 

 

 Guixanet explica els actes que preparen per Festa Major i l’edició d’un llibre de 

Guixanet a preus populars. 

 

 

 

 

http://www.fondistestarrega.com/voluntaris.html
http://www.assemblea.cat/tarrega/

