CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA

ACTA ASSEMBLEA 23-03-18
Assistents: Pep Artau, Dolors Garroset, , Meius Mora, Toni Verdaguer, Anna Sánchez, Eugen
Morizzo, Heidy,Carme Dilme, , i Pere Serrats.
Lloc: Sala de plens de la Casa Rosa. 9h del vespre
INICI
Es dona per llegida l’acta de l’assemblea anterior 10-03-17. S’aprova per unanimitat
EXPOSICIÓ DE MEMÒRIA D’ACTIVITATS
. En Pere Serrats fa exposició de la memòria d’activitats del Club durant l’any anterior. El Club
va programar 24 sortides, la suma de participacions en aquestes és de 395 La valoració de les
activitats per part dels participants ha estat positiva. Es varen fer 14 sortides de caire familiar i
una infantil amb cotxets. Com activitats extraordinàries tenim la cursa de la Malavella, la Marxa

de Sant Maurici, el Raid Xperience, la Flama del Canigó, la sortida aTerra Negra l’11 de setembre, la
Vila Gegantera 2017 , Curs d’Escalada, Ruta de Sant Jaume .
Es comenta l’activitat de la botineteja que durant dos anys consecutius ha estat dedicada al
pou de glaç. Es qüestiona si val la pena continuar en aquest punt o retornar a netejar el bosc
com activitat principal. No es determina cap conclusió. Es demana que l’Ajuntament faci
publicitat del pou de glaç i es converteixi en un atractiu turístic.
* ESTAT DE COMPTES LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST
En Toni Verdaguer fa lectura del balanç de comptes.
Seguidament es passa a la lectura dels pressupostos..
S’aprova per unanimitat
Es comenta que econòmicament estem en disposició de comprar material i que podem plantejar
anar renovar las raquetes.
S’aborden la modificació de criteris per ajudes i subvencions per activitats. Es determina que
es subvencionarà roba (pantalons i samarreta) a qui participi en curses i compleixi els requisits
de: ser federat i soci del club, participar en l’organització d’activitats del club (Marxa de St.
Maurici, Cursa de la Malavella o altres de les mateixes característiques), penjar resultats ,
comentaris i fotos de les curses a la web del Club.
Es proposa la figura de soci per un dia per a les persones que no són sòcies i que volen
participar en alguna sortida. Aquesta proposta es basa en la necessitat que en les sortides del
Club totes les persones que hi participin siguin sòcies i quedin cobertes per l’assegurança de
responsabilitat civil que té l’entitat. El preu per ser soci d’un dia es fixa en 2 euros. El
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responsable de la sortida farà un llistat dels participants i l’aportarà a la junta, juntament amb
els euros que hagin pagat els socis d’un dia.
Es parla de la modificació que suposa la nova normativa europea en relació a la LOPD, llei de
protecció de dades. En Toni Verdaguer diu que ha llegit la normativa i que tenim els fitxers
adaptats. En Pere Serrats expressa que des de la FEEC es diu que serà necessari que cada any
una entitat professional externa faci un certificat conforme es compleix amb la normativa. En
Toni diu que per una entitat del nostre volum no cal. Es comenta que les multes per
l’incompliment de la nova normativa poden anar des del 2% del pressupost de l’entitat fins a 10
milions d’euros (sempre segons el volum de l’entitat o empresa). Es comenta que a la nostra
base no tenim dades essencials de salut, ideologia, només tenim nom, adreça, telèfon i DNI, en
aquest sentit tenim una necessitat de protecció més baix que per altres dades més sensibles.
TORN OBERT DE PARAULES

Finalitza l’assemblea a les 10h i 25 minuts del vespre.
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