
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DEL CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA 

DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2019 
 

 
 

Assistents: Josep Artau (president), Blanca Bosch, Dolors Garroset, Meius Mora, Àngels Prat, Jordi Quintana, 

Anna Sánchez, Toni Verdaguer i Pere Serrats (secretari). Ha excusat la seva assistència Gemma Casanovas. 

A les 21:30 hores s’inicia la reunió d’assemblea, convocada pel president de l’entitat, a la Sala de Plens de 

l’antic ajuntament de Caldes de Malavella. 

La reunió es desenvolupa com segueix:  

1) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 

Els presents assumeixen la lectura de l’acta anterior i s’aprova per unanimitat. 

2) Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2018. 

Pere Serrats (secretari) procedeix a la lectura de la memòria d’activitats. Respecte les activitats 

d’excursionisme i caminades, la valoració és molt bona de forma general en  totes les activitats d’aquesta 

mena. Algunes es van anul·lar i passar a setembre o octubre per mal temps. Dintre d’aquestes activitats 

es va continuar amb el projecte de fer caminades per etapes amb suport logístic de bus. Es va acabar la 

ruta del “Camí de Sant Jaume de Caldes a Montserrat”. I a proposta de la Blanca i el Jordi es va començar 

un projecte nou: “Els camins de Ronda del nostre litoral”. Aquestes sortides tenen una alta participació, 

25-30 participants 

DADES: 

Total persones: 329 Total sortides: 25 Mitjana persones per sortida:  13.16 (329/25) 

Sortides familiars: 10 Alt muntanya: 6 Total activitats: 29 

Altres activitats que s’han organitzat: Terra Negra, Cursa de la Malavella, Marxa de Sant Maurici, Raid 

Xperience, Flama del Canigó, participació a Oncotrail amb dos grups, final del curset d’escalada infantil 

2017-18. Concretament el més destacable és el següent: 

Flama del Canigó 23/06/18, 5 persones i 2 menors. Necessita Millorar. Cal implicar les entitats i 
gent del poble. La mateixa valoració que en anys anteriors. 

Cursa de la 
Malavella 

Molt mal temps i coincidència amb altres curses va ocasionar una baixa 
inscripció: 130 participants. Van ser 200 el 2017, 252 el 2016 i 221 el 2015. 

Marxa de Sant 
Maurici 

250 participants. Una mica menys que anys anteriors on gairebé s’arribava a 300. 
Van ser 296 el 2017. 

La memòria s’aprova per unanimitat. 

3) Socis del club: altes i baixes de l’any actual, llicències tramitades. Dades d’anys anteriors. 

Meius Mora (vicepresidenta) informa a l’assemblea sobre les baixes i altes de socis de l’entitat de l’any 

actual. Aquestes són acceptades. També ha preparat un informe sobre l’evolució del número de socis de 

l’entitat en els darrers anys (vegeu annex I). 



De forma general es comenta que ens movem al voltant del tres-cents socis, que de moment 2019 és 

l’any amb menor número de socis (294). Però que aquesta dada no és totalment comparable amb la de 

la resta d’anys ja que estem a principis d’any i durant l’exercici es solen produir algunes altes més. 

Respecte al número de llicències federatives, aquestes han disminuït. L’explicació és que es tracta de 

socis d’altres poblacions, que no són socis actius amb l’entitat. I ara es treuen la llicència potser amb algun 

altre club, concretament deu de les baixes de l’any són d’aquesta tipologia de soci. També observem que 

la proporció de socis que repeteixen la llicència amb el club respecte al total de llicències augmenta, és a 

dir, es fidelitzen el socis federats. 

Finalment s’ha fet una petita estadística sobre la proporció de socis que viuen a Caldes de Malavella 

respecte al total. Concretament un 71% dels socis estan domiciliats a Caldes. Si a més hi afegim els socis 

que son afins a Caldes (per amistat, parentiu o altra mena d’afinitat) la proporció augmenta fins al 85%. 

4) Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018. 

Toni Verdaguer (tresorer) presenta el balanç econòmic de l’exercici anterior, període 1 de desembre de 

2017 fins a 30 de novembre de 2018 (vegeu annex II). Comenta que globalment ens hem desviat solament 

cent euros respecte al previst. 

Analitzant el balanç hi ha algunes precisions més: 

Del total del 21.300 euros dels ingressos, gairebé la meitat correspon a transferències, 8.000 de llicències 

federatives i 2.400 de subvencions als raid’s que organitza en Carles Domingo. 

S’observen algunes variacions en les despeses respecte al previst però que no han afectat al total. 

Concretament en subvencions, en transport amb bus, en compra de material, algunes han augmentat 

però han estat compensades per altres que han disminuït. 

Com a complement a aquest balanç el tresorer presenta un resum econòmic dels balanços de la junta 

actual, període 2015-2018 (vegeu Annex III). El balanç global de l’activitat econòmica del club en aquest 

període és de 5.500 euros positius. Es comenta com, en ser la nostra una entitat sense ànim de lucre 

aquest balanç seria convenient que tendís a ser més equilibrat entre ingressos i despeses. 

S’aprova per unanimitat l’informe econòmic. 

5) Pla de subvencions per activitats dels socis no organitzades pel club: participació en competicions, 

activitats de mèrit,... per l’any 2019. 

Els darrers exercicis el club ha subvencionat la participació d’equips de corredors a l’Oncotrail. Recordem 

que aquestes quantitats són donacions a Oncolliga, entitat sense ànim de lucre que treballa en la lluita 

contra el càncer. Part de la quantitat aportada ha estat prèviament atorgada al club com subvenció de 

l’Ajuntament. Amb l’experiència dels darrers anys i a petició d’alguns dels socis corredors i muntanyencs, 

s’ha elaborat un pla de subvencions per activitats dels socis no organitzades pel club: participació en 

competicions, activitats de mèrit... (vegeu annex IV). 

Aquest pla ha estat consensuat prèviament amb els socis que fins ara han anat rebent aquesta subvenció 

i amb altres que van fer peticions en aquest sentit. 

A més com a novetat, s’ha afegit la possibilitat de subvencionar socis que realitzin activitats de muntanya 

que es considerin “de mèrit” per tal de promoure les activitats més  afins a l’origen del club. 



Es ressalta que, per a tenir dret a aquests ajuts cal: compartir amb el club, a través del mail o altres canals, 

les activitats realitzades; col·laborar amb el club en l’organització d’activitats i tenir almenys un any 

d’antiguitat com a soci. 

S’especifica que es tracta d’un pla per al 2019, que a la propera assemblea es farà balanç i es revisarà en 

la seva totalitat, podent ser anul·lat o modificat o bé prorrogat un any més. 

S’aprova aquest pla per unanimitat. 

6) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2019. 

Toni Verdaguer (tresorer) presenta el pressupost econòmic d’ingressos i despeses per a l’exercici 

econòmic 2019, període 1 des 2018 – 30 nov 2019 (vegeu annex V). 

Es tracta d’un pressupost continuista respecte als exercicis anterior, adaptant ingressos i despeses segons 

els balanços anteriors. 

S’aprova per unanimitat. 

7) Torn obert de paraules. 

7.1) Toni Verdaguer (tresorer) pren la paraula per a fer dues propostes en relació a les despeses de 

l’entitat. En primer lloc i tal com ha comentat ja en presentar els balanços econòmics de l’exercici i 

de la Junta, punt 3, proposa que l’assemblea doni llibertat a la Junta per a aprovar despeses 

extraordinàries si sorgeixen ocasions d’interès. El balanç del proper període resultaria negatiu, però 

com ja hem vist el global de la Junta de moment és força positiu. S’aprova per unanimitat. En segon 

lloc i en aquest sentit, proposa acordar un nou concepte de despesa: un ajut per als per als socis que 

organitzin sortides del club en concepte de quilometratge per la preparació de la sortida. Aporta una 

proposta concreta (vegeu annex VI). Basant-se en l’any anterior, comenta que caldria pressupostar 

400 euros per aquest concepte. S’aprova per unanimitat. Es concreta que l’ajut s’aplicarà a tot 

l’exercici amb efecte retroactiu des de l’1 de desembre de 2018 i fins al 30 de novembre de 2019. 

S’afegeix aquest concepte al pressupost (vegeu annex V, ressaltat en groc) 

7.2) Meius Mora (vicepresidenta) pren la paraula i fa dues propostes de despeses. La primera consistiria 

en llogar una pel·lícula guanyadora del festival de muntanya de Torelló. El cost és de 250 euros. 

L’activitat ha de ser gratuïta. Josep Artau comenta que es pot parlar amb l’ajuntament per a incloure-

ho amb les activitats que es fan al mes de juliol, com per exemple el cinema a la fresca. S’aprova per 

unanimitat i s’afegeix aquest concepte al pressupost (vegeu annex V, ressaltat en groc). La segona 

proposta és de fer banderoles amb el logo del club, alguna més gran per a dur a les sortides i poder 

posar-la quan fem la foto de grup, alguna altra més petita per a socis que facin activitats “de mèrit” 

pel seu compte. S’aprova per unanimitat. Aquesta despesa queda condicionada a la presentació de 

disseny i pressupost per part de la Meius a la Junta del club. 

Sense res més a dir, el president aixeca la sessió a les 22:30 hores.  

  Josep Artau Surós Pere Serrats Garnatxe  

  President  Secretari 

 


