
 
  

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE 
MALAVELLA DEL DIA 26 DE JUNY DE 2020 

 
Cal Ferrer de la Plaça .Inici , passen cinc minuts de les nou del vespre.  
Per la situació de confinament es va suspendre la primera convocatòria d’assemblea el 20 de               
març. 
Les places per l’assistència a aquesta assemblea estan restringides, s’ha previst fer-la a Cal              
Ferrer de la Plaça per poder mantenir les distàncies de protecció entre les persones. 
Assistents: Núria Ramionet, Pere Nogué, Jordi Displàs, Carles Bagudà, Sergi Mir, Meius Mora,             
Toni Verdaguer, Dolors Garroset, Anna Sánchez, Pep Artau, Pere Serrats i com a representant de               
l’Ajuntament, Gemma Alsina. 
Ordre del dia: 
  

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

L’acta de l’assemblea anterior ja està penjada a la web del Club des de fa uns dies per                  
poder ser consultada. S’aprova per unanimitat. 

2) Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2019. 

El secretari (Pere Serrats), fa lectura del resum de les dades. El 2019 hi va haver menys                 
sortides que el 2018, ja que l’últim trimestre es varen suspendre algunes sortides. Per altra               
part hi ha més participants el 2019 que l’any anterior 484 per 329 de l’any anterior. Les                 
activitats de sortides programades pel Club amb més participació han estat les de camí de               
Ronda, també són molt ben valorades, s’apunten raons com el transport amb autobús i la               
baixa dificultat com a factors que atrauen als socis.  

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

En la mateixa exposició del secretari, apunta que el nombre de socis actual és de 294, els                 
mateixos que hi havia quan es va celebrar l’assemblea de l’any passat. Pel que fa a les                 
llicències que es varen tramitar l’any passat van ser 102 i aquest any, a data d’avui s’han                 
tramitat 88 llicències. 

4) Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019. 

El tresorer (Toni Verdaguer) fa la presentació de l’estat de comptes de l’exercici passat.  

Es fa esment al concepte de renovació de pàgina i web i al fet que aquesta despesa                 
només va ser per a l’any que es va crear el web. Ara només és vàlid el concepte de                   
manteniment anual. 

S’aprova l’estat de comptes per unanimitat. 

5) Pla de subvencions per activitats dels socis no organitzades pel club: participació en             
competicions, activitats de mèrit…, per a l’any 2020 

Continua el tresorer amb l’exposició i qüestionament del concepte i import d’ajuts            
individuals a esportistes que realitza el Club. S’exposa que no hi ha molt d’interès en               
relació a aquests ajuts ja que com a condició es demana que la gent que va a                 
competicions, enviï fotos i missatges explicant el que ha fet però no ho fa ningú. L’any                
passat van ser molt pocs els que van ser constants i aquest any menys. Cal considerar                
que aquest any l’aturada pel confinament també ha reduït les proves on participaven els              
esportistes.  

Es proposa d’anul·lar per a aquest any la partida de subvencions individuals per a              
esportistes,  que l’any passat va ser de 600 euros. 

Pel que fa al pressupost previst per repartir entre els socis participants a l’oncotrail es               
proposa reduir de 1.200€ que es van repartir l’any passat a 1.000 €.  



Els ajuts previstos per activitats extraordinàries de muntanya es passa de 400€ l’any             
passat a 200€ aquest any. 

6) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2020. 

Continua el tresorer. El pressupost que s’havia previst a l’inici d’any s’ha hagut de canviar               
per l’aturada d’activitats produïda pel confinament . 

S’ha fet un canvi en la previsió de compra de material que ha passat d’una previsió de                 
400€ a una previsió de zero euros. Si a final d’any sobren diners, es valorarà la possibilitat                 
de comprar material. 

Es fa referència que el concepte “aportació extraordinària des de les reserves del Club”              
s’utilitza per a equilibrar el pressupost i igualar ingressos i despeses. 

S’aprova el pressupost per unanimitat. 

7) Comentar els actes previstos com a celebració dels 25 anys de la fundació del Club. 

Continua el tresorer amb aportacions del president, explicant els actes previstos per al 25è              
aniversari. Es manté la previsió de realitzar l’assemblea extraordinària de la FEEC el dia              
28 de  novembre proper a Caldes. 

Les jaquetes del 25 aniversari ja es poden demanar a un preu de 30€ per soci, el club                  
subvenciona 20€ per jaqueta.  

Es manifesta la voluntat de fer algun acte social, cap a finals d’any per celebrar el 25è                 
aniversari. 

Per altra banda es procurarà mantenir les sortides commemoratives del 25è aniversari,            
com són la travessa Vallter-Núria, la pujada al Pedraforca o la travessa de les Alberes. 

8) Comentar i planificar les eleccions per a la renovació de la junta. El 31 de desembre de                 
2020 finalitza el mandat de l’actual junta. 

S’exposa que aquest és l’últim any de mandat de la junta actual, que ha estat de 6 anys                  
però que la normativa torna a marcar que els mandats seran de 4 anys. 

En Pep Artau, president, la Meius Mora, vicepresidenta i en Toni Verdaguer, tresorer,             
manifesten la seva voluntat de no continuar i animen als socis a constituir una nova junta.                
En Pere Serrats, secretari, exposa que no té inconvenient de continuar però que valora              
positivament si algú vol ocupar aquest càrrec. 

La Isabel Bermúdez comunica, a través de correu, que no li és fàcil gestionar el facebook                
del club i demana ser substituida. En el cas que ningú la pugui substituir vol deixar aquest                 
encàrrec a final d’any quan plegui la junta actual. 

En Carles Bagudà apunta que hi ha un sistema per integrar la gestió de facebook, twitter i                 
instagram, d’un mateix usuari , en aquest cas el club i que ho pot portar una sola persona. 

9) Torn obert de paraules. 

Es parla de la marxa de St. Maurici, la proposta del grup que gestiona la marxa és que es                   
faci sense inscripció, com un tipus de marxa lliure. Que es faci la sortida durant una hora i                  
en grups de poca gent. Que a St. Maurici hi hagi aigua que puguin agafar lliurement. S’ha                 
d’acabar de perfilar però es prentén que a la sortida i a l’arribada la gent no es reuneixi en                   
grups grans ni estigui en contacte proper amb gent diversa.  

La Gemma Alsina demana la paraula i explica que en motiu del 25è aniversari del club es                 
va demanar que l’entitat fes el pregó. Ara, com que no hi haurà festa major ni actes                 
massius, demanen que fem un no-pregó, és a dir, una mena de pregó virtual. El president                
respon que l’entitat estudiarà la proposta. 

 

Finalitza l’acte a  un quart d’onze de la nit 


