
 
  

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE 
MALAVELLA DEL DIA 02 DE JULIOL DE 2021 

 
Local del Casino de Caldes. Inici nou del vespre.  
Per la situació de mesures de seguretat COVID es va planificar de fer l’assemblea al final del 
semestre, ja que en els primers mesos de l’any no es permetia reunions de molta gent.  
Tot i que en aquestes dates ja es permet anar sense mascareta a l’exterior, a l’interior encara s’ha 
de portar. La reunió s’ha fet seguint els protocols, líquid desinfectant a l’entrada, us de mascareta i 
distància. Les places per l’assistència a aquesta assemblea  ja no estan restringides. 
Assistents: Núria Ramionet, Pere Nogué, Maria Àngels Prat,  Carles Bagudà, Meius Mora, Toni 
Verdaguer, Dolors Garroset, Pep Artau, Pere Serrats 
 
Ordre del dia: 
  

1) Lectura i aprovació, si 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 escau, de la memòria d’activitats de l’any 2020. 

El secretari (Pere Serrats), fa lectura del resum de les dades. El 2020 hi va haver menys 
sortides que el 2019 per l’efecte del confinament ocasionat per la pandèmia. Se’n van fer 15, 
10 menys que l’any passat. De març a mitjans de juny no se’n va fer cap , durant el primer 
confinament,  a principis d’octubre amb la represa del confinament es va anul·lar la 
programació fins al 2021. Com cada any 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 els socis.  

Es valora que malgrat tot es van fer activitats populars com marxem a St. Maurici, suport a 
la marxa dels Valents, Terra Negra. 

S’assenyala com a molt positiu les propostes de camins i tracks penjats al web i enviats als 
socis durant els confinaments municipal i comarcal. 

S’adjunta la memòria d’activitats al final del document 

 

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 del 2020 va ser de   308 
i el 2019 van ser 305, un lleuger decreixement que trenca la dinàmica de lleuger increment 
continuat des del 2016.  

 El nombre de federats el 2020 va ser: 110. Per damunt de l’any anterior que van ser 91. 
Aquest increment és pel fet que en el moment que van limitar la mobilitat de caps de setmana 
al municipi o  a la comarca, en el progressiu desconfinament es va acordar que els federats 
que anaven a entrenar podien moure sense les restriccions municipals o comarcals. Força 
gent que no tenia llicència se la va fer. S’apunta que en data d’avui hi ha  94 llicències fetes, 
nombre que incrementarà fins a finals d’any. 

4) Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2020. 

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

Assenyala que l’ingrés de subvenció de vegueria correspondrà a l’exercici 2021 perquè es 
va pagar el desembre. També indica que una despesa important ha estat la compra de 
jaquetes del 25è aniversari i que en part van subvencionades (cost 50 € i sòcies i socis la 
paguen a 30 €). També s’informa d’una aportació extraordinària de les arques del Club per 
equilibrar el pressupost. 

Es presenta una memòria resum de resultat de pressupostos des de l’any 2015 fins al 2020 
recollint l’exercici econòmic de l’anterior junta. Es constata que els primers anys hi va haver 



saldo positiu, el 2019 va ser pràcticament equilibrat i el 2020 negatiu. Malgrat això el saldo 
global acumulat d’aquest període és positiu en ingressos. 

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 2021 

Igualment com l’any anterior s’exposa que no hi ha molt d’interès en relació amb aquestes 
ajudes, 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 mantenen les partides pressupostàries. L’any 2020 es va pagar 500 euros per l’equip que 
participa a la cursa de l’Oncolliga perquè tot i que no es va fer anaven a compte d’aquest 
any. 

Es manté una partida pressupostària per a ajudes a corredors.  

 

6) Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2021. 

Continua el tresorer, a part de les subvencions a activitats diverses es contempla una partida 
de despesa per a material. S’apunta que un dels materials que s’han de renovar són les 
cordes, ja que algunes tenen massa anys.  

Es contempla una partida per a celebració del 25è aniversari 

S’aprova el pressupost per unanimitat. 

 

7) Informació sobre la celebració dels 25 anys de la fundació del Club. 

L’any 2020 no es van poder realitzar la majoria d’actes previstos. Es contempla la possibilitat 
cap a final d’any, si la situació epidemiològica ho permet, de fer un dinar per a tots els socis. 

 

8) Presentació de la Junta actual 

President: Carles Bagudà; Vicepresidenta: Maria Àngels Prat; Tresorer: Toni Verdaguer; 

Secretari: Pere Serrats; Vocals: Pere Nogué ; Joan Oltra  i  Josep Pera. 

 

9) Torn obert de paraules. 

En Pep Artau proposa que dins de la programació s’inclogui sortides entre setmana ja que 
hi ha un nombre important de socis que ja estan jubilats i que ja surten entre setmana. 

 

Finalitza l’acte a  les deu de la nit 

 

 

 

  



 

Memòria 2020                        

 Socis 308 (2019: 305) (2018: 313) (2017: 338) (2016: 319) 

 Federats 110 (2021: 94) (2019: 91) (2018: 102) (2017: 93)  (2016: 83) 

Total sortides: 15    Total persones:  312 

Sortides familiars: 5   Alta muntanya: 5   Mitja: 5 

Total sortides i activitats: 21      Molt bona valoració en la majoria d’activitats 

Durant el confinament municipal i comarcal es varen promocionar rutes i posar tracks al web. 

Moltes activitats anul·lades per confinament i semiconfinament.. 

 ACTIVITATS ESPECIALS 

 Marxa pels Valents (suport)     Cursa de la Malavella suprimida.  

 Flama del Canigó      Cinema a la fresca    

Marxem a Sant Maurici amb condicions de seguretat       Terra Negra. 

2020 PRIMER TRIMESTRE  

Diumenge 12 gener Les Salines 23 persones.  

  Tot el dia. Llarga Mitja muntanya  ok 

Diumenge 19 gener Camí de Ronda. Tot el dia L'Estartit Roses 18  

  Mitja BUS ok 

Dissabte i diumenge 1,2 
febrer  Tosa d’Alp 13  

 Difícil Alta muntanya  ok 

Diumenge 9 febrer Col·laboració a la Marxa dels Valents  ok 

   -- 

Diumenge 23 febrer Camí de Ronda L’Escala Empuriabrava 23  

 Tot el dia Llarga.  BUS  

Diumenge 1 març 
 Botineteja. Participen tbé joves de l’institut fent tasca 
social 30?  

 Fàcil familiar  ok 

Dissabte 7 de març Xerrada del pou de glaç   

 Apte per a tothom  ok 

Dissabte 7 de març  Nocturna a sopar a Tossa 24 ok 

 Nocturna. Familiar BUS  

COVID CONFINAMENT 14-3-20 

2020 SEGON TRIMESTRE 
 

Diumenge 29 de març Bestrecà- Ormoier NO  

    

Divendres 14 de juny Pujada al Puigverd  14  

 Fàcil matinal Familiar  -- 

Diumenge 21 de juny Bicicletada arbres monumentals de Caldes 15  

  Facil Familiar Bicicleta   

Dimarts 23 de juny Flama del Canigó.Vidreres Caldes Aprox 6  

 familiar   

Diumenge 5 de juliol Sant Segimon Matagalls 17  



 Mitja muntanya   

Dijous 9 de juliol  Cinema a la Fresca   

 
Apte per a tothom Tot el dia  
   

Diumenge 12 juliol Travessada Setcases Espinavell 12  

  Alta muntanya BUS ok 

Diumenge 26 de juliol 
 Marxem a St. Maurici 
 9  

 Popular  ok 

 

4 a 9 d’agost Acampada a Espot 8 ok 

    

Diumenge 6 de setembre  Travessa Vallter Núria 21 ok 

 Alta muntanya   

Divendres 11 de 
setembre Terra Negra 20 ok 

 Familiar   

Diumenge 19 setembre Nocturna a la Platja  9 ok 

Familiar 

Diumenge 27 de 
setembre Pedraforca 18 ok 

 Alta muntanya   

Diumenge 4 d'octubre Camí de Ronda Roses Cadaqués  32 ok 

CONFINAMENT 2A ONADA 

 Travessa de les Alberes  NO 

Diumenge 25 d’octubre Oix Bestrecà  
 
NO 

Diumenge 8 de 
novembre El Faig Enforcat Montseny  NO 

Diumenge 22 de 
novembre Camí de Ronda Cadaqués Port de la Selva  NO 

Diumenge 13 de 
desembre Volcà de la Crosa i naixement de l’Onyar  ?? 

 

 

 


