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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB 
EXCURSIONISTA DE GRÀCIA EN DATA DE 27 DE FEBRER DE 2014 
 
 
S’inicia a les 19:35 hores amb la formació de la taula per part de: 

PRESIDENTA:    Marisa Carreño 

VICEPRESIDENT 1r:   Toni Vives 

VICEPRESIDENT 2n:   Jordi Heredia 

SECRETÀRIA:    Elisabet Figuera 

TRESORERA:    Carme Font 

COMPTADOR:    Miquel Fernández 

 

Presideix Marisa Carreño que explica que com cada any toca repassar números i fer un resum del que 
s’ha fet durant aquest exercici. 

Demana canviar l’ordre del dia ja que en Miquel Fernández ha de marxar i pensa que és bàsic fer 
balanç dels comptes del club. Ningú té inconvenient en aquest canvi. 

COMPTES: 

En Miquel manifesta el seu agraïment pel canvi. Explica que enguany es farà diferent ja que l’any passat 
vam passar moltes fotocòpies i moltes van quedar oblidades. Per tant, demana discreció a tots aquells 
que les vulguin tenir i explica que des del mes de setembre l’Estat Espanyol ha iniciat una campanya a 
les entitats i que han començat per Catalunya per realitzar una sèrie d’inspeccions fiscals. Resumeix 
dient que nosaltres ho tenim tot en regla però que no cal que fem publicitat dels nostres comptes. Es 
procedeix a repartir les còpies a tots els socis interessats. 

En Miquel explica que com sempre ho divideix en 4 blocs: 

Primer, es llegeixen els comptes de l’any passat, es demanarà aprovació dels ingressos i despeses i si 
s’aprova, es donarà el pressupost pel 2014. 

S’adjunta a l’acta el resum amb els ingressos i despeses del 2013, que el Miquel procedeix a explicar 
els ingressos. Consta en acta que s’aproven els ingressos. 

Seguidament, detalla les despeses del 2013. Consta en acta que s’aproven les despeses. 
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A continuació, procedeix a explicar el pressupost pel 2014. Consta en acta que s’aprova el pressupost 
d’ingressos pel 2014. 

Finalment, detalla el pressupost de despeses pel 2014. La Lola del GEDE té un dubte amb les quotes 
que no sap què vol dir. En Miquel li explica que quan t’apuntes al club es pot pagar la quota del club i 
per secció a la que t’apuntes, tresoreria les recapta i després les retorna trimestralment a les seccions.  

La Regina de Muntanya pregunta si els pressupostos que han presentat les diverses seccions s’han 
contemplat i el Miquel li contesta que estan inclosos dins de les partides de les seccions.  

I consta en acta que s’aprova el pressupost de despeses de 2014. 

La Marisa dóna la paraula a la Secretària que exposarà les dades sobre els socis de l’entitat, però 
abans pregunta si cal que es llegeixi l’acta de l’Assemblea anterior. Els assistents prefereixen que es 
pengi per poder-la consultar i queda aprovada l’acta de l’assemblea anterior: 

La Secretària comença a anomenar les dades actuals del club. 

Socis CEG: 

• Total socis: 913 

• Socis virtuals: 40 

• Menors: 85 

• Socis de menys d’un any d’antiguitat: 159 

• Amb dret a vot: 618 

• No estan al corrent de pagament: 82 

• Menors d’edat: 86 

Socis per secció: 

• Senders: 214 

• Muntanya: 429 

• Esquí: 56 

• Acampada: 86 

• Cantaires: 52 

• Cultural: 22 

• GEDE: 202 

• GIE: 38 

Seguidament, exposa una breu memòria de les activitats més destacades des de l’última assemblea 
que va tenir lloc el 31 de gener de 2013. 

Febrer 2013 

• Inauguració del curs de Medicina de Muntanya 

Abril 2013 

• Cloenda del curs de Medicina de Muntanya 

• Sant Jordi: col·laboració conjunta amb l’Agrupament en una parada de la Plaça de la Virreina 

 

Maig 2013: 
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• Organització de la Barnatresc 

• Assistència de part de la Junta a l’acte de commemoració del naixement de Salvador Espriu al 
Cementiri d’Arenys 

Juny 2013: 

• Assistència a l’Ajuntament de Gràcia amb motiu del concert de Primavera que enguany va 
homenatjar a Elisenda Roca per la seva trajectòria professional i cultural. 

Setembre 2013 

• Presentació de la Matagalls-Montserrat al Parlament de Catalunya i posterior 34a edició 
d’aquesta prova 

• Participació massiva i espontània dels socis a la Cadena Catalana per l’11 de setembre. 

Octubre 2013: 

• Participació a les segones jornades infantils de l’Esport a Gràcia, on el Club va participar amb 
un Rocòdrom mòbil i amb diverses activitats. 

Desembre 2013: 

• Sortida Naturtresc dins del cicle de l’Associació que va organitzar la nostra secció de senders 

• Concert de Nadal 

Gener 2014: 

• Celebració del 92è aniversari del club, lliurament de medalles d’or i plata i de plaques 
commemoratives. 

Obres 

Obres de rehabilitació de les dues habitacions de bany: ens vam trobar amb el problema del “desguàs” 
ja que ho feia sota una cavitat del WC de la planta baixa sense cap canalització i es va haver de buscar 
un possible “desguàs” al pati on es va trobar un pou mort que es va clausurar i vàries clavegueres que 
no desembocaven enlloc. Per tant, es va haver de refer una antiga conducció d’aigües brutes al 
Passatge, fer un sifó i connectar la claveguera. 

També s’han fet dos altells més: el del GEDE i el del lavabo del pis de dalt. 

En Jordi Heredia explica amb detall les obres realitzades i alguna de les futures i comenta que es 
posaran unes mampares a la zona de la xemeneia perquè pugui servir com a sala, canviar la porta de 
la sala de baix i reorganitzar secretaria afegint un taulell. Sobre La Molina, comenta que es faran 
diverses actuacions: canviar el pany, vigilar les humitats, canviar una finestra, i arreglar la porta d’una 
habitació de bany. Alguns socis comenten que s’han de fer diverses actuacions a un dels wàters i a la 
dutxa. La Regina de Muntanya suggereix fer un recompte de mantes ja que alguna vegada s’han trobat 
que no tothom en té i que en una de les aixetes cau l’aigua al terra. Un altre soci adverteix que la porta 
del lavabo de noies no tanca. 

La Marisa dóna la paraula al Toni Vives que comenta que com a responsable de l’àrea de comunicació 
explicarà una mica les activitats que s’han fet. En primer lloc recorda que nosaltres no podem llogar 
material, sinó que es tracta de servei de préstec. I que quan es facin escrits, no es pot posar preu a 
coses que venem.  
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Sobre la revista Mai Enrere comenta que s’han fet els números 457 i 458, i està en preparació el 459. 
Hi ha el compromís de treure dos números cada any. 

Sobre el Butlletí comenta que es van publicar el 125, 126, 127, 128 i 129. Explica que justament quan 
es va publicar el 129 es va produir la malaltia del Guillem, i ha suposat un trasbals per aconseguir la 
informació que ja tenia recopilada ell. Informa que el número 130 ja està a punt de produir-se. L’està 
fent un nebot del Guillem que es diu Eusebi Mestre i el Toni vol agrair també al Rafel Saperas que ha 
donat un cop de mà al reunir el material existent. 

Respecte la web, comenta que segueix el Daniel Blanes com a tècnic i que la novetat d’enguany serà 
el canal Youtube, un enllaç directe al Facebook, s’ha millorat l’entrada per fer-se soci a través d’Internet. 
Explica també que es va fer una reunió amb els coordinadors de totes les seccions que tenen web i 
que no la tenien linkada a la web del club i a partir d’ara si que ho estarà. 

El 8 d’abril del 2013 es va registrar un Facebook oficial del club i que va començar a ser operatiu al 
setembre del 2013 i que a data d’avui tenen 404 seguidors i és molt actiu i en nom de la Junta 
expressem el nostre agraïment al Robert Riu i la Marta Pina que són els encarregats de portar-lo.  

Per últim, explica que al maig del 2013 es va instal·lar una bústia de suggeriments a Secretaria.  

Es dóna la paraula a la Carme Font, Tresorera. 

La Carme comença explicant que enguany han hagut problemes amb els rebuts ja que ara les entitats 
bancàries demanen l’IBAN i a uns quants socis encara no se’ls ha pogut cobrar el rebut. S’estan fent 
tots els tràmits per actualitzar les dades bancàries dels socis. Però a part d’aquest fet, explica que hi 
ha uns quants socis que tenen rebuts retornats reiterativament des del 2012 i es vol saber si 
l’Assemblea està d’acord en donar-los de baixa: Jan Voltà Dòria i que deu els rebuts de 2012, 2013 i 
2014. Era un noi que venia de l’Agrupament i un cop fet soci, doncs no paga els rebuts de soci. S’aprova 
donar-lo de baixa. 

Trinitat Colomer i Garcia, deu 2012, 2013 i 2014, se l’ha trucat moltes vegades, diu que si que vindrà a 
pagar però no ho fa. Se li dona un parell de setmanes de marge i si no, se la donarà de baixa. 

Ramon Bertran Montañés, és el mateix cas que els anteriors. No se l’ha pogut contactar i s’aprova 
donar-lo de baixa.   

Guillermo Merçols Melero, Bruno Kettels, Paulina Negrón Díaz, Maccia Marzoneto, Ferran Pages 
Bargalló, Elisabet Pascual Romero, Margaret Soler Rocamora deuen el 2013 i 2014. S’acorda que es 
donin de baixa. 

La Regina pregunta si als Estatuts no hi ha una clàusula que digui que qui degui més de tres rebuts si 
no se’l pot fer fora del club. Se li contesta que si, però s’han de llegir els noms a l’Assemblea, per si 
algú els coneix i vol intercedir per ells. 

La Carme comenta que el soci Josep Cali i Pecci també se li retornen els rebuts. El Toni comenta que 
és un soci molt antic. És el soci més vell de l’entitat i es baralla amb la possibilitat que potser hagi mort. 
El Toni proposa que es faci soci honorari fins que no se sàpiga que se n’ha fet d’ell. S’aprova la proposta 
del Toni. 

La presidenta anuncia que toca llegir les memòries de cada secció: 

- GIE, llegeix la Secretària del Club 
- CULTURA 
- ESQUÍ 
- MUNTANYA 
- MATAGALLS – MONTSERRAT 
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- GEDE 
- CANTAIRES MUNTANYENCS 
- SENDERS 
- ACAMPADA, llegeix la Secretària per absència del Miquel Fernández. 
- AGRUPAMENT, la Secretària comenta que no han vingut a l’Assemblea i que tampoc 

li han passat la memòria. 

S’adjunten les memòries de totes les seccions. 

La Secretària dóna la paraula a la Presidenta que anuncia que és el torn dels precs i preguntes. 

Se li dóna la paraula a en Francesc Pedrós: vol fer constar que no troba lògic que al club no es pugui 
fer servir la sala d’actes perquè hi ha una secció que la té constantment ocupada. I vol que consti en 
acta que només demana la sala una setmana a l’any pels preparatius de la MM i que sempre se li nega 
perquè la tenen ocupada els Cantaires. I demana una solució. 

I diu que té una altra petició o comentari i és que a tots aquells voluntaris de la MM que per ser-ho els 
hi costi una despesa addicional, que se’ls compensi, però a tots i no només a uns quants. 

Rèplica de la Mª Glòria al comentari del Francesc Pedrós: diu que la Secció de Cantaires és molt més 
antiga que la Matagalls Montserrat i explica que ells fan servir la sala dilluns i dimecres de 19:30 a 21:00 
hrs (es va demanar avançar mitja hora l’horari de l’assaig, i ho van acceptar), diu que ells no fan nosa 
a cap secció i que és tot l’any que omplen la sala, no un cop a la setmana o un cop al mes, i que ho 
sent molt però ells no consideren que facin nosa, que sempre s’han fet els assajos dilluns i dimecres i 
que durant 15 dies previs a la MM deixen la sala i que aquesta sala sempre ha estat de la secció de 
Cantaires. 

Intercedeix la presidenta i comenta que aquest tema s’ha de tractar amb més profunditat, aclareix que 
la sala no és de cap secció en concret i que perquè hagi “estat sempre de Cantaires” no vol dir que 
tingui que continuar així ja que les coses evolucionen i canvien i hi ha altres necessitats. 

La secretària aclareix que només es demana una mica més de flexibilitat en l’ús d’algun moment puntual 
de la sala, que això no vol dir que per norma no puguin assajar. La secció de muntanya recolza també 
el que diu la secció de la MM i diu que totes les seccions són importants sense tenir en compte l’any de 
creació. 

L’Enric Guillera diu que sembla que pels comentaris de tothom s’estigui demanant suprimir la coral. 
Tothom nega rotundament que s’estigui parlant d’això. En Josep Roca aclareix que a ell li sembla que 
el què s’està dient és que hi hagi un desig de bona voluntat a repartir la sala. 

En Toni dóna la paraula al Josep Roca. Demana a l’Assemblea que tothom que tingui idees que es posi 
en contacte amb la secció cultural. Seguidament exposa una proposta: la Universitat de Barcelona ha 
iniciat un procés de restauració de documents antics de la seva reserva, va mantenir una conversa amb 
ells i creu que pot donar un renom al club de cares enfora. La Universitat ha obert un micromecenatge 
a partir de 50 €. Proposa que es faci un recull de diners per part dels socis i aportar la quantitat que 
surti a la Universitat. I constarà el nom del club amb aquesta aportació i col·laboració. 

En Toni dóna la paraula al Josep Palomar que pregunta sobre la MM si es tindrà en compte un control 
de despeses pels controls de pas i d’avituallament i que s’hauria d’optimitzar els cotxes al màxim, que 
pensa que si als voluntaris els hi costa diners aquesta tasca de voluntariat, doncs que pot ser que ho 
deixin de fer.  
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I en Josep demana sobre el refugi de La Molina més rigor en l’ús. També demana millorar la línia del 
telèfon o l’adsl o el datàfon degut als problemes pel cobrament en VISA. Fa una proposta per obrir un 
concurs d’idees entre tots els socis del club sobre futurs dissenys de la samarreta i logos de la MM. 

Finalment, pregunta sobre el tema de l’ús dels ordinadors del club.  

En Toni li contesta que el Consell directiu gestiona coses puntuals de les seccions, però que la proposta 
que ha fet sobre la MM ho ha de fer a la secció mateixa. Respecte els ordinadors, diu que estan al 
servei de les seccions però no dels socis, que tenen xarxa wifi i la poden utilitzar amb els seus propis 
ordinadors. I que poden utilitzar els ordinadors per coses de la secció. 

Es dóna la paraula al Jordi Colomer que comenta l’overbooking que hi ha la setmana de recollida de 
dorsals i samarretes abans de la MM i que creu que és important que els participants coneguin el nostre 
local i club. Que estan buscant una possible solució a aquest tema. 

Es dóna la paraula a la Ma Glòria. Demana parlar sobre el tema de Cantaires un altre dia amb més 
tranquil·litat. 

Es dóna la paraula a Ricard Martinez. Comença dient que totes les activitats del club són importants 
però que no creu just que per temes de formació o alguna activitat extraordinària es tingui que pagar 
una sala quan al club n’hi ha. I demana diàleg i flexibilitat. 

I es dóna la paraula al Jaume Jubert. Explica que sobre l’Assemblea Extraordinària de la FEEC que va 
tenir lloc el 30 novembre de 2013, l’àrea de transició de la FEEC va sotmetre als clubs una consulta i 
la pregunta és: l’entitat a la que representes vol que la FEEC cancel·li la seva afiliació a la FEDME? I 
les possibles respostes que dóna són si o no. Diu que en algun moment del 2014 la FEEC convocarà 
als clubs per aquesta consulta. Vol saber quin és el posicionament del club i si el club no té un 
posicionament que aquest sigui sotmès a votació dels socis. 

El Toni contesta que si és una consulta que no està a l’ordre del dia, que no tindrà cap validesa. I el 
Jaume pregunta que què es farà en el cas que ens facin aquesta pregunta. Se li contesta que es 
convocarà Assemblea Extraordinària per decidir-ho. 

En Jaume fa una segona pregunta: proposar al club que el proper Nadal no es compri loteria Nacional 
sinó la Grossa de Cap d’Any. Se li contesta que ja s’està mirant encara que hi ha un petit problema 
amb els números, ja que no hi ha prou números per butlleta i això ens obligaria a comprar números 
diferents. 

 

Es tanca la sessió a les 21:20 hrs. 

 

 
 
 
 
 
 
Marisa Carreño Belmonte      Elisabet Figuera Abadal 

Presidenta        Secretària General 
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