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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB 
EXCURSIONISTA DE GRÀCIA EN DATA DE 9 DE JUNY DE 2015 
 
 
S’inicia a les 19:45 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, excusat 

 

Es personen 34 socis dels quals 33 tenen dret a vot. 

La presidenta comenta en primer lloc que l’Assemblea es gravarà per facilitar la tasca de transcripció. 

Seguidament, passa la paraula a la Secretària que procedeix a llegir l’acta ordinària davant dels socis 
per la seva aprovació. Consta en acta que queda aprovada l’acta de l’Assemblea Ordinària del 12 de 
març de 2015. 

Seguint l’ordre del dia, es parlarà del pressupost del Rocòdrom i es passa la paraula al Marc Mundet 
del GEDE perquè expliqui quines són les raons per voler fer una reforma del Rocòdrom. 

El Marc explica que ja fa uns quants anys que el Rocòdrom està funcionant però amb el pas del temps 
i al ser exterior, s’ha anat deteriorant de manera progressiva. Comenta que aquest últim any és quan 
s’ha notat més aquesta degradació, sobretot deguda als agents exteriors. Posa com a exemple que un 
dels plafons s’aguanta només per dos troncs i això, a nivell de seguretat, pot comportar algun problema. 
De moment, com que només és utilitzat per socis, doncs s’assumeix el risc. Diu que si estigués en un 
altre lloc no es podria utilitzar. És per això que s’ha plantejat fer una remodelació. En un primer moment, 
van pensar fer-ho ells mateixos (els socis que utilitzen el Rocòdrom assíduament), però hi ha un tema 
de normativa que ells no poden acomplir. Com que aquesta opció no és viable, es demana a nivell de 
club que es vol fer aquesta reforma per obtenir també un certificat de cara sobretot, a fer una ampliació, 
no només d’espais sino també de creixement entorn del barri: potenciar cursos, obrir les portes als 
veïns (sempre i quan disposem de tècnics que ho puguin gestionar), cursos amb nens com a activitat 
extraescolar, entre d’altres, que pel tema de seguretat, no es poden dur a terme.  

Segueix explicant, que en el seu moment es posen en contacte amb vàries empreses que són les més 
punteres en el tema. Es contacta amb dues empreses: una d’elles és Walltopia i l’altre Tarragó 
(s’adjunten els pressupostos). 



            

   

Acta d’Assemblea General Ordinària- Club Excursionista de Gràcia 09/06/2015  – Pàgina 2 

Una de les coses que fa encarir la remodelació és el fet que el Rocòdrom sigui exterior. Walltropia 
presenta dos projectes: el més econòmic fa que el manteniment sigui molt més elevat; i el més car amb 
plafons de fibra exterior, sembla que durarà més. A més de “remodelar” també es pensa en ampliar i 
fer que les 4 parets constin de plafons, de diferents nivells perquè tothom hi pugui participar (tant l’expert 
com el principiant). Ambdós pressupostos se’ls hi descompta les preses perquè el GEDE en té moltes 
que es poden fer servir.  

També es posen en contacte amb l’empresa Tarragó que ens envia un pressupost molt més econòmic 
que els altres però sense estar detallat. 

En Toni Vives pregunta que del Rocodròm, la part més alta (Santacana) si no necessita cap 
remodelació. Se li contesta que està bé i fa uns 8 anys que està fet. Per tant, ell té clar que si es fa de 
fibra durarà molt més i el manteniment serà més econòmic. El Marc comenta també que la idea que 
tenen és eliminar els motors i deixar els plafons fixes. 

Es dóna la paraula a en Josep Roca que diu que vol fer les següents consideracions: els drenatges de 
l’aigua i la hipotètica intervenció que es pugui fer en cas d’alguna problemàtica, l’extensió a la paret del 
veí, diu que pot haver-hi una normativa que caldrà esbrinar i fins a quin punt és factible, i en Marc li 
contesta que es poden clavar uns pilars a terra de manera que el plafó no toqui la paret del veí. En 
Roca insisteix en què en assessorem a on pertoqui. Se li contesta que tot això es tindrà en compte i 
que pel que fa al drenatge, es canviarà el terra posant un tipus de paviment de cautxú, material 
permeable que faria que l’aigua desemboqués al “desaigüe”. En Roca explica que hi ha una zona que 
es diu de registre que és on desemboquen les aigües i el Jordi Heredia li contesta que en tenim ja que 
quan es van fer les reformes del lavabo de baix vam haver de fer aquesta reforma. 

Pel que fa al terra, en Jordi Heredia comenta que el terra s’haurà de deixar per l’últim perquè es podria 
fer malbé durant la reforma.  

En Jordi Heredia comenta que ja han parlat de la rendibilitat que pot donar la reforma del Rocòdrom i 
que creu que és molt important perquè no es transformi en una inversió a fons perdut, i els pregunta si 
ells tenen la idea que això serà un èxit. Ja entén que ara no es pot preveure de tot però que realment 
servirà per fer cursets, i que si per exemple, ve un autocar de nens, que no col·lapsin l’entrada o el 
passatge. En Roca intervé i comenta que se suposa que hi haurà una regularització i també un càlcul 
per part nostra de la quantitat de persones que poden absorbir. També es comenta que necessàriament 
haurà d’haver una persona responsable amb la titulació corresponent, amb sou i donada d’alta a la 
Seguretat Social. També s’ha parlat que la FEEC pot donar suport en com gestionar-lo i treure’n profit.  

En Joan Alarcón intervé diu que tampoc tenim gaires alternatives perquè si s’ha de caure a trossos... 
Se li contesta que caure no ho farà però es pot deteriorar molt i s’haurà de deixar d’utilitzar. 

La Pilar Venteo pregunta si algú ha fet alguna valoració del que pot suposar aquesta despesa, és a dir, 
una comparativa entre els guanys i utilització del Rocòdrom actualment a valorar com podria ser 
després de la reforma. També, valorar el temps d’amortització de les despeses. 

Un soci pregunta quina és la quota normal d’un Rocòdrom i quins serien els ingressos que podríem 
obtenir. En Toni Vives comenta que de moment, qui l’utilitza, són socis que no paguen.  

La Marisa aclareix que s’haurà de fer un estudi de com treure rendibilitat sempre amb l’idea que 
funcionarà i que si ve gent externa a la que se li pot cobrar una quota també s’haurà de valorar, però 
que independentment de la quota, com que tindrem un responsable, també generarà despeses. 

La Pilar Venteo comenta que si la gent que l’utilitzarà no serà sòcia i pagarà una quota, doncs que serà 
més fàcil amortitzar-ho i la Marisa li contesta que una mica la idea va sortir d’aquí, de poder obrir-ho a 
l’exterior i fer una captació de nous socis, que creu que és captació de gent jove. També es pot llogar 
a altres entitats (castellers, per exemple). 
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La Secretària dóna la seva opinió exposant que la reforma també suposarà un estalvi ja que si els 
materials són més bons, el deteriorament també serà més lent i les reparacions seran en menys 
quantitat. 

I la Marisa comenta que la FEEC ja ens ha dit més d’una vegada que si ho tinguéssim en condicions, 
ens ajudarien a treure’n profit, promocionar-ho, etc. 

La Pilar Venteo treu també el tema d’Hisenda i se li contesta que s’hauria de regularitzar tot. Es a dir, 
els que no siguin socis, i paguin quota, hauran de pagar IVA.  

En Josep Roca pregunta quin serà l’equip tècnic que ho portarà endavant. Se li contesta que això és 
un procés i que ara només decidirem si estem disposats a tirar endavant aquesta despesa o no i a partir 
d’aquí s’haurà de formar una comissió de treball. 

Els socis insisteixen en el tema que tot estigui perfectament legalitzat, amb un projecte inicial. 

La Marisa pregunta sobre el tema de les preses i el Marc li contesa que el GEDE té un excés de preses 
per una compra que es va fer i que ens les podem estalviar. 

En Francesc Pedrós intervé i diu que ell creu que aquí s’ha de decidir si es tira endavant però que 
abans s’haurà de presentar un pressupost perfectament definit i desglossat amb totes les despeses, 
que val ara acceptar-ho i trobar-se de cop i volta amb la reforma en marxa sense haver-ho consensuat 
tot.  

La Pilar Venteo pregunta si a nivell de club es pot assumir i la presidenta li contesta que si. Es torna a 
insistir en el tema de crear una comissió que porti les obres i un estudi exhaustiu de en quan temps es 
poden amortitzar les despeses i quina seria la rendibilitat. 

Torna a intervenir en Joan Alarcón que comenta que dóna per descomptat que la comissió que porti el 
tema que serà prou responsable i que creu que per donar publicitat de cares enfora la reforma serà 
molt positiva. 

Es sotmet a votació la disposició de fer la inversió per la Reforma del Rocòdrom.  

A favor: 30 

En contra: 0 

Abstencions: 3 

Consta en acta que s’aprova la reforma del Rocòdrom i que a partir d’aquí es crearà una comissió de 
treball que aportarà un projecte concret legal i un pressupost final; també s’aportarà un estudi de 
rendibilitat un cop el nou Rocòdrom es posi en funcionament (s’adjunten els pressupostos inicials dela 
reforma així com del terra). 

S’aclareix que el pressupost de reforma inclou també el terra, i en Jordi Heredia comenta que el terra 
que es vol posar és de cautxú continu i ell té dos pressupostos, però en demanarà més.   

La Pilar Venteo li pregunta quina garantia de durabilitat té aquest terra i el Jordi li contesta que 
probablement uns 10 anys, és el tipus de terra que es posa ara és el dels parcs infantils i a part és un 
tipus de material porós. 

El següent punt de l’Assemblea és el pressupost de l’aniversari del GEDE. Parla la Lola Goicoa que 
explica que el proper any el GEDE fa 75 anys i es per això que una petita comissió ja fa mig any que hi 
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està treballant mirant en què podria consistir aquesta celebració. Primer vol aclarir que moltes de les 
despeses que es reflecteixen al pressupost es tornaran, per exemple, les samarretes. 

Seguidament explica punt per punt del pressupost (s’adjunta a l’acta): 

- Impressió del calendari del GEDE: es vol fer un calendari anual on tothom pugui veure tots els 
actes que es faran, les sortides, les exposicions.., aquest calendari tindrà un preu molt baix. 

- Samarretes del 75 anys, estan ja treballant en diferents dissenys i es posaran a la venda. 
- Xapes i altres, seria més aviat tipus “merchandising”  
- Cartells, es refereix als cartells per tots els actes que es faran  
- Llibre del GEDE, s’encarrega directament en Martí Santamaria però no ha pogut assistir a 

l’assemblea, seria un llibre de la gent del GEDE, no vol ser un llibre que expliqui relats per gent 
de fora sino que vol ser un llibre més íntim i anecdòtic sobre diferents persones que han format 
part del GEDE.   

- Exposició: es vol fer una exposició a la Biblioteca Jaume Fuster. En Toni aclareix que van estar 
parlant amb la directora de la Biblioteca i els va dir que aquest tipus d’exposició s’ha de demanar 
en ferm, assignant un comissari i s’ha d’explicar de què constarà l’exposició per poder assignar 
plaça (previst pel maig de 2016). Les fotografies han de ser de gran format i col·locades d’una 
determinada manera, i tant el muntatge com el desmuntatge de l’exposició el fem nosaltres. La 
Lola comenta que a part de fotos, també poden exposar material. 

- Actes: faran l’acte inicial i el final, per si es fa algun regal a alguna persona, si es fa un petit 
piscolabis... 

- Sortida expresidents: per un petit detall vers a ells  
- Competició del Rocòdrom. 

La Carme Aragó pregunta sobre la durada de l’exposició i se li contesta que dos mesos. 

Parla en Josep Roca: diu que desconeix els números que tenint en compte la necessitat de dur a terme 
aquesta celebració que creu que val la pena, d’obrir-se a la ciutat o amb l’acte inicial o de tancament i 
fer-ho en un àmbit exterior, ja que creu que cal potenciar el nom del club. Se li contesta que per exemple 
l’exposició ja es farà fora del local del club i per l’acte inaugural ja s’havia pensat fer-ho en un altre lloc. 
I creu que també s’ha de considerar la premsa. 

Pregunten també pel tema de comunicació i la Lola aclareix que ja hi ha una comissió de comunicació 
(encara que falta gent) i que es farà un facebook que començarà a funcionar a partir de setembre. A 
part del facebook, el correu ordinari, Butlletí i Revista. Un soci comenta que també es podria fer difusió 
per ràdio i per les diferents televisions catalanes. 

La Lola anuncia que en breu es farà una reunió ja per parlar de tot això i que espera una bona 
assistència, per poder formar aquestes comissions. 

S’inicia un torn de paraules en què es comenta que el pressupost és molt ajustat per tot el què es vol 
fer i que s’hagués hagut d’incloure una partida d’imprevistos; el Toni aclareix que el pressupost es la 
part que assumirà el club però que la secció disposa també de diners precisament per cobrir algun 
imprevist. Es comenta que si la partida de l’exposició només és el lloguer de la sala o inclou tota la 
despesa de muntatge, col·locació, etc... Es contesta que ho inclou tot.  

Es sotmet a votació l’aprovació del pressupost per la celebració del 75è aniversari del GEDE. 

 

A favor: 33 

En contra: 0 

Abstencions: 0 
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Consta en acta que s’aprova el pressupost per la celebració del 75è aniversari del GEDE. 

Per últim, és el torn del Toni Albadalejo per comentar l’aniversari de la secció d’Acampada. Explica que 
presenten el pressupost per commemorar el 85 aniversari de la secció contempla les despeses 
necessàries per donar a la data assenyalada la importància que es mereix. El projecte preveu 3 actes 
principals: 

- Exposició d’unes 75 fotografies que reflecteixin el desenvolupament des de l’any 1931 del que 
ha estat l’acampada dins del club, des de les tendes de roba fetes a casa fins el caravàning 
actual.  

- Per als socis de la secció se’ls hi farà un obsequi que quan el vegin, els recordi els amics i els 
moments viscuts sota les tendes. Han decidit crear un DVD amb les imatges de diferents 
campaments a Catalunya i França. 

- Edició d’un llibre que reculli la creació l’any 1931 de la Secció d’Amics del Càmping dins del 
CEG fins el dia d’avui, per tornar a recordar la tasca feta per les persones que durant anys han 
dedicat temps i esforços a portar endavant la secció, amb tot tipus d’activitats. 

En Toni Vives pregunta si el llibre es posarà a la venda o serà de regal. El Toni A li contesta que es 
posarà a la venda.  

La Marisa pregunta si l’exposició la volen fer dins les instal·lacions del club. Diu que encara no ho 
saben, però que també havien pensat en la Biblioteca Jaume Fuster. 

Un soci pregunta si tenen idea de quantes pàgines serà el llibre i quina tirada d’exemplars volen editar. 
La Dolors contesta la pregunta dient que no serà un llibre petit. Tenen ja un primer prototip per que surt 
per uns 11 euros, però que ho voldrien canviar per unes tapes més dures, i s’editarien entre 100 i 150 
exemplars.   

En Francesc Pedrós demana la paraula: pregunta que per què es celebren els 85 anys. En Toni 
Albadalejo contesta que mai s’havia fet res per la gent que ha format part de la secció i la Marisa afegeix 
que ara és el moment de fer-ho ja que és una secció que és difícil que tiri endavant.  

Es sotmet a votació l’aprovació del pressupost per la celebració del 85è aniversari de la secció 
d’Acampada. 

A favor: 33 

En contra: 0 

Abstencions: 0 

Consta en acta que s’aprova el pressupost per la celebració del 85è aniversari de la secció d’Acampada. 

Per finalitzar, és el torn de precs i preguntes. 

En Toni Vives anuncia que l’any que ve, al mes de maig, la Junta actual ja portarà quatre anys de 
mandat al qual ens vam comprometre i demana que es comenci a pensar en persones que ens vulguin 
substituir. 

 

En Jordi Colomer demana la paraula i diu que quatre anys és poc per desenvolupar un projecte, que 
ell creu que calen entre 6 i 8 anys. 
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En Josep Roca es dirigeix al Jordi i li diu que entén el què vol dir i en part pot estar d’acord, però creu 
que en els temps actuals i les maneres de viure, i per la dinàmica que té el nostre club, ens ha demostrat 
que la renovació és saludable perquè és didàctica, Creu que és molt important que hi hagi un equilibri 
emocional, per un cantó el desig i per l’altre cantó, la dificultat. Ell pensa que és saludable  que hi hagi 
aquest esperit de cada quatre anys i que la següent junta pot recollir les bones inèrcies que s’han donat 
a les juntes anteriors. 

En Toni Vives vol contestar al Jordi i li diu que la Junta no comença res, que ho fan les seccions i que 
nosaltres som una part de l’engranatge del club. 

 

Es tanca la sessió a les 21:10 hrs. 

 

Marisa Carreño Belmonte      Elisabet Figuera Abadal 

Presidenta        Secretària General 
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