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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB 
EXCURSIONISTA DE GRÀCIA EN DATA 20 D’ABRIL DE 2016. 
 

 
S’inicia a les 20:00 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 

 

Assisteixen a l’Assemblea un total de 43 assistents. 

Presideix Marisa Carreño que comunica als assistents que justament en aquests moments li estan 
donant el Premi d’Honor de la Vil·la de Gràcia a en Joan Cervera a l’Ajuntament i que ha coincidit el 
mateix dia i a la mateixa hora que l’Assemblea i que a més, diu que ens ho van comunicar ahir. El 
premi és a títol individual. En Toni Vives aclareix que s’ha fet acte de presència.  

La presidenta obre l’Assemblea i diu que hi ha la darrera acta de l’Assemblea Extraordinària del 19 de 
juny del 2015 per aprovar i pregunta si s’ha de llegir, algun soci vol que es llegeixi tota l’acta. Es 
procedeix a la lectura per part de la Marisa. 

Consta en acta que s’aprova l’acta de l’Assemblea Extraordinària del 19 de juny de 2015. 

Es recorda que es gravarà l’assemblea per facilitar la transcripció. 

La presidenta dóna la paraula a la Carme Font que llegeix la relació de socis impagats. Consta en 
acta l’aprovació per donar de baixa els socis que fa més d’un any que no estan al corrent de 
pagament. 

Passa la paraula a la Secretària que comença anunciant les dades generals del CEG a data de 20 
d’abril de 2016: 

1. Total socis: 916 
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2. Socis virtuals: 63 

3. Menors d’edat: 103 

4. Socis de menys d’un any d’antiguitat: 120 

5. No estan al corrent de pagament: 75 

6. Amb dret a vot: 636 

Per seccions: 

● Senders: 238 

● Muntanya: 411 

● Esquí: 80 

● Acampada: 82 

● Cantaires: 44 

● Cultura: 29 

● GEDE: 176 

● GIE: 29 

En l’últim any s’han tramitat 75 socis de promoció. 

Seguidament, llegeix la Memòria del CEG de 2015/2016 

Maig 2015:  
● Organització de la Caminada de Càrites juntament amb la FEEC. 

● 10 de maig: Barnatresc de Gràcia 

Juny 2015 
● Projecció de la pel·lícula Saraghrar al Museu Olímpic de Barcelona 

Juliol 2015 
● Jornada solidària pel Nepal al CEG amb la ONG Namlo 

Agost 2015 
● Conveni club / Mutzag ascensió al Damavand (Iran) 

Setembre 2015 
● Presentació de la Matagalls-Montserrat al Parlament de Catalunya i posterior 36ena edició 

d’aquesta prova. 

● Diada de l’11 de setembre amb l’ofrena floral a Rafel de Casanova al matí. 

Octubre 2015 
● Realització del curs d’orientació amb mapa i brúixola 

● Participació a les quartes jornades de l’esport infantil a Gràcia on el club va participar amb un 

Rocòdrom mòbil i amb diverses activitats. 

● Sortida Naturtresc 
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Desembre 2015 
● Concert de Nadal a la sala de plens de l’Ajuntament de Gràcia 

Gener 2016 
● 24 de gener: celebració del 94è aniversari del club, lliurament de medalles d’or i de plata i de 

plaques commemoratives visitant el monestir de Sant Feliu de Guíxols i posterior dinar en un 

restaurant. 

Febrer 2016 
● Inauguració de la XXII edició del curs de Medicina i Socors de Muntanya 

Abril 2016 
● Cloenda de la XXII edició del curs de Medicina i Socors de Muntanya 

Es passa la paraula al Toni Vives perquè informi sobre la Memòria del tema de Comunicació: explica 
que a l’última Assemblea es va quedar que es tiraria endavant el Butlletí perquè hi havia una proposta 
de re fusionar-lo amb la revista Mai Enrera i no va prosperar. Durant el 2015/16 s’han fet 8 Butlletins i 
sobre la Revista Mai Enrere s’han tret dos números. 

Pel que fa al Facebook diu que abans l’equip que el gestionava estava format per la Marta Pina i el 
Robert Riu i diu que la Marta s’ha donat de baixa i dona la paraula al Robert. Comenta que hi ha una 
línia ascendent des de l’any passat i que s’ha arribat a més de 900 “m’agrada”. S’expliquen una sèrie 
de dades i en resum, les xarxes socials funcionen en línia ascendent. Comenta que quan es pengen 
noticies de cursos tenen molts més seguidors que si es penja una noticia d’un acte, per exemple. I 
també agrada molt la publicació de fotografies de sortides. 

En Toni reprèn la paraula i parla de la web; els usuaris han augmentat més d’un 14%. El número de 
pàgines vistes s’ha incrementat més d’un 9% i el número de sessions s’ha incrementat un 7,93%. 
Explica que hi ha una nova pàgina web i fa la presentació. 

En Josep Roca demana la paraula i comenta que mirant altres pàgines web que el color de fons no és 
adient i fa que la imatge no sigui prou nítida, que no “es guarneixi” massa la web. La funcionalitat i 
visualització de la lletra ha de ser clara. En Toni aprofita per donar les gràcies a l’Andrés Chinchilla i al 
Robert Riu per la seva tasca de participació en la nova web.  

Seguidament, es llegeixen les Memòries de Seccions que adjuntem en el següent ordre: 

1. Acampada 

2. GEDE 

3. Muntanya 

4. Senders 

5. Esquí 

6. Cultura 

7. Matagalls-Montserrat: en Francesc explica el perquè s’ha decidit sortir de la Copa Catalana 
de Marxes de Resistència i diu que la FEEC ens obligava a que els caminadors fessin el 
pagament a través de la seva plataforma d’inscripcions i a part, tampoc tramitem 
l’assegurança a través d’ells i per això s’ha decidit marxar abans no ens facin fora ells per no 
acomplir els requisits. 

En Ricard Martínez demana la paraula: proposa que a la web de la MM s’expliqui clarament el 
perquè no estem a dins de la Copa Catalana i que la gent que participi sàpiga que és per un 
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comportament de la Federació. En Francesc contesta dient que enlloc consta que estem a la 
Copa Catalana i en Miquel comenta que s’hauria de dir que no acomplirem el reglament igual 
que els Castells de la Segarra. La Marisa contesta a la proposta del Ricard dient que ja s’ha 
anunciat que som nosaltres que hem marxat i que no cal fer-ne més “propaganda”. 

8. Agrupament 

Es dóna la paraula al Miquel perquè expliqui l’estat dels comptes en dues parts com és habitual: 
diferències entre el pressupost i les despeses i pressupost per l’any 2016. 

En Miquel comença explicant que s’ha de tenir en compte el següent: la Llei 48 del 2015 sobre els 
pressupostos generals de l’Estat Espanyol ens obliga a canviar moltes coses: canvis en la 
presentació i de pagaments d’impostos. Explica que totes les entitats que tenen uns ingressos que 
superen els 75.000 € anuals i que abans al pertànyer a una societat / entitat sense ànim de lucre 
tenien un sistema que se’n diu de Pressupost i Patrimoni, ara es veuen obligades a presentar l’Impost 
de Societats, com si fóssim un negoci normal. Han posat 3 requisits que gairebé el 90% de les 
entitats acompleix i això vol dir que s’han de canviar els criteris de moltes coses: per exemple, totes 
les despeses tant del club com de les seccions s’haurà de demanar factura amb IVA. Comenta que ja 
ens anem posant al dia fiscalment en algunes coses i laboralment també amb la Seguretat Social, i 
només queda un front que és l’encarregada de material que també l’assegurarem. 

Seguidament, comença a explicar la comparativa entre el pressupost 2015 i les despeses (s’adjunta 
full). Com a novetat comentar que s’han hagut d’incloure les despeses de les seccions del club degut 
a aquesta nova normativa de l’Estat Espanyol. Explica també que davant aquesta normativa i 
preveient ja l’any anterior, s’han realitzat una sèrie de reformes al local i actualitzat les assegurances 
per justificar les despeses.  

La Lola pregunta si dins d’aquest apartat d’assegurances no es podria fer una en què les persones 
poguessin fer ús del Rocòdrom sense estar federats. La Marisa respon que ho està revisant amb 
l’asseguradora. 

En Miquel pregunta si hi ha algun dubte. En Josep Roca demana la paraula i pregunta que en quina 
companyia estem en la telefonia. Se li contesta que amb Movistar amb una tarifa plana i diu que creu 
que es cobra segons els gigues contractats però se li contesta que és en el cas dels mòbils. 

En Miquel diu que abans de l’aprovació dels comptes, fa el següent incís: l’any passat es van guanyar 
més de 30.000 € i enguany només s’han guanyat 2.000 €. I explica que per una banda, ja s’havia 
previst per pagar menys impostos i per l’altra, perquè hi ha hagut diferències, per exemple: 10.000 € 
menys d’ingressos (interessos bancaris, s’han cobrat 1.500 € menys de subvencions i la MM ha 
generat menys ingressos que al 2014); en tema de despeses, s’han gastat 3.000 € més en el tema 
d’informàtica, en correus per cartes de convocatòries, a l’augmentar en una hora la feina de la Laura, 
més despeses en la Revista i el Butlletí i la MM s’ha gastat més de 10.000 € que fa dos anys sobretot 
invertit en el tema de l’alimentació. Això fa que es justifiqui aquesta baixada d’ingressos.   

Consta en acta que aproven els comptes del 2015 per unanimitat. 

Seguidament, passa a explicar el pressupost del 2016. S’adjunta el pressupost. Comença explicant 
que es podria haver fet un pressupost seguint les directrius del 2015 però com que la junta plega no 
creia just hipotecar la nova junta amb un pressupost exagerat. I seguidament, ho explica. 

Comenta la dificultat de calcular quan s’ha d’aplicar IVA o no, i que fins ara teníem un reforç extern 
per al programa comptable però que ara s’ha hagut d’ampliar i aplicar amb un programa per entitats 
sense ànim de lucre que resulta que és més car que l’anterior. Hi ha un programa que es diu Suport 
Associatiu i que l’ha posat en marxa la Diputació, és més econòmic aquest programa de gestió de 
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socis dóna accés al comptable. Tot això implica que durant dos / tres mesos farà falta l’ajuda d’una 
persona externa per ensenyar a la Laura. 

L’Andrés Chinchilla demana la paraula i pregunta si a nivell de software no hi ha res de llicència lliure i 
en Miquel li contesta que l’UFEC ens ha passat una oferta de programa per a totes les entitats que li 
ha fet una empresa que porta els mateixos programes de gestió de la FEEC. En Miquel juntament 
amb altres persones van estar revisant el programa que oferia l’UFEC però no els va fer el pes a part 
de ser més car. 

Un cop comentat el pressupost del 2016 i abans de procedir a les votacions, en Ricard Martínez 
demana la paraula i proposa que hi hagi un pla d’acció per incorporar gent jove a les activitats de 
muntanya i per exemple comenta que pagar un curs de la FEEC a vegades no és assumible per gent 
d’entre 20 i 25 anys i proposa incloure una partida per dur a terme aquest objectiu perquè li preocupa 
el relleu generacional del club. Té clar que la proposta l’ha de fer després i el Miquel li contesta que a 
nivell d’Assemblea s’hauria de veure de quines despeses es treu la quantitat per invertir en això. Es 
proposa que potser a la partida d’esportistes es podria aplicar. 

Consta en acta que s’aprova el pressupost de 2016  

Per finalitzar comenta que quan s’ha llegit l’acta anterior hi havia una partida de pressupost 
extraordinari pels 85 aniversari d’acampada i els 75 del GEDE que ja estaven aprovades, i diu que vo l 
que consti en acta una petita apreciació: que això és a compte de les reserves del fons social del 
club. 

El següent punt a tractar és la situació actual del GIE. En Toni Vives explica que a l’última assemblea 
que va fer la secció va quedar en què la persona que la portava (Cristina Xifra) ha plegat del club i 
d’entre la gent que segueix practicant l’espeleologia no hi havia ningú que volgués fer-se càrrec de la 
secció. Per imperatiu dels Estatuts, diu que si una secció no té una persona o una junta que la 
representi aquesta secció no la podem tenir amb activitat. Diu que el què no volíem fer era tancar-la i 
es volia plantejar solucions per no haver-ho de fer. I, de moment, la secció es queda en “stand by” 
però hi ha una “branca” molt semblant que es pot reactivar i organitzar un primer curs de descens de 
barrancs i després fer un curs d’espeleologia amb persones vingudes d’altres entitats per tornar a 
engegar la secció. La resposta ha estat molt ràpida i tenim ja un projecte de curs de barrancs al mes 
de maig. L’Agustí, president de la secció d’esquí, explica una mica el projecte ja que ha estat ell qui 
ha proposat aquest curs de barranquisme. 

En Josep Roca demana la paraula i pregunta que com pot funcionar la secció sense representant de 
la secció i se li contesta que de moment no hi ha res concret. 

Els socis manifesten les seves opinions i estan d’acord en què la secció no es tanqui. En Miquel diu 
que s’ha rebut un correu del Xavier Paris al·legant que vol fer servir el material de la secció com a 
soci però com que no hi ha representant legal, no el pot fer servir ja que ningú el revisa. I no hi ha un 
control sobre el material. Es proposa que s’ajunti el servei de préstec de material de muntanya amb el 
d’espeleo però també es veritat que per exemple, quan hi ha un problema amb uns esquis vas a la 
secció d’esquí i globalitzar-ho tot pot portar problemes El Joan Alarcon demana la paraula i comenta 
que en el GEDE ja va passar una cosa similar, que la secció es va quedar sense representació i que 
això va forçar que sortís una nova junta. La Lola manifesta la seva opinió i diu que el club està format 
per seccions i que costa molt trobar gent que s’impliqui i les representi i que li sap greu, però que si 
no hi ha ningú que la representi, doncs que s’haurà de tancar .La Pilar Venteo ho afirma. Es torna a 
repetir que el curs de barranquisme l’organitza el club sota la seva responsabilitat i no la secció a 
l’espera que surti un equip que la representi. Conclusió: el GIE està parat, no es deixa el material a 
ningú i el curs l’organitza el club. 

Es passa ja a precs i preguntes 
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Demana la paraula el Joan Anton Molinos. Comenta que han rebut una proposta de col·laboració del 
Banc d’Aliments i comenta que com a secció participaran però vol saber si les altres seccions volen 
col·laborar també i que hi ha vàries formes de fer-ho: recollir aliments o recollir diners i amb uns preus 
molt econòmics compres uns productes. En Francesc Pedrós diu que creu que aquest tema no és 
d’Assemblea sinó de junta de seccions.  

Demana la paraula en Ricard Martínez que comenta que les quotes federatives han pujat un 28% i 
que li consta que el club no va manifestar cap vot en contra, proposa que el vot del club vingui 
condicionat per la proposta de pressupost de la FEEC i que en cas que vulguin augmentar la quota 
federativa es voti en contra. En Jordi Heredia li contesta que té entès que l’augment de la quota ve 
donada per l’augment de les assegurances. En Ricard li replica que té un estudi fet que desmenteix 
això i que vol lluitar contra aquest fet. 

Un dels socis li aclareix que això que exposa no es cap prec ni cap pregunta i que si es una proposta 
l’havia d’haver enviat abans perquè sortís a l’ordre del dia de l’assemblea. 

Es tanca la sessió a les 22:48 hrs. 

 

 

Marisa Carreño Belmonte      Elisabet Figuera Abadal 

Presidenta        Secretària General 

 

 

 


