
ACTA DE LA REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB EXCURSIONISTA 

DE GRÀCIA EN DATA 7 DE MARÇ DE 2018. 

 

 

S'inicia a l'Assemblea a les 20:00 hores, en segona convocatòria amb la formació de la taula per part de: 

 

PRESIDENT 
 

Ricard Martínez 

VICEPRESIDENT 
 

Francesc Daví 

SECRETÀRIA 
 

Anna Mesalles 

TRESORERA 
 

Laura Pérez 

COMPTADORA 
 

Elisabet Cornadó 

VOCAL PLA FAMÍLIES 
 

Jaume Jubert 

VOCAL PLA JOVE 
 

Victòria García 

VOCAL ACTIVITATS SEU SOCIAL 
 

Maite Solans 

VOCAL ACTIVITAT PUNTERA 
 

Montse Soler 

 

 

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 

1 - Obertura de l’Assemblea a càrrec del president i informe. 

2 - Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior. 

3 - Aprovació de les baixes per impagament. 

4 - Presentació i aprovació de l'estat de comptes de l'any 2017. 

5 - Presentació i aprovació del pressupost pel 2018. 

6 - Memòria de les seccions 2017. 

7 - Re-assignació de càrrecs i incorporació de membres de la junta del CEG. 

8 - Ratificació de les noves seccions/grups de BTT i Joves. 

9 -- Ratificació per sortir de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès AEEB. 

10 - Inici del període d'actualització dels estatuts de l'entitat i proposta del reglament de règim intern  

11 - Proposta per a la compra d'un Refugi al Pallars Sobirà  

12 - Proposta de donar de baixa el CEG de la Federación Española de Deportes de  Montaña y Escalada 

(FEDME). 

13 - Precs i preguntes  

 

(Els punts 11 i 12 són propostes presentades per socis i sòcies de l'entitat, rebudes dins el termini i amb més 

de les 25 signatures que estableix l'estatut del club, en el seu article 16.3 i que han estat debatudes i 

s'escau aprovades.) 

 

Assistents a l'assemblea un total de 53 assistents, 52 amb dret a vot. 

 



1 - Obertura de l’Assemblea a càrrec del president i informe. 

El President Ricard Martínez fa l'obertura de l'assemblea fent un resum de les dades generals del club a 

data 7 de març: 

 

Total de socis CEG: 1005 

Socis virtuals: 69 

Socis en menys d'un any d'antiguitat: 188 

Amb dret a vot: 662 

Menors d'edat: 107 

No estan al corrent de pagament: 19. 

 

Socis per Seccions: 

Muntanya: 436 

Senders: 255 

GEDE: 163 

Esquí: 115 

GIE: 81 

Acampada: 73 

BTT: 71 

Cantaires: 36 

Grup Jove: 22 

Agrupament: 96. 

 

Pla de Treball, que ens van assignar l'any 2016 i que hi ha el compromís que estigui més o menys treballat 

cap al 2020: 

Pla Jove: Va en marxa, amb un grup consolidat, van fer les seves activitats, l'objectiu és donar una imatge 

més rejovenida del club. 

 

Pla de comunicació: El gruix dels grans objectius que era canviar la web, entrar al conjunt de les xarxes 

socials més importants i modificar la revista i el butlletí s'han complert. Tenim certa presència a Twitter, molta 

a Facebook, s'ha introduït Instagram, mostra les activitats oficials del club, les sortides de cicle, així també 

es tindrà un repositori de fotografies. 

 

Dinamització de la seu social: s'ha consolidat el rocòdrom, s'ha acabat tota la reforma, gràcies tant al GEDE 

com al GIE es van dinamitzant i falta donar-li més ús social. Ha tingut un cert impacte mediàtic en un entorn 

proper com ràdios, TV local, algun diari. A la planta baixa s'ha posat una taula per dinamitzar l'espai. S'ha de 

coordinar i fer una activitat més periòdica, com les presentacions de les pel·lícules del GEDE, l'obertura de 

la biblioteca de la planta baixa. S'ha instal·lat un nou projector per millorar les projeccions. 

 

Activitat puntera: Costa una mica d'arrencar, s'ha d'acabar de trobar el desllorigador i donar suport als socis 

d'un cert nivell trobin suport i al·licients per socialitzar la seva activitat i no marxin del club. 

 



Suport a les Seccions: Cada vegada es fa més activitat i de tota mena, sortides de cicle, cursos, etc. Amb 

molt esforç organitzatiu, recordar que és tot amateur i per això es necessita un suport de secretaria potent. 

S'ha reforçat secretaria, s'ha contractat a una nova persona, s'han canviat els horaris de 17 a 22 hores de 

dilluns a divendres, permet preparar més les tasques de secretaria, amb el que abans era material, també 

portarà les reserves del refugi, llicències federatives, donar suport de secretaria a la Matagalls-Montserrat, 

que és una activitat que concentrada amb l'any necessita un reforç de secretaria important, hi ha 2 portàtils 

nous i s'ha reforçat el sistema informàtic de secretaria. 

 

Coordinació de la formació: S'intenta crear un calendari conjunt de posar tot en comú per no trepitjar dates 

si això és possible, no és fàcil. Hi ha 26 activitats de formació repartides entre totes les seccions des de 

gener fins a juny, amb activitats com el curs d'Alpinisme, nivell II, monogràfics d'ancoratges, pràctiques 

d'alpinisme per esquiadors de muntanya, descens , formació com GPS i orientació  comú a totes les 

seccions. 

 

Projecte de famílies: No ha arrencat encara, però a partir d'ara en Jaume Jubert agafa el compromís de 

posar-la en marxa. Raó  per la qual  hi ha un punt a l'ordre del dia de reassignació de càrrec. 

 

Activitat social al club 2017/2018 

Inauguració del Rocòdrom, amb reportatges de 8tv, BTV i article al Periódico 

Curs de conversa en anglès “English for mountaigneering 

Diada del club 

Cicle de pel·lícules d'Escalada del GEDE 

Monogràfics a la seu aprofitant instal·lacions del GIE 

8a. Mostra Fotogràfica “Roger Lloses i Huguet” 

Participació homenatge a “Albert Mussons” en un crowdfounding per l'edició d'un llibre 

Participació en el documentat “Milà, resistència a la muntanya” amb un crowdfounding 

Participació en  la Magic Line de Sant Joan de Déu 

Cantada de Nadal del grup de Cantaires 

Presentació  de Xavi Arias de “Lothse, el fill gran” 

Xerrada Jordi Laparra "Travessa dels Pirineus en BTT”. 

Xerrada Francesc Sabat “Per què les muntanyes són com són?“. 

Premi a la millor iniciativa social lligada a l'esport als XX edició de la Nit de l'Esport de Gràcia 

Tòtem “Monument als campions”. 

 

Reflexió: Estem a l'alça, interès pels socis i requereix ser-hi, s'haurà de fer una reflexió d'aquesta crisi de 

creixement que tindrem, avui totes les seccions tenen problemes per assumir les sortides de cicle, la 

quantitat de gent que es vol apuntar, tothom te overbooking i això s'ha de poder gestionar, potser no totes 

les activitats de les seccions han de ser cicles, s'ha de retornar a la idea que totes les activitats que fa la 



gent d'una secció, si la reivindica com a tal són club, sigui o no de cicle, recupera la idea de tornar al club el 

dia que sigui de la setmana per preparar sortides. 

La Matagalls-Montserrat, aquest any es va fer una nova edició que ha anat mot bé, amb molt de fred, agrair 

a la Comissió la feina feta, i recordar que és el puntal, és pel que és conegut el club i aquest any demana 

que es participin en els controls per ajudar a la Mm, és l'activitat per excel·lència i convoca a la gent més 

jove a participar. 

 

2 - Aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior. 

L'acta penjada amb els documents de l'assemblea a l'enllaç que es va passar a tots els socis quan es va 

enviar la convocatòria. 

 

Consta amb acta que queda aprovada l'acta de l'Assemblea General ordinària de 9 de febrer de 2017. 

 

3 - Aprovació de les baixes per impagament. 

Des de secretaria passen una relació de 19 socis que tenen rebuts pendents del 2017 i 2018. Es demana 

que es llegeixi els noms de la relació, que s'adjunta a aquesta acta. 

 

Consta en acta que s'acorda donar de baixa aquesta relació de socis per impagament de la quota. 

 

Jordi Colomer (JC) recorda que l'assemblea anterior es va proposar de tenir en compte aquells socis que  

tenen dificultats econòmics, per seguir sent socis. Se li comenta que tant els estatuts està contemplat, i que 

en diferents consells s'ha parlat del tema, són els socis que ho han de demanar fent un correu a secretaria 

exposant el problema i s'exposa a la Junta per tractar-ho, però també és cert que aquests temes no es 

comenten. Si alguna secció ho detecta, que ho comuniqui a la junta i es posa solució  

 

4 - Presentació i aprovació de l'estat de comptes de l'any 2017. 

Jaume Jubert (JJ), agraeix a la Laura de Secretaria la labor de comptabilitat que fa en duu els comptes i 

portar els llibres i també a l'Elisabet que és el relleu. 

Seguidament passa a exposar l'estat de comptes (annexat a l'acta). En global el 2017 és favorable, s'han 

tingut uns ingressos superiors a les despeses reals que s'han tingut. També hi ha uns ingressos que són uns 

8% superiors al pressupost i unes despeses un 2,9 % al s'havia pressupostat.  

El principal element continua sent la Matagalls-Montserrat, com a principal font d'ingressos. I fa una 

explicació detallada de les diferents partides. Fa èmfasi que la partida de subvencions són més superiors al 

que es va pressupostar. Ja que algina ve de l'any anterior i altres només entren i surten, com la del curs de 

medicina. 

Joan Marí pregunta quina part de la Mm correspon a subvencions i de qui les rep. Alguns socis comenten 

que la part de subvencions s'hauria de concretar millor. JJ explica que les que estan reflectides en aquesta 

partida són d'altres, les de la Mm no estan contemplades en aquesta partida, estan a la part de la Mm. 

Passa a detallar les partides de les despeses, comenta que la despesa principal que ha tingut el club ha 

estat el rocòdrom amb un total de 29 mil euros, el que s'ha fet amb aquestes despeses del rocòdrom les 

hem  activat, per tant ha sigut una despesa, perquè ens ha suposat una sortida de caixa, però, i d'acord amb 



el gestor, era un cost perfectament activable i per això s'ha passat com un actiu del club 

En aquest estat de comptes es mostra la part, corresponent a obres i reparacions del passatge Mulet, per 

import de 7285 €, que són les obres de condicionament diverses i altres, despeses de reparació com les 

mosquiteres i la taula de la planta de baixa i altres despeses menors. 

Francesc Daví, comenta que la instal·lació del rocòdrom es van haver de fer obres complementàries al pati, 

com el paviment, reixes, llum, habilitar parets, aquestes obres es van desviar de la provisió inicial que era de 

27938 € per les modificacions que es van anar fent sobre la marxa. 

A la dotació d'amortitzacions estan totes les parts amortitzables de club que ascendeixen a 4852 €, en 

aquest import hi ha inclosa la part del rocòdrom dels dos mesos del 2017 que ja estava en funcionament , 

1053 €. 

Sanaüja, demana pel que fa als ingressos tenir els ingressos de les activitats que fan les seccions. 

JJ comenta que està tot detallat, ja que es demana a les seccions és que presentin un estat de comptes i 

previsió de pressupost on presenten el detall d'ingressos i despeses, però s'ha considerat que no calia en 

l'àmbit d'assemblea mostrar el detall de cada secció. 

A la pregunta de MF sobre si està registrat el saldo de la secció d'Acampada que disposava al 2015, malgrat 

ara se sap que tots els diners ara són del club es respon que no hi ha saldo de cap secció, ni hi ha diners de 

cap soci, ja que tots els diners són del club en general, no s'ha perdut diners, formen part del patrimoni del 

club, motiu pel qual hi ha una partida prevista pel llibre dels 85 anys de la secció d'acampada. El club podrà 

disposar-ne els diners com ho estimi l'assemblea.  

MF. Comenta que els “cèntims” que es paguen a la secció de quota, i que no van a la secció perquè són del 

club, si no hi ha diners de cap secció, potser caldria posar una quota única i no pagar la quota de la secció, 

perquè no van a la secció, ja que s'ha canviat el criteri. JJ, respon que hi ha seccions més actives que altres 

i que generen més activitat i per tant més despeses i una manera més de fer-hi front, és el de les quotes de 

secció.   

R. Saperas, demana si en aquest compte de resultats estan totes les factures i deute pendent al qual  JJ li fa 

el comentari que el que es presenta és l'estat de comptes, el balanç està a la seva disposició detalladament. 

MF Comenta que s'ha perdut molta informació, no hi figura el saldo, que s'està obligat a dir-ho perquè 

l'estatut ho indica i  que s'ha de presentar el balanç de situació i demana que hi hagi més transparència i 

donar més informació. 

(Nota explicativa d'AMG, sobre aquest comentari de MF: l'estatut actual indica presentar a l'assemblea, 

liquidació de l'exercici econòmic vençut i l'estat de comptes a més del pressupost per l'exercici següent, res 

del detall que demana MF, també va fer esment de l'article 31.8 de l'estatut que no existeix) 

 

Es comenta que a l'estat de comptes del 2018 es farà l'equivalència entre ingressos i despeses i mostrar-la 

totalment separada i que els ingressos puguin fer front a les despeses, perquè hi hagi un equilibri. 

S'incorporarà la informació detallada de les partides que es demana i es posarà a l'enllaç que s'ha enviat 

amb la documentació de l'assemblea. 

 

Es fa constar en acta que s'aprova l'estat de comptes del 2017 per unanimitat. 

 

5 - Presentació i aprovació del pressupost pel 2018. 

JJ passa a exposar els pressupostos pel 2018 (annexats a l'acta),  



Pel que fa a ingressos amb un augment lleuger pel que fa a les quotes de socis, les subvencions, s'han 

previst menys que el 2017. També s'han separat la part d'ingressos que es corresponen directament a 

cursos, que acaben tenint una contrapartida directa amb despeses de cursos de la resta d'ingressos. On es 

preveuen un total de 244.720,00 €, un 5% menys dels ingressos reals que hem tingut l'any 2017 i una mica 

per sobre del 2018. 

Passa a detallar les diferents partides de les despeses, es fa èmfasi amb les despeses d'administració que 

hi ha un increment, ja que s'ha incorporat a l'equip del club una nova persona que ajuda a les tasques de 

secretaria i portarà material i altres tasques, on es pot considerar més una inversió per donar millor servei al 

soci i permetrà tenir obert el club de dilluns a divendres. 

L'estat de comptes del 2018 donarem totes les despeses de les seccions desglossades, comenta que s'han 

recollit de les seccions la seva previsió de pressupostos i s'ha mantingut un equilibri entre totes elles. 

Joan Anton Molinos (JAM), pregunta si la secció de muntanya, pot demanar quelcom més de diners atenent 

que ha perdut aquesta part d'entrada de diners corresponents al lloguer de material, se li comenta que tot el 

que feia la secció era només la gestió, i els diners que es recollien eren per pagar a la persona i compra 

més material, l'únic que decidíem era quin material es podia comprar. 

Es demana desglossar les partides de les seccions, més detalladament per tenir-ho més clar. 

Miquel Fernández (MF), comenta que no pot aprovar els pressupostos perquè no veu l'aportació 

d'amortitzacions reflectida. I tampoc veu el pressupost que tenia la secció d'acampada de 5200 euros per fer 

el llibre. 

Elisabet Cornadó (EC) comenta que la partida d'amortitzacions són de 8 mil euros, i que el pressupost s'ha 

fet amb un criteri de caixa, perquè han cregut que era més entenedor. El tema d'amortitzacions és quan 

compres una cosa, aquesta pot durar N anys, llavors és una sortida de caixa que pagues l'any 1 i la 

distribueixes amb els N anys que et durarà, és un tema comptable, no és un tema d'efectiu, enteníem que 

era més evident o més senzill presentar un pressupost des del punt de vista de quants diners acaben tenint 

al final de l'any i que es veu l'impacte d'entrada i sortida d'efectiu que el club haurà d'assumir, més que 

començar a jugar amb termes comptables que si és una despesa, totalment d'acord i que comptablement i 

serà. 

MF comenta que el balanç dins de les despeses o dins dels comptes d'amortització han d'estar inclosos, per 

tant és una despesa d'exercici i s'han de sumar. Llavors no quadren els ingressos i a l'assemblea s'han de 

portar quadrats. No li sembla correcte com posició comptable. Les dues bandes tenen raó, l'únic que són 

maneres de mostrar-ho diferent. 

JJ afirma que estan quadrats des d'un punt de vista de flux de caixa i l'altre és el canvi en el balanç de 

situació. 

Raquel Navarro (RN), comenta que el pressupost pel 2018 presentat significa que al final de l'exercici es 

tindrà exactament la mateixa tresoreria que tenim a primer de gener i aquesta és la simplificació que s'ha fet. 

 

Ricard agraeix les aportacions que s'han fet però fa confiança a l'equip econòmic de la Junta i passa a 

votació el pressupost: 

 

Total nombre de vots 52 

Vots en contra de l'aprovació dels pressupostos: 6 

Abstencions: 12 



A favor de l'aprovació dels pressupostos pel 2018: 34 

 

Consta en acta que s'aproven els pressupostos pel 2018 amb 34 vots a favor. 

 

6 - Memòria de les seccions 2017. 

Seguidament les diferents seccions passen a llegir i exposar les diferents memòries de les seccions que 

s'adjunten a aquesta acta: 

GIE 

Matagalls-Montserrat 

Joves 

GEDE 

Senders 

Esquí 

BTT 

Muntanya,  comenta que en data 28 de febrer es va proclamada la nova junta, deixant el càrrec de 

presidenta Regina Tornamorell i sent la nova Junta de secció, Arnau Guardiola, com a president, 

Laura Pérez, com a tresorera i Ricard Campos, com a Secretari. 

Cantaires,  van oferir el concert de Nadal amb una petita orquestra a l'ajuntament de la vil·la de Gràcia 

Acampada: “La Secció d'acampada amb quasi 100 anys d'història ha intentat darrerament mantenir el 

perquè va ser creada.  

Les variables que conflueixen de les coses han fet que modifiqui el seu significat pel qual van ser fetes. En 

l'actualitat, no existeix un moviment campista a dins del club, col·lectivament. 

Una Junta i de forma provisional, l'any 2015, va agafar el relleu amb la bona intenció de trobar un nou camí, 

però, la realitat ha confirmat que la secció d'acampada, com a tal, el seu futur dins del Club Excursionista de 

Gràcia és incert i una propera assemblea de la secció de càmping, decidirà el seu futur.  

Per tot això hem cregut que tenim l'obligació de recordar aquelles persones que van fer possible el 

naixement del moment campista dins del club. Els ral·lis de l'amistat que tanta rellevància i reconeixement 

han tingut a Catalunya i fora de la nostra terra, creant l'agermanament amb els campistes francesos i 

occitans.  

La Junta actual ha volgut que els nostres predecessors que han presidit aquesta secció durant tants anys, 

començant per en Josep Barrillón, com a primer president no quedin en l'oblit i els recordem per la seva 

tasca a ensenyar-nos a estimar la natura i la llibertat.  

En agraïment hem creat un llibre que recull les activitats i escrits i pensaments d'aquestes persones que 

durant 88 anys han transmès la saviesa i l'amor a la nostra terra i estima, com deia abans, a la natura amb 

llibertat.  

Gràcies” 

 

Ricard Martínez recorda que l'acampada va ser en el seu moment una activitat revolucionària, era reivindicar 

la llibertat, la natura, era una cosa moderna. Els temps han canviat, han prohibit acampar a molts espais 

naturals, però la filosofia de l'acampada, s'ha de parlar, de moment fem el llibre. 

 

7 - Re-assignació de càrrecs i incorporació de membres de la junta del CEG. 



S'ha incorporat un nou membre a la Junta que passarà a portar els temes del comptador, i es demana la 

seva ratificació,  l'Elisabet Cornadó serà la nova comptadora de la Junta Directiva i en Jaume Jubert, passa 

a portar la dinamització del projecte de famílies del CEG que està en espera d'arrancar ben aviat. 

 

Consta en acta que queden ratificats en els seus càrrecs l'Elisabet Cornadó i en Jaume Jubert, com a 

Comptadora i Vocal de Famílies respectivament per unanimitat. 

 

8 - Ratificació de les noves seccions/grups de BTT i Joves. 

S'ha decidit que el grup de BTT, passaria a ser secció, ja que la seva activitat té ja prou potència i també un 

volum prou gran de socis per anar sola. També el grup de joves, passarà a tenir estructura de secció, manté 

la seva filosofia com a grup de joves. 

Carles Albesa (CA), comenta que sempre que s'ha creat una secció s'ha fet una assemblea extraordinària 

per crear-la, se li comenta que d'acord amb els estatuts actuals la Junta Directiva té la potestat de poder 

crear una secció i que aquesta sigui ratificada en assemblea, també hi ha la possibilitat de la proposta de 10 

socis amb la presentació d'un calendari d'activitats, la Junta i el Consell ho va prendre en consideració i ho 

va aprovar. 

 

Consta amb acta que queden ratificades com a Secció de BTT i com a Grup de Joves, per unanimitat. 

 

9 -- Ratificació per sortir de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès AEEB. 

Joan Anton Molinos (JAM) exposa que les dues activitats que es feien amb l'associació, la Naturtresc i la 

Barnatresc, s'han deixat de fer per desavinences amb la persona responsable de l'associació. Davant de 

diverses negatives a propostes presentades pel club i observar el continu boicot, consideren que no hi ha 

raó de continuar a l'AEEB, si no es participa en res de l'associació. El grup de Senders, no ho vol organitzar 

i ens necessiten al voltant de 40 voluntaris per organitzar-ho. 

R. Saperas, comenta que és vocal de l'associació i representant del CEG, el vocal és l'Edu Aguirre, confirma 

el que diu el Joan Anton. La subvenció que es rep de l'ajuntament no s'ha arribat a gastar i això és un 

benefici pel club. Pensa que sortir de l'associació  ens perjudica. Es paga una quota d'uns 30 euros a l'any. 

Aquest any no es fa el Barnatresc, perquè no va bé per dates, però l'any vinent es pot continuar fent. Des 

del 1996, que es va crear l'associació el CEG sempre hi ha estat i li sap greu que marxi. 

RM, comenta que el Grup de Senders és qui organitza  l'activitat, si no ho tenen clar, millor sortir, el criteri 

del Consell és donar suport, perquè al final ha d'haver-hi algú que ho agafi i si s'està incomodo, millor 

marxar, quan canviï ens ho tornen a plantejar. 

MF vol que quedi constància per escrit a l'Associació que el motiu de la marxa és el tracte que té aquesta 

persona en vers a tots la gent del CEG. 

 

Es passa votació 

En contra de marxar de l'AEEB: 1 

Abstencions: 21 

A favor de sortir de l'AEEB: 28 

 

Consta en acta l'aprovació de marxar l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès. 



 

10 - Inici del període d'actualització dels estatuts de l'entitat i proposta del reglament de règim intern  

Repàs de modernització de l'estatut, hi ha articles que voldríem canviar a les assemblees generals, però 

modificar implica portar l'estatut cada vegada a l'aprovació legal, per tant Departament de Justícia, 

Secretaria General de l'Esport... La proposta és que el més important dels estatuts no tocar-ho i adaptar-los 

al model establert i tot allò que es consideri que és més de reglament de règim intern (RRI) que és més fàcil 

d'aprovar a través d'una Assemblea i no implica tots els passos com l'estatut 

Seguidament explica quin serà el procés per a l'aprovació de la modificació de l'estatut i del RRI annexat a 

l'acta 

El calendari, tenint en compte que hi ha molta feina avançada, bona part de la revisió de redacció ja està 

feta, que és la feina més feixuga, podríem està en condicions de portar a fer una Assemblea Extraordinària a 

finals de junys o després de la Matagalls-Montserrat, cap a l'octubre. 

Miquel Fernández comenta que hi està d'acord amb l'aprovació, però comenta que el RRI, necessita també 

el tràmit de registre al Registre d'entitats, consultat amb l'advocat de la FEEC el Decret 34/2010 de 9 de 

març, una cosa és que s'hagi de presentar, no per aprovar, sinó que s'ha d'inscriure. 

 

Consta en acta que s'aprova per unanimitat la proposta d'actualització dels estatuts i proposat de reglament 

de règim intern. 

 

11 - Proposta per a la compra d'un Refugi al Pallars Sobirà  

Raquel Navarro, exposa la proposta referendada per 60 socis que estan interessats a engegar un procés 

per tal de buscar un refugi que serveixi de base per tal de fer activitat pel Pallars Sobirà  i Vall d'Aran i que 

pot aportar un gran valor a l'associat, desenvolupament a la documentació annexa 

Demana a l'Assemblea de crear un grup de treball o comissió, per fer un estudi de la viabilitat de la 

proposta, buscant un refugi o emplaçament, sigui comprant quelcom fet o que estigui per reconstruir per 

dins, en una de les poblacions principals, no sent un refugi d'alta muntanya. La idea és que la gestió 

d'aquest nou refugi, sigui igual que com el refugi de la Molina. 

Després de diverses opinions dels socis on s'entrava a valorar qüestions finals, es demana que la proposta 

que es faci ha d'estar molt ben estructurada, argumentada perquè es pugui debatre, en una assemblea 

extraordinària. 

 

Consta en acta que s'aprova per unanimitat la creació d'un grup de treball per a l'elaboració d'un estudi per a  

la compra d'un refugi a la zona del Pallars Sobirà. 

 

12 - Proposta de donar de baixa el CEG de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (FEDME). 

Hèctor Domènech, exposa l'argumentari del qual ens aporta està afiliat a la FEDME i que no hi ha cap motiu 

de mantenir la vinculació amb aquesta federació. (argumentari adjuntat a l'acta) 

Malgrat hi ha qui diu que permet l'accés a molts refugis en descompte, en realitat, si mirem les activitats que 

s'han fet del club, la part de refugis que s'utilitzen en descompte de la FEDME són pocs. A més la FEEC, 

està aconseguint reciprocitat amb la majoria de regions com Andorra, Portugal, ..., com utilitat la FEDME no 

ens aporta gairebé res. 



JC, vol saber si aquesta proposta s'ha fet dins del marc de la FEEC o és una iniciativa que només surt de la 

nostra entitat. 

Joan Marí (JM) pensa que legalment no es pot sortir i que aquesta proposta és irrealitzable, comenta que en 

l'àmbit independentista quedarà bé, no sap si aquesta proposta respon a un desig d'arreglar les coses o a 

un desig del procés, volent porta les coses a les últimes conseqüències i en aquest moment tampoc cal 

això. 

 

Regina Tornamorell (RT)– sempre s'ha habilitat amb la FEDME, i s'ha beneficiat del descompte de la 

FEDME per aquest motiu demana com a sòcia i els 140 socis que s'habiliten, li agradaria tenir el dret a 

decidir, no pel club que es posicioni al no, com a usuària i com a sòcia del club que haurà de marxar a un 

altre club, Vol deixar constància de la seva opinió i d'altres persones aquí presents que també opinen el 

mateix. Aleshores que el club doni una alternativa a aquesta situació. Si s'accepta per majoria, ho acceptarà, 

però que quedi clar aquesta decisió, que poguéssim optar com s'ha fet fins ara. 

 

MF contradiu a Joan Marí, les que són afiliades són les entitats, hi ha moltes entitats que no estan afiliades a 

la FEDME. Si la Regina vol fer l'habilitació amb la FEDME, l'entitat té l'obligació de tramitar-la, si  aquesta és 

sòcia de la FEDME, la FEEC està obligada a tramitar les llicències habilitades dels clubs que estan afilats a 

la FEDME. Amb independència del tema polític, que no té res a veure, com a club podem anar-nos-en quan 

vulguem.  També comenta, que per part de la FEDME, les subvencions que atorga són molt minses, pel que 

recull de les llicències, també fa referència a la subvenció atorgada per la remodelació del rocòdrom que 

èticament ell no l'acceptaria, però, tenint en compte els problemes que posen, sí, ara si sortim, no 

l'acceptaria. Per altre banda també s'ha de tenir en compte que la situació econòmica que tenim amb la 

Matagalls-Montserrat, no sigui que després hisenda tinguem algun problema. També hem de pensar amb 

els possibles socis que puguin marxar del club, perquè no els hi podrem tramitar la llicència habilitada, 

encara que es pot compensar per altres que potser vindran. 

 

Ricard comenta que si el club fins al dia d'avui és membre de la FEDME, té tot el dret i l'obligació de 

demanar les subvencions de la FEDME i cobrar-les.  

 

Jordi Gassiot, comenta que l'objectiu de la FEDME és molt clar, destruir, així de senzill, només pot 

sobreviure si destrueix la FEEC, no té res a veure amb les entitats, és destruir a la FEEC i a les entitats de 

Catalunya, perquè aquest el model que ells volen. El moment de fer-ho és ara, el CEG té molta força dins de 

la FEEC, i s'està liderant amb molta energia. 

 

Diversos socis exposen que no és el moment adequat, demanen de deixar passa un temps i donar 

informació als socis i aquesta proposta plantejar-la l'any vinent i fer-ho en bloc amb altres clubs. 

 

JJ comenta tres punts, el respecte  per una assemblea i per un segui de socis que han presentat una 

proposta, s'han exposat  arguments a favor i en contra, opinions personals i altres, per tant que es doni valor 

a l'assemblea i que es voti. Segon, totes les opinions personals són respectables, però com a club, no s'ha 

de deixar donar valor al club, al que representa el club històricament i el que és el Gràcia i mostrem, com a 

Club, qui som i que volem, perquè si el club perd la seva identitat i el que representa i el que ha representat 



històricament, deixem de ser el que van ser, com a motor de l'excursionisme i el que és l'excursionisme que 

des d'aquesta Junta defensem, perquè defensem l'excursionisme de país, de base, no de competició. 

 

Es passa a votació: 

Vots en contra de sortir de la FEDME: 10 

Abstencions: 14 

A favor de sortir de la FEDME: 27 

 

Consta en acta que s'aprova per 27 vots a favor de donar de baixa el Club Excursionista de Gràcia de la 

Federació Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

 

13 - Precs i preguntes  

El 19 de març s'inaugura l'exposició del 50 aniversari del descobriment de la Cova Meravelles i l'ajuntament 

de Benifallet és el que s'encarrega de tot el muntatge, en Carles Albesa, comenta que no se li ha comentat 

res i ell és un dels descobridors, es demana a la Lala del GIE que es posi en contacte i expliqui com està el 

tema. 

 

Les plaques que hi ha a l'ermita de Sant Adjutori i al  forn de calç a sant Cugat, no es llegeix absolutament 

res, s'hauria de fer una placa de ferro ben feta posant que va ser el CEG que les va descobrir. 

En Miquel Fernández comenta que el problema estava que no hi havia diàleg amb l'ajuntament. 

Ricard creu que podem tornar a parlar amb la Regidoria de Cultura de Sant Cugat per solucionar-ho. 

 

Raquel Navarro comenta que amb els comptes presentats ha vist que com a ingressos financers no hi havia 

cap import i demanaria que si algú es pot encarregar de posar diners en un compte d'estalvi, sense risc on 

hi hagi cap tipus de possibilitat de pèrdua de diners, però d'alguna manera es tregui algun rendiment, 

Concep Miró demana que sigui una banca ètica o cooperativa. 

S'està  d'acord en buscar-ho. 

 

Núria Puig, també comenta que per la gestió de rebuts també s'hauria de mirar una entitat que cobrés 

menys per la gestió d'impagats. 

Jaume Jubert comenta que és un dels objectius que s'han marcat per aquest 2018. 

 

S'aixeca la sessió a les 23.15 hores. 

 

 

 

 

 

Ricard Martínez i Monteagudo Anna Mesalles i Godoy 

President Secretària 

 


