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

DE GRÀCIA EN DATA 25 D’ABRIL DE2019 I DE LA VOTACIÓ EFECTUADA EL 2 DE MAIG DE 2019  

 

S'inicia l’Assemblea a les 19.30 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 ACTIVITAT PUNTERA 

 

Montse Soler 

 

 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 

 

1 - Aprovació de les Actes de les dues Assemblees de data 29 de novembre de 2018 i de 20 de febrer de 

2019. 

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

3 - Aprovació de les baixes per impagament. 

4 - Presentació i Aprovació de l'estat de comptes de l'any 2018. 

5 - Presentació i Aprovació del pressupost pel 2019. 

6 - Memòria de les seccions 2018.  

9 - Proposta de reconsideració del trencament de relacions del CEG amb la FEDME. 

7 - Ratificació de les ampliacions i modificacions del Reglament de Règim Intern. 

8 - Proposta d’inici del procés de reforma de la seu de Club. 

 

Assistents a l'assemblea un total de 77 socis i sòcies 

 

1 - Aprovació de les Actes de les dues Assemblees de data 29 de novembre de 2018 i de 20 de febrer 

de 2019. 

Montse Freixas informa que s’ha confós amb Marita per ella, es fa la modificació del nom a les parts on hi 

consta per equivocació.  

Es modifica a la Proposta del Refugi del Pallars, al text final que es fa esment a la Matagall-Montserrat que 

és el puntal només econòmica del club, es modifica per la Matagalls-Montserrat és el puntal NO només 

econòmic... 

 



Judith Martínez, comenta que a l’acta del 20 de febrer hi troba diversos errors,  

 -No troba correcte que consti el president en la constitució de la mesa quan es va incorporar més 

tard i no  hi consta l’hora que es va incorporar. (AM, malgrat es va incorporar i va acabant presidint la mesa). 

 - A la pregunta que va dir on és l’urna, no consta la resposta que es va donar des de la mesa, 

simplement, van dir que ja apareixerà, hi ha la pregunta però no la resposta. 

 - No troba correcte la fusió en una acta al que de fet són dues actes, per dues reunions que una és 

la del 20 de febrer i l’altre el dia de les votacions 7 de març i que van firmar és un acta que ja la vam firmar i 

no s’ha incorporat. El dia de les votacions es va firmar i no s’ha posat. 

 - Quan s’esmenta la discussió que hi va haver sobre si els membres que hi havia a la mesa, que  

eren interventors podíem quedar-se o no la documentació, consta només la part del que vam dir i  demana 

que posem el que ella va dir, que és que d’acord amb el que disposa el codi civil, els socis tenen dret a 

conèixer la identitat dels altres socis del club, també ho diuen els estatuts, i que per tant això no infringia la 

llei de protecció de dades, ja que nosaltres dèiem  que no s’havia d’endur el  llistat que segons deia era seu, 

del que també es podria queixar que es va sentit molt coaccionada que estava exercint un dret de sòcia 

reconegut pel codi civil que ha va dir en aquell moment, com a mínim posar les seves al·legacions, per part 

seva aquesta acta pensa que formalment no es pot aprovar perquè s’han refós 2 actes en una i és 

incorrecte totalment però, a més, si s’aprovés s’ha de fer amb aquestes esmenes. 

 

Ricard Martínez- Sobre l’acta, no està d’acord, el tema  de 2 actes és una única assemblea amb una votació 

feta un altre dia. Es va acordar així i per això no hi va haver la votació, ni hi va haver votació convocada com 

a tal en 15 dies d’antelació com alguns socis van fer notar, en aquest socis se’ls va comunicar que aquesta 

votació és fruit de la mateixa assemblea i no una de nova. 

 - Pel que fa al codi civil i ho diuen els estatuts del club, els socis tenen dret a conèixer els altres 

membres socis del club, però, entra en contradicció amb la llei de la protecció de dades, que diu que no 

podem donar llistats a ningú, no sabem com resoldre’l, el que sí sabem és que aquesta Junta no podem 

donar un llista a cap soci que no sigui responsable de la junta per algun afer del club. No us donarem els 

llistats dels socis, Nosaltres tenim prohibit lliurar el llistat dels socis a ningú que no sigui de la junta i això 

mentre aquesta junta estigui presidida per aquest president, no passarà. 

 

Es fa constar la protesta del defecte de forma de Judith Martínez per no haver-se annexat a la 

documentació de l’Assemblea l’acte de les votacions del 7 de març perquè entén que no és correcte. 

Anna Mesalles comenta que aquesta acta de la votació s’adjuntarà a la del 20 de febrer amb tota la 

documentació que es va generar a l’assemblea.   

 

Sobre el comentari de l’Andrés Chinchilla, que no vol que les dades de la seva dona i/o filla les tinguin altres 

persones que no siguin de la Junta, ja que són dades personals i no vol que corrin, Hermínia i Judith  volen 

que consti en acta, ja que no els agrada el to que ha utilitzat. 

 

Es passa a votació l’aprovació de les dues Actes de les Assemblees Generals Extraordinàries del 29 de 

novembre de 2018, i l’Acta del 20 de febrer de 2019 

 

En contra 1 

Abstencions 21 

A favor 33 

Assistents a aquesta votació 55 

 

 

Es fa constar que s’aprova per majoria, per 33 vots a favor les actes de les dues Assemblees Generals 

Extraordinàries de 29 de novembre de 2018 i l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària del 20 de febrer 

del 2019. 



 

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

Ricard Martínez, President, exposa la situació del club després de tres anys de gestió de l’actual junta, que 

es va presentar amb un pla que tenia uns objectius, algun s’han assolit i altres no. 

 

Socis 1050, el número de socis es va mantenint, el nivell d’altes és progressiu, que supera en poc el de 

baixes. Socis virtual 67. Mitjana d’edat ha disminuït al 43,9% (45,7%). Socis de fora de la ciutat 21,7% 

(20%). Sòcies 41,6% (39%) – entre els joves entren mes noies. (posar dades del full ) 

 

Pla Jove – Es va crear el grup perquè fos transversal, que fes tota mena d’activitat i les fomentés, amb 

l’objectiu que s’incorporés gent més jove. Intentar fer un relleu, entre l’Agrupament escolta que ho deixa en 

una determinada edat de 18 a 25 anys i entrin com a socis Joves, és difícil. 

El grup de Joves està constituït, fa les seves sortides que fan tot el ventall d’activitats. El fet de reduir la 

quota al 50 % de 18 a 25 anys  

 

Projecte Famílies -  s’ha constituït, les sortides van tenint els seu èxit, s’està assentant com a grup. 

 

Comunicació -  la web està activa, la reforma de la web va ser una millora, més clara, més amable, dissenys 

modern, Instagram amb 650 seguidors, que mostra les activitats que fa el club de les sortides organitzades. 

Twitter va més lent i en alça el Facebook, però cada vegada menys. 

Butlletí va tenint les seves publicacions com a línia de difusió de les activitats internes en les sortides de 

cicle. 

Revista - Costa de trobar articles de qualitat dins de la gent del club. Es pot treure, amb articles que estiguin 

bé però l’esforç de gent molt concreta acaba sent artificial. 

Correus electrònics s’està cercant a tots aquells socis que no tinguin informat l’adreça electrònica i només 

ho podem fer a base de trucades telefòniques. 

 

Dinamització de la seu social – El club està obert de dilluns a divendres de 18 a 22 hores, la qual cosa 

facilita el tema de gestió i en relació ambla clau del refugi i recollida de material, el servei de secretaria no 

deixa de ser un servei més. Divendres encara hi ha poca activitat presencial, però no deixa de ser important 

que el club estigui obert. Els dimarts, dimecres i dijous és quan es concentra més l’activitat al club, cursos, 

rocòdrom, reunions. El cicle de pel·lícules Pere Rodés que organitza el GEDE, la mostra fotogràfica Roger 

Lloses que fa Senders i algunes activitats de caràcter divulgatiu com l’aniversari dels 50 anys del 

descobriment de la Cova Meravelles de Benifallet que es fa fer al club. 

 

Activitat Puntera – hi ha gent del club que està fent molta activitat i bona i que no la reivindica com a club, 

tampoc sabem si ha de ser així, però hi ha alguna cosa que fa que la gent no ho digui. El bo és que hagi 

activitat i activitat puntera i socis del club que la facin. 

 

Suport a les Seccions – L’allau de demanda d’activitats és gran, la web dóna un punt important, hi ha 

habilitat un sistema de gmail per fer es inscripcions de manera que es fàcil de gestionar. 

 

Material –  S’ha adquirit nou material per préstec, equip bàsic de seguretat passiva. A la pregunta de quin 

percentatge de socis i no socis demana el préstec, el 100% són socis, quan hi ha cursos de formació els 

cursetistes, el temps que duri el curs. 

 

Coordinació de la formació – Hi ha coordinació i hi ha molta formació, el que no acaba d’haver-hi és molta 

coordinació de la formació. L’índex de formació del club és alt i és impossible no solapar formació. S’ha 

intentat que no se solapin aquelles que podien ser complementàries. L’esforç de les seccions és important. 



 

El balanç és positiu, totes les seccions estan fent activitat potent, els socis i sòcies a l’alça i molt bé pel que 

fa a activitats. 

 

Els estatuts i el RRI es canviaran d’emplaçament perquè sigui més assequible. 

 

Agrupament Escolta Pere Rosselló -  Hi havia dificultats per portar el control dels nens i nenes es fessin 

socis i ho hem solucionat de la següent manera, la quota de 16€ que correspon al socis infantils de 

l’agrupament passa íntegrament a l’agrupament escola, que fins ara no tenien cap ingrés i els caps quan fan 

la fitxa, aquesta ja passa a formar part dl Club de manera que tenim al dia el 100% els socis i sòcies 

provinents de l’agrupament i ens estalviem el procés i els hi donem una mica d’ajut econòmic que poden 

destinar a famílies amb problemes i possibilita que els nens i nenes puguin fer sortides i campaments. 

 

Secció d’Acampada – s’ha donat de baixa, han fet el llibre commemoratiu, s’ha intentat revifar, però no ha 

hagut massa social per mantenir-la. L’esperit del grup era d’activitat familiar. Els temps han canviat. El grup 

de famílies el substitueix, no fan acampada perquè els temps no són els mateixos, però sí amb la mateixa 

filosofia. Els socis vinculats a la secció, que només estaven en aquesta s’han afegit al grups de Senders, 

que no tenen quota de secció. S’agraeix l’esforç de la gent d’acampada que ha estat durant tot aquest 

temps, la memòria queda amb tots els que ha format part i també en el llibre que han fet. 

 

3 - Aprovació de les baixes per impagament. 

Es presenta el llistat de 42 socis que han estat els rebuts retornats, hi ha de diferents seccions, són quotes 

de l’any 2018, el llistat es passa als assistents, si no es diu res en contra es donaran de baixa per manca de 

pagament. 

 

4 - Presentació i aprovació de l'estat de comptes de l'any 2018. 

Es fa la presentació de l’estat de comptes de l’exercici 2018 

Ingressos – El total d’ingressos 253.890 € està molt en línia al previst al pressupost, no les subvencions que 

es va haver de retornar una subvenció del 2017 de l’ajuntament de Barcelona del Grup de Joves que no van 

poder justificar documentalment. Un fort increment en les pernoctacions, 472, al refugi de la Molina,  

Els ingressos estant a la banda superior del que s’havia pressuposat a l’any 2018 i una mica inferior del 

2017 pel tema del retorn de la subvenció. 

Despeses –  A obres i reparacions hi ha la reparació de la coberta per unes goteres que van sorgir, a 

l’espeleòdrom es van adequar la sortida d’emergència que era petita i altres. 

Informàtica hi ha una forta davallada respecte al 2017, ja que els que hi hagut al 2018 només ha estat el 

manteniment de la web 

Les despeses bancàries s’ha de destacar el fort increment que s’ha tingut respecte el pressupost i l’any 

anterior per les comissions d’una entitat bancària que a imposat de 0,30 cts a 1,60 € que ens cobrava per 

cada rebut, generem molts rebuts, així que les despesa ha estat important. 

Total Administració, l’any anterior teníem un total de 33.000 euros i aquest anys 19.000 €, l’explicació, que 

ara tenim 2 persones a secretaria, però, una d’elles està computada a la Mm, això fa que aquesta partida 

tinguem superàvit, però no en el, 5693,- global del club, inclou tot, els serveis d’assessoria que correspon a 

assessoria de gestió de nòmines, fiscals i sobretot en selecció de personal. 

A la Matagalls-Montserrat, important destacar que una de les persones de secretaria ha fet incrementar el 

cos, però no vol dir que incrementi les despeses inicials. 

Les altres partides continuen en la línia 

Total despeses 252 mil euros, hi ha un superàvit de 1532 €. 



Amb les amortitzacions, que són negatives, ens quedarien uns 4000 €. Detall a banda, hi ha un import de 

3521 € d’ingressos extraordinaris, el club ha de presentar la liquidació d’impost de societat, aquest any es 

va fer un estudi i es va veure que es podien aprofitar d’un cert benefici, les rendes relatives a les quotes, 

que no tenen perquè cotitzar a l’import de societat, i es pot diferenciar entre les que si ha de cotitzar dins de 

l’impost i el que no, es va comentar amb l’assessor fiscal i al fer aquesta diferència s’han aconseguit que la 

base imposable del club de 12.168 € per l’any 2017, passi a ser la meitat, 6084 €, 3521 € estalvi respecte al 

que teníem d’anys anteriors. 

El resultat és negatiu – 691 € es pot considerar que està equilibrat l’exercici. 

Miquel Fernández vol que consti en acta l’agraïment i la predisposició de l’Eli Cornadó, per facilitar l’accés 

als 8 companys que van demanar al comptes i l’atenció rebuda, també als gestor i assessor pel tema de 

l’Impost de Societat  que farà extensió a altres entitats a través de la FEEC. Demana que les partides de la 

Mm hi hagi un desglossament detallat, però en general dóna per correctes. 

Joan Anton Molinos  demana a la Comissió de la Matagalls que hi hagi algú que porti els comptes. 

RM -  Informa que s’ha fet un procés de canvi d’entitat bancària, una renegociació amb la Caixa per una 

banda i marxar de la BBVA per anar a la Caixa d’Enginyers a Via Augusta que ofereix més bones condicions 

més estables i serioses. 

Malgrat que en actes anteriors no estaven especificats els ingressos i les despeses de la Matagalls-

Montserrat, al propers comptes s’especificaran més clarament. 

 

Es passa a votació l’aprovació del comptes del 2018 

En contra: 0 

Abstencions: 1 

A favor: 69 

Assistents a aquesta votació: 71 

 

Resten aprovats el comptes de l’exercici del 2018 per 69 vots a favor. 

 

5 – Presentació i Aprovació del pressupost pel 2019. 

Ingressos 

Plantejament amb dues hipòtesis, fa que sigui un pressupost ajustat i restrictiu: 

1 – la celebració de la 40a edició de la Travessa Matagalls-Montserrat. 

2 -  Constitució de la Comissió per les futures modificacions que puguin fer a la seu social. 

 La quota dels socis està en línia amb els darrers anys, les subvencions també, com la resta de partides. 

La Matagalls-Montserrat, amb 168.000 €, s’ha de fer un esforç per obtenir esponsorització per cobrir 

despeses per la celebració de la 40a edició. 

TOTAL de 262 mil euros 

Despeses 

Es manté un romanen immobilitzat per possibles reparacions que puguin sortir a la seu de 2500€. El refugi 

de la Molina necessita unes millores, durant aquest anys hem rebut diverses peticions per fer les 

modificacions, 150 € 

Manteniment del Rocòdrom/Espeleòdrom, 3 mil euros, una inversió que ja ha fet els membres del GEDE 

amb un campus-board, inclou homologació i manteniment anual de tota la instal·lació. 

Despeses financeres, s’ha fet gestions tant en La Caixa i Caixa d’Enginyers i s’espera una rebaixa important 

de les comissions. 



Les quotes de les federacions s’incrementa respecte a l’any 2018  perquè ens hem incorporat a la Federació 

Catalana de Ciclisme que ens hem donat d’alta aquesta any. 

Les activitats i les seccions és una part important del pressupost amb 197 mil euros, i és l’organització de la 

40a  edició de  la Matagall-Montserrat que se’n porta part de l’increment. 

Les activitats del clau tindrien un superàvit net de vota 6000€, però restant les amortitzacions donaria un 

resultat equilibrat. 

Miquel Fernández comenta la partida de la Matagalls-Montserrat que aquest anys la troba incrementada i 

que suposa que és pels esdeveniments de la 40a edició, proposa, quan hagi actes extres fer dos 

pressupostos, el normal i un segon pressupost  pel esdeveniments extraordinaris. Jordi Colomer comenta 

que s’ho havia plantejat, però encara no tenien res en concret i es va decidir no fer-ho. 

RM les subvencions de la Diputació que ens envia a través de la Ajuntament s’ha de compromès a atorgar 

una quantitat bastant més alta del previst. 

Un soci comenta que la Fundació Catalana de l’Esport està realitzant una mena de concursos, per tenir 

present. 

 

Es passa a votació l’aprovació del pressupost pel 2019 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 

A favor: 67 

Assistents a aquesta votació 71 

 

Resten aprovats els Pressupostos per a l’exercici del 2019 per 67 vots a favor. 

 

Eli Cornadó, comenta que un grup de socis va demanar la consulta dels comptes, tot el que van necessitar 

se’ls va donar, però, considera que és una falta de confiança envers a la comptadora com a la resta de la 

Junta, la situació contextual en la que hem estat els darrers mesos fa que es vegi d’aquesta manera i 

demana una mica de confiança amb la comptadora que és qui certifica els números i la Junta en concret. 

JM Reitera l’agraïment  fet a l’Eli i vol fer veure a l’assemblea que els que fa el comptador/a expressa  en 

números els que la Junta ha decidit, si hi havia algun tipus de dubte, s’ha parlat de la situació actual que no 

es compartit. 

 

6 - Memòria de les seccions 2018. 

Es fa l’exposició de les memòries d’activitats de les diferents seccions, annexades a l’acta 

MUNTANYA GIE 

GEDE ESQUÍ 

SENDERS BTT 

JOVES MATAGALLS-MONTSERRAT 

FAMILIES CANTAIRES 

 

Famílies, amb molt bona acollida. 

Cantaires, amb el concert de Nadal i cerquen cantadors i cantaires, assajant tot l’any a la seu del club.  

 

7 - Ratificació de les ampliacions i modificacions del Reglament de Règim Intern. 

Es llegeixen les diferents modificacions que s’han fet al RRI, annexats a aquesta acta, realitzades des de la 



seva aprovació i que s’han aprovat a diferents consells i ara es passen a ratificar per l’assemblea 

Es fa una canvi en la darrera frase del  punt sobre els ajuts de pagament de quotes “el termini serà d’un o 

dos anys naturals, revisable entre novembre i desembre del darrer any” 

 

Es passa a votació la ratificació de les ampliacions i modificacions del Reglament de Règim Intern: 

 

En contra: 0 

Abstencions: 1 

A Favor: 56 

Assistents a aquesta votació 57 

 

Resten ratificats les ampliacions i modificacions del Reglament de Règim Intern del CEG per 56 vots a favor 

 

8 - Proposta d’inici del procés de reforma de la seu de Club. 

En algunes assemblees ha sortit el tema de la necessitat de reformar la seu social. Té algunes mancances 

d’accessibilitat, d’espai, que és evident i per tant, el procés de reforma s’havia d’abordar.  

S’ha fet un document que es recull i analitza quina és la situació de caràcter urbanístic de patrimoni i de 

tècnica arquitectònica de l’edifici, en una primera consideració que és la ment general dels socis i sòcies del 

club es de quedar-nos a la seu on som, però, sigui com exercici intel·lectual, plantejar-nos la possibilitat 

d’anar a un altra lloc. 

Abordar un procés de reforma de l’edifici sense haver mirat, passejat, pensat comptat anar a una altre 

banda creu que seria un error i per tant, el document fem això, molt probablement serà difícil, per preus, 

rocòdrom, el fet d’estar al paratge hi ha molts elements trobar un lloc que sigui idoni. 

Francesc Daví exposa les diferents opcions ha tenir en compte recollides a l’informe sobre la proposta d’inici 

del procés de reforma de la seu del CEG (annexat a l’acta)  

 - tasca preliminar d’avaluar el valor que té aquest edifici, punt de partida i saber on estem de fer-lo 

taxar i per buscar d’edificis i possibilitats i ens ajudi a valorar i decidir millor quina és la reforma que volem 

fer i quines avantatge ens reporta aquesta opció possible que no probable de buscar un altre seu. 

Inconvenients d’anar a un altre edifici, les característiques són especials, no és fàcils anar a un edifici ja 

existents i que a banda del cost de la compra no requereixi també obres per adaptar-lo a les nostres 

necessitats. 

 - dos tipus de reforma possibles: 

  Opció 1 – només escala i normes de seguretat,  una molt limitada a la solució de la 

seguretat del que és l’edifici, crear una nova escala que compleixi les condicions i equipar l’edifici per tot el 

que fa a seguretat. no faria falta tancar el club, tancant els recintes que afecten i posar un munta-cargues 

provisional a l’exterior podria funcionar i treballar des de dalt, no al 100% però si al 50%. No en el cas de 

moure forjats i soterrani 

  Opció 2 – la reforma global, escala, ascensor, dos pisos, amb projecte d’arquitectura que 

tothom estigui satisfet amb el debat inclòs amb les seccions que volen i com volen el material, lloc per 

reunir-se, aquest debat no serà fàcil.  

  L’edifici està protegit per la façana, el pati i l’estructura del passatge, té una qualificació 

urbanística específica, ara és d’habitatge, i aquestes estan limitades amb un sostre, en la quantitat de 

metres útils que tens, urbanísticament reconeix que tenim PB+2plantes, però en canvi l’edificabilitat, només 

la PB i primera planta. Si es canvia el sòl d’habitatge a sòl d’equipament, aquest no té límit d’edificabilitat, 

només té límit de l’urbanisme de l’entorn i del que diuen funcional, allò que aquella entitat necessita per 

funcionar, aquí hi cabríem, però per fer això és un canvi del Pla General Metropolita i això implica un seguit 

de temps, de tramitacions municipals, amb tot això que ningú posi pals a les rodes, que com a mínim se’n 



va a 1 any i mig, s’ha d’aprovar un pla especial d’equipament que torna a tenir un tràmit, això ens permet 

augmentar el sostre que no el volum, baixar el sostre fer habitable les dues plantes, guanyes metres dins de 

l’equipament es possible, ens anem a 2022, any del centenari del club. L’edifici que tenim és molt llaminer. 

Això de passar de sòl d’habitatge a sòl d’equipament, aquest sòl es pot vendre i es pot pactar en un tercer 

que vens l’edificabilitat i tens uns ingressos que poden oscil·lar entre el 30/40 mil euros. Venem 

l’edificabilitat i el club es queda l’equipament i no perdem edificabilitat perquè passa a equipament. Ara el 

tema no és fàcil. 

 

La primera mesura és esperar que passin les eleccions municipals, quan estiguin consolidat el nou 

ajuntament, anar a parlar amb l’ajuntament del districte que és el de Sàrria, per molt que diguem als de 

Gràcia que ens ajudin, explicar-li el què, que volem respectar el patrimoni, cap problema, ajudar-nos a que 

sigui útil que perdem el mínim espai i que sigui segura 

En paral·lel es pot contactar en serveis arquitectura que ens faci un informe urbanístic, demanar un informe 

d’idoneïtat urbanística que és anar a l’ajuntament i dir-li el que tenim i el que volem fer i que l’ajuntament 

digui sí, és un tràmit relativament ràpid i a partir d’aquí podem prendre decisions: 

El tempo de les obres, és com ho gestionem, si haurem de marxar, si es queda secretaria i amb Vil·la Urània 

arribem amb un acord perquè puguem fer la vida allà durant 6-8 mesos. 

 

Primer pas, prendre de la decisió, comencem, tenint clar que aquesta junta acaba al maig de l’any vinent i 

això és un projecte de llarg termini, per tant serà la propera junta que entri la que haurà d’agafar aquest 

projecte i donar-li continuïtat. 

Primer de tot s’ha de crear una comissió, que demani a un equip d’arquitectura que faci un estudi que  al  

moment oportú vagi a l’ajuntament a parlar del tema, aquesta comissió haurà de fer un estudi sobre, encara 

que només sigui per descartar-ho: 

- Possibilitats d’edificis que hi ha a Gràcia, quins preus hi ha. 

- Com ho faríem amb el rocòdrom 

Fer l’estudi, que l’ajuntament el consolidi, tenim l’import de l’arquitecte i es comença un procés en el que, si 

no hi ha problemes, en principi al maig del 2022, hauríem de poder tenir la nova seu del club en 

funcionament. 

 

La possibilitat de fer un soterrani i que l’ascensor estigues a l’exterior, tal com comenta una sòcia, no pot 

ser, l’ascensor la part del darrera tenim el rocòdrom i davant al passatge la façana està protegida per 

Patrimoni i és intocable. La part del soterrani, es pot intentar, però l’ajuntament aquestes coses no li 

agraden, 

 

RM -  L’ajuntament es posarà bé i probablement, si anem de legals no posaran pegues, que augmentem 

edificabilitat, això amb l’expedient de reformes d’edificis patrimonials de clubs, ateneus,... s’han de fer les 

coses bé i hi ha límits que no podem passar, un és la seguretat i l’altre és el patrimoni.. 

Jordi Gassiot, comenta que després del plantejament que s’ha presentat, com molt optimista finalitzaria al 

2026, tenint en compte que tant el rocòdrom, capacitat de fer actes i activitat serà zero, seria millor pensar 

en el futur del club, la gent que porta molts anys aquí li farà mal, però hi ha coses que són importants i el 

millor serà canviar de seu 

Montse Freixas, es veu pessimista i no creu trobar un edifici per fer la permuta, però no ho descarta proposa 

que també es tiri endavant la reforma de la seu 

 

RM-  Fer l’estudi sí, però a novembre de 2019 han d’haver les conclusions, marxem o no, ja es pot fer, es 

pot mirar solar, si sabem d’algun edifici. El club te l’avantatge que no volem construir pisos, el que volem és 

una seu social, perquè volem anar a un sòl d’equipament que és el que ningú vol perquè no poder fer 

habitatge. El 60% del sòl a Gràcia és equipament i d’aquest 60% un 50% és de l’església. 



Dolor Lázaro comenta que segur que a Gràcia hi ha algun lloc per fer la permuta, tal com està actualment 

l’actual seu no es pot fer res, ho sap segur. 

 

 

Es passa a votació l’inici del procés de reforma que esmenta el document, creant una comissió i fent els 

passos comentats la que s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 

 

9 - Proposta de reconsideració del trencament de relacions del CEG amb la FEDME. 

Montse Freixas, pregunta perquè un tema com aquest que hi ha gent a favor i en contra que es continuï a la 

FEDME no es fa la votació el mateix dia de l’assemblea, En Ricard Martínez comenta que amb un tema tan 

important, quanta més participació hagi millor perquè la decisió que surti més referendada, sobre el debat, hi 

ha gent que ja te el vot decidit, donar marge en aquests temes, la decisió serà recolzada per més socis. 

JM, creu que tècnicament legalment no es pot fer, és a partir del debat i la votació, si es tracta en una 

assemblea s’ha de poder votar, si no es fa tot a banda, no es pot trencar. 

RM comenta que sí és pot fer. 

Demanen que es reconsideri la postura i tornar a formar part de la FEDME, els pros i els contres que 

cadascú ho valori i es tingui en compte que crea una sèrie de molèsties que tothom s’ho plantegi. El tema 

de la reciprocitat en els refugis. 

Jordi Colomer, comenta que la reciprocitat no té res a veure amb la federació, és una associació que està al 

marge, que s’ajunten les que tenen refugis. 

RM, comenta, el president de la FEEC, que el tema està igual de tancat, no deixen entrar a ningú. Que se 

sàpiga els únics que hem sortit de la FEDME som nosaltres, no hi hagut baixes de socis, dues queixes 

formals. 

Jordi Gassiot comenta que són els clubs que es queixen si estant en una o altre federació, la FEEC no pot 

dir al club que surti d’altres federacions, és una decisió del club i està orgullós de ser de l’únic club de 

Catalunya que ha fet aquest pas, és l’aspecte diferencia que ens marca la diferència. 

 

Es farà un resum dels que recolzen adherir-se de nou a la FEDME i els que promouen la no adhesió i 

s’enviarà un correu massiu a tots el socis fem recordatori que el dia 2 de maig hi ha la votació. 

 

S'aixeca la sessió de l’assembla de dijous 25 d’abril a les 22.25 hores. 

 

 

El resultat de l’Assemblea general i la Votació de la proposta de reconsideració del trencament de 
relacions del CEG amb la FEDME 

En data 2 de maig se celebra la jornada de votació, iniciant la jornada a les 18 hores i finalitzant a les 22 
hores, sent el resultat següent: 

 

Obrint la mesa el President Ricard Martínez que demana que un membre del Consell assumeixi la 
Presidència, 

President: MANCA 

Secretària: MANCA 

Vocals interventors: MANCA 

 

Socis en dret a vot: 809. 

Participació: 10,88%. 



Els resultats va ser: 

88 vots emesos 
61 vots Sí el 69,32% 
23 vots No el 26,14% 
  3 abstencions el 3,40% 
  1 vot en blanc l'1,14% 

 

La proposta de reconsideració del trencament de relacions del CEG amb la FEDME s'aprova per majoria 
simple, per haver més vots a favor, per la qual cosa es faran, en breu, els tràmits necessaris per demanar el 
re-ingrés en aquesta federació, 

 
(S’HA D’ANNEXAR L’ACTA DE LA VOTACIÓ) 

 

 

 

 

 

Ricard Martínez i Monteagudo Anna Mesalles i Godoy 

President Secretària 

 

(annexos:) 


