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ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL CEG 

 

Data: dimarts, 10 de desembre de 2019 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: 
  

1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President i presentació de la nova Junta. 
2. Proposta de nomenament dels nous vocals: Joan Alarcón i Abel Valadez  
3. Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea (25.4.2019) 
4. Canvis a Secretaria 
5. Reingrés a la FEDME  
6. Diada del CEG (13.1.2020) 
7. Projecte de reforma de la seu del Club 
8. Matagalls-Montserrat 2020 
9. Crida de voluntaris 
10. Torn obert de paraules. 

 

Assistents:  

De 831 socis de ple dret n’hi assisteixen 71 

Inici: A les 19 hores 

- Jose Lloret (JLL) obre l’acte agraint l’assistència de tothom. Explica que el motiu 

d’aquesta assemblea és la presentació de la nova Junta directiva del CEG. Diu que 

és un equip variat de generacions.  

A continuació, agraeix la tasca feta per la Junta anterior, enaltint els valors de 

responsabilitat, treball i compromís que suposa aquest repte, així com també la 

feina  feta per la gran quantitat de persones que fan que el CEG sigui viu. Destaca 

que en prenem el relleu amb el propòsit de fer el CEG gran. 

Fa un aclariment sobre el concepte de Coordinadora, explicant l’esperit de treball 

conjunt, horitzontal i no jeràrquic i aclareix que els documents els signarem com a 

Junta. 

Explica que ens considerem socis que hem fet un pas endavant i creiem que tots 

ens hi hem d’implicar perquè tothom sumarà. Ho considerem casa nostra, de tots. 

És el sentiment comú i ell no se sent més que ningú. Treballarà com tothom, això 

sí. 

Diu que al CEG tothom suma i al final de l’acte farem una crida més concreta. 

Els eixos de treball seran la transparència, la modernització (ja iniciada en l’etapa 

anterior), la reforma de la seu i l’esperit de Club (apostem per recuperar el tracte 

amb la gent). 

Un a un començant per ell mateix, ens anem presentant: Montse Olivella (MO) 

com a tresorera, Imma Tejero (IT) com a secretària, Montse Freixas (MF) com a 

vicepresidenta, Abel Valadez (AV) com a vocal de comunicació i Joan Alarcón (JA) a 

la mateixa vocalia de comunicació, com a responsable de publicacions. Esmenta 

Josep Arisa, que no hi és, com a vocal de serveis generals, Edu Aguirre com a vocal 
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de manteniment i Fede Lanzaco com a vocal de formació juntament amb Rosa 

Miró  i l’Oliver Solis del GIE (JLL explica que considerem fonamental la formació i 

elaborarem un pla de formació per a totes les seccions, com a puntal tant per a 

joves com per a veterans). 

- S’aprova l’acta anterior de l’Assemblea de 25 d’abril de 2019. 

- IT exposa la nova orientació de la Secretaria, com a porta d’entrada al Club amb un 

paper essencial en l’acollida als nous socis i en l’atenció al públic en general. Al 

mateix temps, destaca l’interès per facilitar les tasques internes dels qui hi 

treballen i per això: 

o . Horari actual CEG: de 17h a 22h i de 18h a 21h atenció al públic. 

o . En Josep Perea fa jornada completa des del 17 de novembre. 

o . A partir del mes de gener, hi haurà una persona que s’ocuparà de la 

comptabilitat a temps parcial. 

o . Des de mitjan gener-inici de febrer s’hi incorporarà una nova persona, 

com a suport a temps parcial (per a tasques d’atenció al soci i 

comunicació), provinent del procés de selecció fet durant la Junta anterior 

a càrrec de l’empresa Sèpal. 

- JLL diu que, quant al reingrés a la FEDME, exposa que la votació del 2 de maig de 

2019 donà un resultat a favor del reingrés. Fou un dels motius de la dimissió de la 

Junta anterior. Nosaltres hem respectat aquell mandat i hem fet els passos adients 

per fer-lo possible. No ens posicionem a favor ni en contra. Si es vol plantejar un 

nou debat es pot fer, però ara assumim, com a representants del CEG, la decisió 

dels socis. Quan hom demani les targetes de l’any vinent podrá escollir quina vol. 

- MF explica la idea que tenim per celebrar la Diada del Club el proper 13 de gener. 

Ens plantegem fer un acte divendres 17 perquè dissabte coincidiria amb sortides 

programades a Esquí i Muntanya. Serà una celebració informal a Vil·la Urània, 

mirant de fer barri i fer-nos visibles .Per a l’any vinent, ja mirarem de reservar 

aquell dia perquè realment sigui una festa general del Club, com a activitat 

principal. Caldran voluntaris i si algú s’hi vol oferir pot escriure un mail al Josep de 

Secretaria. 

- JLL comenta que, amb Vil·la Urània s’ha revaloritzat el barri. Haguéssim preferit 

fer-ho en cap de setmana però, pel que es va dir al Consell, ho vam reconsiderar. 

Voldríem que fos especial, un punt de partida per institucionalitzar-ho i que sigui 

important per a tots nosaltres. 

- JLL comenta el projecte de reforma de la seu. Diu que per a nosaltres és 

fonamental perquè l’espai del Club és un puntal i no ho volem deixar morir. 

Agraeix el treball previ de Francesc Daví i, seguint aquesta premissa, estem fent els 

contactes polítics pertinents. És un edifici catalogat (la façana i la tanca exterior de 

ferro són elements protegits). La idea és guanyar metres baixant golfes, p.ex. però 

dependrà dels permisos. 

Seguint la tasca de la Comissió de reforma , vam contactar amb la Sra. Mercè 

Saltor de l’Ajuntament del districte de Gràcia, gràcies al contacte que ens va oferir 

l’Evarist Vazquez. Va dir que podrien col·laborar, però aquesta activitat pertoca a 

Sarrià-Sant Gervasi. Seguint aquest fil, vam contactar amb la Sra. Alícia Cercós, 

consellera de l’Ajuntament de districte de Sarrià-Sant Gervasi. Va venir a veure el 

Club i ens dona tot el suport polític. Ara cal veure fins on podem arribar per criteris 
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tècnics i establir un pla d’acció. Vam demanar una reunió amb els tècnics 

(arquitectes) que vam tenir aquell dilluns (9.12.19). Hi van anar MF i Imanol 

Montero (del Gede). 

- Imanol  exposa que els van plantejar dubtes per veure el potencial del CEG (si 

l’edifici pot tenir ús com a equipament social, ja que tenim llicència d’ús social) i 

volien saber quina afectació pot tenir (façana, reixa de ferro i no és clar si la 

volumetria de l’edifici, la qual cosa condicionaria la possible ampliació d’un pis ). 

Va quedar obert el diàleg, van dir que l’oportú seria que presentéssim un escrit de 

viabilitat urbanística que entraríem per registre i van dir que no hi ha límits en 

reformes interiors. 

- JLL diu que el pas següent és fer aquest informe per demanar viabilitat i, així, 

podrem saber on podem arribar. 

- Una noia assistent va demanar quin és l’objectiu de la reforma, ja que actualment 

la gent es relaciona més per whatsapp i al Club no hi van tant. 

- JLL respon que voldríem que la gent es trobi, que aquest seria l’esperit del Club. 

Per exemple, el GIE condiciona les sortides a trobar-se els dijous. El Gede fa la 

pel·lícula els darrers dimecres de cada mes i la sala d’actes s’està quedant petita. El 

Cau té com a lloc de trobada les golfes i l’estat d’aquell espai ens angoixa. 

- Xavier Garcia aporta que, a més, hi ha una raó de seguretat general. No hi ha 

sortida d’emergència. 

- MF planteja aspectes de la MM2020. Diu que ja hem fet el pagament a 

Transpirenaica (869€) i al mes de gener farem l’acte protocol·lari i convocarem 

tots els socis. 

Estem pendents del contacte amb la Biblioteca Vila de Gràcia que ho està 

gestionant l’Arnau Guardiola. 

Agraeix als productors de l’Exposició Matagalls-Montserrat la feina feta per la 

qualitat i l’interès de l’exposició. 

Comenta que la idea és potenciar el voluntariat i que voldríem que aquell cap de 

setmana no hi hagués activitats programades per les seccions perquè tothom 

s’impliqui. 

Va plantejar que estem pensant en un projecte nou, com fan altres entitats que 

organitzen curses i la idea seria muntar una Directa al Tibidabo sortint del Club. 

Seria cap a quan es comencen a fer les inscripcions a la MM, tant per als qui 

després fan la MM com per als qui no. La distància seria d’uns 5km. 

- JLL insisteix que volem potenciar activitats al barri i aportar notorietat al CEG. Tal 

com s’ha revitalitzat el barri darrerament. Pensem que pot ser una pujada 

directíssima i tornar a poc a poc per acabar en un final de festa a Vil·la Urània. Les 

curses grans ho fan, com a preparació i per assajar idees noves. 

- Íngrid Corominas va proposar que podria formar part de la Diada. 

- Rafel Saperes diu que l’Ajuntament ho limitarà a 300 participants i que ho troba 

ben pensat. 

- Imanol Montero diu que per Collserola hi ha diferents curses i que això fa que no 

haguem de tenir problemes. 

- JLL diu que ho treballarem i que ja ho hem comentat a l’Ajuntament. 

- MO exposa la crida a voluntaris. Diu que la idea és fer Club, entre tots. L’any passat 

ella va coordinar el voluntariat de la MM. Hi ha gent jubilada i d’altres no. Ens 
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agrada participar i animem a tothom a ser-hi. Tenim per endavant la MM2020, les 

obres de la seu, el Centenari del Club… Al Club hi ha molt material que caldrà 

preservar i seria bo crear una Comissió de Memòria per parlar amb el 

Departament de Cultura de la Generalitat i amb la FEEC. No podem llençar-ho tot i 

ens caldran voluntaris per saber quin material tenim (inventari). D’altra banda, cal 

que algú faci un seguiment del refugi de La Molina, del local de Torrent de les Flors 

per al material de la MM i de l’arxiu de la biblioteca. 

- JLL diu que per fer el Club gran tothom suma, tota col·laboració serà benvinguda. 

- Fede Lanzaco planteja que la MM absorbeix molta energia, al Club. Proposa 

implicar-nos més en el Club i no tant en la MM (on podria entrar gent nova). La 

gent jove és un valor bàsic i podríem promoure contraprestacions (p.ex. que els 

fills no paguin quota). La clau és saber on és la gent.  

- JLL explica que tenim pendent una reunió amb Famílies i amb Joves i amb el Cau 

que tenim molt “desaprofitats”. 

- Fede Lanzaco diu que si fas promocions entra gent nova. 

- JLL diu que els veterans es poden dedicar més al que és organitzar el CEG i la gent 

jove pot anar veient les dinàmiques. Agraeix la idea d’en Fede. 

- Iniciem el torn obert de paraules. 

- Joan Alarcón diu que, a part dels presidents de seccions, anima tothom a enviar 

articles I, des de la vocalia, miraran on es publica. 

- Cristian Parra proposa folrar les parets de la Molina per aïllar-lo del fred i de la 

humitat. 

- Berta Alsina demana que el preu dels fills quan fan reserva a la Molina sigui més 

reduït. 

- JLL diu que ho estudiarem. 

- Evarist Vazquez diu que l’any passat es va organitzar una jornada de recollida de 

plàstics que va tenir molt d’èxit i proposa el mateix al Camí de Ronda, entre Tossa i 

Sant Feliu de Guíxols. 

- JLL diu que es pot plantejar com a activitats conjunta de totes les seccions. 

- Xavier Garcia diu que a Collserola també i podria ser un “canvi de cromos” per a la 

Directa. 

- JLL recull la idea! 

- JLL diu que per a la Diada demana la participació dels Cantaires. 

- Joaquim Forgas proposa d’incloure els Cantaires al Butlletí. 

- JLL clou la reunió i agraeix la participació de tothom. Demana que ens facin arribar 

crítiques i diu que tot el que fem un farem amb il·lusió. 

Final: 20,10 hores 

 

 

 

 

Jose Francisco Lloret Moreno    Imma Tejero Cullell 

President del CEG      Secretària del CEG 


