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ACTA DE L’ASSEMBLEA VIRTUAL ORDINÀRIA DEL CEG 

 

Data: dimecres, 9 de setembre de 2020 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL VIRTUAL ORDINÀRIA: 
  

1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President. 

2.  Aprovació i lectura, si escau, de l’Acta de la darrera Assemblea extraordinària (10.12.2019) 

3. Modificació del nom de la vocalia de Formació a vocalia de Formació i Seguretat 

4. Presentació de la memòria d’activitats de 2019 

5. Aprovació de comptes del 2019 

6. Presentació d’activitats del 2020 

7. Pressupost 2020 

8. Estat del projecte d’obres a la seu del CEG 

9. Butlletí i Revista Mai Enrera 

10. Proposta de modificació de quotes 

11. Col·laboració amb entitats externes 

12. Centenari del CEG 

13. Torn obert de paraules. 

Assistents:  

De 852 socis de ple dret n’hi assisteixen 53  

Inici: A les 19,33 hores 

Laura Oliveras (LO) fa una presentació del funcionament de la reunió virtual i de com anirem avançant en 

els diferents punts de l’ordre del dia. 

1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President. 
 
Jose Lloret (JLL) fa l’obertura de l’Assemblea i exposa que, des del CEG, hem posat tots els mitjans per 
adaptar-nos a la nova manera de treballar. No és fàcil.  
Genera confusió que aquesta assemblea se celebri ara al setembre i no durant el primer trimestre de 
l’any.  
Agraeix l’assistència de tothom que s’hi ha inscrit i diu que pensem que és una eina que, actualment, 
facilita la participació de la majoria. 
La idea de la Coordinadora és que el Club no s’aturi. 

 

2. Aprovació i lectura, si escau, de l’Acta de la darrera Assemblea extraordinària (10.12.2019) 

JLL  exposa que cal aprovar l’acta de l’Assemblea Extraordinària del passat 10 de desembre. 

Es fa la votació entre els assistents i el resultat és de 37 vots a favor de 46 assistents (alguns s’havien 

desconnectat). 
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3. Informació d’altes  i baixes del CEG de 2019 

 

Imma Tejero (IT) presenta el resum d’altes i baixes de 2019 i les llicències tramitades a la FEEC i a la 

FCE.   

 

4. Modificació del nom de la vocalia de Formació a vocalia de Formació i Seguretat 

 

JLL exposa que amb el confinament ens vam veure obligats a suspendre tota la formació. Amb en 

Frederic Lanzaco hem fet un treball intern per elaborar un Pla de reobertura (públicament li agraeix 

molt la tasca). Ens vam adonar que la Vocalia de Formació quedava curta pel nostre plantejament i 

vam ampliar-ho a l’àrea de Seguretat. Informa, també, que en Frederic Lanzaco ha excusat la seva 

assistència a l’Assemblea per motius personals. 
 

5. Presentació de la memòria d’activitats de 2019 

Laura Oliveras (LO) va presentant els diferents representants de les seccions i grups: 

 

Albert Cànovas (AC), de BTT, presenta la memòria d’activitats de la secció durant el 2019. Explica tipus 

i nombre de sortides, han publicat la informació al blog del CEG i de Wikiloc del CEG. Al març de 2020 

van escollir nova Junta. Van fer una sessió de formació per reparar cadenes i les cancel·lacions 

d’activitats han estat, majoritàriament, per la meteorologia. Hi ha menys sortides fetes que en anys 

anteriors. La mitjana de participació és de 9-10 inscrits. Ha disminuït una mica. Les dones són més 

participatives. Els objectius són prioritzar el transport públic o aprofitar els cotxes i oferir sortides de 

tots els nivells. Es plantegen allargar la temporada fins a tenir un calendari anual. El seu esperit és 

excursionista i proposen sortides de dos dies i organitzar un viatge d’estiu. Pretenen fer 1 o 2 

propostes formatives per cicle (mecànica i/o conducció) i diuen que les idees seran benvingudes.  

 

Jaume Juvert (JJ), del Grup de Famílies, exposa que les sortides que han fet solen ser d’un  sol dia i 

algun cap de setmana. La valoració l’ha preparat l’Íngrid Corominas, però no pot assistir a 

l’Assemblea.  A les sortides han participat unes 15 persones (6-7 famílies). Els cal veure com podran 

anar participant-t’hi les famílies i com poden organitzar les llicències federatives de tots els membres 

de la família. 

 

Héctor Alonso (HA) diu que Esquí ha augmentat el nombre de membres (gairebé els han doblat). 

Aquest any només han fet 6 sortides per la Covid i els participants han estat uns 10 de mitjana. Els 

cursos tenen molt d’èxit (iniciació, allaus i descens). També han organitzat un taller de recerca en arva 

a la platja i dos sopars col·lectius. Han dut a terme la II edició de la iniciativa dels 8 Cims que va 

quedar interrompuda per la Covid. Tenen problemes per poder acollir tothom als cursos i gairebé hi 

ha el mateix nombre de dones que d’homes. Hi participen pocs joves, suposadament per despeses 

econòmiques. Tenint en compte que la temporada d’activitat és curta, els reptes, i més amb la Covid, 
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són mantenir la cohesió de grup i gestionar el creixement de la Secció (hi ha molts nivells diferents). 

L’activitat a les xarxes socials ha disminuït perquè hi ha hagut poques activitats.  

 

Natàlia Núñez de Prado (NN), del Gede, explica que durant el 2019 van dur a terme les obres 

d’adaptació del rocòdrom, gràcies a la col·laboració d’uns quants socis i sòcies. Han comprat material i 

han equipat vies llargues (els dimarts i dijous hi ha molta activitat). Les pel·lícules del cicle Josep M. 

Rodés aporten força guanys econòmics (venen entrepans i beguda) i molt bon ambient.  Aposten per 

fer sortides de secció encara que l’escalada sol ser en parelles. Els cursos d’Iniciació i de Via llarga es 

van haver d’anul·lar per manca d’inscrits. Tres cordades del Gede van participar en el X Rally 

d’escalada a Tarradets. La nit del 30 de setembre a l’1 d’octubre el Gede va participar en l’Acte Llum i 

Llibertat, organitzat per l’ANC i Òmnium Cultural i van escalar l’Agulla Miranda de l’Alba. El 28 de 

novembre de 2019 es va escollir la nova Junta, formada per Oriol Lecha (secretari), Joan Manuel 

Alarcón (comptador), Sergi Díez (vocal) i NN com a presidenta. Presenta el balanç econòmic i diu que 

es proposen millorar la difusió d’activitats. 

 

Jordi Ortiz (JO), del GIE, exposa que han establert dues premisses: fer cursos de formació i muntar una 

sortida mensual. Els socis més experimentats la lideren per donar confiança, comptant que després hi 

haurà relleu. Per whatsap proposen sortides. Volen aconseguir bona sensació de grup mantenint la 

seguretat. 

 

Arnau Guardiola (AG), de Muntanya, agraeix a tots i totes les coordinadores de sortides. Fan activitats 

de mitja i d’alta muntanya. Solien organitzar una sortida mensual fins a l’aturada per la Covid. Al 2020 

hi ha hagut anul·lacions. Ara cal veure què es pot fer segons els grups permesos.  

 

Gabriel Canelo (GC) de l’Agrupament Pere Rosselló, diu que són un agrupament escolta i que formen 

part dels Escoltes Catalans (els ajuden en formació i en suport econòmic) i del CEG. Presenta un logo 

on apareixen tant els Escoltes com el CEG. S’organitzen en 5 unitats intergeneracionals mixtes 

(Follets, de 1r a 3r de primària; Llops, de 4t a 6è de primària; Raiers, de 1r a 3r d’ESO; Pioners, de 15 a 

17 anys i Claners, de 17 a 18 anys, que fan un viatge autofinançat venent pastissos, roses…).  

Actualment, són 24 monitors i 97 infants. Tenen llista d’espera en els més petits, però els falten 

adolescents.  Les sortides que fan són:  Passos (canvis d’escala segons l’edat); Makros i minimakros 

(monitors-logística);  Campaments de primavera (5 dies)(anul·lats al 2020); Campaments d’estiu (12-

14 dies)(anul·lats al 2020). Miren d’anar amb tendes de campanya. 

 

Montse Freixas (MF) presenta la MM2019 en nom de Jordi Colomer que ha excusat l’absència perquè 

no és a Barcelona i per no poder-se connectar. Al 2019 en vam celebrar la 40ena edició. Es va fer 

l’exposició que s’inaugurà a Montserrat i després es va presentar al Club. S’havia de presentar a la 

Biblioteca Vila de Gràcia i a Aiguafreda, però s’ha anul·lat per la Covid. També es va fer un documental 

històric que es va projectar al dinar de voluntaris i, durant el confinament, pel web del CEG. En 
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l’aspecte comunicatiu, s’ha creat una comunitat de 6.700 persones (incloent-t’hi Facebook i 

Instagram). Exposa les col·laboracions solidàries que se n’han derivat (Fundació Caliu i Transpirenaica 

Solidària) i resultats de participació.  Tant a l’arribada a Montserrat com després al Club han arribat 

moltes mostres d’opinions satisfactòries.  

 

LO demana si hi ha algú de Senders connectat per exposar la seva memòria d’activitats, però ningú 

demana torn de paraula. 
 

6. Aprovació de comptes del 2019 

La Tresorera, Montse Olivella (MO) diu que han fet el tancament un xic tard per motius personals i pel 

que ha suposat la Covid. Explica que comptem amb la Pili Venteo, com a treballadora i no com a 

membre de la Junta i que, amb ella, ha estat possible tenir-ho al dia.  

Presenta els comptes de 2019, en una comparativa amb el pressupost que es va aprovar, que 

s’annexa a l’acta com a ANNEX 1. 

 

Passa a explicar els INGRESSOS : 

 

Pel que fa als ingressos de socis, explica que a la comptabilitat està tot junt, sense desglossar per 

quotes de soci o quotes de secció. .  A partir del 2020, es comptabilitzaran per conceptes per poder-

ho presentar millor. 

 

Pel que fa a les subvencions que consten són les que s’han rebut com a Club.  La MM ha rebut altres 

subvencions que estan imputades al tancament de la MM. 

Entitat Concepte  Import  

FEEC No competitives BTT 02018            285,00  
FEEC Manteniment senders 2018            117,45  
FEEC Subvenció llicències 2018            940,00  
FEEC territorials senders            612,00  
FEEC Manteniment senders 2019            117,46  
FEEC Extraordinàries 8 cims            400,00  

         2.471,91  

Pel que fa als ingressos de gestió, a la comptabilitat no estaven recollits els ingressos de les Seccions 

per conceptes ( quotes, activitats, cursos, etc.) i no es va voler canviar pel volum de feina que 

representava.  A partir del 2020, es comptabilitzaran per conceptes per poder-ho presentar millor. 

 

Els donatius corresponen als ingressos per samarretes i altres elements que s’han facilitat als socis i 

els altres ingressos contenen conceptes regularitzats d’altres exercicis. 

 

Pel que fa a les DESPESES: 
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Pel que fa a les Despeses de l’immobilitzat, són les dades que consten a la comptabilitat relatives a les 

reparacions a l’edifici Mulet, les reparacions al refugi de La Molina, manteniment del rocòdrom i 

assegurances. 

 

Pel que fa a les Altres Compres, hi ha les despeses d’informàtica, que han estat superiors a les 

previstes per l’actualització dels sistemes i la web. 

 

Pel que fa Atencions socials i protocol·làries, les despeses que s’han generat corresponen 

majoritàriament a la MM. 

 

Pel que fa a Altres, hi ha inclosa la quota a la FEDME. 

 

Pel que fa a les despeses d’Administració, hi ha incloses les despeses de personal, que recull 

la revisió del contracte del Josep de 20 a 40 hores, i les despeses del procediment de selecció 

d’una altra persona motivada per la defunció de l’Alicia. 

 

Pel que fa a les despeses d’activitats, la partida més important és la que correspon a la MM i 

que és la que consta a la liquidació de la MM.  

 

El resum del tancament final, abans d’impostos, és el següent: 

 

 Pressupost 2019   Tancament  2019  
% VARIACIÓ      
en relació a 
pressupost 

TOTAL INGRESSOS                260.881,20               261.917,00  0,40% 
TOTAL DESPESES                253.636,06               252.118,33  -0,60% 
Amortitzacions                    6.190,02   
DIFERÈNCIA ANY - Superàvit                    7.245,14                    3.608,65  -50,19% 

També s’informa de la situació dels saldos financers: 

El dipòsit de la Caixa va variar perquè justament el desembre va vèncer un dipòsit, però que 

s’ha renovat a l’abril de 2020. 

 

Francesc Sanahuja (FS) diu que la Matagalls-Montserrat (MM) és una partida important. 

Pregunta si la MM19 ha mantingut la línia d’anys anteriors i si la Junta actual aprova els 

comptes del 2019. 

 

MO diu que entén que els representen i els han d’assumir. El director de la MM2019, Jordi Colomer, 

ha excusat la seva absència. MO presenta els números de la MM2019, que es van fer com es va 

poder. Era un any extraordinari, amb la celebració de la 40a edició. S’annexa a l’acta com a ANNEX 2. 
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Genís Parra (GP) diu que el fons de Garantia de Dipòsit garanteix fins a 100.000€ i potser seria bo 

diversificar dipòsits. Diu que veu que les seccions són autònomes i això dona vitalitat al Club. 

 

MO diu que diversificar era la idea per no tenir tants diners junts; el president havia suggerit obrir-ne 

un a la Banca Ètica i volíem sotmetre-ho a la consideració de l’Assemblea. Vam mirar les condicions de 

diferents entitats com ara COOP 57, o Triodos Banc. 

 

Miquel Fernández (MF) agraeix l’aclariment de conceptes (quotes desglossades). Pregunta si, quant a 

assegurances, gastant menys si continuem tenint totes les cobertures al dia. Diu que els calendaris 

van sortir cars, però van quedar molt bé. Demana que quedi constància dels seus comentaris i veure 

les despeses de la MM2019. Agraeix que, en l’apartat de liquiditat, consti el dipòsit d’obres perquè 

tenim pendent la remodelació de la seu del CEG per adaptar-la a les mesures de seguretat necessàries 

i que és clar que els diners hi són. Agraeix la tasca feta per tancar l’exercici 2019 tot i el canvi de Junta 

enmig de l’any i la situació extraordinària que estem vivint.  

 

MO explica i justifica els comptes a tots els assistents amb el balanç i el compte de pèrdues i guanys, 

abans d’impostos. (s’annexa a l’acta com a ANNEX 3) 

 

Ricard Martínez (RM) diu que van gestionar globalment les assegurances i això va suposar un estalvi 

important.  

 

Fem la votació per aprovar els comptes 2019 entre els assistents i el resultat és de 37 vots de 46 

persones connectades. Es van aprovar amb un 97,3% de vots a favor. Hi ha assistents que s’han 

desconnectat. 

 

 

7. Presentació d’activitats del 2020 

JLL exposa que el nostre plantejament de fer que el Club sigui un lloc de trobada continua, però la 

situació actual ho ha condicionat i ens hem abocat a redirigir-ho (l’altell de Secretaria està restaurat i 

és útil, hem iniciat la tasca d’arxiu, hem mirat de mantenir viva en tot moment la comunicació amb els 

socis…). Estem orgullosos d’haver pogut mantenir els nostres treballadors, que considerem amics i 

companys, malgrat tot. En aquest moment tot gira entorn de la Covid i les mesures de seguretat.  

MF explica la iniciativa de la MM 2020 virtual. Diu que la Comissió va decidir mantenir el caliu de la 

comunitat MM. 

Abel Valadez (AV) diu que a les xarxes socials hi ha unes 10.000 persones seguidores. Tenim més de 

1.800 inscrits virtuals, mostra la samarreta virtual creada per a aquesta edició virtual (per a home i 
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per a dona). S’han creat jocs, concursos… A Instagram hi ha resums de tot. Hem aconseguit productes 

de patrocinadors, se sortejarà un GPS entre els inscrits. 

MF diu que el millor relat es publicarà al Mai Enrera, que hi haurà sortejos de patrocinadors i la 

imatge més votada formarà part del calendari 2021.  

8. Pressupost 2020 

 

MO explica el document sobre el pressupost 2020, que s’ha compartit. En fa un resum assenyalant 

que les seccions han refet el pressupost que havien presentat inicialment per adaptar-lo a la situació 

actual generat per la pandèmia.  

Els ingressos són molt menors perquè no hi ha MM presencial. S’han renovat equips informàtics i 

tenim assistència i manteniment. Com que és un pressupost, hem comptat la subvenció que hem 

sol·licitat a la Generalitat a la convocatòria d’activitats que tenen un impacte significatiu, per l’edició 

de la MM virtual; hem sol·licitat 58.421€. Tot i això, el resultat final previst és negatiu de 4.275,66€. 

Hi ha un increment important al concepte de despeses de personal i és perquè s’ha ampliat el 

contracte del Josep a jornada completa, s’ha contractat un altre administratiu, a mitja jornada, pel 

procés de selecció que s’havia engegat, la Laura, i s’ha contractat una comptable, a temps parcial (la 

Pili Venteo) per cobrir la manca d’un vocal comptador, i així poder fer la tasca més eficient i 

professional. 

 

RM diu que potser haguéssim pogut demanar algun ajut per a la MM d’enguany encara que no es 

pugui fer presencial i que si el contacte amb patrocinadors (que considera molt favorable) és una 

aposta per al futur hagués estat bé comentar-ho abans. Creu també que és una mica agosarat 

comptar amb més de 50.000€ de la Generalitat i que no s’hauria de contemplar. I diu que no es pot 

presentar un pressupost amb dèficit. No està permès. Els pressupostos han de quadrar i si no quadren 

perquè hi ha imprevistos dubtosos ja acudirem al fons que tenim. El Club té un coixí i és per això i no 

és culpa de ningú, però no justifica un pressupost en dèficit. El criteri ha de ser de balanç 0. Considera 

que caldria dir que la MM virtual és una aposta. Dona suport a mantenir els llocs de treball. 

 

MO comparteix la idea d’un pressupost equilibrat, però que en la situació actual és impossible i veu 

poc ètic inflar conceptes. Honestament s’ha considerat molt millor expressar-ho tal com ho hem fet.  

 

JLL diu que mirem de reflectir la realitat. Un resultat 0 implicaria una retallada d’activitats de les 

seccions. La realitat és que tenim dèficit. 

 

Miquel Fernández comparteix el posicionament de la Coordinadora. També veu que no pot ser un 

resultat negatiu i que la situació és complicada.  Diu que com que és un pressupost, es poden reflectir 

despeses menors perquè quadri el pressupost. Tècnicament no es pot aprovar un pressupost negatiu. 
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Al xat, en Joan Anton Pera diu que, pel fet de tractar-se d’una circumstància tan extraordinària, es pot 

acceptar un pressupost negatiu. 

 

MO planteja si hi ha algun impediment per aprovar aquest pressupost. 

 

Miquel Fernández diu que és un problema administratiu i tècnic perquè sabem que no es fa la MM. 

Proposa modificar-lo i aprovar-lo per assegurar-nos que no hi ha cap impediment formal. 

 

Jaume Lloses proposa reflectir la realitat, però que l’arribem a deixar a 0. Cal reduir ingressos i no veu 

viable rebre tants diners de subvenció. Si els incloem ha de ser per equilibrar el pressupost i, 

posteriorment, ja veurem que no els hem rebut. 

 

MO justifica que té sentit incloure-la per equilibrar el dèficit i perquè està convençuda que rebrem 

força diners pel pes que té la Matagalls Montserrat. 

 

JLL, a proposta de Joan Alarcón, diu que podríem reduir el Mai Enrera a un sol número i la xifra 

s’acostaria força a 0.  

 

Miquel Fernández diu que el moment important és l’aprovació dels comptes l’any vinent. Si ara es vol 

quadrar es pot adaptar.  

 

Genís Parra diu que potser podem ajustar-ho veient què hem gastat en obres. 

 

MO proposa ajustar-ho comptant una sola revista i reduint el pressupost del calendari. 

 

Hi està tothom d’acord, ho modifica i presenta el nou pressupost. 

 

Núria Puig proposa treure estalvis i evitar de perdre una revista. 

 

Genís Parra diu que ara es tracta de quadrar formalment el pressupost. 

 

MO diu que la sort és que comptem amb el coixí que tenim. Altrament seria molt diferent.  

 

Miquel Fernández ara ho veu correcte. 

 

MO diu que podem fer la votació si ningú hi té res a dir. 

 

RM diu que hi hauria d’haver opció d’Abstenció, a la votació. 
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LC retoca el formulari i hi inclou aquesta opció. 

 

Es fa la votació i el resultat és: de 40 connectats, voten 32 assistents i s’aprova el pressupost  per un 

81,3% de vots a favor 

 

MO agraeix la confiança de tothom. 

 

S’adjunta el pressupost aprovat Annex 4 

 

9.  Estat del projecte d’obres a la seu del CEG 

 

JLL explica que vam iniciar una petita millora, però  el projecte era la reforma general de la seu. Amb 

l’ajut de Francesc Daví, a qui agraeix molt l’aportació, vam poder presentar la petició de l’informe de 

viabilitat a l’Ajuntament del Districte. Hem tingut diverses reunions amb representants polítics de 

l’Ajuntament. Es va endarrerir el procés i, després del confinament, vam rebre la denegació del 

permís, sense tenir en compte cap alternativa ni cap dels arguments que s’havien plantejat a les 

reunions. 

 

Fins ara ens hem hagut de centrar en el dia a dia de la seu per atendre les mesures actuals de 

contingència. Ens hem reunit de nou amb representants del Districte per dir-los que estem del tot 

decebuts i que una entitat com la nostra mereix un altre tractament. Hi estan d’acord. Seguirem 

picant pedra i mirarem de fer-ne ressò pel barri. La idea és que la seu estigui a l’alçada que pertoca. 

 

10. Butlletí i Revista Mai Enrera 

 

JA exposa que en la presentació de la Coordinadora es va exposar la idea de la nova revista en format 

digital. En JA explica que va patir una caiguda i el president li va demanar que ho fes quan pogués. 

Quan li van treure el guix va arribar el confinament. Aquests dies ha rebut el Butlletí maquetat. S’ha 

posat en contacte amb diferents seccions i compta que així aniria rebent material per preparar la 

Revista. Exposa la predisposició a fer els canvis que calgui des dels suggeriments que rebi. Encara que 

es poguessin assumir les despeses de fer-ho en paper, hi ha molts socis que ho poden rebre per mail. 

Qui no en tingui ho rebrà en paper i també s’imprimirà per a qui ho demani. Comptem d’imprimir-ne 

100 exemplars (per a l’arxiu i els socis que ho demanin) i tenim previstos dos números que suposen 

600€ cada un. La idea seria publicar-ne quatre números anuals. 

 

Genís Parra demana quin estalvi suposen les publicacions digitals. 

 

JA diu que publicat en paper cada número suposen 1.200€. Resulta ser el doble de despesa. 
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Genís Parra diu que és més sostenible. Ho aplaudeix. 

 

JA diu que la sostenibilitat també és un argument i que ell ja ho havia plantejat temps enrere. 

 

11. Proposta de modificació de quotes 

 

IT exposa la proposta de modificació de quotes següents:  

- Quotes socis virtuals : 20€ (vigència fins al 31 de desembre) (proposa la Junta i aprova 

l’Assemblea)(Art. 6.1 del RRI) 

- Quotes socis honoraris (per edat i anys al Club, amb la petició per part de 10 socis del Club). La 

Junta proposa, l’Assemblea aprova i cal inscriure-ho al Registre d’Entitats Esportives de la 

Generalitat (Art. 8 Estatuts CEG) 

- Quotes de jubilats-familiars (Art. 6.1.2 del RRI): 84€ 

- Quotes trimestrals a extingir (Art. 6.7 del RRI). Avís previ per carta i justificació dels socis, si escau. 

 

Eli Cornadó demana si tenim calculat l’impacte del que suposarà reduir les quotes de socis virtuals i 

jubilats. 

 

MO diu que no tenim aproximació tancada. 

 

JLL diu que és una aposta per ser més competitius vers altres clubs (Madteam cobra 18€). 

 

IT proposa fer la votació, si ningú hi té res més a dir. Ara amb l’opció d’abstenció. 

 

Genís Parra demana de votar de nou el pressupost, amb l’opció d’abstenció, però no ho repetim 

perquè moltes persones s’han desconnectat. S’ha fet molt tard. 

 

La votació de les quotes dona el resultat de 26 respostes de 26 assistents, de les quals 20 a favor i 6 

abstencions. 

 

12. Col·laboració amb entitats externes: Lluïsos de Gràcia 

 

JLL exposa el contacte fet amb els Lluïsos de Gràcia per tal d’oferir-los l’opció que els seus socis que 

vulguin fer muntanya es puguin federar al CEG. L’interès és acordar col·laboracions, però per la Covid 

han quedat les converses aturades. Ho considerem una oportunitat per col·laborar amb entitats de 

Gràcia. 

13. Centenari CEG 
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JLL exposa que la nostra idea és enaltir la nostra història centenària i els demana col·laboració, per 

part de les seccions i a cadascú en particular. 

 

IT exposa el missatge que ha rebut de Josep Roca en què diu que “des del gener de 2015 té una 

proposta de 8 punts per al Centenari. Publicat aquell mes i any al Butlletí. Insisteix que és una 

proposta oberta a sotmetre’s a consideració”. Demana que es mencioni el seu esbós per al 2022. No 

pas per decidir res, però sí per deixar-ne constància (constructiva). 

 

14. Precs i preguntes 

 

Miquel Fernández demana si  sabem quantes targetes de la FEEC són habilitades. 

 

JLL diu que creu que ronden les 180 però , en tot cas, han estat unes quantes. Li responem que ho 

mirarem exactament i li ho direm 

 

Miquel Fernández diu que tan sols volia saber si havia valgut la pena la tasca feta per aconseguir 

recuperar l’opció, i agraeix la tasca a la Junta actual, les precedents, la Comissió de la Matagalls 

Montserrat de tots els anys i a tots els qui col·laboren i ho han fet, perquè això ens ha aportat la 

situació que ens permet avui afrontar més còmodament aquest any difícil. Hi afegeix un Mai Enrere! 

 

JLL agraeix l’assistència i participació a tothom, tot i que s’hagi allargat tant la trobada. 

 

En Josep Roca hi afegeix un Sempre Endavant! 

 

S’aixeca la sessió a les  23,35 hores. 

 

 

 

 

Jose Francisco Lloret Moreno    Imma Tejero Cullell 

President del CEG      Secretària del CEG 
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ANNEX 1 : COMPARATIVA COMPTES 2019 PRESSUPOST TANCAMENT 
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LIQUIDACIÓ MM 

ANNEX 3 

BALANÇOS 

ANNEX 4 
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