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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL VIRTUAL ORDINÀRIA DEL CEG 

 

Data: dimecres, 28 d’abril de 2021 

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 (09.09.2020) 

3. Presentació de la memòria d’activitats de 2020 

- Informe del president 

. Assegurança del rocòdrom  

. Informació de les baixes, baixes temporals i ajuts per     Covid19. 

.  Informació sobre regularització de base de dades de socis 

- Informes de les seccions 

4. Aprovació de comptes del 2020 

5. Presentació d’activitats del 2021 

6. Pressupost 2021 

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

8. Comissió del Centenari 

9. Directa Tibidabo 

10. Col·laboració amb entitats externes 

- Conveni amb Lluïsos de Gràcia 

11. Centenari del CEG 

12. Torn obert de paraules. 

 

 

 

Assistents:  

De 762 socis de ple dret n’hi assisteixen 51 

Inici: A les 19,40 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. Es presenta com a moderadora de la 

reunió. 
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- Agraeix l’assistència a tothom i demana si algú veu algun inconvenient a l’enregistrament de 

la reunió. Ningú hi diu res en contra.  

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

 

- Jose Lloret (JLL) fa l’obertura de l’Assemblea i agraeix les paraules de LO i la participació de 

tothom. Ho considera un moment de trobada per compartir neguits, projectes i per preparar 

el Centenari del Club. 

2.  Aprovació i lectura, si escau, de l’Acta de la darrera Assemblea (09.09.2020) 

- JLL recorda als assistents que, amb la convocatòria, han rebut l’acta de l’Assemblea virtual 

de 2020. Diu que hi ha l’opció de fer una votació o , si ningú té cap esmena a fer-hi, la podem 

donar per aprovada. 

- Al xat, els consocis envien l’aprovació. 

- Del recompte de votacions donem l’acta per aprovada, per unanimitat. 

 

3.  Presentació de la memòria d’activitats de 2020 

- Informe del president 

- Comenta que ha estat i és un any difícil per les circumstàncies de la pandèmia. Al Club ha 

afectat en el desenvolupament d’activitats a la natura. Ha faltat regularitat. No hi estem 

acostumats. La intenció de la Coordinadora i dels col·laboradors és empènyer un club gairebé 

centenari i referent a Barcelona i més enllà. 

- Hem volgut aprofitar aquest moment per moure el Club endavant. Ha estat poc visible, això. 

També ho exposaran les seccions. Internament, hem mirat de fer de la gestió interna una 

eina de progrés i dinamitzar la gestió. Vam començar endreçant la Secretaria i l’arxiu de 

l’altell,  però ho vam haver d’aturar.  

 

                   - Assegurança del rocòdrom  

-  JLL explica que hem vist com molts joves han estat reacis a fer-se la targeta federativa i 

més ara, per la pandèmia. Ens vam plantejar oferir una opció a aquests joves perquè puguin 

estar assegurats per venir al rocòdrom, al marge del que ofereix la FEEC. 

- IT explica com ens vam posar en contacte amb la Gestoria Santasusana, que ens porta les 

altres assegurances i que ja ho feien  amb la Junta anterior, per demanar-los una assegurança 

específica. Ens han ofert una opció de tiquet d’ús diari que surt a 0,48€, d’acord amb el 

nombre d’usuaris anuals del rocòdrom. Amb tot, pensem que seria bo disposar d’una opció 

de tarifa anual, ja que, si no, ens suposa agafar un paquet de tiquets anuals i, si no s’utilitzen, 

es perden.  Estem, doncs, pendents de rebre aquesta altra proposta.  

-  Informació de les baixes, baixes temporals i ajuts per Covid19 

- JLL introdueix el punt comentant que la situació de la pandèmia ha ocasionat una sèrie de 

peticions d’ajuda per situacions difícils d’alguns socis. Les hem atès totes i hem trobat 

diferents solucions segons els casos. L’objectiu ha estat mantenir el vincle amb el Club. 
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Un percentatge de socis s’ha donat de baixa directament perquè no podien sortir a la natura 

o bé perquè han marxat a viure fora de Barcelona (el padró de Barcelona també reflecteix 

aquests moviments).   

- IT exposa el resum d’altes i baixes de socis del 2020 i de contractacions de targetes 

federatives. Tots els assistents disposaven d’aquesta informació prèviament, enviada amb la 

convocatòria de l’Assemblea.  

.  Informació sobre regularització de base de dades de socis 

 

- JLL comenta que hem endreçat la base de dades i hem vetllat la reducció del dèficit. En 

suspendre la Mm presencial va sorgir la Mm virtual, però, pressupostàriament, ha estat un 

sotrac. 

- Informes de les seccions 

- Albert Cànovas (AC), de BTT, ens presenta un ppt on exposa el primer calendari previst des 

del mes de juliol. Des de juliol fins a l’octubre van fer 3 sortides. Del 18 al 20 de setembre  

van fer un Curs de Mecànica de bicicletes a la Conca d’Òdena.  

- Online, van fer un monogràfic sobre edició de tracks, obert a tots els socis. En van fer dues 

edicions i fou molt ben acollit.  

- La majoria d’activitats van ser cancel·lades. 

- Ha baixat el nombre de participants i hi ha força paritat en la participació. 

- Els objectius del 2021 són: adaptar-se a les mesures Covid, dinamitzar el grup de whatsapp 

per quedar per fer sortides i oferir formació. 

- Han muntat un cicle de xerrades sobre viatges que ha estat molt participatiu i que es 

plantegen de repetir. 

- Han muntat un curs de mecànica per a després de l’estiu. Tenen previst fer-lo als Lluïsos, en 

el marc del Conveni signat recentment. 

- Tenen un calendari provisional de sortides d’un dia i de dos i per a diferents nivells. 

- No han fet obsequis als coordinadors de sortides, com a mesura de contenció de despeses. 

- Natàlia Núñez de Prado (NN), del GEDE, comparteix la pantalla amb el seu ppt. Explica que 

al rocòdrom ha augmentat molt l’activitat. Dimarts i dijous hi ha entrenaments col·lectius. 

Després del primer confinament han adaptat l’espai a les mesures convenients. Han comprat 

material, s’han suspès els entrenaments col·lectius, cal demanar cita prèvia d’acord amb les 

franges horàries. 

- Al principi de 2020 es van equipar vies llargues a la paret alta, han comprat material per 

poder  posar-lo en quarantena després de cada ús i, diàriament, hi ha un servei de neteja i 

desinfecció. 

- Han fet dues sortides i la resta les han hagut d’anul·lar.  

- Quant a cursos, al juliol van poder fer-ne un d’Iniciació i un d’Autorescat. El d’Iniciació de la 

tardor el van haver d’anul·lar. 

- Van poder programar dues pel·lícules del Cicle Josep M. Rodés els primers mesos de l’any. 

- Valora molt positivament l’augment de socis interessats per al rocòdrom. 

- Per ara no programen gaire. Van improvitzant, segons les mesures adients per a la Covid. 

- Han previst un calendari per al 2021 que preveu 6 cursos. No han programat reemprendre 

el Cicle de pel·lícules perquè la sala no permet l’aforament idoni, però pensen en l’opció de 

fer cinema a la fresca cap a l’estiu. 

- Han actualitzat la web del CEG, pel que fa a l’apartat del GEDE. 
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- Arnau Guardiola (AG), de Muntanya, presenta, també, la memòria a la pantalla. Actualment 

hi ha 411 socis a la Secció. Són dades un xic diferents del recompte general que hem 

presentat perquè han tingut en compte les dades de la darrera Assemblea de la Secció. La 

Covid ha fet que hi hagin més baixes de les previstes. Han pogut fer 7 activitats i hi han 

participat 60 persones. 

- Agraeix la tasca dels coordinadors de sortides, tant les que s’han fet com les que s’han 

anul·lat. 

- Quant a formació, juntament amb CEGEsquí, han organitzat un curs de detecció d’allaus amb 

ACNA. Han fet un monogràfic de construcció d’iglús i el Curs d’iniciació a l’alpinisme. Les 

sortides que han pogut fer han estat a Montserrat, al Montardo i una raquetada. També han 

fet sortides per Collserola per reemprendre l’activitat, a càrrec de Javier Rodríguez a qui 

agraeix la tasca. 

- Amb les noves mesures, sembla que podrem reemprendre les sortides i demana que si algú 

s’anima que aporti noves propostes. 

- Íngrid Corominas (IC) de Famílies, explica que al juny de 2018 es van reunir persones que 

feien muntanya amb fills. Aquell setembre van començar a fer una sortida mensual plegats. 

Fins ara, les d’un dia han tingut més èxit que les de dos. Tenen un grup de whatsapp per 

quedar. 

- Diu que caldria millorar la gestió de les llicències temporals perquè la gent prova i no es fan 

l’anual. 

- A la tardor pensem reemprendre les activitats presencials. 

- Quant a pressupost 2021, no tenen cap previsió feta perquè no generen despeses. 

- A la proposta de 2020 van incloure un bateig d’escalada i d’espeleologia per fer Club i 

compten que podrien fer el mateix amb Btt, en un futur. 

- Jordi Ortiz (JO) del GIE també mostra un ppt. Van fer una sortida a Begur i, al mes de febrer, 

el Carnestoltes. Han fet diferents monogràfics durant el confinament. Agraeix la tasca feta 

als col·laboradors en aquests monogràfics pel vincle amb la Secció d’Espeleologia i de 

descens de barrancs. Està content del nivell tècnic de la Secció, com a valoració personal. 

- Durant el 2020, han organitzat sortides de grups reduïts i d’acord amb les limitacions 

territorials. Tenien un programa més ampli. 

- Quant a cursos, van poder fer el d’Espeleologia de nivell 1 i 2 i va faltar el de Barrancs. És la 

seva via d’obtenció d’ingressos. 

- Tenen projectes d’exploracions. Un a Lleida, a la Grallera de Castellet, i l’altre a la Riba a 

Tarragona. La Federació els ofereix subvencions. Han participat en diferents zones 

d’exploracions. 

- Van poder fer dues projeccions de pel·lícules. Les organitza el grup d’Espeleodijous. 

- Confia recuperar activitats i l’estat físic i anímic adient dins de la Secció. 

- També han tingut més baixes del que és habitual. 

- Felip Cabrera (FC), de la Comissió Gestora de Senders, agraeix l’assistència a tots els 

participants, es presenta i manifesta admiració pel rigor i qualitat de les presentacions que 

han fet les seccions de les seves activitats. Diu que l’any vinent ells també miraran de fer-ho 

ben lluït perquè treballarà en el coneixement de les eines informàtiques. 

- A continuación, explica que un grup de sis persones han decidit tirar endavant  una Comissió 

Gestora. Fins ara, s’han dedicat a buscar gent per crear la Junta, han fet contactes amb la 

Junta sortint i amb la Coordinadora. Han presentat la proposta d’obrir candidatures per 

escollir Junta de la Secció. 
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- No presenten activitats fetes. Diu que la Junta anterior van fer tres sortides i la resta es va 

anul·lar per la pandèmia. 

- Han pensat reemprendre les activitats a partir del mes de juny. Serien rutes circulars per 

poder-hi arribar amb cotxes particulars: 

o Entre setembre i novembre farien les tres etapes del GR97. 

o Al desembre recuperarien la sortida de tres dies a Sagunt, que formava part del 

projecte de la Junta anterior. 

- El grup de Matinals, que feien sortides per Collserola pel seu compte, es van voler integrar a 

la Secció amb alguns estira-i-arronsa. Han continuat sortint per Collserola, els dimecres i 

dijous per mantenir grups reduïts. 

- Estan mirant d’integrar-ho a Senders. En Toni Mas en seria el vocal i enllaç entre Senders i el 

Club. La idea és consolidar-ho. 

- Tenen un pressupost que correspon als ingressos i despeses de les sortides. 

- Héctor Alonso (HA) d’Esquí ens presenta la memòria de la Secció. Han tingut baixes de socis 

i les sortides han estat restringides. Han fet alguna sortida de cicle i no saben si encara en 

podran fer alguna més, dins de la temporada. Van preparar cursos, però no n’han fet cap 

perquè el confinament els ha agafat en plena temporada. 

- Van decidir tornar a organitzar el Cicle dels 8 cims, ja que és més fàcil fer activitat per lliure 

que no pas col·lectiva, comptant amb les mesures de no barrejar bombolles. 

- Han generat una aplicació per al mòbil. 

- Hi ha un augment d’interès pels cursos i en les activitats hi ha paritat homes-dones.  

- Hi ha pocs socis a la Secció de menys de 30 anys i els costa mantenir dinàmiques de grup. 

- JLL demana si algú de l’Agrupament i de Cantaires volen fer alguna aportació. 

- De l’Agrupament no hi ha cap representant. 

- Joaquim Forgas (JF) de Cantaires diu que el problema que tenen és assajar. N’han parlat i 

després de l’estiu miraran de reemprendre-ho. Han de parlar-ne amb Víctor Barbé i ens diran 

què acorden. 

- Montse Freixas (MF), representant la Comissió Matagalls-Montserrat, explica que van 

acordar tirar endavant la Mm virtual a partir de la iniciativa dels més joves de la Comissió. 

Van arribar a ser 1.800 inscrits i tenien diferents reptes (concurs de fotos, de relats) i van 

crear una samarreta virtual que rebíem quan fèiem la inscripció.  

- El relat guanyador  el publicarem a la propera Revista Mai Enrera. Els qui han participat a 

totes les iniciatives tenen la inscripció gratuïta a la propera Mm presencial.  

- L’empresa Merrell va oferir-nos productes que es van sortejar. 

- A les XXSS hi havia força satisfacció. 

- Per al 2021 depenem de com queda el toc de queda i veurem què fan altres curses com l’Olla 

de Núria o la Mitja marató de Granollers, que ens precedeixen en el calendari. 

- Tot i que el format haurà de ser diferent per adaptar-nos a les mesures de la pandèmia, la 

idea és fer-la, aquest any. 

 

4. Aprovació de comptes del 2020 

- Havíem enviat un document amb el detall del tancament  dels comptes del 2020 a tots els 

socis, perquè disposessin d’aquesta informació els dies previs a l‘Assemblea. 
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- MO comparteix a la pantalla la memòria de la Mm per justificar la subvenció que hem rebut 

per activitats amb impacte per la pandèmia. La penja al Teams i proposa de fer-ho també al 

web per poder-ho consultar. 

- MO explica que, en general,  els ingressos han disminuït per nombrosos retorns de quotes. 

Això ha generat una revisió de la base de dades des de Secretaria. 

- Hem rebut subvencions de la FEEC (1.582€), de la FCE (869€ en espècie) i de la Generalitat 

(34.800€), amb motiu de la pandèmia. 

- El dèficit és de 21.880€. 

- MO demana si algú té cap dubte sobre aquests comptes. 

- HA diu que no veu reflectida la subvenció dels 8 Cims de la FEEC. Pregunta si l’han pagat al 

2021. Diu que la van aprovar i no la veu als ingressos. 

- MO diu que la van imputar al 2019 perquè està concedida llavors. 

- MF diu que el que van concedir és una subvenció extraordinària que només es concedeix 

una vegada. 

- Eli Cornadó (EC) diu que no ha pogut trobar la informació dels comptes, prèvia a la reunió. 

- MO diu que està com a informació annexa al mateix Teams. 

- JLL diu que, fins aquest mateix dilluns, hem estat mirant de tancar pressupost perquè ens 

mancava informació. Per això no hi ha sigut abans. 

- MO diu que vam enviar la proposta de comptes a l’assessor fiscal perquè ens donés el 

vistiplau i n’hem rebut el retorn aquest dilluns. 

- Genís Parra (GP) diu que per accedir al que es comparteix pel Teams cal contrasenya i no en 

tenen tots els socis. Tan sols qui té mail corporatiu. 

- MO demana disculpes i diu que no coneixíem prou aquesta eina. 

- Els assistents li agraeixen la claredat en les dades i en l’exposició. 

- MO comparteix un enllaç per fer les votacions per aprovar els comptes. 

- El resulta tés: 

o 27 assistents els aproven 

o 2 assistents voten en blanc 

o 1 assistent no els aprova 

 

5. Presentació d’activitats del 2021 

- MF diu que sembla que podem començar a pensar que reemprendrem activitats. Des 

de la Coordinadora, estem mirant de fer possible l’edició 0 de la Directa Tibidabo. 

- Deu dies enrere, l’Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi va donar resposta negativa al 

permís i demanarem si la podríem endarrerir al mes de juny. Seria adreçada als socis i 

algun amic. 

- Voldríem, també, organitzar la Mm, encara que sigui en un format més reduït. Amb tot, 

ens cal que aixequin el toc de queda. 

6. Pressupost 2021 
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- MO presenta els ingressos segons la informació de la base de dades. Hem comptabilitzat com a 

despesa les subvencions a socis que han mostrat dificultats per pagar la quota. 

- Fins ara, aquest any hem tingut 30 altes i comptem que n’arribaran més. 

- Ens han concedit un a subvenció del Departament de Cultura (5.000€) com a conservadors de 

patrimoni etnològic. 

- Hem demanat un ajut a la Secretaria General de l’Esport pel tancament dels darrers mesos i 

calculem que ens poden oferir uns 6.000€. 

- Comptem, també, amb ingressos per la Mm2021, la Directa Tibidabo i alguns cursos de les 

seccions.  

- Hem rescindit el contracte amb l’empresa de neteja. Era una despesa molt alta i ara no hi ha tanta 

activitat al Club. El Cristian Parra és qui se n’ocupa, fent unes hores més mensuals, però, amb tot, 

l’estalvi és considerable. L’any vinent ho tornarem a valorar. 

- MO presenta u pressupost per al 2021 equilibrat a 0. 

- Raquel Navarro(RN) demana si la Mm no es pogués fer, quin tancament tindríem? La Mm 

compensa moltes altres despeses. 

- MO li diu que no ho sap.   

- MF diu que, veient les circumstàncies, van calcular un mínim de participants (1.600) perquè el 

balanç  fos 0.  

- Francesc Padrós (FP) diu que hi ha despeses que són fixes (local, personal, etc.). Si anés bé, hi 

podria haver beneficis perquè els comptes que han fet tenen marge. Si no es pot fer, hi haurà uns 

10.000€ de despesa. 

- MO diu que aquest any, el dèficit total, ha estat d’uns 20.000€. 

- FP diu que, per decidir què fem amb la Mm, cal esperar. Pujar el preu de les inscripcions no seria 

una solució.  

- Miquel Fernández (MFe) diu que els comptes no queden a 0 com el pressupost. Si es fa hi haurà 

beneficis i si no dèficit. Amb el pressupost podem tenir una orientació. 

- MF diu que l’any 2020 vam muntar una plataforma nova que ara aprofitarem. 

- Per fer la votació del pressupost, LO envia l’enllaç pel xat. El resultat és el següent: 

  . Participants: 31 

  . L’aproven 28 assistents. 
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   . Voten en blanc 3 assistents 

 - Imma Tejero (IT) anuncia el resultat. 

- IC demana si es pot aturar la reunió i reemprendre-la un altre dia perquè queden força punts de 

l’ordre del dia i s’ha fet tard. 

- Tots veiem que s’ha allargat molt i que en prenem nota per a futures convocatòries. JLL diu que 

es fa càrrec de les circumstàncies i que els entrebancs tecnològics de la virtualitat l’han anat 

endarrerint. Quant al Centenari, podem parlar-ne en una Assemblea Extraordinària. 

9. Directa Tibidabo 

- JLL explica que hi ha entrebancs perquè ens aprovin el recorregut que hem presentat. 

Aprofitarem la reunió prevista amb el Parc de Collserola per parlar del Centenari i a veure si 

arribem a un bon acord. 

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

- JLL fa un resum de l’estat dels tràmits de la Reforma del CEG. Agraeix la col·laboració de Cesc Daví 

pel projecte i treball i explica que estem en període de presentació de projectes (fins al 30 d’abril), 

dins del Concurs convocat el 15 de març. Hem rebut 7 propostes. Agraeix, també,  la col·laboració 

a Imanol Montero pel treball fet per preparar-ne les bases. Un cop tancat el termini de presentació 

de projectes, caldrà fer-ne una valoració tècnica, exposarem els treballs al Club i la Comissió en farà 

un estudi. Ho farem públic i és previsible que convoquem una Assemblea Extraordinària per parlar-

ne plegats. 

- Per poder tirar endavant un projecte, ens cal la llicència d’obres.  Ja ens n’han denegat una i, abans 

de presentar papers de nou a l’Ajuntament, farem contactes polítics. 

- JLL ofereix a Cesc Daví si vol fer alguna aportació. Cesc Daví agraeix la citació i diu que cal veure 

quina és la resposta del Districte. 

- MO diu que ja teníem intenció de convocar una Assemblea Extraordinària pel Centenari. Cal 

aprovar-ne el pressupost. Proposa de convocar-la entre maig i juny per poder parlar de tot i diu 

que, potser, reunir-nos un dissabte seria més idoni per si s’allarguen les aportacions. 

- Francesc Sanahuja (FS) diu que caldria que fos aviat perquè cal reunir-nos amb les institucions. El 

2022 ha de ser un any ple d’activitats i convida a participar-hi tothom. 

- MF està d’acord a ajornar aquest punt de l’ordre del dia. A la Comissió del Centenari hi ha 28 

persones. Hi ha 3 àrees diferenciades (relacions institucionals i comunicació interna, activitats i 

comptabilitat) i se n’ocupen Francesc Sanahuja, Jordi Colomer,  Neus Vives (només d’activitats) i Eli 

Cornadó (comptabilitat). 

- JLL diu que, si no hi ha més torns de paraula demanats, donaríem la reunió per acabada.  
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- Agraeix la paciència, demana disculpes pels retards i demana que poguem sortir, ben aviat, a fer 

activitat a la muntanya. 

- Acabem amb un col·lectiu Mai Enrera!!! 

 

S’aixeca la sessió a les  22,55 hores. 

 

 

 

 

Jose Francisco Lloret Moreno    Imma Tejero Cullell 

President del CEG      Secretària del CEG 

 

 

 

 

 

 


