Acta de l'assemblea de socis de la Secció de Senders corresponent a l'any 2021
Lloc: Sala d'Actes del Club Excursionista de Gracia (reunió presencial)
Dia: 31 de Març de 2.022
Hora: 18:45 1ª convocatòria 19:00 2ª convocatòria
Assistents: Junta de la Secció (6) i 9 socis
Ordre del Dia:
1) Presentació
2) Resum activitats Grup Senders i Grup Matinals
3) Estat de comptes i aprovació si s'escau
4) Presentació del pressupost 2022
5) Calendari properes sortides
6) Inscripcions
7) Informació conveni amb els Lluïsos de Gràcia
8) Precs I preguntes
Punt 1: Felip Cabrera comenta el proses de formació de la Junta Gestora de la secció i que finalment esdevenir com a Junta el Maig del 2021. Presentació
dels membres i càrrecs corresponents. President: Felip Cabrera, Tresorera: Pilar Venteo, Secretari‐Comptador: Josep Pérez, Vocals de Sortides: Toni Mas i
Miquel Fabro, Enllaç amb Grup de Matinals: Toni Mas, Comunicació i Material: Toni Moreno. Els objectius i metodologia de treball seran molt similars al
desenvolupat per la junta anterior, a la que se li agraeix el treball realitzat els anys anteriors. Comentaris sobre les sortides de matinals i les sortides del grup
complint les mesures imposades per la COVID tant en els protocols de seguretat com al nombre d'assistents i llocs on fer les sortides. Actualment es treballa
amb Autocars Durà perquè tenen protocols de mesures de seguretat COVID ben implementades. Material que disposa la Secció en l'actualitat: 6 walkies (2
estan en revisió valorant si val la pena la reparació), 1 ordinador, 1 impressora, 1 GPS pendent de reparació. Josep Palomar pregunta si el càrrec de Tresorera
es compatible amb la funció realitzada al Club com a contadora. Felip Cabrera respon que es totalment compatible desprès de haver fet la consulta tant al
Estatuts com al Reglament del Club.
Punt 2: Toni Mas explica les activitats realitzades al Grup de Matinals i a les sortides de la Secció. Explica les dificultats generades per la COVID, la 1ª sortida a
la Vall d'Olzinelles per copsar l'ambient I les ganes de la gent I el molt bon resultat assolit, el que va fer que retrobéssim la il∙lusió per tornar a compartir les
sortides. Desprès comença el GR‐97 per anar agafant el ritme I realitzant 3 sortides des de Sant Celoni a Caldes de Montbui seguint l'esmentat GR‐97 amb
bastant d'èxit. Es va fer també 1 sortida de 2 dies a Castelló d'Empúries a la que no va assistir molta gent. Es comenta la participació dels socis trobant que hi
van haver‐hi moltes baixes de darrera hora, paro malgrat això la assistència va ser bastat acceptable. A Grup de Matinals l'assistència ha estat millor fins I tot
en plena pandèmia ja que la gent ja feia trobades seguint els protocols establerts per la COVID I la Federació. Les activitats es feien però seguint un protocol

d'inscripcions, sistema que es segueix en l'actualitat per ser traçable I fàcil de gestionar. A proposta de J.A. Molinos es repeteix la sortida del dimecres, el
següent dia (dijous), el que representa un important augment d'assistència. Hi ha hagut gent que s ha fet soci/a del Club per assistir a Matinals. En
l'actualitat s'ha ampliat la zona de excursions que abans era bàsicament Collserola I rodalies, fins altres zones reduint quilometratge I allargant el horari de
les sortides.
Punt 3 I 4: Josep Pérez presenta els comptes de la Secció i els saldos a Bancs i caixa. (Podeu trobar el document adient al final de l'Acta). Bàsicament el
comentari es que els ingressos i despeses de les sortides donen un resultat pràcticament a 0, i la resta de despesa es deguda a activitats que no generen cap
ingrés. És important veure l'efecte que tenen les subvencions demanades i atorgades com a ingrés, ja que aquest efecte fa que el resultat de l'any sigui
positiu, encara que per molt poc. En el que fa referència al pressupost es fa un comparatiu entre el pressupostat i el realitzat, havent‐hi força diferencia,
degut a la restricció en sortides i activitats generada per la COVID. Pel que fa referència al pressupost del 2022, està plantejat tenint en compte la realització
de totes les sortides habituals mensuals i les previstes de 2 dies trimestrals, mantenint la despesa en activitats sense ingressos i tenint en compte l` import
de subvencions demanades per el 2022.
Punt 5: Miquel Fabró amplia els comentaris de les sortides fetes el 2021 i explica que la Junta de la Secció va decidir col∙laborar en els actes del centenari del
CEG, fent la MM per etapes seguint el recorregut original de la marxa ja que en la actualitat no es possible seguir‐la degut a restriccions de Parcs Naturals I
propietats privades. Sortides realitzades fins a data d'avui: 27‐2 Pont de Ferreries – Sant Llorenç Savall, 5‐6/3 Sortida trimestral dos dies a Horta Sant Joan,
Penyaroja de Tastavins, Roques del Masmut, Muntanya de Santa Bàrbara I visita al convent de Sant Salvador, 21‐3 Sant Llorenç Savall‐ La Barata (degut a que
l'activitat planejada es va reduir per causes meteorològiques..
Previstes: 22‐4 La Barata‐ El Serrat ‐Monistrol (etapa curta fins al Serrat), 15‐5: Pujada al Matagalls. Pendent de confirmació de la data per coincidir amb la
pujada al Tibidabo. Si hi hagués la coincidència, s'ajornaria fins el 22/5, 4/5/6‐6 Sortida trimestral a Sagunt, aprofitant una bestreta feta per reserva de hotel
abans de la COVID, seguint les activitats previstes per l'anterior Junta. Està inclosa l'entrada a la visita del castell de Sagunt. Activitat ja anunciada a la web.
Preu aproximat 160 € . Per tal de assegurar la viabilitat de la sortida es demana un pagament de reserva de 80 € a efectuar fins el 2/5 i es farà un correu
dient que s'obre la inscripció I al efectuar‐la s haurà de fer la resta del pagament. 19‐6 Coll Formic‐ Aiguafreda, 2‐10: Pujada a Montserrat junt amb mes socis
del Club per coincidir alb l'acte del centenari organitzat pel Club. 22/23‐10: Sortida trimestral a Gósol. Volta 360º al Pedraforca i el segon dia esta per
determinar. 20‐11 Aiguafreda‐ Pont de Ferreries, 18‐12: Etapa del GR 151 Camí de l'Abat Oliba I dinar de Nadal. Comentaris sobre els actes de la Flama. Neus
Baixeries pregunta si es farà el sopar d'estiu. Contesta: Esta pressupostat. Montserrat Freixas comenta si se'n sap quelcom del acte de la Flama Pirenaica.
Toni Mas explica l'activitat I comenta que es necessari per part del Club de donar‐ho a conèixer als Socis. Miquel Fabró contesta també que es parlarà dins
de la Junta de quin serà l'enfocament I quina acció es pot realitzar per part de Senders.
Punt 6: Toni Moreno explica el nou protocol per les inscripcions. Està disponible un PDF en cada fitxa de la sortida que es publica a la web en el que s'explica
la metodologia. No es necessari envia correu adjuntant comprovant del pagament. Es necessari posar obligatòriament les dades que es demanen de
manera correcte, sense dades falses o manipulades. Explica el sistema de devolucions en el que si s'avisa de la impossibilitat de assistència es guardarà
l'import pagat fins a la propera sortida però no per les restants. En l'actualitat s'està intentat per part del Club fer un protocol similar per a totes les seccions
per gestionar el tema devolucions.

Punt 7: Felip Cabrera explica el conveni CEG – Lluïsos de Gracia. L' interès dels Lluïsos es obtenir la tarja de federat I l'assistència a les activitats del Club
sobretot de Senders com a socis i per part del Club, es disposar de les instal∙lacions i serveis dels Lluïsos. Neus Baxeries demana com es el funcionament
d'aquest conveni. Montse Freixas clarifica el funcionament per ser membre de la Directiva del CEG. La Junta de Senders comenta que en tot cas és el Club el
que ha de donar aquesta informació als socis.
Punt 8, Precs i preguntes: Josep Palomar demana que en les sortides es deixin els pals fora del autocar, que es posin gomes als pals a fi d'evitar prejudicis al
medi ambient i explicació del funcionament del “sorteig tongo”. També demana aclariments sobre la sortida al Masmut on al seu parer es va donar alguna
situació que podia comportar perill per als socis i on no s'havia de haver fet una grimpada. Felip Cabrera contesta que la Junta es conscient d'aquest fet i que
ja ho ha estat comentant internament per tal d'evitar situacions de responsabilitat per part de la Junta mitjançant l'establiment de uns nivells de dificultat
comunicats al assistents a la sortida dins de la fitxa. Neus Baxeries comenta que al full d'inscripció ja hi ha una declaració individual de responsabilitat i que
esta d'acord amb la proposta de la informació del nivell de dificultat. Neus Baxeries pregunta per la sortida de tres dies de Juny. Toni Mas contesta el perquè
del pagament de la reserva. Pilar Venteo comenta el sistema de places d'autocar i habitacions i les dificultats per poder organitzar‐ho convenientment si no
hi ha un compromís en ferm d'assistència per part dels socis. Toni Mas comenta l'índex IDP que qualifica el nivell de les sortides. Toni Gascon comenta el seu
parer sobre l'assumpte dels pals sobretot en parcs naturals, de la responsabilitat de la Junta en les sortides i de la responsabilitat personal, comentant que
es millor pecar de prudent que el no fer‐ho. Felip Cabrera i Josep Pérez responen sobre la responsabilitat de cadascú i de la organització i que es treballarà
per limitar el risc al màxim. Edu Aguirre pregunta qui es el que envia la inscripció perquè es demanen cada cop les mateixes dades. Se li respon que la
inscripció es enviada des de el Club. Toni Moreno clarifica que ja se li ha fet aquesta observació al Club però que el software que es utilitzat per publicar les
inscripcions no permet que s'eviti la demanda d'informació ja facilitada amb anterioritat. Josep Palomar, Neus Baxeríes I Toni Gascon agraeixen a la Junta la
bona feina feta fins ara, i que es veu reflectida en l'augment de les assistències a les sortides.
Sense mes punts que tractar es donen per aprovats els punts presentats per la Junta i es clou la reunió a les 20:45 hores.

