
       

 

 

 

 

 

 

 

ACTA ASSEMBLEA DE SOCIS 2020 
 
  

Dia:   Dilluns, 16 de novembre de 2020 
Hora:   20:30 h 
Lloc:   En línia a través de la plataforma Zoom 
 
 

Acta del dia 
 

Assistents: 
Socis: 9 
Junta: Josep M. Chalé, Eduard Cirera, Manel Nogales, Santi Calvís, Oriol Nogueras. 
Eduard Arrieta, Mireia Gómez,  Toni Monrós  
 
Es demana autorització per a enregistrar la reunió en vídeo, doncs la plataforma així 
ho permet. Tothom hi està d’acord. 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea ordinària del 2019 

S’aprova per unanimitat sense esmenes 

 

En aquest punt pren la paraula el Josep Chalé, president, i lamenta el fet que no s’hagi 

pogut fet l’assembla amb anterioritat i de manera presencial. Comenta que les 

circumstàncies han fet que s’hagués de fer en línia 

 

2. Presentació i aprovació de la memòria de gestió i activitats de l’any 2019 

Manel Nogales, presenta les activitats regulars, QUETECC i Capsa de Somnis. 

Les activitats del teatre han quedat condicionades completament a les 

restriccions marcades per les autoritats donada la pandèmia. Comenta la 

nova direcció i nous actors per a la representació de “Els Pastorets”, en 

l’intent de rejovenir-la.  Es mostra satisfet amb el resultat. Presenta les 

activitats també realitzades pel col·lectiu Verba. Informa que hi ha projectes 

en marxa ajornats pel confinament i que no es pot saber amb exactitud la data 

de represa d’activitats. 

Donat el nou format en línia de la reunió i per a fer-la menys feixuga, es passa 

directament a la presentació del projecte d’activitats pel futur immediat. En 

aquest cas, donat el retràs en la celebració de l’Assemblea, es presenten els 

projectes del 2020, tot i que estem a punt d’acabar-lo. Així, moltes activitats 

no s’han pogut dur a terme com s’hagués volgut, com el 30è Aniversari per 

part de Capsa de Somnis o la suspensió un cop iniciada de ”Assassinat a 

l’Orient Express”. 

Sota requeriment d’un soci assistent, el Manel Nogales informa també dels 

espectacles “Som!” i “Dones”, així com del Certamen Poètic Andreu Trias, que 

si bé es va ajornar a la Primavera, finalment es va poder fer una entrega de 



       

 

 

 

 

 

 

premis al setembre en un format molt reduït. També ens fa saber que s’està 

assajant un nou format de “Els Pastorets” molt més reduït i adaptat a les 

circumstàncies actuals. 

En el seu torn, el Santi Calvís, vicepresident de la secció de bàsquet, ens 

explica les temporades 2018-2019, any que va suposar un rècord en el 

nombre de jugadors i entrenadors. També en quant a resultats per part dels 

equips, va ser una temporada remarcable. Ens parla dels diferents èxits 

esportius dels diferents equips en diferents categories, i també comenta l’èxit 

de la Diada de bàsquet, on es subratlla la participació de la “Comissió de 

Pares” que van ajudar en que fos un èxit, gestionant el bar i la venda de 

productes de marxandatge. Respecta al Campus d’Estiu, comenta que segueix 

sent tot un èxit, tot i les dificultats que ens trobem donada la cada cop més 

variada oferta d’activitats d’estiu. 

Pel que fa a la temporada 2019-2020, el Santi Calvís fa esmena a l’acord de 

col·laboració arribat amb el C.B.L’Hospitalet que ens permet optar a una 

categoria superior, que ha estat tot un èxit. Tot i així, i com és obvi, les 

competicions han quedat paralitzades durant uns mesos per la pandèmia, 

cosa que ha provocat un nombre inusual de baixes entre els nostres jugadors. 

El Campus d’estiu, informa, també va haver de ser suspès poc després del seu 

inici. Com a nota positiva, ens informa que s’està potenciant  a entrenadors a 

nois en pràctiques, i que a tots se’ls ajuda tant com es pot en la seva formació, 

subvencionat part dels seus títols que els permeten entrenar. 

El Santi és preguntat per un soci si a alguns jugadors se’ls convida a marxar i 

per què i si es fitxen d’altres clubs i per què? Es pregunta també pel nombre. 

El Santi respon que no hi ha una quantitat fixa, que els criteris sempre són el 

compromís amb el club i també el nivell o talent. Explica que no es poden 

mantenir a tots, doncs hi ha un màxim permès que s’ultrapassa a les 

categories superiors on no hi ha límit d’edat.  

➔ Per a recollir la demanda de l’esmentat soci, annexem a l’acta resposta 

més desenvolupada pel Santi Calvís després de consulta amb 

coordinadors i tècnics.  

S’aproven per unanimitat les activitats exercici anterior i projectes proper      

any 

 

3. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’any 2019 

Oriol Nogueras presenta el resum econòmic de tancament 2019, que 

annexem en arxiu “Assembla General Ordinària 161120”, en format 

Power Point  

Posteriorment, s’explica el Pressupost econòmic per a l’ any 2020, tot 

explicant que s’ha hagut de reduir a causa de la Covid. L’Eduard Cirera 

aclareix que el pressupost pren com a referència la massa social 

actual, que és de 286 socis. El pressupost íntegre es troba en l’arxiu 

“Assembla General Ordinària 161120”, annex en format Power Point. 

L’exercici econòmic 2019 i el Pressupost 2020 s’aproven per unanimitat. 



       

 

 

 

 

 

 

 

4. Presentació i aprovació canvis en els membres de la Junta 

S’informa d’un seguit de modificacions per baixes i altes a la Junta. Es proposa 

la nova composició de la Junta directiva que s’estableix com segueix : 

 

President :    Josep María Chalé 

Vice-president (Bàsquet) : Santi Calvís 

Vice-president (Teatre) : Manel Nogales 

Secretari :   Eduard Arrieta 

Tresorer :   Oriol Nogueras 

Vocal :    Eduard Cirera 

Vocal :    Antoni Monrós 

Vocal :    Mireia Gómez 

Vocal :    Albert Adrià 

Vocal :    Oriol Ferret 

Vocal :    Ariadna Fernández 

 

 La nova composició de la Junta Directiva és votada i aprovada per unanimitat 

 

5. Torn general de precs i preguntes. 

Es demanen aclariments sobre la situació actual del bar i s’exposa la situació 

de lloguer del bar i el procés en què ens trobem actualment. 

 

 
I sense res més a comentar, es dona per tancada l’Assemblea General Ordinària de 
socis a les 21.50 h del dia 16 de novembre de 2020. 
 
 
 
El secretari     Vist-i-plau del president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La documentació presentada i aprovada en aquesta assemblea es troba a disposició 
dels socis i sòcies a la secretaria de l’entitat 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

 

 

 

 

 ANNEX – RELACIÓ ALTES I BAIXES EQUIPS DE BÀSQUET 2020 – 2021 
 
 
Baixes. Categories inferiors (Pre-mini - Cadet)) --- 14 jugadors/es 
Totes per voluntat pròpia (Canvi d’equip, lesió, Covid-19, manca disponibilitat 
horaris...) 
 
Altes. Categories inferiors (Pre-mini - Cadet) ---  2 jugadors/es 
 
Baixes. Categories superiors (Júniors i Sèniors) --- 24 jugadors/es 
D'aquestes 24 baixes, 4 han estat forçades. 
 
Altes. Categories superiors (Júniors i Sèniors) --- 8 jugadors/es   
 
El gran nombre de baixes, en categories superiors, venen donades perquè a 
l'arribar a categories de 17-18 anys en endavant, s'acaba l'escola i en els equips 
que pugen no se'ls pot donar continuïtat a tots els jugadors, doncs es tracta de 
jugadors adults i han de tenir el compromís i el nivell per estar en les categories en 
que es troben els equips. 
Les altes venen donades per cobrir les vacants que deixen algunes de les baixes en 
alguns equips, principalment en el Sènior A masculí. 
 
 


