ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DE CARÀCTER ORDINARI
25 de març de 2021

Dia:
Hora:
Lloc:

Dijous, 25 de març
20:30 h
En línia a través de la plataforma Zoom

Acta del dia
Assistents:
Socis: 6
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 2021
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. A més, també fa referència al fet que avui només es parlarà de l’exercici
econòmic, deixant les memòries d’activitats i projectes per a una propera reunió al darrer trimestre
de l’any
2. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’any 2020
L’Oriol Nogueras presenta els comptes de l’exercici realitzat durant l’any anterior. Estan tres
separats en tres : Entitat, bàsquet i teatre
Explica que hi ha dos mesos d’arrendaments pendents per part del Sr. Nin, però es mostra
confiat en recuperar-ho.
Posteriorment parla dels ingressos de bàsquet, que han estat proporcionals a altres anys,
però en canvi sí hi ha hagut menys despeses. Explica la subvenció de l’ajuntament i que no hi
ha hagut Campus.
Després ens presenta els comptes de la secció de Teatre. Hi ha hagut molt poc taquillatge en
teatre, bàsicament l’obra “Salvatges”. Compensa un mica el fet de que la subvenció que hem
rebut és més grossa.
Explica també que hi ha hagut problemes per a cobrar algun lloguer de sala.

3. Presentació dels pressupostos per a l’any 2021
L’Oriol comença presentant els pressupostos de l’entitat per a l’any 2021. En el ca d’Entitat no
hi ha molts ingressos, que venen bàsicament de les quotes de soci
En el seu torn, el Santi explica que els pressupostos són una mica difícils enguany, donat que
normalment es fan per temporada i ara el farem anualment.
D’altra banda, tampoc se sap com anirà evolucionant la Covid, que afecta en les altes i les
baixes a la secció de bàsquet.
Els pressupostos són enguany més que mai, orientatius. Es compta amb un descens en les
quotes i en els patrocinadors. Comenta també que el torneig que es feia al setembre s’intentarà
fer també
En l’apartat despeses també es presenten els dubtes en torneig i campus.
El Manel ens explica el pressupost del Teatre, tot afirmant que es mostra optimista. Comptem
amb dues subvencions, una de l’Ajuntament i una altra de la Generalitat. Espera mantenir
l’activitat de Capsa amb absoluta normalitat. Tot i així els ingressos es preveuen lleugerament
inferiors a altres, donada la pandèmia. Algunes quotes s’han disminuït degut a que algunes
classes s’han fet en línia.
Ens explica que ens agradaria tornar a recuperar el certament tal i com ens agradaria. Per
aquest motiu s’endú una part important dels pressupostos.
Queden aprovats sense esmenes.
L’Eduard Arrieta fa el recordatori que de tots els membres de la Junta, només el 18% són
dones, i que s’hauria de mirar d’apujar el percentatge.
President :
Vice-president (Bàsquet) :
Vice-president (Teatre) :
Secretari :
Tresorer :
Vocal :
Vocal :
Vocal :
Vocal :
Vocal :
Vocal :

Josep María Chalé
Santi Calvís
Manel Nogales
Eduard Arrieta
Oriol Nogueras
Eduard Cirera
Antoni Monrós
Mireia Gómez
Albert Adrià
Oriol Ferret
Ariadna Fernández

4. D’entrada agafa el Josep el torn de paraula i explica l’enrenou que hi ha amb les llicències,
doncs embla que depenent de les obres que es facin, s’hauran de treure llicències per separat
de cada activitat, havent de fer una sortida d’emergència extra i que l’entrada i sortida del
bàsquet haurien d’estar separades i sense passar pel bar.
També ens informa que el lloguer del bar ara el vol portar el Bisbat, que faria contracte
directament al llogater
El Josep respon al dubte d’un soci que no entén que ens demanin que es canviï la llicència i
també fa èmfasi en que el Rector ens recolza molt davant del Bisbat.
Un altre soci pregunta com està el tema dels assetjaments que es van denunciar per part d’un
treballador del club a dues noies. El Josep explica que l’assumpte es va passar a mans de les
autoritats pertinents. L’entitat està fent, a més a més, un Protocol al respecte
Una sòcia felicitat l’entitat i la Junta per l’actuació que van tenir al respecte.
Finalment un soci pregunta si hi ha alguna opció de mantenir la porta oberta de l’entitat, i no
haver de dependre del Sr. Nin per a que ens obri la porta.
Com a Junta ens comprometem a apretar el Sr. Nin per a que tingui la porta oberta en horari
d’activitat.

I sense res més a comentar, es dona per tancada l’Assemblea General Ordinària de socis a les 21.50 h
del dia 25 de març de 2021.

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 i a la pàgina web del Centre Catòlic www.centrecatoliclh.cat

