
       

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DE SOCIS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI  
25 d’octubre de 2021 

 
 
  

Dia:   Dilluns 25 d’octubre 
Hora:   20:30 h 
Lloc:   Centre Catòlic de L’Hospitalet 
 
 

Acta del dia 
 

Assistents: 
Socis: 18 
Junta: Josep M. Chalé, Eduard Cirera, Manel Nogales, Santi Calvís, Oriol Nogueras. Eduard Arrieta,  
Toni Monrós, Ariadna Martínez i Albert Adrià 
Total : 27 persones 
 
L’Assemblea comença a les 20.30 h 
 
El Josep dona la benvinguda tot agraint als assistents la seva participació i mostrant l’alegria per 
part de tota la Junta de poder fer aquesta reunió de manera presencial.  
 

1. Presentació de les activitats de la secció de Bàsquet de la temporada 2020-2021  
El Santi Calvís, com a vicepresident de la secció de Bàsquet, pren la paraula. Explica com ha 
anat la temporada, destacant el fet que fins el març no es poder començar a jugar amb 
regularitat, donades les restriccions per la Covid. La pandèmia ha fet també que algunes nenes i 
nens s’esborrin de l’activitat. En total, hem perdut un equip. A més, no s’ha pogut realitzar el 
clàssic Torneig del Catòlica ni la Diada. En explica també un acord de vinculació que hi hagut en 
la categoria de Sènior Masculí amb el C.B. L’Hospitalet. 
 

2. Proposta de les activitats a la secció de Bàsquet per a la temporada 2021-2022 
Ens informa que es manté el mateix nombre d’equips i encara se n’afegeix un de més a l’Escoleta. El 
nombre de jugadors, però, ha baixat i cal reestructurar algun equip. Els entrenaments poden 
començar amb “normalitat” al setembre. A més, hi ha la perspectiva de realitzar el Torneig al 
desembre i la Presentació al Gener. Si la cosa va bé, es podrà fer (per fi) la 32a Diada del Bàsquet. 
Ens informa que s’ha trencat l’acord que vinculava el Sènior Masculí amb el C.B.L’Hospitalet però 
deixar clar que, en general, s’ha produït un augment de nivell, en gairebé totes les categories. 
Destaca també el canvi de la il·luminació de la pista, on s’han substituït les antigues llums per LED. 
 

3. Presentació de les activitats de la secció de Teatre de la Temporada 2020-2021  
El Manel Nogales, vicepresident de la secció de Teatre, demana abans de començar, més 
recolzament per a la Capsa de Somnis, l’escola infantil de teatre, per part tant del Quadre escènic 
del Centre Catòlic com de l’entitat en general. 
Ens informa que al setembre es va començar amb moltes esperances, però la segona onada de la 
Covid ho va frenar tot. No es van poder fer representacions al desembre, però al gener ja es van 
poder reprendre els assajos, mig presencials mig telemàtics. De la secció poètica del Teatre, el grup 



       

 

 

 

 

 

 

Verba, destaca el “Recital Poètic Ovidi. 25 anys de vacances”, l’acte commemoratiu a Josep Carner i 
“Olga Xirinacs, 85 llibres, 85 anys”. En aquest punt una sòcia destaca també l’homenatge a Joan 
Margarit fet a la Regidoria del centre i les diverses col·laboracions que ha fet el col·lectiu, com els 
actes de la Flama del Canigó. Finalment, respecte al Teatre dels adults, el Quadre Escènic del Centre 
Catòlic, destaca la bona acollida que han tingut l’obra “Ganivets” i, especialment “Adreça 
desconeguda”, que encara està representant-se pel territori. També fa referència a “El petó de bona 
nit” tot just acabada d’estrenar, com la primera obra de la temporada amb un aforament del 100% 
del públic 
 

4. Proposta d les activitats a la secció de Teatre per a la temporada 2021-2022 
Capsa de Somnis manté el mateix nombre de grups i preparen, com és habitual, dues 
representacions per al Nadal i una per a juny. Respecte al Quadre Escènic, hi ha prevista l’estrena de 
“Dones” per a l’últim cap de setmana de gener. A més s’espera “Assassinat al tren de l’Orient” en 
els mesos de març o abril. Tenim pendents de començar els assajos “Abans de...”, “Incendis” i 
“Barcelona, Nit d’hivern”. 
Com sempre, comptem per al Nadal amb l’estrena de “Els Pastorets”, un clàssic de l’entitat. 
Finalment, el cap del setmana del 22 i 23 s’espera la nova edició del Recital Poètic Andreu Trias. 
 

5. Nou lloguer del bar Centre Catòlic 
El Josep explica com han estat a grans trets les negociacions amb el Bisbat. Serà el Bisbat qui 
directament fa el contracte al nou llogater del bar i nosaltres quedem fora de qualsevol lloguer cord 
amb el bar. Igualment, haurem de satisfer mensualment al Bisbat la diferència entre l’import que 
ens pagaven abans i el que nosaltres pagàvem. El contracte serà de 10 més 10 anys. Un soci 
pregunta què és el que sortim guanyant. En veritat a nivell econòmic fredament ens beneficia el fet 
que estem pagant 430 euros aprox. mensualment pel lloguer de tot l’espai que no és bar 
 

6. Reformes en el Centre Catòlic 
En aquest punt el Josep informa a totes les sòcies i els socis que les reformes s’han anat endarrerint 
en part també per culpa del representant de Patrimoni de l’Ajuntament que ha anat sol·licitant unes 
mesures per a poder tirar endavant les obres que sense dubte les han anat paralitzant. Ara sembla 
que tot està desbloquejat i ja es podrà continuar. Ens explica també que els nous llogaters són els 
Padrós, amos del Fornet de la Rambla. Que són del centre de tota la vida i el fill, que és qui es queda 
el bar, té molta relació amb l’entitat. Explica que aplicaran descomptes en els preus per als socis, i 
que segurament es podrà disposar d’un microescenari per a fer-hi mini representacions de tant en 
tant. Tot i que la idea inicial era inaugurar al novembre, ara es creu que es podrà obrir durant el mes 
de desembre 
 

7. Presentació del Protocol per a la detecció i prevenció d’assetjament a menors 
L’Eduard Cirera és l’encarregat de presentar-lo, ja que va ser un dels membres de la comissió per al 
Pla d’Igualtat. Explica que en aquesta comissió hi era l’Ariadna Fernández, la Mireia Parras i l’Eduard 
Arrieta, que basant-se en un Protocol oficial de la Generalitat de Catalunya que fa referència a les 
activitats de lleure, van fer les modificacions pertinents per a adaptar-lo a la realitat del Centre 
Catòlic. S’explica que en el Protocol s’inclou la necessitat de que tot el personal del Catòlic que es 
relacioni amb menors tingui actualitzat cada dos anys el Certificat de Menors. S’informa de la 
implementació d’un Decàleg d’actuació, en el que s’estipula què està permès i què no, així com 
s’estableixen noves normes. S’incorpora la figura del Delegat de Protecció, que en el nostre cas 
recaurà en dues persones. Per a la secció de bàsquet la Yaiza Mengual i  per a la secció de teatre, 
l’Ariadna Fernández. El Protocol, d’aplicació immediata, serà d’obligat coneixement i compliment. 



       

 

 

 

 

 

 

En aquest punt una sòcia de l’entitat aprofita per a felicitar la comissió i la Junta per el seu 
comportament en un episodi passat així com la reacció implementant aquest nou Protocol. 
 

8. Introducció de nous càrrecs i nous membres 
 
L’Eduard Arrieta explica que el Martin Mula, vinculat amb l’entitat a través tant del bàsquet com del 
teatre, es presenta voluntari per a fer de vocal a la Junta. L’Assemblea vota i per unanimitat és triat 
nou membre de la Junta del Centre Catòlic, que resta formada amb la següent composició : 
 

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 
Vocal : Martín Mula 

 
A més, també s’informa que l’Eduard Arrieta ha signat un contracte de voluntariat per a fer les 
funcions de gerent de l’entitat. Es farà responsable, entre d’altres, del lloguer de la sala de teatre, 
de la gestió de les despeses i la ordenació de la gestió general de l’entitat. L’Eduard comenta que 
aquest contracte serà visible al web de l’entitat per raons de transparència. 
 

9. Presentació del nou Carnet de Soci del Centre Catòlic i noves Quotes 
L’Eduard Arrieta presenta el nou carnet, que té format digital i que s’hi accedir a través de 
l’aplicació Playoff. Té molt bona acollida entre els socis. A través del carnet es podran veure els 
mails de l’entitat, així com els rebuts i les activitats en curs. S’informa de la creació de l’Oficina 
d’atenció al Soci, i es facilita el correu oas@centrecatolich.cat per a actualitzar les dades per obtenir 
el carnet. Sota demanda, també hi haurà disponible una versió en paper. 
Es sotmet a votació l’augment de les quotes de soci, que feia anys que no s’apujaven, i que 
s’estableixen de la següent manera : 

- Quota Individual 60 € 
- Quota familiar 70 € 

S’informa, a més, que les quotes entraran en vigor a partir del proper mes de gener del 2022 
 

10. Torn de precs i preguntes 
Un dels socis pregunta pel cas d’assetjament aparegut el passat mes de gener. El Josep Chalé 
informa que la persona va ésser expulsada de l’entitat i el cas es va posar en mans de les autoritats 
pertinents. Res més a comentar 
Un altre soci expressa el seu disgust doncs se sent maltractar per la secció de teatre. Hi ha un parell 
d’esdeveniments que té aparaulats i es queixa que no se li fa cas. El Manel Nogales el convida a 
parlar-ho personalment, en privat. No passa  a més 
Un altre soci pregunta per què no es fan concursos de teatre i se li respon que és una gran idea, que 
ja la teníem en compte, però que la Covid ho ha paralitzat tot. 

mailto:oas@centrecatolich.cat


       

 

 

 

 

 

 

Es fa també esment en la necessitat de disposar d’una programació anual d’obres de teatre. És una 
idea que també s’ha comentat, no es fàcil, però es farà el possible per a avançar en aquest sentit. 
Un altre soci expressa el seu malestar pels comentaris sentits en diferents grups últimament 
menyspreant el paper de l’anomenat “Txiringuito”. 
Explica que és un grup que va sorgir fa molts anys format per gent de la casa especialment proactiva 
i en el que hi van entrant persones relacionades amb les obres que es van fent, per a que tothom 
s’hi senti representat.  
Finalment, s’expressa la voluntat comuna de, d’alguna manera, fer que les seccions de bàsquet i la 
de teatre estiguin més unides. És difícil, però s’hi pensarà al respecte. 
 
I sense res més a comentar, es dona per tancada l’Assemblea General ExtraOrdinària de socis a les 
22.55 h del dia 25 d’octubre 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrecatoliclh.cat/

