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SEAS
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
5 de març de 2022

Assistents (44): Marc Aceitón, Pere Aceitón, Miquel Almela, Francesc Blasco, Jaume
Campreciós, Leonci Canals, Pere Cano, Joaquim Carbonell, Marc Carbonell, Daniel
Cardona, Claustre Cardona, Àngels Castillo, Elisenda Coderch, Albert Cortès, Jordi de
la Riva, Teresa Faneca, Jordi Farràs, Jaume Franco, Maria Garcia, Josep Gil, Jordi
Gironès, Joan Gironès, Joan Gómez, Roser Iglesias, Felip Linares, Bernat Macià,
Albert Malaret, Rafel Malaret, Antoni Malaret, Josep Milà, Núria Mitjans, Francesc
Obiols, Núria Palomar, Romi Porredon, Ramon Prat, Agustí Revilla, Margarida Riera,
Manuel Ripoll, Ricard Segura, Anna Maria Simó, Antoni Simó, Lluís Solé, Joan Urpinell
i Josefina Villanueva.

En començar l’assemblea tots els assistents disposen d’un dossier amb la memòria,
l’estat de comptes i el balanç del 2021 i el pressupost per al 2022.

L’assemblea comença a les 19.07 h amb el següent ordre del dia:

 Benvinguda a l’Assemblea de sòcies i socis de la SEAS
 Aprovació de l’acta de l’assemblea del 2021
 Lectura i aprovació de la memòria d’activitats de 2021
 Moviment de socis
 Lectura i aprovació de la memòria econòmica de 2021
 Presentació i aprovació de propostes per al 2022
 Presentació i aprovació del pressupost per al 2022
 Novetats per al curs 2022
 Torn obert de paraules

La Romi Porredon inicia l’assemblea donant la benvinguda als assistents i agraint-los
la seva assistència i fidelitat a la secció. I, per endavant, llegeix un poema en record
dels qui estan patint les conseqüències de la guerra d‘Ucraïna a causa de la invasió
russa.

A continuació es procedeix a repassar la memòria de les activitats realitzades durant el
2021 amb les intervencions dels responsables o representants de cadascuna:

Memòria de la Secció del 2021
La Romi Porredon renova el seu agraïment a la bona tasca que fan les comissions i
els responsables de totes les activitats que desenvolupa la Secció.

 Butlletí: La Maria valora la feina que fa la taula de redacció i posa especial
èmfasi en la tasca d’edició del Leonci Canals que fa que l’atractiu del butlletí
segueixi millorant. També ens recorda la necessitat que hi hagi més
participació fent escrits i suggereix, com a exemple, de fer ressenyes de les
diferents excursions.

 Biblioteca: El Pere Aceitón ens informa que la FEEC segueix aportant
anualment material per a la nostra biblioteca. Enguany ha estat bàsicament de
mapes en paper. Aprofita per agrair l’ajut del Felip Linares.

 Matinals: El Josep Gil mostra la seva satisfacció en la recuperació de les
matinals, que han estat 8 amb un augment dels participants, i en destaca la del
puig Madrona amb 38 participants.
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 Exposició Fulgenci Baños: La Romi recorda l’exposició sobre Fulgenci Baños
que va estar instal·lada durant tres mesos al vestíbul de l’Ateneu, la qual cosa
va permetre que la veiés força gent.

 Activitats anul·lades per culpa de la Covid-19: són els casos de la sortida a la
neu, el cicle d’audiovisuals, la Marxa de Regularitat i la Mitja Desvern.

 Assemblea: Es comenta que, en un moment de millora de la pandèmia tot i que
amb retard, el mes de juny es va poder celebrar l’Assemblea Ordinària que
havíem hagut d’anul·lar el mes de març.

 Lluna Plena: L’Albert ens parla del Sopar de Lluna Plena que es va fer a la
Casa Nova de l’Obac i destaca que va anar molt bé, tant la caminada a la
torreta de l’Obac com el sopar amb 49 participants.

 Sortida de Veterans: El Jordi de la Riva també remarca el fet de poder fer la
sortida amb molta normalitat, pujant al cim del Casamanya la major part dels 38
participants. També ens destaca el fet d’haver pogut veure en persona una
etapa del Tour de França tot i haver patit la caravana de tornada a Sant Just.

 Excursió al Pirineu: El Jordi Gironès ens comenta que l’anada al Capcir va anar
bé, malgrat que la inseguretat del temps va fer aconsellable que després de la
travessa a la vall de Galba i cim de Morters del primer dia, es decidís deixar per
un altre any fer el cim del Tarbesó del Donasà.

 Concurs Fotogràfic: El Joan Urpinell comenta la baixa participació,
possiblement influïda per la pandèmia. Creu que caldrà animar la gent de cara
a l’edició d’aquest any i, si cal, fer-hi algun canvi a la normativa.

 Sopar de motxilla: La Romi Porredon mostra la seva satisfacció en poder
reprendre el Sopar i remarca l’encert de fer-lo a Les Escoles a causa de les
necessitats econòmiques del Restaurant de l’Ateneu per l’impacte de la Covid-
19 durant aquests dos anys. També fa esment del reconeixement que es va fer
als companys que havien fet 25 i 50 de socis de la SEAS i posa èmfasi en el
reconeixement fet al soci Joan Anton Pera per la seva contribució altruista en
diverses activitats de la nostra Secció.

 Secció Jove: L’Albert Malaret ens explica la creació de la Secció Jove que a la
tardor va iniciar la seva activitat amb 9 socis a final d’any, tot i que actualment
ja hi ha a l’entorn de 15 joves que hi participen. Ens parla també de la creació
del web propi i d’una pàgina d’ Instagram.

 Pessebre: El Joan Gómez també destaca la tornada a la normalitat de la
sortida, fet que ha permès poder comptar amb el mateix pessebre construït el
2014 que no va poder instal·lar-se de manera definitiva a la Terra Alta per
culpa del mal temps, i que es va col·locar el 2021 a la Tosseta Rasa (Massís
del Port).

 Cicle temàtic: El Lluís Solé ens informa que el cicle “Catalunya dins el món
medieval” es va poder acabar del tot el 2021 amb la conferència d’Àngel
Casals que havia quedat pendent. Al darrer mes de desembre, s’ha iniciat el
nou cicle “Camí del Llobregat”.

 Patrimoni de la Penya del Moro: El Francesc Blasco ens comenta que, després
de la instància feta a l’Ajuntament ja fa temps i de diverses reclamacions sobre
la necessitat de millorar el camí d’accés a la Penya del Moro, finalment el 22 de
setembre vam ser convocats per a informar-nos sobre els detalls del projecte
per personal tècnic del Parc de Collserola i del contractista que farà el camí. La
informació ens va satisfer força, si bé caldrà seguir el tema perquè no es quedi
de nou aturat per la burocràcia.

 Federació. Durant el 2021 s’han tramitat 119 llicències federatives i 134 de
temporals.

 PR C-164. La Romi ens informa sobre el manteniment del recorregut i la
tramitació de l’informe anual, però que la Marta Serna ha deixat de ser la
responsable del seu manteniment a finals d’any per motius personals i que
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Pere Aceitón seguirà sent l’encarregat, si bé fa una crida perquè algú s’ofereixi
per ajudar-lo i rellevar-lo en un futur, si s’escau.

 Material: L’Albert Cortès ens indica que el 2021 no s’ha incrementat el material
i ens diu que possiblement es farà al 2022. En la memòria ha afegit un detall de
la utilització del material durant el darrer any.

 Comunicació: El Bernat Macià ens informa que actualment, a més del nostre
web i del twitter, ara cal afegir el web propi de la Secció Jove i de la seva
pàgina d’ Instagram.

 Col·laboracions: La Romi Porredon repassa les diverses participacions i
col·laboracions que la nostra secció fa cada any i que es troben detallades en
la Memòria lliurada als assistents.

Moviment de socis
La Romi fa un repàs de les dades que surten a l’esquema del moviment de socis i
destaca que a final de 2021 comptem amb 317 socis quan un any abans n’érem 305.
La recuperació a l’alça sembla que continua en el 2022. D’altra banda, ens fa observar
que la piràmide d’edats s’ha rejovenit en la part dels socis més joves.

Estat de comptes del 2021
El Joan Urpinell presenta el balanç econòmic amb uns ingressos de 35.245,52 euros i
unes despeses de 33,695,79 euros, que donen un resultat positiu de 1.549,73 euros, i
comenta que, a causa de la pandèmia, es va elaborar un pressupost sense saber quin
en seria l’impacte final en les nostres activitats. Tot seguit dóna explicacions sobre
algunes de les partides d’ingressos i despeses. A continuació mostra el compte de
resultats amb una xifra positiva de 13.776,70 euros, on consta —ja descomptat— un
import de 1.391,50 euros que tenim en caixa procedent d'alguns dels patrocinadors de
la Mitja Desvern, que van fer l’ingrés el 2021 quedant com a fons per a l’edició del
2022. El Daniel Cardona pregunta sobre partida dels cicles temàtics i el Joan informa
que recull només el preu de l’autocar, ja que el cost dels conferenciants va inclòs en
l’apartat d’Activitats. Sense més aclariments, els assistents aproven l’estat de
comptes.

Junta Directiva
No hi ha hagut canvis en la Junta:

Presidenta: Romi Porredon
Vicepresident: Josep Gil
Tresorer: Joan Urpinell
Secretari: Jordi Gironès

Federació: Joan Gironès
Material: Albert Cortès
Comunicacions: Elisabeth Bart
Vegueria: Lluís Solé
Butlletí: Maria Garcia
Web i twitter: Bernat Macià
Vocal: Francesc Blasco
Vocal: Marc Carbonell
Vocal: Felip Linares
Secció Jove: Laura Poll
Secció Jove: Maria Concellón
Secció Jove: Martí Bailac
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Proposta de modificació de quotes
La Romi mostra l’evolució de les quotes i informa als assistents que enguany tampoc
no està previst d’augmentar-les.

L’assemblea hi està a favor i, per tant, continuen essent les que tenim vigents des del
2019:

Tipus de soci Import
Ateneu 14,00
Ateneu de 9 a 20 anys 5,00
Ateneu de 21 a 30 anys 8,00
Fills de socis amb edat inferior a 9 anys 0,00
Protector 45,00
Protector de 9 a 20 anys 12,00
Protector de 21 a 30 anys 26,00

Pressupost per al 2022
El Joan Urpinell pren de nou la paraula i presenta el nou pressupost amb uns
ingressos previstos de 48.170 euros i unes despeses de 49.561,50 euros (on estan ja
inclosos els esmentats 1.391,50 euros de la Mitja Desvern), i comenta les diverses
partides bo i remarcant-ne els imports més destacats que representen les sortides de
cap de setmana al Pirineu francès. Per altra banda, destaca la contribució que fan
anualment l’Ajuntament, Floreto, Ballart, Immaculada Amat i Francesc Homedes en el
butlletí i l’empresa Amat en el Concurs Fotogràfic. El Daniel Cardona pregunta qui
paga els costos de la Mitja i el Marc Carbonell aclareix que surten dels inscrits i dels
patrocinadors. El Manel Ripoll (tresorer de l’Ateneu) suggereix que hi hagi la Mitja
Desvern tant a les entrades com a les sortides i que l’import del pressupost hauria ser
el mateix en ingressos i despeses. L’Urpinell suggereix deixar-ho com està en aquesta
ocasió i parlar-ne posteriorment, per altres anys, entre tresorers.

Es demana l’aprovació del nou pressupost i aleshores el Jaume Campreciós pren la
paraula i ens fa saber altre cop la seva opinió sobre el fet que caldria incrementar la
diferència entre les quotes que paguen els socis protectors i les dels socis de l’Ateneu,
a fi d’afavorir els qui ja són de l’Ateneu, i fa constar la seva abstenció en la votació.

El pressupost queda aprovat sense cap altra abstenció o vot en contra per part dels
assistents.

Propostes per al 2022
La presidenta passa tot seguit a informar sobre les propostes o novetats per al 2022:

 Secció Jove de la SEAS en plena activitat i projecció.
 Projecte de creació d’una Secció Infantil. El Marc Carbonell informa que hi

ha entre 22 i 25 nenes/nens interessats amb els pares molt engrescats. I
comenta un probable inici després de Setmana Santa.

 El mateix Marc informa de la represa de la Mitja Desvern que ja té 100
inscrits i que enguany compta amb 3 categories infantils. A més de 50
voluntaris a qui dona les gràcies..

 El Bernat Macià ens dona la informació de la represa i el contingut del cicle
d’audiovisuals que continuarà mensualment i que aniran d’abril a juliol.

 El Francesc Blasco ens informa que, recollint una proposta sorgida a
l’anterior assemblea, s’ha elaborat -amb la participació de Narcís Prat- un
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