Assemblea Ordinària 2017 del Centre Excursionista de Sitges.
14 de Desembre de 2017, Centre Cívic de la Plaça Catalunya

Comença la reunió a les 20:05 hores amb 13 assistents i 4 membres de la Junta.
Es comença segons el 1er punt de l’ordre del dia aprovant l’acta de l’any anterior per
aclamació.
En el 2on punt es comenta que el càrrecs de la Junta continuen igual. A l'assemblea de
l’any vinent caldrà adaptar-se al canvi estatutari per passar els mandats a 4 anys en
comptes de per 6.
El 3er punt fa recull de les activitats dutes a terme durant l’any en curs 2017, en són:
Categoria

Núm. Sortides

Núm. Participants

Senderisme GR 72, 92

10

509

Programades

8

919

Mitja muntanya

17

172

Matinals al Garraf

36

261

Matinals altres indrets

13

192

Com a novetat les sortides nocturnes.
A banda la Caminada Popular amb 296 participants.
A la Sitges Rock Trail hi van assistir 390 participants dels 427 inscrits. A més dels 100
voluntaris.
De la modalitat escalada, alta muntanya i competicions no se’n té registre per aquest 2017.

En Xavi Masana discuteix el fet de que apareguin en acta les sortides matinals on s’han
usat cotxes de particulars. A la vegada que aprofita per preguntar si la RC de la Junta està
al dia.
En el 4rt punt es fa lectura de l’estat de comptes de l’any en curs 2017; es fa separació
entre els de l’Espai d’Escalada, els del Centre i els de la Rock Trail, de fet són 3 comptes
bancaris diferents; el Centre i Espai amb Banc Sabadell i la Rock amb ING.
El balanç econòmic de l’any 2017 és el següent:
A inici d’any

A final d’any

Diferència

Centre Excursionista

18015,61 €

13,317,77 €

-697,84 €

Espai d’Escalada

1538,07 €

1.088,78 €

-449,29 €

Rock Trail

3598,59 €

3.809,31 €

+210,72 €

23.152,27 €

22.215,86 €

-936,41 €

TOTAL

Ha estat un any deficitari amb pèrdues globals de 936 euros. Les raons principals atenen al
canvi del sistema de cobrament, a alguna sortida deficitària (Caminada Popular), reformes
al local del Centre, ampliació de l’Espai d’Escalada que enguany ha connectant les dues
zones, a banda d’obtenir altres materials, i ho han fet tot amb els seus recursos, per això
es fa diferenciació de comptes.
A més ha estat un any de poques subvencions donat que les administracions s’han posat
dures en aquest aspecte, fora de la del rocòdrom no n’hi ha hagut cap més, i de la FEEC
tampoc res.
Sobre la quota mensual es proposa mantenir-la als 12 euros actuals. Queda igualment
gratuïta per als majors de 65 anys i els menors de 16 anys.

L’estat actual de socis és en aquest moment de 325 socis, dels quals 17 són menors de 16
anys i 70 majors de 65 anys. Durant el 2017 hi ha hagut 41 noves altes i 74 baixes. Tot i la
davallada de socis els que han quedat són més actius.
El nombre de socis federats durant aquest 2017 ha estat de 152, quelcom més que els 147
del 2016.
El 5è punt de l’ordre del dia fa referència a l’Espai d’Escalada Municipal (Rocòdrom).
El preu de l’abonament s’ha mantingut a 32 euros anuals, més la necessitat d’estar en
possessió de l’assegurança modalitat C o superior. També hi ha l'abonament de deu
entrades pels dimarts i els dijous.
S’ha fet el curset que es tenia previst i també la competició, que probablement es tornarà
a fer de cara a l’any vinent.
El 2018 es Rocòdrom farà 10 anys.
En Xavi Masana havia insistit feia uns moments en que s’informi de les jornades de portes
ofertes de l’Espai d’Escalada en alguna circular. Així com informar d’altres activitats que es
facin com ara les infantils, etc.
El 6è punt fa referència a les assegurances, que aquest any s’han incrementat en uns 5
euros. Les cobertures són similars tret d’alguna variació. La tramitació és molt semblant.
En aquest moment es recorda el procediment i ja es poden començar a tramitar les de
l’any 2018, es recorda també que no s’entregaran sense domiciliació o pagament de la
quota anual del Centre.
A la següent carta es farà esmena del IBAN obligat.
Es continua amb el 7è punt per la programació d’activitats del proper any. Es presenten
marcades sobre calendari les corresponents a GR i també la Sitges-Montserrat. Cal que
entre els socis i l’entitat s’acabi d’elaborar el calendari de l’any 2018.

El següent punt és per a les Propostes i balanç de la Junta, es detalla:
Sobre la Sitges Rock Trail:
•

Format de l’esdeveniment similar

•

Canvi en els recorreguts. El de la llarga es farà més o menys a l’inrevés. El de la
curta encara s’està valorant

•

Com a màxim 430 inscripcions, no cal que siguin equitatives

•

Ens seguim mantenint dins del Campionat

•

El 8 de gener s’obriran les inscripcions

•

La sol·licitud de voluntaris es tornarà a fer per correu electrònic

•

Es tindrà material de la Diputació

Sobre altres temes:
•

Nou programa de gestió de socis. La seva implantació ha generat algun petit
problema. És un programa lligat a la domiciliació; s’insistirà doncs en aquest tema
perquè el màxim de socis domiciliïn el pagament. Tot i que es podrà continuar
pagant com sempre.

•

S’ha implantat el canvi de logotip tal i com es va aprovar.

•

Proposta del Cine Club que l’any passat no es va dur a terme. Se’ls hi tornarà a
proposar aprofitant els packs de Torelló.

•

Proposta d’engegar activitats per a famílies amb infants. El Centre Talaia de
Vilanova i la Geltrú en pot ajudar amb idees, s’hi han ofert. La proposta queda
aprovada.

•

Es demanen voluntaris per al tema jurídic-fiscal. Cada cop ho posen més difícil a les
entitats, i la majoria es troben en fals. Des de les reunions de Vegueria no es dona
cap solució i tampoc hi ha cap entitat del poble que doni cap suport.

•

Web, es demana que algú es faci càrrec de penjar sortides i dinamitzar la xarxa.

•

Canvi en el GR5: enlloc de que pugi pel Camí de la Fita (l’ample), que pugi per la
Serra del Gegant. Com que nosaltres en som els gestors, tant sols cal fer la
corresponent sol·licitud.

•

Col·laboració amb els BIRRANERS per la cursa de Sant Silvestre a Sitges el 31 de
desembre. L’any passat varen tenim problemes amb l’Ajuntament pel tema de la
RC. En Joan Tutusaus els va oferir la del Centre però no hi van accedir i igualment
varen dur a terme la cursa. Cosa de la qual la tècnica d’Esports de l’ajuntament
se’n va queixar.

•

En quan els cursets, en Joan proposa formalitzar-ne alguns i intentar trobar gent
interessada. La sòcia Anna Coll fa la proposta pels següents: Orientació, GPS,
Alpinisme, Escalada, Esquí de Muntanya…

•

Es prega un ús responsable del material que el Centre lloga als socis.

•

S’han catalogat mapes i s’ha aconseguit material de lectura de la FEEC per formar
part del Programa de Biblioteques. Cada any ens enviaran un pack.

•

Queixa a la UTBCN pel pintat de camins, que es van marcar amb pintura no
biodegradable. S’ha comunicat a l’Ajuntament que ha fet pressió a la Diputació. De
tota manera el proper any no la repetiran per problemes logístics.

El darrer punt de l’ordre del dia és pel torn de precs i preguntes:
•

El soci Carlos Molina comenta que està obrint camí des de la Plana Novella a
Campdasens. La Junta li comenta que faci però sense gaire enrenou.

•

La sòcia Anna Coll insisteix per segon any que els suggeriments d’idees que fan els
socis es comparteixin a la plataforma del Centre.

•

En Ramon Soler ens ha regalat la revista Amunt perquè la conservem.

•

L’Anna Coll comenta la necessitat de fer neteja de revistes absurdes per poder
renovar.

Sense més que comentar, s’aixeca la sessió a les 21:20 hores.

