
Assemblea Ordinària 2018 del Centre Excursionista de Sitges. 

14 de Desembre de 2018, Centre Cívic de la Plaça Catalunya 

 

 

Comença la reunió a les 20:05 hores amb 15 assistents i 5 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  però  amb  el 

següent matís: 

El 2012 es va establir l’actual Junta per Procés Electoral. 

El  2016  tocava  celebrar  nou  Procés  Electoral  i  es  va  fer  però  de manera  incorrecta 

perquè segons  la Generalitat  corresponia  fer‐se cada 6 anys, no cada 4. Es va deixar 

llavors com a una renovació del càrrecs, i es va realitzar una modificació d’estatus per 

canviar el període de mandat de 6 a 4 anys. 

Per  tant  enguany,  al  2018,  estem  ratificant  els  càrrecs  de  la  Junta  però de  cara  a  la 

Generalitat estem  fent el Procés Electoral que a  la pràctica vam fer  fa dos anys. Així 

ens  regularitzem,  i  amb  el  canvi  estatutari  ja  aprovat  l’any  passat,  d’aquí  a  4  anys 

tocarà nou Procés Electoral. 

 

El 3er punt fa recull de les activitats dutes a terme durant l’any en curs 2018, en són: 

Categoria        Núm. Sortides   Núm. Participants  

Senderisme GR 92      9      510 

Sortides Programades    8      835 

Mitja muntanya      10      202 

Matinals pel Garraf      24      300 

Matinals altres zones     12      157 

 

Globalment menys sortides però més concorregudes. 

La Caminada Popular amb 260 participants. 



La Sitges Rock Trail amb 487 participants. A més dels 120 voluntaris. No es vol passar 

dels 500 inscrits. 

 

De la modalitat escalada i curses no se’n té registre. 

 

En el 4rt punt es fa lectura de l’estat de comptes de l’any en curs 2018. 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 2018 és el següent: 

  2017  2018*  Diferència 

Centre Excursionista  17.317,77 €  17.879,83 €  562,06 € 

Espai d’Escalada   1.275,78 €  1.210,11 €  ‐65,64 € 

Rock Trail  3.809,31 €  4.391,12 €  581,81 € 

TOTAL  22.402,86 €  23.481,06 €  1.078,20 € 

  *Saldos a data 12/12/2018 

 

Any de balanç positiu en comparació al 2017. 

Com  a  causants  favorables  anomenar  que  s’ha  estabilitzat  el  sistema  de  pagament, 

bon  rendiment  de  les  sortides  de  GR  i  la  Sitges  Rock  Trail,  i  que  s’han  fet  poques 

compres.  Com  a  desfavorables  la  Caminada  Popular  i  altres  sortides  han  estat  més 

deficitàries. 

 

En  aquest  punt  la  sòcia  Anna  Coll  comenta  que  caldria  renovar  tendes  i  d’altre 

material. 

 

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. 

 

El  nombre  actual  de  socis  després  de  procedir  a  les  baixes  anuals  és  de  303  socis 

actius, dels quals 12 són menors de 16 anys i 61 majors de 65 anys. Durant el 2018 hi 

ha hagut 42 noves altes i 59 baixes.  



Les baixes anuals s’executen per la falta de pagament o per la no recollida del carnet 

en el cas de carnets gratuïts. Es procedeix a la baixa sense avisar. 

El  nombre  de  socis  federats  durant  aquest  2018  ha  estat  de  183. Novament  aquest 

s’ha incrementat encara que el nombre de socis global ha disminuït. No es vol socis de 

fora  la  vila  tant  sols  per  la  tarja  federativa,  si  no  utilitzen  cap  servei  ni  surten  amb 

l’entitat. 

 

El 5è punt de l’ordre del dia fa referència a l’Espai d’Escalada Municipal (Rocòdrom). 

Ha  tingut  un  equilibri  en  quan  a  despeses  i  ingressos.  Es  justifica  les  despeses  en 

ferreteria  i  preses,  també  material  de  segona  mà,  serveis  i  material  informàtic 

(ordinador + pantalla), samarretes pels 10 anys que celebra el Rocòdrom. 

Celebració pels 10 anys amb sopar a la “Facu” amb preus populars. 

La del Rocòdrom és la única subvenció que es té per part de l’Ajuntament de Sitges, ja 

que és un espai municipal i hi ha un conveni, malgrat que també es compta amb una 

part ampliada pagada amb fons del rocòdrom que no correspon a l’Ajuntament. 

 

Es  continua  amb  el  6è  punt  per  la  programació  d’activitats  del  proper  any.  Ja  hi  ha 

anotades  sobre  el  calendari  les  de GR  i Montserrat,  les  de mitja  i  alta muntanya,  la 

sortida social a Andorra, la celebració de la Sitges Rock Trail.  

 

S’estableix una reunió al mes de maig per la sortida Volta al Posets de la categoria alta 

muntanya. 

La Sortida Social es farà a Andorra. 

La Sitges Rock Trail serà al març. Es comenta que es va plantejar el no tornar‐la a fer i 

que  finalment es  va decidir  que  sí.  Tanmateix es  torna a demanar  voluntariat  per  al 

esdeveniment. 

En quan a la Caminada Popular es decidirà durant l’any si es continua fent, els que hi 

van  davant manifesten  cert  cansament  i  a més  fan  notar  que  avui  dia  hi  ha moltes 

possibilitats  per  sortir  a  caminar  i  per  tant  l’èxit  ha  baixat.    Anna  Coll  proposa  un 

format més lleuger, amb menys infraestructura. 

 



El calendari com sempre queda obert a més propostes. Un soci en fa anotar la sortida 

nocturna que serà el 27 de juliol, hi haurà lluna plena. 

 

El  7è  punt  fa  referència  a  les  assegurances,  es  fa  advertència  de  la  nova modalitat 

Muntanya Plus  (més cara), que ocupa el primer  lloc de preus  sent  fàcil  confondre‐la 

amb la modalitat de sempre.  

Els preus i cobertures són més o menys iguals. 

Incorpora una quota familiar amb diversos tipus de model familiar. 

Canvis en les temporals però a la pràctica procedeix igual. 

 

El procediment per a llicència anual és igual. S’ha de tenir domiciliat el rebut, a priori. 

Anna Coll insistirà a la 1ra sortida de gener amb l’adquisició de l’assegurança anual. 

 

El següent punt és per a les Propostes i balanç de la Junta, es detalla: 

Sobre la Sitges Rock Trail:  

 La propera serà la cinquena. És molta feina organitzar‐la. És una cursa oficial de 

la FEEC. Es fa una crida a incloure’s al grup d’organització. 

 El proper any no es pararà el rocòdrom inflable. Ha suposat un excés de feina. 

 S’intentarà evitar reunions mitjançant repartiment de tasques per WhatsApp. 

 

Sobre altres temes: 

 Sobre el nou programa de gestió de  socis,  la  seva utilització  ja es  té més per 

mà. És de la mateixa empresa que el de les fitxes d’assegurança. 

 L’any vinent no s’admetran nous socis sense la domiciliació del rebut anual. Les 

baixes es notificaran per email. 

 En quan al Cine Club hi ha hagut interès i va anar bé. Repetirem l’esdeveniment 

aquest any quan sorgeixi la possibilitat. 

 Proposta de comprar la impressora de carnets que ofereix la FEEC. El seu preu 

és de 800 euros i ve amb 1000 carnets, hi ha un ràpel de 1,5 euros per llicència, 

dels  2,5  que  ens  cobren.  S’ha  calculat  que  quedaria  amortitzada  en  5  anys. 

L’Assemblea n’aprova la seva compra. 



La dotarem d’un temporitzador que la posi en marxa a les 18h dels dijous donat 

que tarda una mica en posar‐se a punt. 

 Activitats  per  a  famílies  amb  infants.  Es  parlarà  amb  el  Centre  La  Talaia  de 

Vilanova i la Geltrú perquè ens expliqui el seus sistema. En aquests moments es 

té força massa crítica de menors de 3 a 7 anys. 

 Es  demanen  voluntaris  per  al  tema  jurídic‐fiscal.  Ara  s’està  fent  els  mínims. 

Tenim els comptes clars però no reflectits a cap llibre de comptes. Per aquest 

motiu tampoc es pot anar a demanar ajuts a l’Ajuntament. 

La sòcia Dolors Mola s’ofereix com a voluntària però no es requereix. 

 S’ha dinamitzat  la  publicació  de  sortides  i  fotos  a  la  xarxa.  S’ha  incorporat  el 

programa Instagram. 

 Creació de nous sectors, com gent amb BTT que no està vinculada a res. Per si 

volen paraigües i continuar amb la seva auto organització. 

 Proposta canvi GR5, ja es va comentar l’any passat però no es va fer res. Es vol 

la Serra del Gegant en comptes del Camí de la Fita, ja que el tram de Pruelles al 

coll  de  la  Fita,  recuperat  per  la  Sitges  Rock  Trail,  es  fa  servir molt.  Cal  fer  la 

tramitació a la Federació per la proposta del canvi. De fet, el manteniment de 

tot el tram de GR Sitges – Olesa de Bonesvalls és nostre.  

 En quan  als  cursets,  si  hi  ha  interessats  la  FEEC els  proposa  a  les  entitats.  La 

Vegueria n’organitza.  

Nosaltres com a Centre en podem demanar, si ha prou gent interessada. Si no 

hi ha prou gent es pot buscar quina Vegueria ens pot encaixar. 

Anna  Coll  proposa  una  foto  de  tots  els  cursos  disponibles.  En  Joan  Tutusaus 

matisa entre els que organitza la FEEC i el que tenim a prop. 

Un altre soci sol∙licita que es demani per Alpinisme Hivernal. En Joan comenta 

que ho incorporarà a la circular. 

 El responsable de material del Centre posa de manifest que hi ha consciència 

en el retorn del material. 

 Avui ha arribat un nou lot de llibres de la FEEC, de Cossetània Edicions.  

Anna  Coll  insisteix  en  que  cal  fer  neteja  de  llibres  però  tenint  cura  de  coses 

històriques. 



 Proposta  d’actuació  a  la  Trinitat  del  Consell  Comarcal.  En  Joan  Comenta  les 

diferents  actuacions  que  s’hi  preveuen  fer,  essent  totes  d’impacte  per  la 

naturalesa del lloc.  

En  farà  la  corresponent  al∙legació  al  Consell  Comarcal.  La  proposta  ja  està 

publicat  al  DOCG  i  al  BOP,  l’al∙legació  els  obligarà  a  haver‐lo  de  tornar  a 

aprovar; però abans de la nova aprovació hauran de contactar amb en Joan per 

l’al∙legació feta. 

 

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

 Anna Coll recorda la col∙laboració organitzativa que es va demanar de cara a les 

sortides que ella coordina. Va anar molt bé.  

Aquest any proposa la mateixa fórmula, ja hi ha els responsables designats, ella 

continuarà coordinant. Els responsables fan la sortida prèvia i altres. 

 

 

Sense més que comentar, s’aixeca la sessió a les 21:25 hores. 

 

 

 

 

 

 


