
Assemblea	Ordinària	2015	del	Centre	Excursionista	de	Sitges.	

17	de	Desembre	de	2015,	Centre	Cívic	de	la	Plaça	Catalunya	

	

	

Comença	 la	 reunió	 a	 les	 20:25	hores,	 en	 segona	 convocatòria,	 amb	23	assistents	 i	 6	

membres	de	la	Junta.	Es	procedeix	a	la	lectura	i	aprovació	de	l’acta	de	l’any	anterior.		

	

Es	procedeix	a	anunciar	els	següents	canvis	dins	la	junta:		

-	El	càrrec	de	Secretari	passa	a	ser	ocupat	per	Carles	Coll	en	lloc	de	la	Raquel	Mestres,		

qui	fins	ara	l’ocupava	i	que	queda	com	a	vocal.		

-	 Surt	 de	 la	 Junta	 en	 Joan	 Ramon	 Domingo	 com	 a	 vocal	 de	 l’Espai	 d’Escalada	 que	

l’ocuparà	la	Laura	Garcia	que	és	qui	ho	porta,	també	es	manté	com	a	Tresorera.	

	

Se	 segueix	 segons	 el	 punt	 3	 de	 l’ordre	 del	 dia	 amb	 la	 presentació	 de	 les	 diverses	

activitats	que	s’han	dut	a	terme	durant	l’any	en	curs	2015:	en	són	36	de	senderisme,	

13	d’alta	muntanya	d’hivern,	11	d’alta	muntanya	d’estiu	 i	 2	en	concepte	de	 sortides	

socials.	 En	 total	 60	 sortides	 amb	un	 total	 de	 795	 participants.	 A	 banda	 la	 Caminada	

Popular	 amb	 350	 participants	 i	 la	 Cursa	 Rock	 Trail	 Sitges	 amb	 250	 participants.	 Es	

reclama	que	no	es	té	registre	d’activitats	de	curses	ni	d’escalada	que	s’hagin	fet.		

	

Pel	quart	punt	de	l’ordre	del	dia	es	comenten	les	dades	més	significatives	de	l’estat	de	

comptes	de	l’any	en	curs	2015.	Es	fa	separació	entre	els	de	l’Espai	d’Escalada	y	els	del	

Centre.		

S’explica	 que	 la	 comptabilitat	 que	 s’està	 duent	 no	 és	 la	 que	 estrictament	 marca	 la	

legislació,	 sinó	 que	 per	 manca	 de	 persones	 que	 ho	 portin	 es	 manté	 el	 sistema	 de	

sempre,	tenint	els	apunts	bancaris	com	a	referència.	L’ajuntament	tampoc	ha	posat	a	

disposició	cap	gestor	com	s’havia	previst.	

	

El	balanç	econòmic	de	l’any	2015	és	el	següent:	

	 A	inici	d’any	 A	final	d’any	

Centre	Excursionista	 17.578,79	€	 19.191,59	€	



Espai	d’Escalada		 		4.905,74	€	 					923,35	€	

	

Enguany	el	Centre	ha	col·laborat	amb	les	“Pubilles	Escaladores”.	És	quelcom	que	es	fa		

rotatiu	 entre	 centres	 de	 manera	 que	 la	 FEEC	 pot	 justificar	 millor	 la	 subvenció.	 La	

despesa	originada	queda	compensada	per	l’ingrés	de	la	corresponent	subvenció	de	la	

FEEC.	

El	balanç	final	de	la	I	Rock	Trail	Sitges	ha	estat	de	superàvit,	tot	i	que	va	haver-hi	més	

despeses	de	les	previstes	inicialment.	

	

La	 diferència	 de	 saldos	 de	 l’Espai	 d’Escalada	 respon	 a	 la	 compra	 del	 rocòdrom.	

Finalment	 s’ha	 comprat	 a	 un	 particular	 i	 amb	 fons	 propis	 de	 l'Espai	 d'Escalada	 per	

4.000	 euros	 una	 instal·lació	 taxada	 en	 12.000,	 i	 s’està	 traslladant	 al	 actual	 local	

municipal.	Per	la	compra	s’han	fet	tots	els	tràmits	legals.	

	

S’aprova	 mantenir	 els	 10	 euros	 anuals	 de	 quota	 per	 al	 2016,	 no	 hi	 ha	 necessitat	

d’incrementar-la.		

	

L’estat	actual	dels	socis	es	manté	invariable.	Els	que	romanen	com	a	impagats	són	els	

que	deuen	la	quota	del	darrer	any.	Es	vol	controlar	que	cap	soci	pugui	retirar	la	tarja	

federativa	 sense	 tenir	 les	 quotes	 al	 corrent.	 L’Anna	 Coll	 proposa	 annexar	 la	 tarja	

federativa	al	carnet	físic	quan	aquest	estigui	pendent	de	pagament.	El	40%	dels	nostres	

socis	estan	federats.	

	

El	cinquè	punt	és	sobre	l’Espai	d’Escalada	Municipal	(Rocòdrom).		

S’explica	 que	 per	 segon	 any	 es	 continua	 fora	 de	 conveni	 (des	 de	 2013),	 que	 la	

renovació	es	troba	ara	mateix	aturada,	primer	per	una	 investigació	que	 l’Ajuntament	

ens	va	obrir	per	 la	demora	de	tres	dies	en	 la	presentació	dels	documents	relacionats	

amb	 l’avançament	 de	 diners	 que	 el	 Centre	 fa	 al	 Rocòdrom.	 Davant	 la	 situació	 i	 la	

negativa	 del	 Centre	 a	 presentar-les,	 el	 Servei	 d’Esports	 municipal	 com	 a	 organisme	

gestor	va	fer	les	al·legacions	i	es	va	aixecar	la	suspensió.	Finalment	Intervenció	ens	va	

exonerar	 i	 es	 va	 reobrir	 el	 procés;	 però	 ara	 està	 altra	 cop	 aturat	 per	 un	 problema	



d’interpretació	de	contingut	del	conveni,	tot	i	que	s'espera	que	arribem	a	un	acord	en	

breu.	

	

Laura	Garcia	dóna	a	conèixer	la	resta	de	dades	i	detalls	que	afecten	a	l’Espai	d’Escalada.		

Sobre	el	trasllat	del	rocòdrom	s’ha	rebutjat	l’ajuda	física	de	l’ajuntament	per	raons	de	

seguretat	en	aquesta	matèria.		

Des	 d'aquest	 any	 el	 sanitari	 el	 paga	 directament	 l’Ajuntament,	 ja	 no	 farà	 falta	

l’avançament	d’aquests	diners	per	part	del	Centre	a	l’espera	de	la	posterior	subvenció.	

Dóna	a	conèixer	com	durant	l’any	en	curs	s’han	succeït	les	diverses	modalitats	d’accés	

al	 rocòdrom,	 entre	 entrades	 puntuals,	 bons,	 carnets	 anuals,	 estades,	 sessions	 de	

formació,	etc.	També	quines	previsions	hi	ha	per	l’any	vinent.	

	

En	Xavi	Masana	demana	 si	 es	 té	 controlat	que	els	 escaladors	que	obtenen	el	 carnet	

anual	 d’escalada	 són	 i	 estan	 al	 corrent	 com	 a	 socis	 del	 Centre.	 Es	 contestat	

afirmativament	i	amb	la	corresponent	explicació	per	part	de	qui	representa	l’espai,	la	

Laura	Garcia.	

	

Es	presenta	el	proper	programa	d’activitats	i	calendari	pel	2016.	Ja	hi	venen	recollides	

les	sortides	de	senderisme	de	GR	 i	d’altres	habituals	en	aquesta	modalitat,	 la	de	 la	 II		

Rock	Trail	Sitges,	la	de	la	20na	edició	de	la	Caminada	Popular.	La	Sortida	Social	està	per	

determinar.		

	

No	es	fa	proposta	per	sortides	d’Esquí	de	Muntanya,	doncs	les	plantejades	l’any	passat	

per	Xavier	Mirabent	no	varen	tenir	resposta	i	tampoc	va	haver-hi	més	demanda.		

Enguany	 hi	 ha	 proposat	 un	 conjunt	 de	 sortides	 de	Mitja	Muntanya	 de	 la	mà	 de	 les	

sòcies	Anna	Coll	 i	 Irene	Fernández,	una	al	mes	aproximadament	alternant-se	amb	les	

d’Alta	Muntanya.	

	

Queda	 aprovat	 aquest	 calendari;	 però	 s’hi	 poden	 afegir	 més	 propostes.			

Un	 soci	demana	que	 s’usi	el	 correu	electrònic	per	a	 fer	 reso	de	petites	 sortides	més	

enllà	 de	 les	 marcades.	 S’accepta	 i	 s’informarà	 d’aquesta	 possibilitat	 en	 la	 propera	

circular.	



	

Pel	punt	que	 fa	 referència	a	 les	assegurances	de	muntanya,	 s’explica	que	 la	FEEC	ha	

canviat	 d’asseguradora	 apostant	 per	 Agrupació	 Mútua.	 Amb	 això	 s’estalvia	

l’intermediari	RAAC	que	Vida	Caixa	disposava	per	a	la	gestió	de	trucades.		

Es	 dóna	 a	 conèixer	 els	 increments	 que	 afecten	 a	 cada	 modalitat	 d’assegurança.	

Properament	s’enviarà	la	taula	de	tarifes	pel	2016.	

	

	

A	continuació	es	fa	recull	de	les	diverses	informacions	i	propostes	que	tenen	lloc	en	el	

punt	8	de	l’ordre	del	dia	com	a	Propostes	de	la	Junta.	

	

La	segona	edició	de	la	Rock	Trail	Sitges	serà	el	19	de	març.	Els	mateixos	recorreguts	de	

l’any	 passat	 amb	 alguna	 petita	 variació	 que	 s’està	 estudiant.	 Les	 dates	 d’inici	

d’inscripció	són	l’1	de	gener	per	a	participants	de	la	primera	edició,	i	el	7	de	gener	per	

la	 resta.	 S’informa	 de	 que	 finalment	 l’any	 passat	 no	 es	 va	 haver	 de	 fer	 el	 pla	

d’autoprotecció	 que	 en	 un	 inici	 l’ajuntament	 sol·licitava.	 Es	 demanen	 voluntaris.	

Enguany	es	disposa	de	la	llista	d’errors	ocorreguts	a	l’anterior	edició.	

	

Es	 continuarà	 amb	 el	 lloguer	 del	 material	 de	muntanya	 per	 a	 sortides	 alienes	 a	 les	

organitzades	pel	Centre.	Es	debat	en	aquesta	mateixa	assemblea	el	lloguer	dels	walkie-

talkies	amb	resultat	negatiu	per	la	alta	necessitat	que	el	Centre	en	té.	Es	demana	altra	

cop	que	s’informi	dels	desperfectes	que	hagi	pogut	patir	el	material.	Entra	per	ajudar	

en	la	gestió	del	material	una	nova	persona	en	concepte	de	pràctiques	acadèmiques.	

	

Es	continuarà	amb	correu	electrònic	com	a	canal	de	comunicació	als	socis.	

	

Canvi	de	companyia	per	la	assegurança	de	Responsabilitat	Civil	que	es	tenia	amb	Asefa,	

a	partir	d’ara	serà	amb	Allianz.	La	anterior	companyia	ja	no	du	aquest	negoci.	

	

Banc	 Sabadell	 pretenia	 degradar	 les	 condicions	 del	 nostre	 compte	 bancari	 per	 un	

incompliment	en	el	darrer	semestre.	Finalment	ha	acceptat	mantenir-les	un	any	més.	

Paral·lelament	per	si	es	necessita	s’ha	obert	un	nou	compte	amb	ING,	de	moment	es	



farà	 servir	 per	 la	 Rock	 Trail.	 Per	 altra	 banda,	 s'ha	 incrementar	 la	 necessitat	 de	 fer	

tramitacions	amb	Hisenda.	

	

La	Junta	demana	poder	redissenyar	la	etiqueta	del	Centre.	Queda	aprovat.	

	

També	 es	 comenta	 l'interés	 que	 els	 socis	 que	 facin	 sortides	 les	 pengin	 al	 web,	 per	

poder	donar	informació	a	la	resta.	

	

Sobre	els	cursets	de	la	FEEC	el	mateix	comentari	que	l’any	passat,	se’n	poden	demanar	

fins	a	dos	cada	any	si	els	 socis	hi	mostren	 interès,	però	per	ara	no	és	cas.	També	es	

torna	 a	 demanar	 que	 els	 socis	 pengin	 les	 seves	 sortides	 a	 la	 Web	 del	 Centre.	 Es	

comenta	també	sobre	els	descomptes		que	estan	vigents.	

	

S’obre	el	torn	de	precs	i	preguntes	amb	els	següents,	

	

Un	soci,	 Joan	Heredia,	 voldria	 compartir	 la	activitat	de	Kayak	a	mà	amb	qui	hi	pugui	

estar	 interessat.	 Demana	 que	 es	 faci	 extensiu	 per	 correu.	 Arran	 d’això	 en	 Robert	

Masana	proposa	poder	tenir	una	enquesta	online	a	la	Web.	

	

La	sòcia	Anna	Coll	demana	poder	tenir	el	catàleg	i	contingut	dels	cursos	que	imparteix	

la	 FEEC	per	 a	 poder	oferir-los	 a	 col·lectius	 joves	que	hi	 puguin	estar	 interessats,	 per	

exemple	l’Espai	Jove.	Se	li	comenta	el	funcionament	d’aquests	cursos.		

	

Sense	més	temes	per	tractar,	s’aixeca	la	sessió	a	les	21:45	hores.	

	

	

	

	

	

	

	
 


