ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA CELEBRADA PEL GRUP D’ESTUDIS
D’ESPLUGUES 18 DE GENER DEL 2018

A les 20 hores s’inicia, en segona convocatòria l’Assemblea General Ordinària de socis
del Grup d’Estudis d’Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brillas, segons la carta de
convocatòria de la presidenta Rosa Abós, del dia 1 de gener del 2018, amb
l’assistència de 35 socis.
El primer punt de l’ordre del dia és la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de
l’assemblea general ordinària celebrada el 12 de gener del 2017.
Un cop llegida és aprovada per unanimitat.
Segon punt: Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2017.
La tresorera Lídia Verdier presenta la memòria econòmica i la descriu a través d’una
presentació de PowerPoint, resultant que: el saldo a 1 de gener de 2017 és de
3174,38 €,
La totalitat dels ingressos ha estat de 9208,19 € i les despeses 8353,60 € resultant un
diferencial de 854,59 €. Per tant el saldo total a 31 de desembre del 2017 és de
4028,97 €.
S’aprova per unanimitat.
Tercer punt: Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per l’any 2018.
La tresorera Lídia Verdier ressenya i desglossa el pressupost previst que preveu, uns
ingressos de 8773 € i unes despeses de 8085 €.
S’aprova per unanimitat.
Quart punt: Renovació de càrrecs de la junta directiva.
El secretari relaciona els membres de la junta actual, i l’acord pres per la junta,
degut a la problemàtica creada, arrel del compliment dels estatuts, per la renovació
dels membres de la junta cada dos anys, comprovant que quan un membre de la
junta canvia de càrrec dins la mateixa junta, sense haver finalitzat el temps
preceptiu, pot trobar-se en situació irregular, ja que quan li toca renovar ha afegit un
any més dels establerts o li falta. Per això la junta proposa a l’assemblea que la
renovació sigui per càrrecs i no per persones, pel que es proposa que aquest any
renovi la presidenta, el secretari i els vocals senars, mentre que l’any 2019 siguin el
vice-president, la tresorera i els vocals parells.
L’Assemblea ho aprova per unanimitat.
Per tant causen baixa i renoven en el càrrec per dos anys, Rosa Abós com a
presidenta, Miquel Casellas com a secretari, Joan M. Puiggròs com a vocal 1, Montse
Ruiz com a vocal 3 i Enric Alsinet com a vocal 5. Mentre que Rosario Calero, vocal 7
es dóna de baixa de la junta.
Per tant la junta per l’any 2018, queda formada per:
Presidenta Rosa Abós, Vice-president Santi Campo, Secretari Miquel Casellas,
Tresorera Lídia Verdier, Vocal 1 Joan M. Puiggròs, Vocal 2 Cristian Domínguez, Vocal 3
Montse Ruiz, Vocal 4 Josep Florenza, Vocal 5 Enric Alsinet, Vocal 6 Mercè Masot i
Vocal 8 Cori Antolinos.
S’aprova per unanimitat.
El secretari comunica que el total de socis a data d’avui és de 110, i durant aquest
any 2017 hi ha hagut 11 altes i 3 baixes, 1 per força major al haver d’anar a viure
fora d’Esplugues i els altres dos per impagament de la quota.
Es passa la paraula a la presidenta Rosa Abós que fa un extensiu desglossament de les
activitats portades a bon fi durant aquest passat 2017 i explica les activitats
previstes pel 2018, mantenint les dues sortides anuals i les xerrades mensuals, tenint
en compte que a partir del juliol aniran totes dirigides al “50 anys sense el Raval”,

que conjuntament amb la Marta del Planell de l’Arxiu Municipal d’Esplugues,
col·laborem tots els membres del Grup d’Estudis. També anomena que s’ha d’assistir
al Recercat, i la Fira d’Entitats.
S’aprova per unanimitat.
Cinquè punt: Torn obert de paraules.
En Francesc Coma, proposa un augment de quota, ja que fa anys que no s’augmenta,
també la possibilitat d’un augment voluntari deixant la quota actual de 25 € com a
mínima.
L’Enriqueta Llavinés també hi està d’acord però comenta que s’ha de ser prudent en
l’augment de les quotes.
En Joan M. Puiggròs parla d’anar a Recercat, que és l’aplec dels centres d’estudi dels
Països Catalans i es parla de fer una carta convidant als socis que hi vulguin anar-hi,
tenint en compte que les despeses d’aquests viatges i estada van a càrrec dels
assistents.
La Montse Pi, diu que si algú ja hi està interessat que ho digui avui mateix o abans
del mes de febrer que és quan es tanquen les inscripcions.
Teresa Carbonell, comenta i recorda que, ja que es fa una xerrada el proper mes de
febrer sobre les caves Marguery, que el Grup d’Estudis d’Esplugues va presentar un
escrit a l’ajuntament reclamant la necessitat de rehabilitació de les caves que són
sota del Casal de Cultura Robert Brillas. Seria bo fer la pregunta a Josep Alcalde, el
dia de la xerrada, per si sap alguna cosa i també que el Grup d’Estudis d’Esplugues
tornés a demanar-ho fent referència a l’escrit presentat al ple fa anys i que no ha
obtingut cap resposta.
Joan Ribas, proposa que si ve en Vicenç Lozano a fer alguna conferència, se li proposi
“La lluita del Papa i el canvi climàtic” que pot ser un tema molt interessant.
Vicenç Alabart també comenta que un tema interessant d’una xerrada fóra el parlar
de Paco Candel i proposa a Pere Baltà com a conferenciant.
El secretari exposa que aquest temes es parlaran en les reunions de junta i ja
s’estudiaran, i que en relació a les xerrades, les del 2018 ja estan programades i per
tant les propostes serien pel 2019.
Finalment es visualitza el vídeo resum de les activitats del 2017 que com cada anys
ens fa Josep Castells, felicitant-lo a l’acabar, per la seva filmació, predisposició i
saber fer.
Sense més temes a tractar es dona per acabada l’assemblea, agraint la participació i
assistència, convidant els assistents a una copa de cava.

