
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES 

18 de febrer del 2021 

A les 19,15 hores, s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Grup d’Estudis d’Esplugues, a la 
Sala Joan Brillas de L’Avenç, segons carta convocatòria, enviada per correu postal i electrònic 
als socis, del 2 de febrer del 2021, amb l’assistència de 30 socis i 18 socis més, amb el vot 
delegat a la presidenta Rosa Abós i a membres de la Junta. 

Es dóna la benvinguda als assistents i es segueix l’ordre del dia establert a la convocatòria: 

Primer punt: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, del dia 23 de 
gener del 2020. El secretari, Miquel Casellas, dóna lectura de l’acta i un cop llegida és aprovada 
per unanimitat. 

Segon punt: Actes realitzats l’any 2020. La presidenta Rosa Abós, fa la relació de les activitats 
realitzades durant tot l’any, anomenant totes les xerrades i sortides, com també els cursos i 
participacions on ha assistit el Grup d’Estudis d’Esplugues. Comenta els actes que per motiu de 
la pandèmia no s’han pogut realitzar. És aprovat. 

Tercer Punt: Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç i estat de comptes de l’exercici 
2020. La tresorera Lídia Verdier, desglossa i explica, a través d’un PowerPoint, l’estat de 
comptes de l’anualitat, resultant  uns ingressos més el saldo bancari del 2019 de 8684,69€ i 
unes despeses de 4990,88€. Resultant el saldo bancari a data 31 de desembre del 2020, 
3693,81. S’aprova. 

Quart Punt: Actes previstos per l’any 2021. Rosa Abós relaciona les xerrades i les sortides 
previstes per aquest any, condicionat sempre a que es puguin fer sanitàriament. S’aprova. 

Cinquè punt: Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2021. Lídia Verdier, 
desglossa el pressupost, amb els ingressos de la quota de socis, la subvenció de l’Ajuntament, 
de l’Obra Social de La Caixa, d’aportació pels llibres i de les sortides, que pugen a 8975,41€. I 
les despeses de Conferències, actes culturals, publicació del Pou de Vernís, assegurança 
responsabilitat civil, Recercat, Correus,  material oficina i varis, que sumen 5062,76. S’aprova. 

Sisè punt: Quotes soci pel 2021: Davant la inactivitat que degut a la pandèmia, ha sofert la 
nostra entitat, durant una part de l’any 2020 i possiblement també una part del 2021, la junta 
presenta a votació de l’Assemblea, si s’ha de cobrar la quota de socis, l’anualitat complerta de 
25€ o s’hauria de rebaixar. A mà alçada la votació dels socis és majoritàriament significativa a 
mantenir la quota de 25€. Quota que es passarà al cobrament a partir del primer de març. 
S’aprova. 

Setè punt: Renovació de càrrecs de la Junta. El secretari diu que segons està establert als 
estatuts, en aquesta assemblea toca renovar els càrrecs de Vice-President, Tresorera i vocals 
parells. Tots ells dimiteixen del càrrec i es tornen a presentar per un cicle de dos anys més,  a 
excepció del vocal 4 Josep Florenza, que no es presenta a la junta. Anna Hernàndez 
Campreciós, presenta la baixa com a vocal 5 per motius personals. El G.E.E. agraeix a ambdós 
les seves col·laboracions. 

El secretari recorda que la junta està oberta per a qualsevol soci que en vulgui formar part. 

 

 



A data d’avui, 18 de febrer del 2021, el G.E.E. té 122 socis i la junta queda conformada per: 

Presidenta: Rosa Abós Prats,               Vice-president Santi Campo Haro, 
Secretari: Miquel Casellas Piquet,      Tresorera: Lídia Verdier Guasques, 
Vocal 1: Joan M Puiggròs Modolell,    Vocal 2: Cristian Domínguez Bolaños, 
Vocal 3: Montse Ruiz Romanos,          Vocal 4: Mercé Masot Amigó, 

             Vocal 6: Rafel Marco Moreno. 

L’Assemblea faculta i autoritza per a tots els tràmits bancaris, a dues de les tres signatures, 
corresponents a la Presidenta Rosa Abós Prats, Tresorera Lídia Verdier Guasques o Secretari 
Miquel Casellas Piquet, tots tres també poden tenir accés a la Línia Oberta de La Caixa. Per tant 
no comptabilitzen ni són vàlides, per a cap tràmit de tresoreria, ni d’accés a Línia Oberta, les 
signatures de Cristian Dominguez Bolaños, Joan Maria Puiggròs Modolell i Maria Jordan Garcia. 
S’aprova per unanimitat. 

Vuitè punt: Torn obert de paraules: 

Mitjançant la delegació de vot, Maria Teresa Carbonell, expressa la felicitació pel 25 aniversari 
del Grup d’Estudis d’Esplugues, a tots els socis de l’entitat i a totes les persones que hi han 
col·laborat i treballat per assolir aquesta data. També felicita a la Junta, que per commemorar 
aquest aniversari, hagi editat i obsequiat als socis del G.E.E amb el llibre, Esplugues pas a pas, 
cinc itineraris. 

Santi Campo, expressa el seu condol i record, per la defunció de la Sra. Neus Oró, que encara 
no fos sòcia, participava a la majoria de les activitats i xerrades, que s’organitzaven. 

Tot seguit i sense més demandes de paraula, es visualitza el vídeo resum de les activitats 
realitzades i també de les previstes pel 2020.  
Vídeo presentat i realitzat per Josep Castells, que ha agradat als assistents. 
Es felicita a l’autor, essent un recull important per l’arxiu-biblioteca del G.E.E.. 
 
Sense més temes a tractar es tanca l’Assemblea a les 20,30 hores, agraint l’assistència i 
participació als socis presents i als delegats. 

 

 

 

 

 

El Secretari                                                                                            La Presidenta 

Miquel Casellas                                                                                    Rosa Abós 

 

 


