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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Terrassa, 4 d’octubre de 2022

Se celebra l’assemblea general ordina� ria del Centre Excursionista de Terrassa a la sala
d’actes À� ngel Casanovas de la seu social, en convocato� ria u� nica a les 19.30h del dimarts 4
d’octubre  del  2022,  amb  la  prese�ncia  del  President:  Xavier  Busom,  el  tresorer:  Emili
Sa�nchez, la secreta� ria: Maria Jose�  Cano, la vocal: Gemma Franco.

Àssistents: 78  socis de ple dret

ORDRE DEL DIA

1. Presentacio�  de l’assemblea a ca� rrec del President, Xavi Busom Masjoan.
2. Lectura i aprovacio� , si escau, de l’acta de la darrera assemblea.
3. Memo� ria d’activitats 2021, presentada pels vocals de les seccions i vocalies.
4. Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de Desembre de 2021.
5. Proposta de pressupost i aprovacio� , si escau, de l’exercici 2022.
6. Propostes i suggeriments
7. Torn obert de paraules

1. PRESENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA A CÀRREC DEL PRESIDENT, XAVI BUSOM 
MASJOAN

El President del  Centre Excursionista de Terrassa Sr.  Xavier Busom, dóna la benvinguda als
presents i obre la reunió a les 19.35 h, desprès de validar els assistents, agraint-los la seva
assistència, sent la primera assemblea que es pot fer al local des de fa 3 anys

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA

La darrera assemblea va tenir lloc el passat 13 d’abril 2021, al cinema Catalunya, es va
realitzar  excepcionalment  fent  retransmissio�  telema� tica,  amb  assistents  presencials  i
assistents virtuals. Es llegeix un resum de l’acta anterior amb els seus punts i les seves
votacions. E9 s aprovat per unanimitat.

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021, PRESENTADA PELS VOCALS DE LES SECCIONS 
I VOCALIES  (Annex 1)

Els diferents vocals fan un petit recull de com ha anat l’exercici a la resta d’assistents.
Campament Social d’Àlta Muntanya: El darrer estiu s’ha anat a Picos d’Europa, ha anat tot
be� , la valoracio�  e�s positiva.
Valle�s Drac Race: Per les restriccions de pande�mia, el 2021 s’ha celebrat de manera virtual
Colo� nies infantils:  Tenen molt bona acollida, s’han ocupat pra�cticament totes les places,
amb un total de 149 infants.
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Casal d’estiu:  S’ha fet a l’institut Montserrat Roig per un tema d’aforament i  espais.  Es
cobreixen totes les places ofertades.
Esplai d’agost: s’estrena per primera vegada, amb menys participacio�  que el casal de Juny-
Juliol.
Àctivitats extraescolars: es consoliden.
Kames kids: e�s l’escola infantil de trail del CET, creix de manera explonencial, actualment
compta amb grups d’entrenament a Terrassa, Viladecavalls i Rellinars. Cada cop compta
amb me�s participants, te�  molt d’e�xit.
Àrxiu i biblioteca: el Martí�  Puig fa un resum de les accions dutes a terme durant l’any,
digitalitzacions, consultes, etce� tera. Biblioteca amb un intere�s histo� ric, me�s importa�ncia a
la part d’arxiu. Tambe�  s’estan digitalitzant les fotografies. 80 Consultes, 40 pre�stecs. Els
Àrxius anuals continuen.
Travessades familiars: menys gent respecte altres anys potser per Covid o per motius 
personals, tot i que mica a mica va entrant gent nova.
Sala d’actes: moltes activitats s’han vist afectades, sent suspeses per Covid.
Fotografia:  moltes activitats  suspeses  tot  i  que  sí�  que  s’han mantingut  les  sortides.  El
concurs es va fer el de 2020 i el de 2021.
Marxa No� rdica: l’activitat creix, amb cursets i uns 30 participants de mitjana.
Ornitologia: mitjana de 16 assistents, pero�  ha anat davallant, i  s’ha reformulat el grup.
Treball  me�s  de recerca i  recollida  de dades.  Sortides me�s  espora�diques pero�  me�s  ben
preparades.
Senders: tambe�  ha patit una davallada de participacio� ,  molt notable. Repeticio�  del camí�
dels Nyeros que s’havia de fer el 2020
Passejades pel parc: no s’han pogut fer totes les sortides. Mitjana de 25 per sortida. Els
vocals actuals pleguen al final de l’any 2022
SÀM Col.lectives esquí� de muntanya: tambe�  baixa el nombre de sortides i participants.
SÀM FemÀlpí�: nova activitat d’alta muntanya me�s te�cnica, acostumen a omplir-les i han de
tancar inscripcions a 20-25. Franja d’edat me�s jove
Woalpins: seccio�  de joves
Muntanya inclusiva: nova vocalia per a excursions amb persones amb capacitats diverses.
Segurament pioners. De moment excursions amb gent amb ceguesa i amb guies voluntaris.
De moment una bona aflue�ncia de participants i  segueixen creixent.  Necessiten guies i
barres pel guiatge, pero�  no ganes. Es fara�  una presentacio�  al local.
SIS: van començar tard per la pande�mia, activitats durant l’estiu, campament a Picos com
cada any, un curset d'espeleologia i confere�ncies a la sala
Bota�nica: actualment compten amb una participacio�  d’unes 15 persones per sortida.
Horitzons: han patit una petita davallada pero�  segueixen endavant. Uns 40 per sortida.
Escola de muntanya: per potenciar la formacio�  i el coneixement a l’hora d’anar d’excursio� .
Tastets amb bona rebuda i participacio�  que tenen continuíItat al Centre.
Seccio�  d’esquí�: hi ha una nova junta, ho gestionen tot des d’alla�  i amb gent externa, tot i
que s’intentara�  poder fer activitats comunes.
Seccio�  infantil: tot i la davallada s’han mantingut les activitats i aquest curs s’han 
remodelat coses.
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4. ESTAT DE COMPTES I INFORME DE TRESORERIA, A 31 DE DESEMBRE DE 
2021

Resultat positiu en els comptes gra�cies a l’augment de les quotes de soci i les subvencions. 

5. PROPOSTA DE PRESSUPOST I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXERCICI 2022

Pel 2022 es preveu una gran despesa per l’ampliacio�  de la seu social,  la hipoteca i  les
reformes, tot i que es preveu que els fons del CET ho puguin assumir.
Es deixaran uns dies per fer consultes respectives als comptes.
E9 s aprovat per unanimitat.

6. PROPOSTES I SUGGERIMENTS

L’assemblea es fa amb mesos de retard, pel tema del bar que s’ha hagut de retrasar per la
llice�ncia d’obres,  tra�mits burocra� tics,  i  a esmenes per part de l’ajuntament.  Tambe�  per
poder tenir a punt la web nova.

Presentacio�  del nou web:
El Francesc Muntada es connecta de manera virtual i explica el funcionament del nou web.
S’ha fet una renovacio�  del web per motius pra� ctics, logí�stics i este� tics. Tambe�  s’ha canviat
el sistema de treball del web per facilitar el treball i la cerca d’informacions.
Un a�mbit operatiu on es presenten les activitats i fa me�s atractiva la informacio� .
Un a�mbit informatiu per seccions.
El web l’ha fet el Marc Indurain a trave�s de la seva empresa.

Àltres propostes i suggeriments:
- Montse Trulla� s: Proposa posar contenidors de diferents residus al local.
- Enric Prat: Proposa tornar a reprendre la marxa infantil popular, amb escoles i alta

participacio� , pero�  falten voluntaris.  Tambe�  un grup de famí�lies per fer excursions
per Sant Llorenç

- Jaume Galofre: Sorpre�s que el Centre segueixi tirant endavant. Els vocals i la gent
que vulgui parlar no haurien d’estar pel pu� blic, sino�  a davant i amb importa�ncia

- Quim Solbas: Proposa crear una quota anual per a jubilats, tot i que logí�sticament i
econo� micament no e�s tant fa� cil

- Martí�  Puig:  Replantejar  la  comunicacio�  del  Centre  per  poder  arribar  a  tots  els
pu� blics, tambe�  als me�s grans. Es fara�  una proposta o una comissio�  de treball. El
Xavi accepta l’error de comunicacio�  i d’enviaments
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7. TORN OBERT DE PARAULES

- Gemma Planes: Es queixa de que ja no s’envia res a les cases, l’Àrxiu, el butlletí�,
etce� tera.  La  gent  gran  que  paga,  no  rep  res,  i  tampoc  s’ha  avisat  que  les
publicacions estan al Centre i s’han de passar a buscar. Insisteix que algu�  que paga
la quota cada any hauria de rebre al menys l’Àrxiu a casa. S’intentara�  fer una llista
amb la gent a la que se’ls ha d’enviar, tot i que diu que ja existeix. S’ha de debatre
sobre l’arxiu i el seu enviament

- Manel Vives: Pregunta sobre com s’han de convocar les assemblees, si es pot fer
nome�s telema� tic. Creu que tothom ho hauria de rebre tambe�  en paper a casa o sino�
es podria impugnar l’assemblea. La Junta explica que es van modificar els estatuts i
que contemplen la convocato� ria telema� tica, que suposa un estalvi molt gran tant
pel que fa a la sostenibilitat com a la part econo� mica.

- Pregunten pels estatuts i es penjaran a la web juntament amb l’estat de comptes
per tal que puguin ser consultats.

Sense me�s assumptes a tractar, el President de l’entitat, Xavi Busom, do� na per finalitzada 
l’assemblea a les 21.27 hores.

Xavi Busom Masjoan                                                        Maria José Cano Lopez
President                                                                                 secretària 


