
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL CENTRE MORAL - 13 DE JUNY 2021

A un quart d’una en punt, el president dóna la benvinguda als assistents. L’assemblea estava
convocada en primera convocatòria a tres quarts de dotze i en segona a un quart d’una.
S’informa de l’ordre del dia.

Punt nº 1 Aprovació de l’Acta anterior
S’aprova per unanimitat sense necessitat de fer una lectura, ja que s’ha enviat a tots els socis
prèviament.

Punt nº 2 Presentació de la Junta
El president presenta les persones que formen la nova Junta del Centre i els càrrecs que
ocupen.
En Joan Llavador avui cessa com a membre de la Junta. Se li fa un agraïment per la seva tasca
durant els anys que ha format part de la Junta del Centre. També es fa un reconeixement a
l’Esteve Torrent, antic president que encara dona suport a la nova Junta. I també al personal i
als tècnics de so i tramoia pel seu suport a tots els actes que es fan al Centre.
El president reitera que el lema “el Centre és viu” està plenament en vigor i esmenta les
propostes que s’ha fixat la nova Junta per tal de millorar el funcionament:

- Millorar tot el sistema tecnològic i anar-lo adequant a les necessitats de l’entitat.
- Reivindicar el que siguem l’entitat amb més participació del poble.
- Crear una comissió jove per treballar els diferents aspectes que poden incentivar als

joves a participar en les activitats del Centre, a més de col·laborar amb les diferents
entitats del poble.

Punt nº 3 Memòria d’Activitats
Tot i que s’ha donat un petit llibret amb la Memòria de les Activitats del 2020, en Jaume Bosch
explica quines són les seccions i les comissions que s’han creat per tal que el Centre tingui un
millor funcionament i es puguin programar totes les activitats.

La Meli Cardoso com a responsable de les activitats, també detalla què s’ha fet durant l’any
2020 tot i que per culpa de la pandèmia encara hi ha hagut moltes dificultats per dur a terme
moltes de les activitats programades.

La Tere Salvà, responsable de les seccions, afirma que algunes d’elles van haver de suspendre
tota l’activitat, i no l’han pogut reprendre a causa de les limitacions decretades pel Procicat a
causa de la pandèmia. En Jaume Bosch explica les activitats socials que porta a terme el Centre.

- Carnets socials.
- Socis de Càritas.
- Donatius Marató de TV3.
- Equitat entre homes i dones.
- Celebracions de dies mundials i internacionals.
- Responsabilitat nacional.
- Responsabilitat mediambiental.
- Comerç de proximitat.
- Companyies de subministrament catalanes.

En aquest punt el soci Marc Sansa fa un incís per manifestar que els actors de l’obra El Tartuf
que no es va poder realitzar van fer una obra radiofònica? “Lisístrata confinada”.



També que Veus de Munt va participar amb la música que van gravar per l’obra dels Pastorets
perquè no havien pogut fer-ho en directe.

Punt nº 4 Memòria Econòmica.
També s’ha presentat als socis un llibret amb les explicacions detallades de les entrades i
sortides de l’any 2020 i els moviments econòmics que hi ha hagut.

Tot i que la nova junta ha entrat en funcionament a finals de l’any 2020 es fa totalment
responsable de l’estat de comptes que s’ha trobat.

El tresorer Toni Jané, fa la presentació començant per fer un agraïment a tots els socis per la
seva constància envers l’entitat.

També es fa un agraïment a la Junta anterior per la tasca complerta en els seus anys de
compromís amb l’entitat.

També a totes les institucions tant la municipal com les supramunicipals per les subvencions
que ens han donat i que han fet possible la continuïtat de l’entitat en aquests temps de
pandèmia.

El resum de les dades econòmiques fa un total d’ingressos de 193.854,88 € que és resultat de
la suma de les activitats, seccions, quota de socis/es, quota d’obres, lloguer del bar, ocupació
de sales i subvencions.

Les despeses sumen 164.023,11 € amb què s’han pagat les activitats, seccions, obres i despesa
comuna (treballadors i subministraments).

Això fa un total de saldo positiu de 29.831,77 € que se sumen al que ja hi havia de resultats
anteriors.

Hi ha un romanent important de diners que s’han de fer servir en la nova fase de les obres que
es començaran així que es pugui.

En aquest punt la sòcia Teresa Missé fa una pregunta sobre el concert de l’escolania de
Montserrat. El tresorer li explica que ha estat complicat imputar les entrades i sortides del
concert perquè estan a cavall de dos exercicis econòmics.

El soci Josep Pruna pregunta pel Batec i el seu cost. Se li explica que aquest any s’ha equilibrat
el que costa perquè durant dos mesos no s’ha editat a causa de no haver hagut activitat. Però
que de totes maneres continuarà sent deficitari, ja que s’ha donat a una impremta. De totes
maneres s’està buscant nous anunciants que ajudin una mica.

Es posa a votació l’acceptació  del pressupost 2020 i s’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt nº 5 Objectius per l’any 2021
El president explica els projectes i els objectius per l’any 2021 del qual ja estem a la meitat.

Es mirarà de controlar la despesa perquè la propera fase de les obres serà important i
necessitem que al mateix temps de fer totes les activitats programades, no hi hagi massa
despesa supèrflua.

Informa que totes les seccions han reprès la seva activitat i que de cara al setembre s’espera
que tothom pugui reprendre la seva tasca amb normalitat.

En aquest punt el soci Pep Vidal pregunta per l’activitat del circ.



El president li explica que ja s’han posat en contacte i que després de l’assemblea quedaran per
pactar un nou conveni i negociar l’activitat que només tindrà la durada d’un any.

El soci Jordi Roca manifesta que li sembla que el punt d’aprovació de quotes que ve a
continuació i el de presentació del pressupost 2021 s’hauria d’intercanviar. Com no hi ha cap
més aportació en aquest sentit es deixa tal com està en l’ordre del dia.

Punt nº6 Nova quota de soci
Es proposa a l’assemblea mantenir la quota per un any més.
Es posa a votació i s’aprova per unanimitat.

Punt nº 7 Presentació pressupost 2021
El tresorer Toni Jané presenta el pressupost pel 2021.

Tal com s’ha comentat en un punt anterior, es reitera que així que es pugui es començarà la
propera fase de les obres.

I que s’intentarà fer un seguiment exhaustiu de la despesa diària per minimitzar les pèrdues
que hi puguin haver.

El soci Marc Sansa suggereix que, ja que estem encara en un any incert, si hi ha alguna activitat
que es preveu que tindrà pèrdues, que ja no es programi i que se sigui molt caut en la
programació.

El soci Esteve Torrent li comenta que a vegades les entitats supramunicipals donen
subvencions per programar activitats i que encara que siguin deficitàries, serveixen per ajudar
a pagar altres despeses.

Es posa a votació el nou pressupost per l’any 2021 i s’aprova.

Punt nº8 Precs i preguntes
La sòcia Núria Fontbona pregunta quants socis hi ha actualment i si a totes les seccions els
participants són socis del Centre.

S’informa que al 31/12/2019 hi havia 544 socis i que a 31/12/2020 hi ha 523. S’ha de mirar si
és a causa de la mortalitat que hi ha hagut entre els socis més grans o quina ha estat la causa
de la petita davallada.

També s’informa que no tots els participants a les activitats són socis, però es mira que els qui
ara comencen, se’n facin i que passat l’estiu amb les noves activitats que es preveuen fer, de
cara al jovent es mirarà de captar aquest soci més jove que ara no tenim.

El soci Pep Pruna fa una reflexió sobre la gent gran i demana que es tingui una mica més de
sensibilitat envers aquest col·lectiu.



ASSISTENTS

LA JUNTA:
Salvador Farrerons
Antoni Jané
Montserrat Carreras
Meli Cardoso
Jaume Bosch
Tere Salvà
Mireia Subirana
Jordi Torrent
Joan Llavador
Mn. Joan Soler (que s’incorpora més tard
degut a les seves obligacions).
S’excusen:
Mariona Fernández
Pilar Alcaide

SOCIS I SÒCIES:

Montserrat Fontbona i Missé
Montserrat Fontbona i Umbert
Pep Vidal i Corcoy
Joan Casademunt i Catarineu
Francesc Torrent i Crous
Leopold Torrent i Rossell
Climent Colomer i Colomer
Esteve Torrent Fontbona
Nuria Fontbona i Missé
Jordi Roca i Casals
Ma Teresa Missé i Sañé
Marc Sansa i Colomer
Martina Sansa i Colomer
Pau Torrent Fontbona
Josep Pruna i Borrell
Martí Torrent i Catà
Teresa Majó i Torrent

BENEFICIARIS/ES:

Ramona Missé Soler
Miquel Lladó Umbert
Ma Remei Missé Sañé
Lluïsa Colomer Roig

DELEGACIÓ DE VOT:

Roser Corominas i Umbert
Albert Soler i Colomer
deleguen el vot a
Tere Salvà Catarineu.

Jaume Farrerons i Bosch
Anna Pascual i Perona
Lluís Benet i Simón
Josep Bosch i Cantallops
Teresa Torras i Pérez
Jordi Salas i Marco
Neus Llinars i Crusat
deleguen el vot a
Jaume Bosch i Pérez.

Mercè Colomer i Bartrolí
delega el vot a
Marc Sansa Colomer.

NO SÒCIES:

Josep Sánchez i Camps, Alcalde d’Arenys de
Munt.

S’acaba l’assemblea a 2/4 de 2 del migdia.


