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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES 
 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de la Unió Excursionista de Sabadell celebrada 
el dijous 7 d’abril de 2022,  al local social del UES, carrer de La Salut, 14-16 de Sabadell. 
 
S’inicia l’Assemblea General Ordinària a les 19.30 h, en segons convocatòria, amb el 
següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 
2. Memòria any 2021 
3. Dades i tancament del pressupost 2021, aprovació dels comptes anuals i 

memòria 2021 
4. Pressupost exercici 2022 
5. Projectes de la Junta Directiva i, si escau, debat i aprovació de les propostes. 
6. Debat i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis 
7. Qüestions i preguntes 

 
 
Junta assistents:  Josep Maria Manyosa Mas (President), Salvador Berdajín Sánchez 
(Vicepresident), Maria  Teresa Santasuana Casals (Secretària), Lluís Pieri Ruiz 
(Tresorer), Eduard Borràs Finestres (Vocal), Carme Marín Sala (Vocal), Josep Reig 
Carreras (Vocal). 
 
Excusa la seva absència: Jordi Llurba Montesino (Vocal) i Rosa Maria Figueras Bertrán 
(Vocal). 
 
Socis assistents:   15 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.  
S’aprova per unanimitat. 

 
2. Memòria any 2021. 
El President la comenta i destaca els punts següents: 
Socis a 31/12/21: 2.192 
Llicències federatives: 1.351 (un 62% de socis federats) 
 
El 2021 va ser encara un any marcat per la covid, però es van fer activitats. 
- 10 i 11 d’abril: La Llanera Trail Covid Edition, 286 inscrits  
- 10 de maig: Aplec de la Salut: Pujada Popular a la Salut autoguiada (84      

inscrits) i Buscafites en format individual i virtual (68 inscrits) 
- 29 de maig: Repte recollida de brossa al Parc Natural de Sant Llorenç  
- De l’1 al 15 d’agost: 50è Campament a l’Alta Ribagorça  
- 19 de setembre: En marxa pel Rodal, 3a caminada de marxa nòrdica de 

Sabadell, 107 inscrits  
- 26 de setembre: 67a edició de Sardanes a la Mola (format audició)  
- 4 d’octubre: 41a Ronda Vallesana a Collserola, 462 inscrits  
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- 21 de novembre: 46è Cross dels Esquiadors i 9a Trobada de Marxa Nòrdica del 
Vallès, 268 inscrits 

- 13 de desembre: Cantada de Nadales amb la Carena 
- 22 de juny: Assemblea General Ordinària  
- 22 d’octubre: Acte de lliurament de medalles 25, 50 i 75 anys (format adaptat) 

    
 A  més les Seccions van reprendre la seva activitat entre juny/juliol. 
 El detall es pot llegir a la Memòria. 
 S’aprova per unanimitat. 
 

3. Dades i tancament del pressupost 2021, aprovació dels comptes anuals i 
memòria 2021. 

El Tresorer exposa la situació. Es projecten en pantalla els documents relacionats amb 
el tancament i també el pressupost 2022. 
L’exercici s’ha tancat bé, amb un benefici de 8.847,84. És inferior a d’altres exercicis, 
però, malgrat la crisi de la Covid, s’han cobert sense pèrdues. 
Els ingressos han estat per sota del 2020, però hi ha hagut un extra per la loteria 
Nacional ja que es van tornar els diners. 
Les despeses han estat similars al 2021 i l’evolució ha estat favorable. 
Pel que fa a les Seccions l’evolució ha estat favorable i amb benefici, malgrat la 
situació. Algunes surten deficitàries perquè falta cobrar subvencions. 
L’import de les subvencions habituals ha estat inferior, però hem comptat amb ajudes 
relaciones amb la covid. 
Falta incloure l’Impost de Societats que està tramitant la Consultoria. 
Pel que fa a l’evolució del socis hi ha hagut una davallada respecte al 2020 (De 2.267 el 
2020 a 2.192 el 2021). 
 
L’Àngel Artigas demana incidir en el fet que hi hagi Seccions deficitàries. L’única 
explicació és que les subvencions no es cobren de manera immediata, sinó d’un curs 
per l’altre. 
 
Sense res més, s’aproven els comptes anuals i la memòria 2021 
 

4. Pressupost exercici 2022. 
Despeses: s’ha previst un increment tenint en compte diversos aspecte com l’IPC, 
personal (manteniment biblioteca), reparacions, renovació d’equipaments, increment 
de la despesa energètica i full informatiu (s’ha previst que es torni a fer). 
Ingressos: es preveu un increment en la part de Seccions. 
El Balanç és estable. 
 
S’aprova el pressupost 2022 
 

5. Projectes de la Junta Directiva i, si escau, debat i aprovació de les propostes. 
El President comenta els diferents punts: 

- Les activitats han anat evolucionant segons les mesures sanitàries per la Covid. 
En el punt dos s’han comentat les més destacades. El detall es pot veure a la 
memòria.  
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- Expedient utilitat pública. A desembre de 2020 es va presentar l’expedient 

d’utilitat pública. Ha estat un procés laboriós. Ens han comunicat que ha estat 
concedida però encara no hem rebut la comunicació oficial per escrit. Si tot va 
bé, segurament el 2023 la quota de la UES ja podrà desgravar a Hisenda. A més 
l’entitat estarà exempta de l’impost de societats i de l’IBI. 
 

- S’està gestionant un expedient disciplinari d’un cas que hi va haver en els 
Campament d’estiu de l’espai la Ganyota.  
 

- Llibre d’itineraris del Rodal. S’ha gestionat amb el Departament de Turisme de 
l’Ajuntament de manera que ens facin un encàrrec. Així no depenem de 
subvencions. Quan rebem la petició oficial entregaren els exemplars i  farem 
una factura. Tindrà vint itineraris. Els tracks es penjaran al web. 
 

- Es farà un Concurs entre els socis, d’acord amb la Secció de fotografia, per les 
fotos. La millor en format vertical anirà a la portada. 
 

- Mapa del rodal (Alpina). Ajornat per desprès del Llibre. No tenim encàrrec de 
l’Ajuntament. 
 

- Arxiu Històric 
És un projecte finalitzat i subvencionat al 100% per la Generalitat. Era una 
convocatòria d’ajuts amb motiu de la covid. 
Actualment s’estan fent gestions per trobar una persona que pugui fer la tasca 
de manteniment de l’Arxiu amb els mateixos criteris establerts en el projecte. 
La intenció inicial és que pugui ser una de les dues persones que hi van 
treballar. Una d’elles estava interessada, però finalment ha trobat una altra 
feina. Ara estem en contacte amb l’altra. Si no és possible, es buscarà una 
alternativa. 
 

- Play Off. S’ha consolidat i estem treballant amb l’APP per fer les gestions a 
través del mòbil. 
 

- App mapa del rodal. La gestiona la Secció natura. Compte amb una subvenció 
justificativa que es pagarà el 2023. Es preveu fer una presentació de les dues a 
finals de juny.  
 

- Primera taula d’orientació de la Mola. Es va demanar un pressupost del 
projecte i càlcul d’estructurar,  per tal d’ubicar-la a l’entitat amb un format 
movible, com s’havia comentat. El pressupost és elevat (al voltant dels 3.000 
euros)  i s’ha acordat deixar-ho pendent de moment. 
El Carles Capella comenta la idea que s’ubiqui de manera fixa i que segurament 
es podria fer amb un cost inferior. El debat ja es va fer a l’Assemblea passada. 
Queda oberta la recepció d’un projecte alternatiu. 
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- Activitats inclusives. S’ha fet un curs de Marxa Nòrdica per a cecs, d’acord en la 
línia del a FEEC sobre l’esport inclusiu. Obrin també la trobada de MN de la 
FEEC del proper més de maig a altres modalitat adaptades i inclusives de 
muntanya. Cosa que ens portarà a organitzar la primera marxa pel rodal 
d’esport adaptat. 
 

- Desfibril·lador. En va arribar una oferta de la FEEC, que esta gairebé a meitat de 
preu de l’anterior vegada que es va demanar. S’està gestionant la seva 
adquisició i les persones que haurien de fer el curset. 
 

- Festa del Soci. Es farà el 15 de Maig a Sant Mateu de Bages. En aquesta jornada 
es farà el reconeixements al repte dels 50. 
 

- Cicle de conferencies i projeccions de muntanya. És recupera i s’amplia el Cicle 
que va queda ajornat amb motiu de la covid. Anirà d’abril a juny. 
 

- Viatge a la Vall d’Aran per a la Gent Gran. Està previst entre maig i juny. Ha 
quedat cobert en poques hores. 
 

- El Juny es convocarà una Assemblea extraordinària per tal de procedir a la 
renovació de Càrrecs de la Junta. El president anima als socis a presentar 
candidatures. 
 

- Comissió per a la redacció de codi Ètic i protocols per d’actuació davant 
d’assetjament sexual, psicològic, masclisme, racisme o xenofòbia.  El President 
informa de la creació de la Comissió. L’objectiu és poder presentar-ho per 
aprovació a l’Assemblea extraordinària. 
 

- Cas Helena Jubany 
El President comenta que s’està atent a totes les informacions que arriben del 
cas i recorda el posicionament de l’entitat al respecte: 
Com a UES pensem que ha de prevaldre el principi fonamental de Presumpció 
d’innocència 
Estem al costat de les famílies de les víctimes i el seu entorn familiar. 
Col·laborarem amb els autoritats judicials i policials i així ho requereixen. Tal 
com es va fer en el seu moment. 
No entrarem en disputes a les xarxes. No aporta res, malgrat sap greu i és 
dolorós per tothom els comentaris negatius sobre la UES. 
Sempre hem dit que  atendrem als mitjans i així ho hem fet. El que no entenem 
es com aquests parlen de la UES sense preguntar-nos. 
Desitgem i esperem que el cas s’aclareixi el mes aviat possible.  
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A més, el President agraeix el gest del Xavi Jiménez de la Secció Natura. El Xavi 
ha estat declarat com a investigat en el cas. Per aquest motiu, i veient les 
conseqüències que això té pel bon nom de l’entitat, ha renunciat 
voluntàriament a la seva participació activa i pública en les activitats 
organitzades per la Secció. 

 
Els assistents agraeixen les explicacions del President i el gest del Xavi Jiménez. 

 
Sense mes temes es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 

6. Debat i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis. 
No hi ha propostes. 

 
7. Qüestions i preguntes. 
- Lluís Fernàndez. Demana que es comprin micròfons sense fils que siguin bons i 

funcionin correctament. El President agraeix la petició i s’hi mostra d’acord. 
- Francesc Macià. Demana que es potenciïn les activitats en format mixt, 

presencial i virtual, i que es millorin els requisits tècnics. Com en el cas anterior, 
el President s’hi mostra d’acord. 

- Carles Capella. En relació a la declaració de la UES com entitat d’utilitat pública, 
pregunta si el canvi d’estatus de l’entitat suposarà que és compliqui el procés 
per demanar subvencions. El Tresorer li explica que s’han de complir uns 
requisits com presentar obligatòriament la memòria i els comptes, però que ja 
s’està fent, per tant es tracta d’oficialitzar-ho. 

- Marcel·lí Garriga. Comenta que l’escut de la UES ja no apareix en la 
documentació de l’entitat, quan s’havia dit que es mantindria en determinats 
casos i que es pensa fer al respecte. El President diu que es revisarà el tema. 

- Àngel Artigas. Comenta tres punts: 
La Ronda no surt a la revista Vèrtex de la FEEC en el calendari anual de 
caminades. 
La UES hauria de tenir un compte a Wikiloc per poder penjar els itineraris que 
es fan a l’entitat. 
Demana que es torni a fer el butlletí  en format paper. 
Respecte al Wikiloc, l’Eduard Borràs, Vocal, comenta que s’ha de vigilar quins 
itineraris es pengen com a entitat. Han de ser llocs que no puguin generar cap 
tipus de problemes.  
Pel que fa al butlletí, el President diu que la Junta que es pot estudiar si es 
presenta un Comitè de redacció. 

- Elisabet González. Fa menció que la Secció de Cultura ha assumit la 
representació de la UES en el  procés participatiu (de cocreació) promogut per 
l’Ajuntament amb motiu de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024. 

- Lluís Fernández. Comenta que un familiar de Josep Rosell que va ser President 
del Centre Excursionista de Sabadell, ha fet un recull de la seva activitat. Aquest 
recull està penjat al web de la Universitat Pompeu Fabra i demana que es pugui 



 

6 

  

penjar al web de la UES. El President li diu que és una bona iniciativa i que passi 
la informació a la Carme Marín, Vocal, que s’ocupa del web de l’entitat. 

 
 
Sense més temes, a les 21h es tanca la sessió de l’Assemblea General Ordinària. 
 
 
El President       La Secretària 
 
 
 
Josep Maria Manyosa Mas                         Maria Teresa Santasuana Casals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


