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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCI I SÒCIES 
 
Acta de l’Assemblea General Extraordinària de la Unió Excursionista de Sabadell 
celebrada el dimecres 22 de juny de 2022 al local social de la UES, carrer de La Salut, 14-
16 de Sabadell. 
 
S’inicia l’Assemblea General Ordinària a les 20 h, en segona convocatòria, amb el 
següent ordre del dia: 
 
1. Punt únic: eleccions a la Junta Directiva. 
2. Qüestions i preguntes. 
 
Junta assistents:  Josep Maria Manyosa Mas (President), Salvador Berdajín Sánchez 
(Vicepresident), Lluís Pieri Ruiz (Tresorer), Eduard Borràs Finestres (Vocal), Rosa Maria 
Figueras Bertrán (Vocal), Jordi Llurba Montesino (Vocal), Carme Marín Sala (Vocal), 
Josep Reig Carreras (Vocal). 
 
Excusa la seva absència: Maria  Teresa Santasuana Casals (Secretària). En el seu lloc, 
actua com a Secretària la Rosa Maria Figueras (Vocal). 
 
Socis assistents:   11 
 
El President fa la presentació de l’Assemblea. 

1. Punt únic: eleccions a la Junta Directiva. 
En Jordi Curto (President de la junta electoral), llegeix l'acta de constitució de la 
junta electoral. Tot seguit, indica que un cop exhaurit el termini no s'ha presentat 
cap candidatura a les eleccions de Junta de la UES. 

 
Així doncs, i segons l’article 43 dels estatuts de la Unió Excursionista de Sabadell, cal 

nombrar una comissió gestora que s’ha de constituir en el decurs de l’Assemblea 

General Extraordinària amb l’objectiu únic de convocar un nou procés electoral. 

 

El President proposa, a efectes pràctics,  a l’Assemblea, que siguin membres de la 

junta actual, Així doncs serien els següents per constituir la comissió gestora: 

− Josep Maria Manyosa Mas, president 

− Lluís Pieri Ruiz, tresorer 

− Maria Teresa Santasuana Casals, secretària 

 

S’aprova per unanimitat 

 

També s’aprova que es mantingui la mateixa Junta electoral per a la propera 

convocatòria d’eleccions. 
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El President informa que es convocarà una nova Assemblea extraordinària el 20 

d’octubre per les eleccions a la Junta Directiva. El termini per presentar candidatures 

serà el 10 d’octubre.  El membres de la Junta Electoral serien els mateixos que en 

l’actual. 

 

A continuació, el President passa a exposar els projectes proposats en la seva 

legislatura i la situació en què es troben. 

A l’assemblea del 20 de juny de 2018,  la Junta va presentar tres eixos de treball per als 
quatre anys de mandat: 
 
Aspectes Socials- Activitats – Seccions 
 

• Intercanvis amb altres col·lectius 
• Intercanvis interns entre seccions 
• Oberts a la competició. Imatge de club 
• Formació i divulgació. Tastets. 
• Consolidar i reinventar activitats. 

• Ronda – Cross dels esquiadors – Marxa Infantil – Sardanes a la Mola – La 
Llanera --Projecció de la UES – Rellançar activitats. 

• Recuperar efemèrides i aniversaris 
• Altres. 

 
 
Futur de la UES: Pedrera / Seniors 
 

• Consolidar les activitats de les seccions i potenciar calendaris. Coordinar 
activitats. Propostes interrelacionades. 

• Grup d’esplai. Vocalia específica. Interrelació amb altres seccions. 
• Famílies. Potenciar les activitats amb família amb una vocalia específica. 
• Activitats per sèniors. Activitats entre setmana.  

 
 
Organització interna 
 

• Aspectes legals i fiscals.  

Adequació a les noves normatives (exemple LOPD tenim auditoria feta) 
• Secretaria. (Actes, Estatuts i reglament de regim intern) 
• Continuar la millora digital: 

Simplificació de procediments interns: Banca Electrònica, Inscripcions online, 
etc.. 

• Imatge externa – Comunicació:  

• Organitzar un equip coordinat de difusió a les xarxes i la relació amb els mitjans. 

 

Aquest darrer apartat de l’Organització interna és potser el que s’han fet mes 
actuacions i podem donar per tancat.  
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A banda de les gestions relacionades amb els projectes i el dia a dia, s’ha hagut 
d’afrontar la crisi de la covid, amb tot el trasbals que això ha suposat. S’han dedicat 
molts esforços a encara aquest repte imprevist.  Les actuacions que s’han fet, ja s’han 
comentat a les diferents assemblees. En resum, podem estar satisfets perquè, malgrat 
tot, el balanç és positiu. 
 
També s’ha hagut d’encara l’evolució del Cas de l’Helena Jubany, la qual cosa ha sigut i 
està essent complicada. S’ha qüestionat la UES i se n’ha ressentit la seva reputació i 
encara no es pot donar aquest tema per resolt. 
 
Si ens centrem en el projectes previstos, Hi ha una sèrie de projectes executats que no 
estaven en la previsió: 
 
 

- Expedient utilitat pública. A desembre de 2020 es va presentar l’expedient 

d’utilitat pública. Ha estat un procés laboriós, però ja hem rebut la comunicació 

oficial per escrit de la resolució positiva publicada al DOG. Així doncs, la quota 

del 2022 de la UES ja es podrà desgravar a Hisenda. 

 
- 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. Els tracks es penjaran al web. 

S’ha fet Concurs entre els socis, d’acord amb la Secció de fotografia, per les 

fotos. La millor en format vertical anirà a la portada. 

Prevista la seva presentació pel dia 24 de novembre. 

 
- Arxiu Històric. Projecte finalitzat i subvencionat al 100% per la Generalitat, 

gràcies a una convocatòria especial 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. 
Ara estem en contacte amb una estudiant de la UB, de la facultat de 
biblioteconomia que s’ha mostrat interessada. Si no fos factible, seguiríem 
buscant alternatives. 

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

través del mòbil, amb Interface d’apunts comptables amb el programa Quatum 
que hem implantat. 
 

- App del mapa del rodal. La gestionat la Secció Natura. Compte amb una 
subvenció justificativa que es pagarà el 2023. 
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- 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 com s’havia 

comentat. El pressupost és elevat (al voltant dels 3.000 euros)  i s’ha acordat 

deixar-ho pendent de moment. 

- Activitats inclusives. S’ha fet un Curs de Marxa Nòrdica per a cecs, d’acord amb 

la mateixa  línia de la FEEC. Així doncs la trobada de Marxa Nòrdica de la FEEC, 

feta el mes de maig, ja s’ha obert a altres modalitat adaptades i inclusives de 

muntanya. 

- Desfibril·lador. Va arribar una oferta de la FEEC, gairebé a meitat de preu de de 

la vegada anterior que es va demanar. Es va acordar comprar-lo i el mes de 

juliol es farà una formació amb titulació oficial per a vuit persones de l’entitat. 

 
- Festa del Soci.  Finalment s’ha pogut fer la Festa del soci que havíem previst pel 

2020 i que es va haver de posposar amb motiu de la covid. Es va fer el 15 de 

Maig a Sant Mateu de Bages. 

- Comissió per a la redacció de codi Ètic i protocols per d’actuació davant 

d’assetjament sexual, psicològic, masclisme, racisme o xenofòbia. 

Per acabar la seva intervenció, el President,  agraeix al personal de la UES, a la 
Junta i als socis el seu compromís i dedicació. I encoratja a tots a participar en el 
procés electoral, per trobar nous lideratges amb nous reptes per mantenir i 
millorar el lloc que l’entitat s’ha guanyat dintre de l’associacionisme sabadellenc. 
 
Finalment, el President, demana l’aprovació de la gestió feta per la Junta sortint 
durant aquests quatre anys i agraeix l’assistència dels socis. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

2. Qüestions i preguntes. 
No hi ha qüestions, ni preguntes. 
 
 

Sense més temes, a les 20,35h es tanca la sessió de l’Assemblea General Extraordinària. 
 
 
El President       La Secretària en funcions 
 
 
 
Josep Maria Manyosa Mas                                       Rosa Maria Figueras Bertran 
 
 

 
 
 


