
ACTA 

Assistents: Aixa Tosal Alcobé, 

Fraga, Maria Teresa Salat Noguera, 

Melgosa, Ramon Armeng

S'excusen d'assistir

Hora i Lloc: 17:00h; Centre Cívic “ Mestre Viaña” de Sant Guim de Freixenet. Plaça Dr. 

Robert s/n

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Informació del Secretariat: 

 2.a Activitats realitzades (2016

 2.b. Jornada sobre el Medi Natural de la Segarra

 2.c. Canvi d'entitat financera

 2.d. Número de socis de l'associació

 2.e. Estat comptable

3. Sobre la vacant a cobrir al Secretariat

4. Revista Sikarra  

5. Proposta d'activitats i subvencions IEI

6. Torn obert de paraules 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. S’aprova l'acta de la 2

 

ACTA 3a ASSEMBLEA GENERAL 

DATA: 30/06/2018 

Aixa Tosal Alcobé, Max Turull Rubinat, Josep Mercadé Mateu,

Fraga, Maria Teresa Salat Noguera, Marc Mensa Puiggròs, Rosi Canela Ribera

, Ramon Armengol Cera, Albert Turull Rubinat. 

S'excusen d'assistir: Jordi Oliva Llorens.  

Centre Cívic “ Mestre Viaña” de Sant Guim de Freixenet. Plaça Dr. 

Robert s/n (Sant Guim de Freixenet) 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 

2. Informació del Secretariat:  

2.a Activitats realitzades (2016-1018) 

2.b. Jornada sobre el Medi Natural de la Segarra 

2.c. Canvi d'entitat financera 

2.d. Número de socis de l'associació 

2.e. Estat comptable 

. Sobre la vacant a cobrir al Secretariat, degut a la renúncia de David Garcia 

5. Proposta d'activitats i subvencions IEI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

2a Assemblea General (2016). 

 

Mateu, Daniel Espejo 

Ribera, Lluis Bellas 

 

Centre Cívic “ Mestre Viaña” de Sant Guim de Freixenet. Plaça Dr. 

, degut a la renúncia de David Garcia  



2a. Es presenta la darrera Memòria d'activitats 2016-2017, incloent activitat de 

recerca dels grups de treball, les dos jornades (d'Ornitologia i Medi Natural de la 

Segarra), sortides didàctiques programades i gestions del Secretariat (registre 

oficial de l'entitat, compte bancari, adhesió al CCEPC, entre d'altres). 

2b. S'informa, en detall, dels bons resultats de la 1a Jornada sobre el Medi 

Natural de la Segarra (celebrada el passat cap de setmana del 17 i 18 de març de 

2018), amb un total de 90 inscrits que van poder gaudir de 18 ponències, i 3 

sortides de camp, sobre multitud de temes diversos de les ciències naturals en 

l'àmbit segarrenc. S'indica que el resum de dossiers de ponències de les jornades 

és pot descarregar de la pàgina web de l'entitat 

(https://cestudissegarrencs.files.wordpress.com/2018/04/llibre-de-resums-de-

la-1a-jornada-sobre-el-medi-natural-de-la-segarra-per-al-web.pdf). S'aspira a 
publicar alguns dels treballs presentats a les jornades, en forma d'articles 
complerts, en la futura revista de l'entitat. 

2c. S'informa d'un nou canvi d'entitat financera per tal de millorar les 

prestacions, reduint despeses de manteniment. De manera que s'ha obert un nou 

compte a l'entitat Caixa de Guissona, amb previsió de traspassar tots els diners 

que fins aleshores es tenien al compte de Caixa Catalunya/BBVA, i finalment tancar 

aquest compte antic. 

2d. S'informa de l'estat actual de número de socis, amb un total de 38 (a data 

de l'assemblea), comptabilitzant dues baixes durant el període 2016-2017 (una 

per baixa voluntària i una altra per defunció). Per una altra banda, s'indica que tant 

sols 19 socis estan al dia de pagament de les quotes corresponents al 2016 i/o 

2017, a 16 socis els faltaria pagar 2017,  a 2 socis encara no han pagat cap quota, i 

1 és de recent incorporació. S'informa que amb les noves prestacions de Caixa 

Guissona es podrà executar sense despesa la domiciliació del cobrament de les 

quotes de socis, i així posar-se al dia. 

2e. Es presenta l'estat comptable de l'entitat. S'explica que, a data de l’assemblea, 

el saldo al banc és de 346,35 euros. Aquest és el resultant dels pagaments de les 

darreres activitats (jornades, sortides de camps) que podran ser cobertes de 

manera important per subvencions (Institut Ramon Muntaner, Espais Naturals de 

Ponent). També s’explica que l’entitat va iniciar la seva trajectòria amb un fons de 

160 euros aportats pels socis fundadors a l’assemblea del 5 de desembre del 2015. 

Pel que fa als ingressos la major part han estat les quotes dels socis que les han 

pagat . Les dificultats a l’hora de poder girar els rebuts sense despeses ha impedit 

normalitzar la comptabilitat del CESeg. En aquest sentit, el canvi d’entitat bancària 

permetrà passar al cobrament els rebuts pendents i fer que tots els socis estiguin 

en la mateixa situació. Això farà que el fons de l’entitat superi els 1.100 euros. Pel 

que fa a les despeses s’explica que les més importants han estat les de la Jornada 

del passat mes de març. Cal esmentar, també, el càrrec de 36 euros que el BBVA va 



aplicar en concepte d’interessos i despeses d’administració, la qual cosa ha motivat 

cercar un altre entitat per evitar aquest ‘càstig’ cap entitats culturals com la nostra.  

3.  S'informa de la necessitat de cobrir la vacant deixada al Secretariat per la 

renúncia de David García. No hi ha cap candidatura presentada, ni tampoc cap 

oferiment dels assistents a l'assemblea.  Finalment queda ajornada la cobertura 
de la vacant. 

4. L'Albert Turull, en qualitat de coordinador de la nova revista de l'entitat ens 

explica : (a) El consell de redacció ha estat bastant inactiu fins ara, afavorida la 

situació per les baixes inesperades de Quim Capdevila i David García,  (b) S'han 

realitzat alguns contactes, per encarregar un mínim de dos articles, (c) 

Actualment, a part de l'edició digital bàsica, seria factible, i rentable, la 
impressió en paper d'un número concret d'exemplars de la revista, en cas de 

que siguin encarregats per tercers, (d) Es valora positivament la col·laboració 
puntual d'editors convidats, segons les necessitats de la revista.  S'acorda que 

Aixa Tosal i Albert Turull siguin els coordinadors del primer nº de la Revista 
Sikarra. S'estableix la data límit del 15 d'octubre del 2018, per establir els criteris 

de publicació, i recepcionar els articles corresponents, molts dels quals es preveu 

que derivin dels estudis presentats en ponències de la 1a Jornada del Medi Natural 

de la Segarra. 

5. S'informa de les properes activitats programades que resten pel 2018, 

consistents en 3 sortides de camp, alguna d'elles inclosa en el programa de Espais 

Natural de Ponent. També, s'informa que els terminis  per acollir-se a subvencions 
del IEI (primavera 2018) s'han exhaurit, de moment. Es mirarà la possibilitat de 

repescar noves oportunitats de subvenció per aquest mateix any 2018.  

6a. S'acorda de potenciar la relació amb l'Ajuntament de Sant Guim de 
Freixenet, donat que la seu social és al municipi, per tal de consolidar lligams amb 

l'administració local i provincial. 

6b. LLuis Bellas s'ofereix a dinamitzar l'organització d'unes Primeres Jornades de 
Ciències Humanes i Socials de la Segarra, per a la primavera del 2019.       

 

Daniel Espejo Fraga, 

7 de juliol de 2018, Sant Guim de Freixenet 


