Assemblea General Ordinària i Electiva
Data
4 de desembre de 2018
Lloc
Palau del Rei Moro
Hora inici
20:30
Hora final
21:00

Assistents:

Presidenta:
Vicepresident:
Tresorer:

Chari Villacañas

Secretària:

Socis:

Loreto Baqués
Gabriel González

Vinyet Esteban

Alcazar Muntane, Jetzabel
Almirall Malivern, Loreto
Baqués Alari, Ricard
Baqués Almirall, Loreto
Casterad Farreras, Marta
Comas Domingo, Carme
Delatorre Villacañas, Rafael
Esteban Martinez, Vinyet
Font Fullera, Oleguer
Gonzalez Miret, Gabriel
Huete Carreras, Xavier
Jansà Pellejero, Xavier
Martinez Berdala, Daniel
Matas, Adaia
Morillas Villacañas, Fali
Muntane Peris, Jetzabel
Muntane Urbano, Barbara
Neumann Amigó, Axel
Oliva Carbonell, Ariana
Pascual Gonzalez, Glòria
Picas Ribalta, Daniel
Plana Salesas, Pau
Planas Lluis, Raquel
Planas Lluis, Vinyet
Planella Rocha, Núria
Saez Alcazar, Cristina
Sales Miret, Núria
Salmeron Carbonell, Xavi
Saltó Plana, Lluïsa
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Sentís Perelló, Eduard
Sueiras López, Albert
Tubau Llorià, Josep Maria
Vidal Heras, Martin
Villacañas Villacañas, Chari

La presidenta dóna la benvinguda als assistents que es relacionen a l’encapçalament,
els agraeix l’assistència.
Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors

Es consulta als socis assistents si consideren oportú llegir l’Acta de l’Assemblea del
2017, tenint en compte que aquesta pot ser consultada al portal de transparència de
la pàgina web de l’entitat i, per unanimitat, es considera que no és necessari llegirla.
Seguidament, es sotmet a votació l’Acta de la sessió celebrada el dia 16 de
desembre de 2017, s’aprova per 27 vots a favor i 2 abstencions.
Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2018
La Loreto Baqués comenta breument aquelles activitats que bé per la seva
importància dins el cicle festiu de l’entitat, o per la seva nova incorporació, s’han
volgut destacar. També s’enumeren les sortides que més enllà de les clàssiques de
l’any, han efectuat les colles de l’Agrupa tant en la seva versió infantil com de balls
grans.
A DESTACAR
Activitat infantil i vermut popular i Xatonada popular pel Carnaval
Co-organització del Concert del Fardo amb les Barraques
Recepció de les colles de Caramelles durant la Setmana Santa
Jazz Antic Sitges
Vermut Poètic de Sant Jordi
Sortida del Ball de Pastorets a la Mostra de Balls Parlats i Teatre Popular de la
Catalunya Nova a Salomó
Participació dels balls de l’Agrupació a la Festa Major de Sitges i Santa Tecla
Festa del Ballador
Mercat de Segona Mà per Santa Tecla
Participació a la Festa de la Verema
Concert de Gralles i Sac i actuació de les Gitanes d’Antes per Santa Tecla
Festa Infantil i Vestim els Gegants Moros per Santa Tecla
Sortida de la Trinitat, Campdàsens i Cases Noves
Sortides dels balls de l’Agrupació arreu de Catalunya i participació en celebracions
dins la Vila de Sitges
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3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
Pren la paraula la Chari Villacañas que amb l’ajut de la projecció explica el que ha
DESPESES
TOTAL
estat econòmicament l’exercici per INGRESSOS
a l’entitat.

ACTIVITATS

10.470,98 €

15.158,22 €

-4.687,24 €

MANTENIMENT

1.233,00 €

8.639,98 €

-7.406,98 €

COMUNICACIÓ

390,00 €

4.513,76 €

-4.123,76 €

PERSONAL

3.454,82 €

-3.454,82 €

VESTUARI

3.816,40 €

-3.816,40 €

738,55 €

-738,55 €

Aquesta liquidació de comptes 2017 s’aprova per majoria amb una abstenció.

COMISSIONS
SOCIS
SUBVENCIONS

16.579,10 €

16.579,10 €

7 421 06 €

7 421 06 €

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2019
Pren de nou la paraula la Chari Villacañas, tresorera de l’entitat, per tal de comentar
la proposta de pressupost que es presenta per al proper exercici 2019 i que és la
següent:
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Pressupostat
El Pau Plana pregunta a què es destina la partida de comunicació. La presidenta li
respon que les despeses pressupostades en aquesta partida són majoritàriament per
ACTIVITATS
-7.000,00 €
l’edició del Fogall i l’Espurna i els enviaments d’aquestes publicacions.
La
Marta Casterad pregunta per la partida de comissions. La Loreto respon
que €
la
MANTENIMENT
-9.000,00
partida pressupostada per comissions correspon a les despeses que es generen per
les devolucions de les quotes i que d’uns anys ençà aquesta despesa s’ha reduït

COMUNICACIÓ

-5.000,00 €

PERSONAL

-3.000,00 €

VESTUARI

-5.000,00 €

COMISSIONS

-1.000,00 €

SOCIS

20.000,00 €

SUBVENCIONS

10.000,00 €

notòriament.
En relació a aquesta partida, el Pau Plana proposa cercar una entitat bancària que
generi menys despeses bancàries. La Loreto comenta que es mirarà de buscar una
banca ètica per tal de reduir, encara més, aquesta despesa.
La proposta de pressupost se sotmet a votació i queda aprovada per majoria amb 3
abstencions.

5. Projecte de millora de les instal·lacions del Palau del Rei Moro
La Presidenta comunica als assistents que l’Ajuntament ha aprovat el projecte de
reforma del Palau, notícia que és molt ben rebuda. La Loreto consulta als socis

quines necessitats consideren que cal tenir en compte per la reforma. Es demanen
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molts endolls, connexions leds, que es tingui en compte reduir el consum energètic i
més modernitat a les instal·lacions.

6. Relació d’altes i baixes de socis

ALTES

BAIXES

SOCIS ACTIUS

Es presenta una comparativa per visionar l’evolució de les altes i les baixes de
l’entitat.

2013

149

94

1064

2014

124

122

1066

2015

134

121

1079

7. Proposta de ratificació de canvis en la composició de la Junta Directiva

2016

160

153

1086

2017

130

81

1134

Seguidament, la Loreto Baqués proposa diversos canvis en el si de la Junta:

Vicepresidència:
En Xavier Huete substitueix en Gabriel Gonzàlez que plega com a
membre de la Junta.
Vocalies: En Fali Morillas, la Núria Sales i l’Oleguer Font s’incorporen a la Junta com
a vocals. La Bàrbara Muntané i l’Axel Neumann pleguen com a membres de la Junta.

8. Torn obert de paraules
La Jetza Alcazar Muntane exposa que com a membre de la colla de gitanes ha
intentat tenir accés a les imatges inèdites que es van gravar pel documental i, un
cop ha pogut recuperar el disc dur, aquest estava configurat perquè només s’hi
pogués tenir accés des de dispositius Apple i proposa fer-ne una segona còpia
perquè s’hi pugui accedir des de qualsevol dispositiu. Exposa també una queixa
considerant que, en el seu moment es va justificar la falta d’aparició del Ball de
Gitanes de l’Agrupació al documental degut a la mala qualitat de les imatges
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gravades d’aquest ball, havent pogut visualitzar-les hi ha bon material que s’hagués
pogut utilitzar fent que el ball tingués més presència al documental.
La Loreto es disculpa per la falta d’imatges de les Gitanes al documental i comenta
que el disc dur en el que hi ha tot el material que es va gravar pel documental es
cedeix a aquell qui ho sol·liciten, posa com a exemple la cessió d’aquestes imatges a
un grup musical a canvi de concerts.
El Gabri comenta que cal tenir en compte la generositat de l’entitat cedint aquestes
imatges a qualsevol persona que ho sol·liciti.
La presidenta comenta que hi ha molta gent que té claus d’accés al Palau.
La Carme Comas intervé comentant que a vegades la porta principial es queda
oberta sense que hi hagi ningú al Palau, les llums enceses, que es deixen taules i
cadires propietat de l’Agrupació sense que es controli que aquestes siguin
retornades.
La Loreto calcula que de 21 taules que es van comprar en queden 9 de controlades i
de 150 cadires en queden 70.
La Carme comenta que caldria endurar les mesures per prevenir que desaparegui
material que ha estat pagat per tots els socis.
La Glòria fa esment a la renovació del vestuari dels gegants volent fer constància
que cal conservar els orígens i tenir en compte l’evolució del mateix alhora de
renovar les peces i que la feina feta en el vestuari en anys anteriors sigui tinguda en
compte.
La Loreto comenta que amb la renovació no es pretén despreciar la feina prèvia, sinó
buscar una solució a la problemàtica que suposa treure pes dels gegants per part del
vestuari per poder tornar al cavallet original de fusta. No hi ha necessitat de fer la
renovació complerta del vestuari, però sí de facilitar la ballada als geganters i tenir
en compte la seva opinió en el procés.
El Ricard comenta que cal conservar el respecte a la gent que els va fer ballar, així
com també als qui ho fan actualment, però que les tradicions evolucionen. Que no
cal perdre de vista que els gegants es van fer imitant els Gegant de Querol que eren
una parella en la que el gegant era moro i la geganta una pubilla catalana, que
aquests gegants tenen un sentiment social que cal prioritzar, però els socis tenen el
deure de conservar les tradicions.
El Dani Piques tornant al tema de les imatges del documental comenta que es va fer
una còpia perquè s’hi pogués accedir des de dispositius que fan servir el sistema
operatiu Windows i que s’hauria de verificar la seva existència i situació.
El Xavi Salmerón recalca la generositat de l’entitat que ha compartit aquestes
imatges amb l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i grups de música.
El Josep Maria Tubau comenta que cal renovar el lavabo i pregunta si ha de ser
l’entitat qui assumeixi el cost.
La Loreto comenta que l’Agrupació gestiona el Palau i que aquesta gestió inclou el
pagament de millores per part de l’Agrupació, però que despeses més quantioses
(tipus la renovació de la instal·lació elèctrica o el manteniment de la teulada) corren
a càrrec de l’Ajuntament.
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La Jetzabel Alcazar Muntane consulta si l’entitat s’ha reunit amb la Comissió de Festa
Major i Santa Tecla.
La Loreto comenta que no hi ha hagut reunió entre l’entitat i la comissió, que ha
estat molt difícil posar-s’hi en contacte i que fins que la comissió no es reunixi no es
podran reunir amb l’Agrupació.

I essent les vint-i-dues hores i quinze minuts del dia de la data, i sense més
assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió de la que com a Secretària
n’estenc aquesta acta.

Vinyet Esteban Martinez

Loreto Baqués Almirall
Vist-i-plau
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