Assemblea General Ordinària i Electiva
Data
16 de desembre de 2017
Lloc
Palau del Rei Moro
Hora inici
12:30
Hora final
13:45

Assistents:
Presidenta:
Vicepresident:

Loreto Baqués
Gabriel González

Tresorer:

Chari Villacañas

Secretària:

Pepi Martínez

Socis:

Almirall Malivern, Loreto
Artigas Masdeu, Lluís
Baqués Alarí, Ricard
Baqués Nicolás, Llorenç
Blasco Romeu, Fernando
Díez Alcón, Maica
Esteban Martínez, Vinyet
García Ojeda, Carles
Huete Carreras, Xavier
Jansà Pellerejo, Xavier
Matas Casademon, Adriana
Neumann Amigó, Axel
Ortiz Mirabent, Óscar
Ortiz Oliver, Juan José
Pascual Ràfols, Rosa Maria
Piques Ribalta, Daniel
Plana Salesas, Pau
Planas Lluís, Raquel
Planas Lluís Vinyet
Ros Deola, Pere
Sáez Alcázar, Cristina
Salmeron Carbonell, Xavi
Sentís Perelló, Eduard

La presidenta dóna la benvinguda als assistents que es relacionen a l’encapçalament,
els agraeix l’assistència. Tot seguit es continua amb l’ordre del dia anunciat a la
convocatòria:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
L’acta de la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2016, s’aprova per
unanimitat.
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2. Lectura de les memòries de les entitats amb seu al Palau
La Presidenta dóna la paraula a la representant de La Saca, única entitat de les que
conviuen al palau que es troba present en aquesta assemblea. Es procedeix a la
lectura de les activitats durant el 2017 i tots els socis assistents es donen per
assabentats.
La Loreto agraeix a La Saca la seva col.laboració i implicació en el devenir de les
activitats del Palau. Tot seguit comenta que aquest costum de compartir les
memòries anuals en les assemblees de les diferents entitats ha estat fins ara la
conseqüència lògica del fet que anteriorment aquestes entitats havien estat seccions
de l’Agrupació. Ara ja han esdevingut independents i això potser aconsella una nova
manera de relacionar-se amb l’entitat. Des de la junta es proposa que no es
repeteixi aquest punt en les assemblees successives i en canvi es transformi això en
una reunió conjunta de les entitats per tal que cadascuna en doni la informació
compartint-la amb els seus associats.
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2016
La Loreto Baqués fa un repàs ràpid a les activitats consolidades que durant l’any
s’han anat desenvolupant per l’entitat i fa esment especial de les sortides que les
colles de l’Agrupació han fet arreu del territori. Tot seguit se n’enumeren les més
destacades:




















Festa de l’Arbre de Maig a Reus. Cintes
Sortida de la Trinitat i Campdàsens
Trobada de Balls de Cintes a les Cases Noves
Correfoc de les Cases Noves
Festa Populari 2017 de Cornellà. Panderetes
Trobada de Balls de les Gitanes a Ribes
Trobada de Gegants a Ribes
Trobada de l’aniversari del Ball de Panderos al Vendrell. Cabeçuts
Correfoc a la Garriga
Trobada de Moixigangues a la Geltrú
Festa Major d’Alcoletge. Gitanes
Festa Major de la Mercè a Barcelona. Hotel Mandarín. Cabeçuts
Festa Major de Santa Maria de Palautordera. Pastorets
Festa Major de Santa Fe del Penedès. Gitanes Infantils
Festival Irlanda – Catalunya . Gitanes Infantils
Ballada de Gegants històrics a la Catedral de Santa Maria del Mar
Festa de la Girada a Vilafranca del Penedès. Gegantons
Sortida de les Cintes infantils i Gegantons al Saló de l’Infància el proper 29/12
...... MÉS totes les sortides a Sitges i les seves escoles!!!!!

Explica també la Presidenta que els components del Sant Sepulcre han manifestat la
seva intenció d’iniciar els tràmits per convertir-se en confraria.
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Finalment agraeix als components dels balls la seva implicació en l’objectiu més
important de l’entitat de conservar i divulgar les tradicions de Sitges.
Els assistents es donen per assabentats.
4. 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
estat econòmicament l’exercici per a l’entitat.

INGRESSOS
DESPESES
TOTAL
ACTIVITATS
11.347,75 € -19.863,27 € -8.515,52 €
MANTENIMENT
894,00 € -7.131,13 € -6.237,13 €
COMUNICACIÓ
390,00 € -4.782,01 € -4.392,01 €
PERSONAL
-2.485,56 € -2.485,56 €
VESTUARI
-3.381,41 € -3.381,41 €
COMISSIONS
-1.025,71 € -1.025,71 €
SOCIS
16.420,00 €
16.420,00 €
SUBVENCIONS 9.424,00 €
9.424,00 €
Total
38.475,75 € -38.669,09 €
-193,34 €

FONS INICIALS (01/01/2016) 4.451,90 €
FONS FINALS (14/12/2016) 4.258,56 €
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Aquesta liquidació de comptes 2017 s’aprova unanimitat.

5. Relació d’altes i baixes de socis i sòcies
La Loreto explica l’evolució de les altes i baixes que és la següent:

ALTES

BAIXES

SOCIS ACTIUS

2013

149

94

1064

2014

124

122

1066

2015

134

121

1079

2016

160

153

1086

2017

164

116

1134

Explica també la Presidenta que aquesta xifra constitueix un record dins de l’història
de l’entitat.
6. Presentació de les candidatures i elecció de la Junta Directiva
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La Secretària dóna compte que ha estat presentada una sola candidatura
encapçalada per l’actual Presidenta Loreto Baqués que en ser posada a votació
queda aprovada per unanimitat amb la composició següent:
Presidenta: Loreto Baqués Almirall
Vicepresident: Gabriel González Miret
Tresorera: Chari Villacañas Villacañas
Secretària: Vinyet Esteban Martinez
Vocals: Daniel Martinez Berdala; Gerard Lopez Chacon; Ariana Oliva Carbonell;
Eduard Sentís Perelló; Adriana Matas Casademont; Raquel Plana Lluis; Barbara
Muntane Urbano; Xavier Huete Carreras; Axel Neumann Amigo

7. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2018
La Chari Villacañas, Tresorera de la nova junta que s’acaba de votar, presenta el
següent pressupost que s’aprova per unanimitat dels socis presents.

Pressupostat
ACTIVITATS

-9.000,00 €

MANTENIMENT

-5.000,00 €

COMUNICACIÓ

-5.000,00 €

PERSONAL

-3.000,00 €

VESTUARI

-3.000,00 €

COMISSIONS

-1.000,00 €

SOCIS

16.000,00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE SITGES

5.000,00 €
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ALTRES SUBVENCIONS

5.000,00 €

Total

0,00 €

8. Torn obert de paraules
La Loreto Baqués manifesta el seu agraïment als membres de la Junta sortint i la
benvinguda als qui s’incorporen de nou. També dóna les gràcies a la part de l’equip
directiu que ha mantingut el seu compromís per un mandat més.
Recorda que l’any vinent se celebraran els 40 anys de vida de l’Agrupa i caldrà
tombar la mirada al passat per, reconeixent d’on venim, determinar on volem anar.
Fa també un esment especial a En Jofre Vilà, soci fundador recentment traspassat a
qui va voler dedicar un sentit record per tota la seva tasca en la conservació i
recuperació de les tradicions.
Pren la paraula la Jetza Alcázar per reclamar la valoració de Santa Tecla que encara
no s’ha fet. També ha volgut recordar la problemàtica sorgida com a conseqüència
dels diferents canvis de grallers que ha sofert la colla del Ball de les Gitanes.
La Loreto respon que els temes relacionats amb l’assignació de músics caldrà
plantejar-los a la Comissió de Festa Major que és l’organisme responsable.
I essent les tretze hores i vint 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.

Pepi Martínez i Font

Loreto Baqués Almirall
Vist-i-plau

