
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ “CASTELLERS 

DE CASTELLAR” 

Es celebra l’ASSEMBLEA GENERAL de l’associació de CASTELLERS DE 

CASTELLAR, el dia 12/01/2019 al domicili social de l’Associació, a la plaça 

del Mirador s/n, de Castellar del Vallès, en primera convocatòria a les 17.30 

h, i per falta del quòrum que manen els estatuts, es celebra la segona 

convocatòria a les 18.12 h, amb els següents assistents: 

Justo Cidoncha, Anna Sola, Manel Corral, Eduard Garrigós, Josep 

Casajuana, David Homet, Rosa Maria Navarro, Toni Bauza, Mireia Homet, 

Marta Serrà, Eva Morera, Xavi Quesada, Gerard Rosell, Xavi Bella, Carme 

Tena, Laia Bella, Mireia Bella, Carme Selvi, Antoni Tintó , Vanessa Rus, Jordi 

Aura, Carme Moragas, Joan Aura, Mireia Ramoneda, Pau Roma, Marta Bayo, 

Gerard Prat, David Soto, Dolors Moreno, César Huguet, Mateu Chacón, 

Roser Badia, Xavier Chacón, Laia Tintó, Xavi Santín, Xavier Almohalla, Silvia 

Almohalla, Mo Hernández, Ferran Planchart, Joan Cerdà,  Marta Duarte, 

Milós Garcia, Raimón Germà, Berta Huguet, Marta Pastor, Pere Sanahuja, 

Maria Vázquez, Julia Vives, Valentí Vives, Joana Novella, Mercè Germà, 

Ramón Morera, Marta Gil, David Rodríguez, Òscar Munt, Elvira Arderíus. 

I una sèrie de menors, fins a conformar un total de 61 persones 

La Sra. Joana Novella ha delegat el vot al Sr. Xavier Bella. 

La Sra. Mercè Germà ha delegat el vot a Dolors Moreno. 

El Sr. Ramon Morera ha delegat el vot a Eva Morera. 

La Sra. Marta Gil ha delegat el vot a Javier Quesada. 

La Sra. Elvira Arderius ha delegat el vot a Marta Serrà 

El Sr. Òscar Munt ha delegat el vot a Raimón Germà 

El Sr. David Rodríguez ha delegat el vot a Raimón Germà. 

La família Mendoza excusa la seva absència. 

De tots els socis presents més les delegacions de vot existents, només 

tenen dret a vot, segons l’article novè del Estatuts Social, els majors de 16 

anys i per tant assisteixen 48 socis amb dret a vot. Els 48 assistents voten 

presencialment, i set amb delegació de vot, en total 55 vots. 

 

L’ordre de l’ ASSEMBLEA GENERAL DEL 12/01/2019 és el següent: 

 

 

 



Punts de l’assemblea: 

 

    1. Lectura i aprovació de l’acta de la última assemblea. 

 
2. Votacions Normes Internes  

Canvi en el apartat 1.3 Candidats a Presidents. 
 

3. Àrea econòmica:            
 Balanç 2018 

 Pressupostos 2019 
 Precs i preguntes 

 

4. Equip de Contractació:     
Presentació novetats. 

         Calendari d’Actuacions 2019. 
 

5. Quotes Socis:   
Pagament durant el mes de Gener i Febrer.  

 
6. Junta Tècnica:      

         Valoració 2018. Junta Tècnica. 
 

    7.- Junta Administrativa: 
         Valoració 2018 Junta Administrativa 

 
8.- Nova Junta Administrativa 

         Presentació Candidatures nova Junta Administrativa 

         Objectius 2019-20 de les noves Juntes Administratives. 
         Votació i aprovació.  

   
9.- Nova Àrea Tècnica:         

         Presentació Candidatures Comissions Tècniques 
         Objectius 2019 de la nova Comissió Tècnica. 

         Votació i aprovació. 
 

10.- Precs i preguntes. 



                                                                                                                        
 

Actuen com a president i Secretària d’aquesta assemblea el Sr. Just 

Cidoncha Castillo i Anna Sola Ruiz respectivament. 
 

El president després del recompte del socis inicia l’Assemblea tractant 

els punts de l’ordre del dia. 
 

Primer punt de l’ordre del dia: “Lectura i aprovació de l’acta 
de la última assemblea. 

 
El president, Just Cidoncha, procedeix a la lectura de l’acta de la 

última assemblea extraordinària del dia 13/01/2018 i sotmesa a 
votació queda aprovada per unanimitat. 

Segon punt de l’ordre del dia: “Votacions Normes Internes. 

Canvi en el apartat 1.3 Candidats a presidents” 

Prenc la paraula el Sr. President, que explica, que degut a la nova 
presentació de junta, i donat que el punt 1.3 del reglament intern diu 

que el President ha de tenir 2 anys d’antiguitat a la colla, i a la nova 
candidatura el president electe no en porta aquest temps, es 

procedeix a votació per la modificació d’aquest punt. 

Voten 53 persones. Cal aclarir en aquest punt, que de les 55 
persones amb dret a vot, dos d’elles, el Ferran Planchart i la Mo 

Hernández, no exerceixen el seu dret a vot en aquesta votació, doncs 
arriben tard en aquesta primera consulta. 

Resultats de la votació 

SI:   45   /  NO:   4    /   NUL:  2    /   BLANC:  2  / TOTAL 53 VOTS 

 

Tercer punt de l’ordre del dia: “Àrea econòmica. Balanç 2018. 
Pressupost 2019. Precs i preguntes”. 

Prenc la paraula en David Homet, tresorer de l’entitat, i fent una 

projecció del balanç del 2018, dona lectura a dit balanç, amb un total 
de despeses de 26.699,34 i un total d’ingressos de 39.857,49. 

Es fa un aprovisionament de cara a l’any vinent per la partida de reis, 
l’Intercasteller i per la Cavalcada de Reis. 

Tenim un resultat positiu total de 12.129,30. 

En Xavier Bella pregunta si es normal que esdeveniments sempre 

tingui despeses i si cada any passa igual. El president respon que es 



                                                                                                                        
 

normal, ja que es una partida que s’alimenta directament dels 

ingressos directes de la colla. 

La Júlia pregunta per l’assegurança de canalla de la sortida al 
Tibidabo, ja que havent-hi anul·lat la sortida, finalment s’ha produït la 

despesa. En Just comenta que va ser el mateix dissabte abans que es 
va anul·lar la sortida per mal temps, quan la sortida era al dia 

següent. Per tant no es va poder anul·lar l’assegurança amb tant poc 
temps de maniobra. 

El David Homet dona pas a la lectura del pressupost del 2019. Es fan 

unes petites rectificacions sobre la marxa, i es dona per acceptat. 

Quart punt de l’ordre del dia: “Equip de contractació, 
presentació de novetats. Calendari d’Actuacions 201 

El Pau Roma pren la paraula i ens presenta el calendari de la nova 

temporada que ens farà arribar a tots es socis pels canals habituals. 

A destacar: 

28 d’abril, V diada d’aniversari amb 3 colles convidades: Escaldats, 

Bandarres i Cargolins. 

7 de setembre, Festa major amb 3 colles convidades: Santpedor, 
Experxats i Cornellà. 

2o d’octubre, Diada castellera a casa amb 3 colles convidades: 

Nyerros, Rubí i Mollet 

Les angles 10-12 agost 

A la Festa Major de Sant Llorenç es farà un taller entre setmana 

dintre del seu programa de festa major i el dissabte es farà actuació, 

que aquest any anirem sols, cobrant el mateix. 

Aquest any Joan Aura estarà amb el Pau en la comissió de 

contractació i a partir de l’any que be ho durà ell sol. 

 

Cinquè punt de l’ordre del dia: “Quotes socis: Pagament 
durant el mes de gener i febrer” 

Prenc la paraula en David Homet, que diu que per aquest any les 

quotes es mantindran amb el mateix preu de sempre i es fa un 
recordatori de que ja es poden pagar, a veure si abans de finals de 

febrer les puguem tenir totes cobrades. 



                                                                                                                        
 

Menors de 25 anys: 20 euros 

Majors de 25: 30 euros 

Famílies: 50 euros 

Es dona la facilitat que qui vulgui fer-ho mitjançant transferència, se 

li passarà el número de compte perquè ho pugui fer. 

Sisè punt de l’ordre del dia: “Junta Tècnica. Valoració 2018” 

En Gerard Rosell fa una valoració de la temporada, resumint-la com 

molt positiva. S’han aconseguit els objectius fixats de la temporada, 
com el  3d7, el 4d7 i el 5.  Valora l’assistència continua de molta gent 

que hi va sovint als assajos, cosa que altres no fan.  Molt treball i 
mota feina. 

Com a valoració negativa, comenta el fet de no haver tret castells 

més grans d’estructura a plaça, però en definitiva molt contents, en 
haver tret un pis mes a plaça. 

Setè punt de l’ordre del dia: “Junta Administrativa. Valoració” 

En Just Cidoncha prenc la paraula per valorar de manera positiva tota 

la feina feta durant els dos anys que ha estat de president. Ha tingut 
un bon equip a darrera, que ha facilitat que les coses s’hagin pogut 

fer molt be. 

Està molt content de com han anat les coses. Dintre de la seva 
presidència, volien acabar temporada amb castells de 7 a plaça, repte 

que s’ha aconseguit. Volia un nou local per la colla, i s’ha aconseguit 
també. Espera i desitja que tot vagi tant be com fis ara, i que la seva 

intenció era deixar les coses ben fetes, que creu que ho ha 
aconseguit tot amb l’ajuda del seu equip. Dona les gràcies a la resta 

dels companys de junta que han estat amb ell i que també pleguen 
aquest any. 

 

Vuitè punt de l’ordre del dia:” Nova Junta Administrativa. 

Presentació de candidatures nova Junta Administrativa. 
Objectius 2019-20. Votació i aprovació” 

En Xavier Xantin, candidat a la presidència de l’entitat pren la paraula 
per parlar de la seva proposta durant la temporada 2019-20: 

aconseguir més socis, fent mes campanyes, tallers a escoles, entitats 

o on calgui, continuar consolidant castells treballant tots junts, 
treballar en el local, que la junta sortint ha treballat per aconseguir, 



                                                                                                                        
 

per adequar-ho, separar bar de la zona d’assaig, tindrem un 

rocòdrom. En fi, treballar com fins ara i forts com a colla. 

Voten 55 persones. A diferència de la primera votació, (recordem que 
votaven 53 persones), han arribat dues persones més amb dret a 

vot: el Ferran Planchart i la Mo Hernández, que exerciran el seu dret 
a vot. 

Resultats de la votació 

SI:   48   /  NO:   5    /   NULO:  0    /   BLANC:  2  / TOTAL 55 VOTS 

S’accepta la nova candidatura 

 

Novè punt de l’ordre del dia: “Nova Àrea Tècnica: Presentació 
de Candidatures Comissions Tècniques. Objectius 2019 de la 

nova Comissió Tècnica. Votació i Aprovació”. 

Prenc la paraula en Gerard Rosell, cap de colla actual, que es presena 
de nou com a cap de colla. Com a Valoració en comenta que 

properament es faran unes noves dinàmiques en conjunt amb la 
directiva. Vindrà una persona externa per fer coach que ens 

ensenyarà tècniques de treball en equip. Aquest formador ho farà 
voluntàriament i serà un regal per la colla.  

El model de treball amb el resto de la colla serà el mateix. 

Voten 55 persones, les mateixes que ho han fet per la Nova 

Candidatura de Junta Directiva. 

Resultats de la votació 

SI:   48   /  NO:   4    /   NULO:  0    /   BLANC:  3  / TOTAL 55 VOTS 

S’accepta la nova candidatura 

 

Desè punt de l’ordre del dia: “Precs i Peguntes” 

En Xavi Bella que havia preguntat pel local abans, en  Just li respon 
que la cosa va molt lenta. Diuen els de l’ajuntament que cap al març 

o abril poder estarà acabat, però que ell personalment ho dubta. Està 
en mans de Pepe Gonzàlez.  



                                                                                                                        
 

El Toni Tintó pregunta si es prou gran per poder assajar. Se li diu que 

si, que poder es més gran o com a molt igual a la zona que tenim 
ara. 

La concessió serà per 50 anys. 

El Xavier Chacón pregunta si hem de compartir espai amb altres 

entitats, i el Just respon que si. La sala estarà ubicada a la zona del 
final de l’Espai Tolrà (on eren les dependències de la brigada), però 

que dintre d’aquesta zona tindrem el nostre espai que no haurem de 
compartir amb ningú més. Al costat nostre estaran els de ping pong, 

separats segurament per una xarxa, i per davant hi haurà un camp 
de futbet. 

L’entrada serà per la porta principal, si es que no obren una porta per 

la part que dona al darrere, tal com es va demanar. 

Pregunten que quan començarem a fer assaig, i el Gerard Rosell 
respon que el dia 1 de febrer. 

La Roser Badia vol agrair en el seu nom i el nom de la Dolors Moreno 

i la Merce Germà, el recolzament de la Junta que ara plega, per la 
confiança cega que ha tingut en elles i demana que si pot ser a Les 

Angles es faci una reunió com s’havia fet algun any perquè per 
comentar coses i fer pluges d’idees per fer noves activitats i fer 

valoracions va molt be. El Just agraeix la feina feta per les carrosses i 
comenta que la nova Junta tingui en compte el tema de la reunió. 

Aprofita per agrair als “barrakers” per part de la Junta, la gran feina 

que han fet a les barrakes de la Festa Major. 

El Xavier Chacón comenta que hem fet una molt bona feina la junta 
sortint, tenint en compte que hem començat de no res. 

Sense més comentaris, el president dona per acabada l’assemblea a 
les 20.35 hores. 

 

 

 


