
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ 

AMICS D’EL XIPRER 

Granollers, 17 de desembre , a les 18:00h , es comptabilitzen els vots entregats per els socis 

durant el dia des de les 09:00 fins les 18:00h, en el domicili social de l’entitat “Els Amics del 

Xiprer” situat al Carrer Josep Umbert, 145 de Granollers (Barcelona) . Han presentat el seu vot, 

degudament identificats, un total de 18 socis. Els seus noms es recullen a la llista de votants . El 

vot decideix sobre els punts següents a tractar de l’ordre del dia i són tots acceptats per 

unanimitat:   

 

                        ORDRE DEL DIA  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea 30 de març de 2019. 

2. Comunicar l’admissió de sol·licituds de nous associats. 

3. Informació de les actuacions de l’Associació durant l’exercici 2019 

4. Gestió de l’ òrgan de govern corresponent a l’exercici 2019. 

5. Comptes anuals corresponents a l’exercici 2019. 

6. Pressupost corresponent a l’exercici 2020. 

 

 

LLISTAT DE VOTANTS  

S’inclou com a ANNEX 1 el llistat de socis que han votat a la junta general ordinària. 

Actuen com a president Josep Nogueras Cervera i com a secretària Marta Mallol Molina, 

designats per la assemblea general ordinària d’aquesta entitat celebrada el passat 22 de 

març de 2018. 

Atès que hi ha el quòrum suficient d’associats que han votat, segons determinen els 

estatuts, el president declara vàlid el resultat obtingut , aprovant-se tots els punts 

presentats en l’ordre del dia.    



 

 

     ACORDS 

 

PRIMER. Tractat el punt primer de l’ordre del dia, referent a l’acta de la sessió anterior, 

s’aprova per unanimitat dels votants, l’acta de l’assemblea celebrada el dia 30 de març 

de 2019, de conformitat amb l’article 12 dels estatuts de l’entitat. 

SEGON. Respecte del punt segon de l’ordre del dia, referent a la comunicació de 

l’admissió de les sol·licituds de nous associats, en virtut de l’article 5 dels estatuts de 

l’entitat es comunica als associats l’admissió de les sol·licituds de nous associats 

presentades i que, conforme als estatuts i un cop aprovat per unanimitat dels votants, 

passen a ser membres de l’associació. 

TERCER. Es posen a l’abast de tots els socis , a la pàgina web de l’entitat, el recull 

d’accions portades a terme durant l’any 2019, aquestes són aprovades per unanimitat 

dels votants. 

- 28 de març del 2019 - Celebració de l'Assemblea General Ordinària de l' Associació  

- 28 d'abril del 2019 - Fira de La Roca del Vallès -Es celebra una rifa solidària per part de 

l'associació La Roca Solidària, que forma part del seu projecte anual de col·laboració amb 

una ONG i que en aquesta ocasió van col·laborar amb El Xiprer.  

- 7 de setembre del 2019 - Fira de botigues al carrer de Granollers- Es fan 12 socis  

- 20 d'octubre - Festa del Projecte La Roca solidària , a La Roca del Vallès - Recaptació 

total 3.661 euros. L'associació La Roca solidària són uns amics corredors que per 3r any 

fan una cursa solidària en favor d’alguna ONG. El primer any van córrer la Intermon 

Oxfam Trailwalker, el 2n any la cursa contra el Càncer i l'any 2019 l'han dedicat al Xiprer. 

Durant mesos van recollir fons i la cursa es va realitzar el dia 20 d'octubre del 2019 . Amb 

4 equips d’atletes van recórrer 100 kms, acabant a la plaça de l’ajuntament de La Roca. 

 

 



 

 

 - 16 de novembre - Pintada del mur del Sindicat de Palou - Pau Farell i Mariona Arolas : 

En Pau, professor de visual i plàstica a El Taller del Ginebró i especialista en murals, ens 

explica que té la idea de tirar endavant un mural participatiu per externalitzar totes les 

vivències d’El Xiprer. La manera de fer-ho participatiu és a partir d’una pluja d’idees 

col·lectiva que es pot materialitzar amb «La capsa de les idees» . La idea principal 

consisteix en com explicar El Xiprer a la ciutat i fins hi tot a nosaltres mateixos, ja que 

podem veure idees i vivències de persones que actualment desconeixem. - 22 i 23 de 

novembre- El Gran Recapte. Participació en les diferents accions de suport del gran 

recapte del banc dels Aliments  

- 19 de desembre - Gran Centre va organitzar, a la sala Tarafa, la conferència "Un Nadal 

sense tu". Oferim caldo en acabar. 

QUART. Es pengen  a l’abast de tots els socis , a la pàgina web de l’entitat, l’actuació de 

l’ Òrgan de govern durant l’any 2019 i és aprovada per unanimitat per els votants. 

L’Òrgan de Govern de l’Associació va vetllar durant l’any 2019 per seguir fent difusió de 

la tasca de la Fundació El Xiprer i també per mirar d’incrementar el nombre d’associats, 

així com mantenir informat de les accions als associats actuals. A banda de fer una 

trobada mensual a les instal·lacions de la Fundació el Xiprer, la Junta es proposa fer una 

jornada anual extraordinària per analitzar la situació de l’associació i de la fundació i 

preparar millor i de manera més efectiva totes les actuacions a fer. La proposta més 

significativa que va sorgir de la trobada anual va ser la de començar a treballar per 

comissions i involucrar en els diferents grups sorgits de la junta directiva a persones 

voluntàries de la fundació, i persones de la comunitat d’El Xiprer per copsar millor la 

feina diària de la fundació. D’aquesta manera es pretén que tots els òrgans de govern i 

participatius de la vida d’El Xiprer quedin comunicats i treballin plegats. Les comissions 

començaran a treballar de manera efectiva a finals de l’any  

CINQUÈ.  Es penja a l’abast de tots els socis , a la pàgina web de l’entitat, els Comptes 

anuals corresponents a l’exercici 2019 . S’inclou a l’acta com Annex 2. Els comptes són 

aprovats per unanimitat per els votants.  



 

 

SISÈ. Es penja a l’abast de tots els socis , a la pàgina web de l’entitat el pressupost 

corresponent a l’exercici 2020. S´inclou a l’acta com Annex 3. És aprovat per unanimitat 

per els votants.  


