Assemblea General Ordinària Primera convocatòria 19 hores
A les 19,30 hores del dia 3 de març de 2015 i en segona convocatòria, comença l’assemblea
General Ordinària de sòcies i socis. Amb assistència de trenta socis/es . S’inicia la sessió amb la
següent ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2014, a càrrec d’Enric Farreras,
director.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2014 i del
pressupost de l’any 2015 a càrrec d’Assumpta Rubiralta, tresorera
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2015. a càrrec de
Manuel Domínguez, president.
5. Renovació de la junta.
6. Torn obert de paraules.
7. Presentació d’un recorregut per l’Hospitalet 2.0: la ciutat a internet i les xarxes
socials, a càrrec de Núria Toril.

Assistents: Pilar Masana, Rosa Maria Ferrer, Marcel Poblet, Lidia Santacana, Assumpció
Rubiralta, Manuel Domínguez, Núria Toril, Joan Camós, Josep Maria Valero, Genís Pascual,
Josep. Maria Pujol, Robert Escribano , Jaume Botey, Marcel Poblet, Enric Ferreras, Alba
Conesa, Robert Escribano, Joan Soto, Anna Vilaplana, Francesc Diví Diví, Dolors Sala, Laura
Diví Sala, Carles Farré, Maria Pau Trayner, Clara C. Parramon, Ada Cid, Pep Calvis, Miquel
González, Felip Gómez, Mercè Olivares, Enric Roldán.
Excusen la seva assistència: Jesús Vila, Carles Santacana, Rosa Carrasco, , Josep Ferrer i Llop,
Elena Viusà, Conxi Sanmartín, David Prieto, alfonso Salmerón, Francesca Gelabert, Cristina
Propios, Eva Aubarell, Pere Brunet, Laura Alberich, Miguel Solana i Carme Rimbau.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
El president proposa de fer un resum de l’acta de l’assemblea de l’any 2014 i es
projecte un power point on hi apareixen els acords adoptats i quins van ser els temes
que es van plantejar en el torn obert de paraules. Els assistents aproven per
unanimitat l’acta.
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2014
L’Enric exposa mitjançant un power point l’activitat que s’ha fet durant el 2014. En
aquesta presentació hi destaca l’apartat de publicacions en el que també es va un
balanç de la producció bibliogràfica al llarg dels 30 anys de vida de l’entitat.
La memòria també es aprovada per unanimitat.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2014 i del
pressupost de l’any 2015 Acte seguit, Asun Rubiralta, tresorera de l’entitat presenta
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els balanços corresponents al 2014. Uns balanços positius si es té en compte que no hi
ha hagut pèrdues i que fins i tot hem tingut un lleuger estalvi. La tresorera exposa
també quins són els factors d’aquests resultats entre els que destaca l’aportació de la
feina voluntària i la reducció de despeses de personal proposades pels treballadors de
l’entitat.
Els assistents també aproven per unanimitat la gestió econòmica del CEL’H. S’aprofita
que estem tocant temes de números per presentar el pressupost 2015 que es manté
en la línia d’austeritat i control de les despeses. Un pressupost que també s’aprova per
unanimitat dels assistents.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2015.
El Manuel Domínguez, és l’encarregat de presentar el projecte d’activitats preparat pel
2015. De fet un projecte que en algunes accions i projectes ja s’ha començat a posar
en marxa. El Pla d’Actuació també es aprovat per unanimitat.
5. Renovació de la junta.
El gerent explica que en virtud de la nova llei d’associacions que va obligar a actualitzar
els estatuts toca fer la renovació dels càrrecs de vicepresidència (M. Pilar Massana);
Tresorera (Asun Rubiralta); i dels vocals Carles Ferrer; Genís Pascual; Carles Santacana;
Núria Toril i Elena Viusà.
També s’explica que no s’han rebut alternatives als càrrecs i que els càrrecs a renovar
tots han manifestat la seva voluntat de continuar. Amb la qual cosa els assistents
accepten la renovació d’aquests càrrecs.
També s’explica que amb la intenció d’anar obrint l’entitat a persones joves i amb
altres perfils la junta, ja que els estatuts permeten ampliar la junta. Per aquest motiu
s’han sondejat diferents socis i sòcies per a incorporar-les en aquesta renovació. En
aquest sentit es proposa al David Prieto proposta que també es aprovada per
unanimitat i per tant el David Prieto queda incorporat com a nou membre de junta.
El president en aquest punt aprofita per agrair la voluntat del David i la feina que fan
tant els altres membres de junta com totes les persones que d’una forma u altra
col·laboren amb el CEL’H.
6. Torn obert de paraules.
-Es comenten les avantatges que hem tingut gràcies a haver optat per Coop 57 en lloc dels
bancs tradicionals i que seria bo enviar informació sobre el Coop57 a tots els socis a fi que
coneguin les possibilitats que ofereixen.
-També es vol agrair el treball desinteressat dels socis i que possibiliten que el pressupost
pugui quadrar igualment a la bibliotecària i director per els esforços que han fet al llarg
d’aquest temps
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-D’altra banda es considera que en el projecte 2015 cal esmentar el grup de dones i la seva
proposta de teatre al barris. Així mateix el projecte Paco Candel que serà més que una obra de
teatre i el Nomenclàtor que esperem es tanqui i es publiqui digitalment aquest any 2015 així
com el bloc que volem iniciar i l’opció d’edició en paper a la que no hi renunciem.
-També es comenta que cal fer un nou esforç amb les escoles i instituts per assegurar nous
treballs de recerca sobre la ciutat .
-En relació a la renovació del manual d’història es convida a tothom que ha participat en
alguna investigació a llarg d’aquests trenta cinc anys a participar en les jornades sobre història
de l’Hospitalet previstes pel 16 i 17 d’octubre.
- Finalment es comenta que en relació a la cultura de la pau el celh participa en dos col·lectius
que per la ciutat són força importants, d’una banda Unitat contra el feixisme i el racisme i el
Fòrum de l’Hospitalet, camins de confiança. Ambdós col·lectius estan preocupats per la
convocatòria de Pegida pel dia 11 de març a la plaça de l’ajuntament. Confiem que entre
tothom es facin les accions necessàries per evitar tot tipus de violència i impedir la presència a
la nostra ciutat d’actituds islamofòbiques.
Finalment en relació a la renovació de la Junta es comenta que David Prieto s’incorporarà a la
junta amb una proposta concreta que seria dirigir el projecte d’atlas de la ciutat.
També en relació a la renovació de la junta, Pep Calvis i Alba Conesa manifesten el seu interès i
demanen uns mesos per poder reorganitzar la seva feina.
7. Presentació d’un recorregut per l’Hospitalet 2.0: la ciutat a internet i les xarxes
socials, a càrrec de Núria Toril.

A les 22 hores s’aixeca la sessió

Joan Camós Cabeceran
Secretari del CEL’H

Vist-i-plau
Manuel Domínguez López
President del CEL’H
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