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 Assemblea General Ordinària   
 

A les 19.00 hores del dia 29 de març de 2022 en segona convocatòria, comença l’assemblea General 

Ordinària de sòcies i socis, amb l’assistència de 20 socis i sòcies.  
 

Assisteixen:  Joan Camós, Vicenç Sabater, Lídia Santacana, Genís Pascual,  Carme Rimbau, M Pilar 

Massana, Enric Ferreras, Manuel Domínguez, Jesús Vila, Assumpta Rubiralta, Albert Muñoz, Tomàs M. 

Porta, Núria Ribas, Francesc Diví, Dolors Sala, Alba Conesa, M. Pau Trayner, Francesc Xavier Martí, 

Joan Font i Eduard Cirera. 
 

Es tracta d’una assemblea especial ja que és la primera vegada que es va de forma hibrida. És a dir, 

presencialment i telemàtica. 

L’assemblea comença amb la benvinguda del president de l’entitat, Manuel Domínguez , que celebra 

que després de gaire bé dos anys ens puguem tornar a  trobar en persona . Tot i que lamenta la poca 

assistència que suposa un 14,85% del total d’associats ai associades. 
 

L’ordre del dia correspon als punts preceptius d’una assemblea:  
 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les dues darreres de l’any 2021.   

2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2021.  

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2021.  

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2022.  

5. Pressupost de l’any 2022, presentació i aprovació si s’escau.  

6. Torn obert de paraules.  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’actes de l’any 2021.  

L’any passat es van fer dues assemblees i per tant es procedeix a l’aprovació per unanimitat de les 

dues actes, l’ordinària i l’extraordinària en la que es va aprovar la baixa de Joan Camós com a membre 

de la junta. 
 

2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2021 

El President Manuel Domínguez explica les activitats i projectes desenvolupats durant el 2021 fent 

èmfasi en les dificultats que ens hem trobat per la pandèmia. Malgrat tot, remarca que el nivell i volum 

d eles activitats ja ha entrat en una dinàmica, que en podríem dir de “normal”. 

A continuació es procedeix a la posar la memòria del 2021 a l’aprovació dels socis i sòcies assistents 

que l’aproven per unanimitat.  
 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2021  

La Tresorera , Asun Rubiralta,  exposa el balanç econòmic del any 2021 en els dos formats (Balanç de 

situació i Compte de pèrdues i guanys). Destaca que malgrat les circumstàncies l’entitat tanca el 

balanç amb un petit però destacable superàvit de 710€. Els assistents manifesten que es tracta d’una 

molt bona notícia que cal aplaudir i felicitar la junta de l’entitat per la gestió que ha fet malgrat les 

dificultats econòmiques derivades de la pandèmia que aquest any encara es notaran. I s’aprova per 

unanimitat dels assistents. 
 

En aquest punt la Carme Rimbau aprofita per explicar tots els projectes que s’han relacionat amb la 

defensa del patrimoni en les que ha participat el CELH durant l’any 2021. 

El projecte també s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació de l’any 2022.  

 El Manuel Domínguez torna a prendre la paraula i per exposar el projecte d’activitats per aquest 2022. 

Un projecte molt ambiciós i molt a l’alçada dels temps prepandèmics. Un projecte que de fet en 

algunes  de les iniciatives ja ha començat. En aquest punt aprofita per reprendre les accions 

relacionades amb el patrimoni i destaca que demà mateix el CELH acull una reunió del Grup de 

Patrimoni que té l’encàrrec de treballar en un nou projecte de PEPPA. Tot i que també comenta que 

potser acabarà sent com les entitats patrimonialistes reclamen des de fa temps un PEPP.  

També remarca la importància de la gent i recorda que tothom té les portes obertes a participar de 

qualsevol dels projectes proposats o a proposar-ne de nous. 

En aquest punt l’Alba Conesa, aprofita per felicitar l’entitat tant per la feina feta com per la que es 

proposa per aquest any illenca un tema que potser caldria que el  CELH hi prengués part. Es tracta de 

l’elaboració d’un nou document dins del 2Pacte Nacional per la llengua”, en el que inicialment es 

preveu que sigui un tema obert a entitats i ciutadans i demana que si més no el CELH estigui a l’aguait 

i informat del que aquest pacte i la feina poden suposar i per on pot anar tot plegat.  Des de la junta 

s’entoma aquesta proposta i es comenta que farem allò que estigui a les mans de l’entitat. 

Un cop tancada aquesta intervenció es procedeix a l’aprovació per part dels assistents del Pla de 

Treball 2022 de l’entitat. Pla que es aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

5. Pressupost de l’any 2022, presentació i aprovació si s’escau .  

Per presentar el pressupost torna a prendre la paraula l’Asun com a tresorera de l’entitat. Comenta 

que el pressupost és un pressupost en funció dels projectes però que està molt ajustat perquè ens 

temem que algunes de les subvencions d’aquests dos anys anteriors desapareguin i això ens faci 

trontollar una mica però que en qualsevol cas si tot va sobre el previst podrem assolir d’aquí a finals 

d’any. 

 El pressupost pel 2022 es sotmet a l’aprovació i també s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

6. Torn obert de paraules.  

Així doncs, arribem al darrer punt de l’ordre del dia. En aquest moment el Manuel Domínguez informa 

que la Núria Toril va causar baixa de la junta per motius personals i que no havíem tingut l’ocasió de 

reconèixer-li la seva dedicació i trajectòria com a membre de junta. I que aprofitant el moment en 

nom de la junta i de les persones que treballen i col·laboren amb l’entitat se li donen les gràcies per 

la seva intensa col·laboració i participació i que tot i deixar la junta continua com a col·laboradora. 

A continuació es reprèn el tema de la baixa assistència i es comenta de la possibilitat d’acompanyar 

l’assemblea d’alguna activitat més engrescadora. El Manuel Domínguez, recorda que això és el que 

havíem fet fins la pandèmia i que per aquest any no ho hem fet perquè en el moment de preparar 

l’assemblea no sabien com estaria el tema. 

A continuació s’obre un petit debat amb propostes per incrementar els ingressos. Algunes ja les 

havíem fet i que s’han suspès per la covid i que de cara al futur pensem reprendre. 

Algunes de les propostes es tenen en compte i les valorarem en funció del moment i de l’oportunitat. 
 

I quan són les 21 hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és fidel reflex.        

                                                                                                               

                                                                                      

                                                                                                                                                          Vistiplau 

Xavier Marti Bareche                                                                                                      Manuel Domínguez Lopez 

Secretari del CELH                                                         President del CELH                                                                                                                                
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