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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 
2019 > aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
7. Presentació de les noves plataformes digitals de comunicació
8. Tancament de comptes 2019 i pressupost 2020> aprovació
9. Relleu voluntari del secretari i  vocals de la Junta > aprovació
10.Precs i preguntes
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març 
de 2019 > aprovació
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Identificació de la sessió
Núm.: 1/2019
Caràcter: ordinari
Data: 31 de març de 2019
Horari: de les 11.04 a les 12.57 h
Lloc: Sala polivalent del centre

Hi assisteixen
Joan Lluis Zamora, president
Oriol Ferrer, tresorer
Elisenda Guedea, vice-presidenta
Jordi Durany, vocal
Mercè Tricas, vocal
Ferran Lorca, secretàri

Albert Galobardes, vocal, excusa la seva asistencia.

Assisteixen a l’assemblea, en segona convocatòria, un total de 35 socis, iniciem la sessió a les
11:04 amb el següent:
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 11 de març de 2018
2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Ratificació de les altes i les baixes de socis
4. Informe de la presidència
5. Informes de les seccions
6. Activitats 130 anys!
7. Estat de comptes
8. Pressupost 2019
9. Relleu vocal de la Junta
10. Proposta actualització reglaments interns
11. Precs i preguntes
12. Homenatge als socis que fa vint-i-cinc i cinquanta anys que pertanyen a la

Massa
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 11 de març de 2018

Acta aprovada per unanimitat dels presents.

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris

Mª Rosa Queralt Massanet i Jaume Solé

3. Ratificació de les altes i les baixes de socis

Actualment son 427 socis, prop de 300 més que fa deu anys, les noves altes d’aquest
any han estat 62, 36 homes i 26 dones.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

4. Informe de la Presidència

El president comença fent una relació de fets pel que fa a la situació del bar:
1. Retirada i rescissió llogater David Lopez (maig 2018‐setembre 2018)
2. Primera campanya recerca candidats (7) (octubre–novembre2018) Finalista
Recreativos Caballero: (entrevista amb industrials i 3 candidats)(desembre2018–
febrer2019)
3. Segona campanya: Agent, Xarec, Grups (Noia, Grup Sagardi, Espinaler), Finques
Amat i Finques Miralles (3 actualment en curs)
4. Assumpció temporal dels serveis: aigua, gas, electricitat,seguretat

Es comunica la signatura del conveni del rocòdrom amb l’Ajuntament i l’inici de les
gestions per aconseguir la corresponent llicencia d’activitats.

Tenim noves seccions que van emergent, com podria ser la de fotogràfica, a càrrec
de l’Alex Puig i que sembla que comença a prendre forma.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

També tenim en el seus inicis l’iniciativa de l’aula de formació permanent (Josep M
Altés), ens varem plantejar fins a quin punt es viable el poder disposar d’una oferta
de conferències obert a tothom. Es una idea que funciona en altres pobles en
coordinació amb alguna universitat. El desenvolupament dependrà de com
evolucioni el tema i la cerca de persones que puguin estar‐hi interessades. Hi ha un
principi d’acord amb el Casal Popular i també hi ha contactes tant amb el Museu
com amb la Biblioteca Municipal. Es lliure el dossier a la sala per tal que aquells
assistents que puguin estar‐hi interessats en vagin reben informació puntual.

S’han iniciat amb èxit uns tallers de cuina, que han començat a prendre forma dins
dels actes del 130 aniversari i que esperem puguin seguir com a possible nova
secció. La coordinadora Mercè Juan en fa una exposició de com han començat i del
que es pretén amb aquesta iniciativa oberta a totes les persones de Vilassar. Es
valora la riquesa que te compartir entre tots coneixements i vivències culinàries.

La secció de poesia necessita un canvi, un nou impuls i cal veure els propers mesos
com evoluciona i com s’aconsegueix rellançar‐la.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’activitat de cinema també es de les seccions que no han reeixit i que probablement
caldrà reforçar probablement en col·laboració amb altres entitats del poble. També
ha passat quelcom similar amb la secció d’ecologia.

Es fa una relació d’actes que s’han dut a terme al llarg del any 2018, tant els
habituals, (festa del soci, vetllada poètico‐musical, etc.), com d’altres actes,
especialment els vinculats al 130 aniversari.

Es comunica una controvèrsia amb un dels socis de la secció de muntanya; se li va
demanar no participés temporalment a les activitats de la secció però no es va
aconseguir un 100% d’acompliment. El problema va passar aleshores a la junta que el
va veure de tractar via una mediació externa, prèvies consultes amb la Federació
d’Ateneus, i la intermediació personal del secretari i el president. la Junta va decidir
que s’apliquessin els estatuts i el mes de febrer de 2019 va acordar i comunicar al
soci que s’obrirà un nou procés d’acord amb la mediació dels socis Alex Puig i en
Xavier Vilà. El tema està en aquests moment pendent de la resolució definitiva.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

5. Informes de les seccions

Secció de muntanya, nou coordinador Francesc Estorach. En Toni Hosta va demanar el
relleu després de portar la secció de muntanya des dels seus inicis i fins on es troba
ara mateix. Es demana la ratificació del canvi i un aplaudiment per en Toni Hosta.

La secció de muntanya compta actualment amb 189 socis; es fa una relació de les
excursions i activitats que s’han dut a terme al llarg de l’anualitat, tant de la pròpia
secció com en col·laboració d’altres entitats (Petits i Grans, etc.).

El grup Avis Caminaires ha dut a terme una gran quantitat d’activitats amb periodicitat
mensual, coordinades per en Pere Carrasco; el grup representa un 7% de la secció de
muntanya.

S’han fet també xerrades, conferències i projeccions, així com l’Exposició de
fotografies de muntanya.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El nou model passa de tenir un únic coordinador a un equip per tal de poder
gestionar millor la secció. Les persones designades són inicialment en JM. Porta,
l’O. Ferrer, en X. Roquet, en J. Durany i en T. Hosta, tot i que està pendent de la
designació definitiva.

S’han dut a terme canvis en la gestió de les activitats per tal d’adaptar‐nos a les
noves tecnologies.

Està en un estat molt embrionari el desenvolupament d’una activitat addicional
que seria la marxa nòrdica.

Secció de musica, no ens acompanya en Toni Oliva, responsable de la secció, però
ens en fa un petit resum l’Alex Puig, tot i que partint de les dades que ha preparat
en Toni Oliva.

Des de l’assemblea passada la secció de Música ha mantingut l’esquema habitual
de trobades els dilluns a 2/4 de 10 a la sala de la Massa. Ens reunim un promig de
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

10/12 persones, amb puntes de més de 20. De tant en tant, obrim la convocatòria a
la resta de la Massa, quan el tema ens sembla especialment rellevant el tema ens
sembla especialment rellevant. L’ajut inestimable de les postres i el cava fa les
sessions molt lúdiques i amenes.

El més rellevant de tot, indiscutiblement, va ser el gran concert “Primavera vienesa” 
del mes de maig, amb la Júlia Supinova i el Tobias Gossmann. Va ser un èxit de públic 
i de recaptació!

També hem organitzat les xerrades prèvies dels concerts de la Temporada de 
Clàssica,amb molt bona acollida per part del públic assistent. Tots els concerts de la 
Temporada de Clàssica del teatre (excepte de Cap d’Any) han tingut una xerrada 
prèvia,una hora abans de començar,a càrrec de Joaquim Miranda,Lídia Rafanell, 
Magda Bestit i Toni Oliva.
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6. Activitats 130 anys!

Elisenda Guedea com a coordinadora de l’aniversari fa una exposició de les activitats
i d’allò que hi ha previst:

La Massa és una entitat amb una llarga trajectòria. Va neixer ara fa 130 anys a
Vilassar de Dalt amb el propòsit de de “proporcionar a sus socios honesto recreo,
instrucción y mutuo auxilio en sus enfermedades”.

Si bé és cert que el context sociocultural actual és molt diferent del de 1889, les
necessitats socials continuen sent vigents: proveir a Vilassar de Dalt d'una oferta
cultural i contribuir a la cohesió social i a la identitat de poble. Cal afegir una darrera
necessitat a la que dona resposta aquest projecte: celebrar la història, celebrar que
durant 130 anys persones diverses, amb inquietuds diverses i amb circumstàncies
socials diverses (industrialització, guerra civil, dictadura, transició...) han volgut fer
cultura i compartir compartir‐la amb la resta de la ciutadania de Vilassar de Dalt.
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EXPOSICIÓ DEL 130 ANIVERSARI. “Pintura ràpida, canvis lents”.
EXPOSICIÓ “LES PERSONES QUE SOM MASSA”.
REPORTATGE DE VIVÈNCIES A PARTIR DELS SEUS PROTAGONISTES I LAMEMÒRIA
ORAL.
EXCURSIÓ A LA TALAIA DEL MONTMELL.
CONCERT DE MÚSICA, Mishima

TALLERS DE CUINA
Gener: aperitius
Febrer: el pa(Forns de pa Cal Mosso)
Març: la salabror (Bacallaneria Can Marimon)
Abril: la cuina marroquina
Maig: els sucs i la nutrició
Juny: la cuina de les àvies

SOPAR DE CLOENDA DEL 130 ANIVERSARI



Assemblea General Ordinària de la Massa CCV / 28 de novembre de 2020 / 15
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7. Estat de comptes

El president fa la seva introducció de l’Oriol Ferrer que com a Tresorer farà exposició
del estat de comptes del any 2018. El tema del lloguer del bar es el que més ha
condicionat l’estat de comptes del any 2018, s’han introduït alguns canvis en la
gestió de les activitats per tal algun tipus de flux monetari sense incrementar les
quotes.

L’anterior llogater ens va posar molt difícil la rescissió del contracte, cosa que
finalment es va resoldre el mes de setembre de 2018; per sort el contracte estava
molt ben fet i ens va permetre d’aplicar unes penalitzacions.

Es va negociar amb Bankia la contractació d’una pòlissa de crèdit de 6.000€ de la
que a data d’avui encara no n’hem fet cap us.

Hi ha hagut un Increment en el lloguer de la sala i també ens ha ajudat l’increment
de les quotes del rocòdrom arran del increment de socis usuaris

Per unanimitat s’aprova la liquidació.
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1. Pressupost 2019

El president fa un resum dels següents criteris i reflexions que han de contribuir a
millorar la situació econòmica de l’entitat:

1. Els socis gaudeixen d'uns serveis culturals de preu assequible gràcies al
voluntariat. Aquest voluntariat no és retribuït però tampoc permet a l’entitat
capitalitzar‐se.

2.Tenim actualment en paral·lel tres models econòmics: el del rocòdrom, el de 
muntanya i el de les seccions emergents, aspecte que hauríem d'harmonitzar.
3. Hem d'introduir uns nous fluxos econòmics equilibrats on certs ingressos no 
subvencionin activitats que no hi estan involucrades :p.e. els ingressos procedents 
de l'immobiliari del bar s‘haurien d’invertir de nou en l'immobiliari, atès l'estat del 
nostre edifici.
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4.Cada activitat cultural ha de cercar el seu prop i equilibri pressupostari intern: 
introduir despeses generals i fitxa econòmica d’activitat.
5.Obrir nous ingressos:marge per activitats i ingressos de mediació, que poden 
finançar,p.e. la inversió en digitalització i comunicació. Es comenta la possibilitat 
d’una contribució 5% activitats + 5% circulant.

A continuació el tresorer ens presenta el pressupost, basat en l’increment de socis,
quotes per activitats, ingressos extraordinaris (concert Mishima, etc.) lloguers de la
sala, actualització de les quotes del rocòdrom, etc.

Es tracta d’un pressupost auster, considerem que el lloguer del bar començarà a
comptar com a ingrés a partir del mes de juliol.

PREGUNTA Jordi Rosés, l’hipoteca són 12.000€ anuals, quin es el capital que s’està
amortitzant? Explicació per part del tresorer.

S’aprova per unanimitat el pressupost del 2019.
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9. Relleu vocal de la Junta

En Jordi Durany fa un pas al costat i dedicarà el seu temps a altres activitats sense estar
a la junta, tenim relleu però està pendent de confirmar.
En Jordi Durany s’acomiada de la Junta i garanteix que seguirà participant per a fer

créixer l’entitat. Seguiré donant impuls a la cultura i donar un cop de mà a la secció de
muntanya.

10. Proposta actualització reglaments interns

Motius de la revisió:
1. Posada al dia de la redacció de gènere
2. Posada al dia de continguts: p.e. el rocòdrom i les claus
3. Règim disciplinari més clar i operatiu
4. Incorporació noves figures de socis

Procediment
Obertura període suggeriments i esmenes: 15 abril a 15 de maig.
Assemblea extraordinària divendres 31 de maig.
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11. Precs i preguntes

Josep M Altes, felicitacions per la feina feta. Demanar si es podria enviar als socis el
formulari per tal que aquells que hi estiguin interessats puguin apuntar‐se a l’Aula de
Formació Permanent.

Xavier Vilà, pregunta a partir de quants socis es podria posar en marxa aquesta Aula?.
Amb una quota anual de 20‐25€, podria posar‐se en marxa a partir del mes de
setembre del 2019.

Vicenç Llongueras, pregunta a qui s’ha de dirigir per rebre els correus de la massa?.
Reitera el seu correu electrònic: elfusteretdebroma@gmail.com. El president comenta
que hi ha problemes tècnics amb alguns correus.

Jaume Solé, pregunta com està el tema de la secció de fotografia? No ens ha arribat
cap informació. Es respon que encara s’hi està treballant i a la que estigui més perfilat
es passarà informació.

mailto:elfusteretdebroma@gmail.com


Assemblea General Ordinària de la Massa CCV / 28 de novembre de 2020 / 20

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

12. Homenatge als socis que fa vint‐i‐cinc i cinquanta anys que pertanyen a la
Massa

Han rebut el reconeixement en Benet Oliva (no ha pogut assistir) , Joan Roig,
(tampoc està present) i Josep Sors que en fa 50 anys (tampoc es troba present).

I no havent‐hi mes temes s’aixeca la sessió a les 12:57



ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març 
de 2019 > aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser 
compromissaris
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març 
de 2019 > aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser 
compromissaris

3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
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427
Nombre actual de socis

(a 30 de novembre de 2020)
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Evolució anual del nombre de socis
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Altes de socis per any i sexe

Dones Homes
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març 
de 2019 > aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser 
compromissaris

3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
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Activitats 2019
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• Tast de vins
• Concert Mishima
• Xerrada Vacunes
• Debat electoral
• Vetllada poètico-musical
• 11 de setembre

> Inici AGORA
> Inauguració BAR
>130 ANIVERSARI
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 ANIVERSARI:

CONCERT INAUGURAL: MISHIMA (22/02/19)
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 ANIVERSARI:

EXPOSICIÓ “PINTURA RÀPIDA, CANVIS LENTS,1970-2019” 
(27/04/19-31/05/19)
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 ANIVERSARI:

ELABORACIÓ DE L'AUDIOVISUAL “MEMÒRIA VIVA, 130 DE LA MASSA”
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 
ANIVERSARI:

CONCERT DE CLOENDA (22/11/19)
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 
ANIVERSARI:

CONCERT DE CLOENDA (22/11/19)
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Ascensió a la Talaia del Montmell

Activitat conjuntat de commemoració 
130è ANIVERSARI de les tres entitats del 
Baix Penedès la Lira Vendrellenca, El 
Centre i nosaltres La Massa Centre de 
Cultura Vilassarenc de Vilassar de Dalt 
(el Maresme).
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ACTIVITATS PER CELEBRAR EL 130 ANIVERSARI:
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ “LA GENT QUE FA MASSA”

ESTRENA DEL VÍDEO “MEMÒRIA VIVA, 130 ANYS DE LA MASSA” (1/12/19)
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https://youtu.be/RhbX6nArLUg


ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
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Secció de Muntanya
Activitats 2019
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215 membres de la 
secció de muntanya

(federats: 127)
A 31 de desembre de 2019

• Dels quals 69 van ser usuaris del rocòdrom
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Perfils de la Secció de Muntanya (2019)

55
%

45
%

dones homes

59
%

41
%

federats no federats
68
%

32
%

muntanya rocòdrom
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Excursions d’alta muntanya
Nombre d’excursions: 6

• Sortida nocturna amb raquetes a Sant Joan de l’Erm
• Hivernal als Pics de la Mina i de Font Negre
• Via ferrada Roca de la Creu (Ribes de Freser)
• Circumvalació als pics Schrader: ascensió als cims Gemelos i Veteranos.
• Ruta d’estiu a Les Dolomites (Àlps Italians)
• Valle de Tena: Picos del Infierno
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• Ruta de les ermites de la Vall de Cardó
• Les fons del Matagalls des de Collformic. Ajornada a finals d’abril 2020
• Circuit de senderisme “El Cinquè Llac”
• Vall Fosca: el Montsent de Pallars i els estanys de Francí
• Travessa Núria Carançà
• Travessa Gósol – Prat d’Aguiló pel Pas dels Gosolans
• Excursió conjunta amb els clubs La Lira i el Centre a la talaia del Montmell. 

Cel·lebració del 130è aniversari de La Massa.
• Les Escletxes de Freixeneda (Vall d’en Bas)
• Ascensió al Taga des de Pardines

Excursions de mitja muntanya
Nombre d’excursions: 9
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• Matinal familiar a la Cadira del Bisbe
• Matinal familiar al Matagalls des de Sant Marçal
• Familiar al Costabona des d’Espinavell
• Nocturna familiar al Castell de Burriac i activitat Nit d’Estels
• Matinal familiar al Castanyer d’en Cuc (Cànoves)

Caminades amb nens
Nombre d’excursions: 5
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• Matinal a Vallgorguina i el Montnegre
• Matinal per Palaudàries (Llicà d’Amunt)
• Excursió naturalista als Cingles del Llobregat i la Roca Tinyosa
• Visita cultural al Bosc d’escultures d’Ernest Borràs

Sortides de natura i al Parc Serralada Litoral
Nombre d’excursions: 4
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• Curs d’iniciació a l’orientació amb pràctiques a Montserrat
16‐17 de març

Formació i cursos
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• Presentació del llibre “Racons del Montseny amb aigua”  
29 març, Biblioteca Can Manyer

• Xerrada: Burriac, un entorn a banda del Castell
27 de juny, Biblioteca Can Manyer

• Xerrada: La marxa nórdica, un esport saludable per a tothom
7 de noviembre, sala d’exposicions

• Xerrada: Quan feiem servir ganyips i litines en les excursions
d’alta muntanya
14 de noviembre, sala d’exposicions

Xerrades, conferències i projeccions
Relació de les activitats fetes: 4
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Edicions

• 6ª Exposició de fotografia de muntanya amb obres dels socis, del 1 al 28 de febrer a 
la biblioteca Can Manyer. Amb projecció de fotografies d’anteriors edicions. 

Exposicions

▪ Calendari de paret 2020

▪ Al desembre es posen a la venda fotografies de les edicions d’anys 
anteriors.
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• Entre les sortides realitzades per la secció de muntanya al 2019 cal 
esmentar en especial la sortida a les muntanyes Dolomites 
(Itàlia)que es va fer a l’agost. Amb activitats adaptades a totes les 
persones participants: senderisme, vies ferrades, visites culturals, 
perfectament coordinades i documentades.

• Amb una participació extraordinària d’una 30 de persones va 
esdevenir una demostració de la capacitat d’organització i logística 
dels membres organitzadors.

• Va contribuir a l’èxit de l’activitat el magnífic comportament de tots 
els participants, els quals en una convivència més llarga de les 
habituals, va fer aflorar l’harmonia i possibilità el gaudi en tot 
moment.

Events destacats
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Altres esdeveniments que afecten la secció

• (maig) s’informa als membres de la secció de la resolució 
adoptada per la Junta Directiva en relació a l’expedient 
disciplinari obert a un membre d’aquesta secció.

• (setembre) debat i recull d’esmenes de la proposta de nou 
reglament intern de la secció.

• (octubre) aprovació del nou reglament intern de la secció.
• S’acorda que Els Avis Caminaires formaran grup propi 

escindit de la secció de muntanya.
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• ascensió reivindicativa: Cims per la Llibertat: Tossal de les 
Torretes (1677 mts.) per fer arribar el nostre esforç i suport 
als polítics empresonats i exiliats

• ruta literària: "Soldados de Salamina" des del santuari del 
Collell (Pla de l'Estany) recorrent els indrets on van succeir 
els fets

• Sessió oberta d’iniciació a la marxa nòrdica: Vine a provar la 
marxa nòrdica. 

Altres activitats
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Secció de Muntanya
Activitats 2019
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ACTIVITATS 2019
● Marxandatge de davantals amb el logo del 130
● Tallers de cuina:

○ Aperitius : Martí Zamora(gener)
○ Pa i entreteniments: Cal Mosso (març)
○ Bacallà: Marimon (març)
○ Cuina marroquina: Amina (abril)
○ Sucs saludables: Dinut (maig
○ Cuina de les àvies: Teresa i Engracia (juny)

Assistents : 105
● Sopar nit blanca
● Col·laboració en l’organització  de diferents actes

○ Maridatge de vins
○ Concert Mishima
○ Concert poètic‐musical
○ Concert dels 130
○ Concert inaugural de música clàssica
○ Dinar de cloenda dels 130
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ACTIVITATS 2020

● Creació de la secció gastronòmica
● Tallers de cuina:

○ Migas cordobesas : Dori (gener)
○ Cuina vegetariana: Viviana (febrer)

Assistents : 30 persones
● Activitats:

○ Compartir les receptes dels tallers amb els 
associats.

○ Assistència al taller de cuina de l’Ada Parellada 
per agafar idees pels nostres tallers, per 
adaptar‐les a les mesures Covid.
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PROPOSTES CURS 2021

● Tallers de cuina (pendents de les restriccions pel 
Covid)

● Visites culturals-gastronòmiques:
○ Exposició Què mengem avui? de l’Ada 

Parellada (en tràmits per portar a la sala 
d’exposicions)

○ Museu de la xocolata
● Marxandatge: draps de cuina
● Xerrades de  nutrició i alimentació saludable
● Gestió de Cistella compartida
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CISTELLA COMPARTIDA 2020

● Som una secció  depenent de  gastronomia  i 
després d’un any d’incubació, estem a punt d’iniciar el 
nostre vol.

● El mes d’octubre vam proposar‐vos de participar amb 
nosaltres i alguns socis ens van respondre mostrant el 
seu interès.

● El dia 21 de novembre  ja  vam fer la primera reunió de 
socis interessats

● Si tot va bé, esperem estrenar‐nos, comprant en grup 
oli del bo el mes de desembre.
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CISTELLA COMPARTIDA 2020

● Us mantindrem informats de les nostres
compres des de la web de La Massa i si voleu 

contactar amb nosaltres podeu enviar un e‐mail a 
cistellacompartida@lamassaccv.org

Des de aquí us animem a participar i apuntar-vos.

Assemblea General Ordinària de la Massa CCV / 28 de novembre de 2020 / 56

mailto:cistellacompartida@lamassaccv.org


Secció de Muntanya
Activitats 2019
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

Concert 130 anys de la Massa del dia 22/11/2019 
Dia de Santa Cecília, patrona de la música.
Vam organitzar‐lo i vam implicar‐hi col·laboracions molt valuoses

1. Coral Mareny i un trio de clarinets
2. La pianista Julia Supinova
3. Sextet d’homes, amb Joaquim Miranda, Marc Riera, 

Alfons Villagrasa, Miquel Vengohechea, robert Comet i 
Toni Oliva. Es van recuperar tres partitures de finals del 
segle XIX i principis del XX completament oblidades que 
van aparèixer a l’arxiu històric de la Massa

4. Robert Poch (Rufi)
5. Grup d’havaneres Serra de Marina
6. Els presentadors: Laura Sancliment i Oriol Rosés
7. La regidora Montserrat Rosés
8. El mestre de tot plegat, Joaquim Miranda
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

TEMES DELS DILLUNS
‐Músiques dels anys 20
‐Músiques dels anys 30
‐Músiques dels anys 40‐50
‐Músiques que hem gaudit aquest estiu
‐Lliure
‐Successos relacionats amb música que van passar un dilluns en 
concret que ens reunim
‐Països Nòrdics
‐Schubert
‐Bandes Sonores
‐Quin sentiment ens trasmet, resumit en una paraula, una peça
en concret (alegria, tristor, estrés…)
‐Vent i metall
‐Músiques poc conegudes, rares, originals…
‐Cantants actuals o que encara siguin vius
‐Peces poc conegudes de Beethoven
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

AUDICIONS PREPARADES
‐Verdi – Albert Prats
‐3 últimes simfonies de Mozart ‐ Toni Oliva
‐Jessye Norman – Viviana Alsina i Albert Prats
‐9a Simfonia de Beethoven‐ Toni Oliva

PROJECCIONS
‐D.V.D: Ballets i Òperes

PEL.LÍCULES – MUSICALS
‐“My fair Lady”‐ director George Cukor                                  
‐“Green Book”, director Peter Farrelly
‐“El violinista al terrat”, director Norman Jewison

CONCERT
‐Ala Voronkova (violí) i Guerassim Voronkov (piano)

Assemblea General Ordinària de la Massa CCV / 28 de novembre de 2020 / 60



SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

XERRADES PRÈVIES ALS CONCERTS DE CLÀSSICA

Els membres de la secció hem preparat una xerrada prèvia
a cadascun dels concerts de la temporada de clàssica del 
Teatre de la Massa. Aquests cicles han esdevingut una de 
les cites culturals més importants de la vida vilassarenca. El 
nivell dels intèrprets ha estat molt alt i les obres sovint de 
gran importància.
Per això fèiem una introducció als concerts: per permetre al 
públic una audició més plaent.
Creiem que l’experiència és molt positiva, vistes les 
opinions dels assistents. Si tornen els concerts, tornaran les 
xerrades prèvies.
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

COMENTARIS A LES ACTIVITATS DE LA SECCIÓ

El cicle de Verdi a càrrec de l’Albert Prats estava previst per 
a tots els primers dilluns de cada mes. Vam rebre una visió
exhaustiva de totes les òperes del genial compositor fins
que la pandèmia el va interrompre. Continuarà tan aviat
com sigui possible.
A partir del primer confinament vam haver d’aturar
l’activitat, amb una breu represa a primers de juliol, amb
tota mena de precaucions: no vam portar cava ni galetes, 
vam seure amb distància i mascareta i vam ventilar la sala 
tant com vam poder. Finalment vam haver d’interrompre
també aquestes sessions limitades i actualment mantenim
una mínima activitat al grup de whatssapp. Esperem que el 
malson de la COVID acabi al més aviat millor!
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

PROJECTES
Tenim el piano restaurat. Ha calgut portar‐lo a Jorquera Pianos 
on van fer una gran feina per salvar‐lo. Estava pràcticament
destrossat pels corcs! Ara funciona i permet fer CONCERTS DE 
PETIT FORMAT A LA SALA. Part de la recaptació servirà per 
compensar poc a poc la despesa de la reparació.

NECESSITATS PER QUAN TORNEM A LA NORMALITAT
Necessitem un ordinador amb garanties per a les projeccions
musicals. Caldria assegurar la protecció de l’equip de música: 
sovint el trobem manipulat i a vegades espatllat
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SECCIÓ DE MÚSICA                        CURS  2019‐20

PROJECTES

El dia 4/12/2020 a les 20:00h hem organitzat
una sessió molt especial al Teatre de la Massa. 
Ala Voronkova (violí), Guerasim Voronkov
(compositor i piano), Hernán Senra, “Chino” 
(dobro), Hernán Friedman (baix) i Maria
Voronkova (presentadora) recuperaran la vella
tradició d’acompanyar musicalment les 
projeccions del cinema mut. Veurem “El 
maquinista de la General” de Buster Keaton. Els
membres de la secció de Música en vam tenir
un petit tast i us podem garantir que serà una 
vetllada MEMORABLE! 
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
7. Presentació de les noves plataformes digitals de comunicació
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
7. Presentació de les noves plataformes digitals de comunicació
8. Tancament de comptes 2019 i pressupost 2020> aprovació
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2019 INGRESSOS
1. REFLEXIONS SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
2. INGRESSOS PERDUTS > CRISI BAR
3. NOUS INGRESSOS “QUOTA” PRÒPIA SECCIÓ DE MUNTANYA
4. IMPACTE ‐20%

SALDO INICIAL TRESORERIA 2019 5.682,99

INGRESSOS Pressup 2019 Real 2019 Diferència % dif.

7200000 QUOTES SOCIS 7.220,00 5.465,00 ‐1.755,00 ‐24,31%

7200001 ACTIVITATS 9.020,00 8.646,20 ‐373,80 ‐4,14%

7200002 LLOGUER SALA 1.300,00 1.458,00 158,00 12,15%

7200003 QUOTES BOULDER 5.545,00 6.713,70 1.168,70 21,08%

7200005 INGRESSOS MUNTANYA 1.500,00 1.216,00 ‐284,00 ‐18,93%

7200007 ALTRES ING.BOULDER 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00%

7200099 INGRESSOS MEDIACIÓ 2.600,00 ‐2.600,00

7400000 SUBVENCIONS I DONACIONS 3.000,00 4.639,65 1.639,65 54,66%

7520000 INGRESSOS LLOGUER BAR 7.200,00 ‐7.200,00

38.585,00 29.338,55 -9.246,45 -23,96%
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2019 INGRESSOS 
1. REFLEXIONS SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
2. DESPESES ELIMINADES > COMUNICACIÓ I IMMOBLES
3. IMPACTE ‐20%
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2019 

1.  HEM TINGUT PÈRDUES! .... HO HA COBERT LA FIANÇA DEL BAR

2. HAGUT DE FER FRONT A MANTENIMENT AL ROCÒDROM

3.  TENIM ALTA DEPENDÈNCIA INGRESSOS BAR MENTRE TINGUEM HIPOTECA

4. MASSES IMPREVISTOS ALS IMMOBLES PER MANCA INVERSIÓ DE FONS

5. AJORNAMENT INVERSIONS PENDENTS EN COMUNICACIÓ (DIGITALITZACIÓ) I 

GESTIÓ
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2020 INGRESSOS

1.  ADEQUAR INGRESSOS AL DOBLE EFECTE BAR I COVID
2. DEPURACIÓ BASE DE DADES PLAY OFF > MENYS SOCIS
3. INCREMENT SUBVENCIONS PÚBLIQUES, Ajuntament i Generalitat

SALDO INICIAL TRESORERIA 2020 13.794,26

INGRESSOS Pressup 2020

7200000 QUOTES SOCIS 5.540,00

7200001 ACTIVITATS 1.990,00

7200002 LLOGUER SALA 850,00

7200003 QUOTES BOULDER 4.300,00

7200005 INGRESSOS MUNTANYA 2.380,00

7200007 ALTRES ING.BOULDER 1.200,00

7200099 INGRESSOS MEDIACIÓ 450,00

7400000 SUBVENCIONS I DONACIONS 8.000,00

7520000 INGRESSOS LLOGUER BAR 7.700,00

32.410,00
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2020 DESPESES 

1. INVERSIONS DE MUNTANYA EN MATERIAL
2. TENIM ALARMA AL ROCÒDROM I DESPESES ADEQUACIÓ DELS ESPAIS
3. HEM GASTAT EN COMUNICACIÓ I GESTIÓ
4. NOVA DESPESA EN ASSESSORS D’ARQUITECTURA I CULTURA

DESPESES Pressup 2020
6000000 DESPESES ACTIVITATS 1.550,00
6000001 DESPESES BOULDER 2.300,00
6000002 EQUIPACIONS MUNTANYA 250,00
6220000 MANTENIMENT I REPARACIONS 1.700,00
6280000 SUBMINISTRAMENTS 850,00
6250000 ASSEGURANCES 1.410,00
6260000 SERVEIS BANCARIS 580,00
6290000 NETEJA 500,00
6290001 COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 1.190,00
6290002 QUOTES FEDERACIONS 850,00
6290099 ALTRES DESPESES 4.844,00
6310000 IMPOSTOS MUNICIPALS 1.100,00
6623000 INTERESSOS DEUTES ENT. CREDIT 730,00
1700000 AMORTITZACIÓ HIPOTECA 11.900,00
2210000 RESERVA PER A INVERSIONS IMMOBILITZAT

29.754,00

RESULTAT 2.656,00

PAGAMENT INVERSIONS ACONDICIONAMENT BAR -8.420,00

SALDO FINAL TRESORERIA 2020 8.030,26

(FIANÇA BAR: 15.000)
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ACORDS

1.  LES QUOTES EMESES A 1 DE GENER > ACTIVACIÓ CARNET AL MÒBIL
2. ESTAT DE COMPTES TRIMESTRAL : MARÇ, FI DE JUNY I 15 OCTUBRE
3. APLICAR QUOTA “A L’OMBRA”  A LES ACTIVITATS
4. AJORNAR HIPOTECA
5. RECUPERAR 1000 EUROS MENSUALS , OBJECTIU D’ESTALVI
6. PATROCINIS ?
7. RECLAMACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT HUMITATS BAR
8. VALORITZAR LES EXPOSICIONS ENTRE SETMANA
9. MILLORAR SUBVENCIONS
10. DINAMITZADORA  FAC

2020 LLIÇONS

1. DEPENEM DE LA FIANÇA DEL BAR COM A TRESORERIA: ESTEM A ‐9000
2. ENS PASSA FACTURA LA BAIXA ACTIVITAT!
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
7. Presentació de les noves plataformes digitals de comunicació
8. Tancament de comptes 2019 i pressupost 2020> aprovació
9. Relleu voluntari del secretari i  vocals de la Junta > aprovació
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Relleu voluntari dels vocals de la junta

FERRAN LORCA
MERCÈ TRICÀS
ALBERT GALOBARDES, que continua com comissionat del Rocòdrom
NÚRIA COLOMER, que  continua com a comissionada de la sala

Nous vocals

JAUME SOLÉ
IOLANDA ANDILLA
EUGENI GARCIA
FRANCESC ESTORACH
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ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la darrera assemblea ordinària del dia 31 de març de 2019 > 
aprovació

2. Elecció de dos membres de l’assemblea per ser compromissaris
3. Darreres altes i les baixes de socis i sòcies > ratificació
4. Informe anual de la presidència i vicepresidència
5. Informes de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia
6. Informe de l’entitat AGORA
7. Presentació de les noves plataformes digitals de comunicació
8. Tancament de comptes 2019 i pressupost 2020> aprovació
9. Relleu voluntari del secretari i  vocals de la Junta > aprovació
10.Precs i preguntes

Assemblea General Ordinària de la Massa CCV / 28 de novembre de 2020 / 81



MOLTES GRÀCIES
A REVEURE!

MOLTES GRÀCIES
A REVEURE!
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