
Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies del CPSC 

 

Data: 18 de juliol del 2020. 

Persones assistents: 

Socis/es del Club: Marc Puigdevall, Susanna Piedehierro, Inma Aluju, Tomàs Pleguezuelos, 

Albert Alonso, Sandra Figueras, Núria Lleonart, Javier Cogolludo, Francesc Bascuñana, Josep 

Canudas, Sergi Cid, Anna Ripoll, Xavier Ariet, David Ferro, Alícia Torras, Javier Palací, Albert 

Vázquez, Eli Maya, Anna Orench, Esther Palomo, Òscar Saez i Esteve Costa. 

Membres de la Junta i coordinació : Glòria Roura, Sergi Molina, Rosa Heredia i Jordi Paituvi. 

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2.-Balanç econòmic temporada 2019/2020. 

3.-Pressupost per la temporada 2020/2021. 

4.- Incorporació nou membre a la junta.  

5.- Afectacions econòmiques Covid-19. Quotes temporada vinent.   

6.- Dates inici temporada 2020/2021. 

7.- Planificació esportiva temporada 2020/2021. 

8.- Canvi equipacions temporada 2021/2022. 

9.- Precs i preguntes 

Acta de l’assemblea 

A dia 18 de juny del 2020, a Sant Celoni, a la sala Bernat Martorell, a les 19:10h s’inicia 

l’assemblea anual ordinària del Club Patí Sant Celoni, secció d’hoquei. 

Com a membres de la Junta del Club assisteixen la Glòria Roura, en Sergi Molina i la Rosa 

Heredia.  Es comptabilitza, a més dels membres de la junta, 23 assistents. 

S’inicia la reunió amb els punts acordats en l’ordre del dia. 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Aprovada per 21 vots i una abstenció. 

En Josep Canudas manifesta que amb una lectura ràpida no pot determinar si l'acta de 

l’assemblea anterior és correcte o no. Per part de la junta es recorda que l'acta va estar 



penjada al plafó del costat dels vestidors durant molt temps perquè tothom hi pogués tenir 

accés. Així mateix, s'informa que aquest any degut a la restriccions per la COVID-19 no es 

penjarà al plafó si no que s'enviarà via whatsapp a tots els socis/es del club.  

 

2.-Balanç econòmic temporada 2019/2020 

Aprovada per 20 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció.  

 

3.-Pressupost per la temporada 2020/2021 

L'Alicia Torras pregunta com és que hi ha tanta diferència econòmica entre els balanç de la 

temporada 2019-2020 i el pressupost de la temporada 2020/2021. Per part de la junta 

s'informa que des que va iniciar el confinament per la COVID-19 es va suspendre tota activitat 

d'hoquei ( es van deixar de cobrar les quotes de socis, pagar entrenadors , despeses de 

federació...). D'aquí la diferència econòmica. 

Aprovat per 20 vots a favor i 2 abstencions. 

 

4.- Incorporació nou membre a la junta.  

S'explica que en l’assembla anterior hi va haver un canvi de junta i va passar a estar formada 

per 4 membres, un dels quals, l'Abraham Valverde, va marxar del club i de la junta a principis 

de temporada. Es va decidir que no s'incorporaria ningú més, sinó que continuaria estan 

formada per 3 membres i 3 vocals. Tot i això, es va valorar que els tres membres de la junta els 

faltava recorregut en el món de l'Hoquei i per aquest motiu, entre d'altres, creiem que serà 

molt beneficiós pel club la incorporació de l'Esteve Costa  a la Junta, en el lloc de l'Abraham, 

per aportar la part tècnica i experiència en el món de l'hoquei. 

En Josep Canudas expressa el seu malestar al no haver estat acceptat a entrar a formar part a 

la junta quan ell va fer la seva proposta i que ara s'hi inclogui un altre membre. Demana quin 

és el perfil per entrar a la junta. La junta li respon que ell no va entrar a formar part de la junta 

perquè en el moment de la seva proposta no veiem necessari l’ incorporació d'un nou membre 

i que ell té un punt de vista diferent al que té la junta actual. 

Aprovat per 19 vots a favor i 3 abstencions.  

 

5.- Afectacions econòmiques Covid-19. Quotes temporada vinent.   

Es comunica als sòcis/es que degut a la crisi provocada per la COVID-19 hi haurà molts canvis 

en la Festa Major de Sant Celoni 2020 i per part de l'Ajuntament ens han comunicat que no hi 

haurà barraques. Ja que part dels nostres ingressos provenen d'aquestes, s'ha decidit 



modificar les quotes per a compensar aquestes pèrdues. Les quotes actuals passaran a ser les 

següents: 

Quota 1 esportista : 41€/mes 

Quota 2 germans : 70€/mes 

Quota 3 germans : 95 €/mes 

Escoleta : 21€/mes 

Des de fa anys la quota d’un esportista (no d’escoleta) és de 35 euros i si no es col·labora 

d’alguna manera en les barraques la quota passa a ser de 41 euros, fet que va ser aprovat per 

assemblea ordinària fa dos anys. Per tant, per la temporada 20/21 les quotes són les mateixes 

amb la diferència de les barraques. 

En Javier Palací manifesta la seva disconformitat en dir que les quotes són de 35 euros més 6 

euros de penalització per no col·laborar, creu que hauria de ser 41 euros de quota menys 6 

euros si es col·labora. Per altre banda, creu que les barraques no haurien de participar les 

famílies sinó que qui ho hauria de fer és la junta, el coordinador i els entrenadors. 

Així mateix, en Javier Palací, en David Ferro i l'Alícia Torras, consulten si hi haurà una quota 

especial pels jugadors que volen seguir en el club però ha estat impossible muntar un equip 

per manca d'esportistes de la mateixa categoria. Se'ls explica que es farà una quota especial 

per aquests dos casos, però que encara s'ha de determinar quina serà. Tan bon punt tinguem 

aquesta informació els hi comunicarem. 

Aprovat per 20 vots a favor i 2 en contra.  

 

6.- Dates inici temporada 2020/2021. 

Es comunica als socis que l'inici dels entrenaments serà el 24 d'agost. Degut a la crisi de la 

COVID-19 i la incertesa que hi ha sobre les afectacions de la temporada vinent , es cancel·la el 

torneig de presentació que es fa cada any per la Festa Major. Expressem la nostra intenció de 

poder-lo fer en algun moment de la temporada. També s'explica que estem parlant amb 

l'ajuntament per a fer alguna activitat durant la Festa Major i que tenim intenció de fer la 

presentació dels equips abans que s'acabi l'any 2020. 

 

7.- Planificació esportiva temporada 2020/2021. 

El coordinador explica quins seran els equips de la temporada vinent. Comenta el cas dels dos 

nens de categoria juvenil, que com que aquest any no tindran equip faran només 

entrenaments. També es comenta que estem pendents de la circular de federació sobre els 

canvis de la temporada, per acabar de definir la categoria del prebenjamí. Manifesta la 

intenció del club de crear un Minifem i un Fem 11. Així mateix, explica que, de moment i 

sempre pendent de la circular de federació, tots els equips del club aniran a la categoria Plata.  



 

En relació als entrenadors que tindrà cada equip, encara no esta definits, donat que els equips  

no estan tancats. Tan bon punt tinguem la informació ho comunicarem degudament. 

En relació als entrenaments de la temporada vinent, s'explica que com sempre seran dilluns, 

dimecres i divendres. Encara no hi ha horaris tancats però si hi ha establerta l’estructura  dels 

entrenaments. Els dilluns hi haurà entrenaments normals, el dimecres es faran tecnificacions, 

que farà el mateix coordinador amb l'ajuda dels entrenadors, i els divendres és farà 

entrenament de partits i cada categoria, jugarà amb la categoria inferior i amb la superior.  

S'informa que el proper entrenador de porters serà l'Oscar Saez i que els entrenaments es 

faran els dimecres cada 15 dies coincidint amb les tecnificacions. 

 

8.- Canvi equipacions temporada 2021/2022. 

La junta expressa la seva intenció de canviar les equipacions la propera temporada 2021/2022. 

Aquest canvi és vol fer per diversos motius diferents, com tornar als colors inicials del club 

(blau, blanc i vermell) i  buscar un model de samarreta mes econòmic entre altres. També es 

comunica que hem canviat el proveïdor dels mitjons i a partir d'ara els vendrem a la nostra 

oficina.  

9.- Precs i preguntes. 

L'Esther Palomo pregunta si per la Festa Major de novembre podem fer alguna cosa. Li diem 

que ja ho tenim present i que estem pendent de l'ajuntament.  

L'Imma demana si l'Aleví A jugarà amb l'Infantil els divendres, el coordinador li diu que està 

previst que sí.  

L'Ester Palomo demana si el prebenjamí farà també tecnificació els dimecres. El coordinador li 

comenta que ells en faran però amb el seu entrenador, ja que el que més necessiten els nens 

d'aquesta categoria és agafar tècnica de patí.  

L'Alícia demana que passarà amb els juvenils. Li comentem que aquest any no ha estat possible 

crear un equip juvenil degut a la diferència d'edat amb els nens de la categoria inferior a ells. Li 

expliquem que tenen l'opció de venir a fer només entrenaments i que la temporada vinent ja 

serà possible crear un equip juvenil.  

En Javier Palací es queixa que no hem buscat prou nens per a crear un equip juvenil coneixent 

amb temps el problema que hi havia. Mostra el seu malestar al que ell creu que ha sigut poc 

esforç per part del club per a solucionar el problema de l'equip juvenil.  

L'Albert Vázquez demana si es pot fer alguna cosa amb els nens que durant l'entrenament no 

es porten bé i trenquen el ritme dels entrenaments. També diu que estaria bé que el 

coordinador o algun entrenador més grans recolzes una mica als entrenadors més joves e 

inexperts. El coordinador diu que intentarà ajudar al màxim als entrenadors novells i que 

estarà més pendent dels entrenaments.  



En Sergi Molina, de part de tota la junta, demana a les famílies puntualitat en els 

entrenaments i que si no poden assistir avisin al més aviat possible a l'entrenador.  Això també 

es demana en referència als partits.  

El coordinador demana respecte als pares sobre les decisions que prenen els entrenadors amb 

relació a les convocatòries en els partits. En Josep Canudes i l' Imma expressen que l'any passat 

es va portar un reforç al primer partit de la temporada, quan no faltava cap nen i sense avisar a 

l'equip, fet que no va agradar als nens i a les famílies.  Diuen que els hi agradaria que 

l'entrenador avisés als nens quan té la intenció de portar un reforç i que els hi expliqui quin és 

el motiu de la convocatòria. El coordinador diu que les convocatòries depenen de l'entrenador 

i que s'ha de respectar, ja que ell té els seus motius.  

L'Albert Alonso proposa fer un minifem i equips masculins exclusius en lloc de minifem i equips 

mixtes. 

L'Albert Vàzquez diu que no li sembla bé que els prebenjamins reforcin als benjamins, ja que 

creu que hi ha molta diferència d'edat, de físic i de nivell.  

Es dóna per finalitzada l’assemblea a les 21:55 hores, agraint la col·laboració i participació a 

tots els assistents i recordant que aquest  òrgan dins del club ( la Junta) està oberta a qualsevol 

soci/a per fer aportacions i treballar plegats per assolir fites importants com a club. 

Atentament, La Junta 

 

 

 


