ACTA ASSEMBLEA GEPS
S’inicia l’assemblea de GEPS a les 20’20H amb una assistència de 32 persones.
1. Resum 2017-2018
a) Activitats: S’han realitzat totes les activitats programades excepte la Cursa d’orientació nocturna,
Col·lectiva d’Espeleo i de Treking per problemes organitzatius.
b) Material: S’han comprat 2 dissipadors nous i 2 parells de raquetes de neu, també s’ha continuat
amb el rocòdrom infantil amb la compra dels matalassos i de més preses
2. Tresoreria: El tresorer presenta estat dels comptes
3. Junta i responsables:
a) Junta:
§ Presidenta: Raquel Barnés
§ Tresorer: Bernat Castells
§ Secretari: Raimon Folch
§ Vocals: Jordi Rebollar, Albert Ortega i Ramon Lozano
b) Responsables:
§ Encarregats d’obrir GEPS els dijous: Cristina Lopez, Jaume Campos, Noelia Juarez i
Paco Calatrava.
§ Rocòdrom: Ramon Lozano
§ Material i biblioteca: Miquel Ardanuy, Albert Ortega, Raül Gomez
§ Llicències: Rafa Aguilar i Albert Elizondo
§ Llicencies FCE: Natxo Montserrat
§ Altes i baixes socis: Raquel Barnés
§ Manteniment senders: Jaume Campos i Albert Majós.
4. Activitats
ACTIVITAT

DATA

ORGANITZADORS

Stage

20-21 Octubre

Cristina L, Marta A, Nadia S,
Estela R

Col·lectiva Escalada

10-11/ 17-18/ 24-25 novembre. A Albert O, Ramon L, Miquel A
confirmar!

Sopar de Nadal i Concurs de
Fotos

14 desembre

Gemma C, Marta F, Jordi R

Col·lectiva Neu

23-24 febrer

Albert O, Ramon L, Jaume C,
Ferran A

Calçotada

16 març

Natxo M, Marta A

Cursa Aixetes

7 abril

Noelia J, Gemma C, Albert E, Cris
L

Compe Roco

17 maig

Josep Maria R, Noelia J, Pep C

Col·lectiva Espeleo

8-9 juny

Natxo M, Pako

ACTIVITAT

DATA

ORGANITZADORS

Col·lectiva Barrancs

6-7 juliol

Raül G, Rafa A, Jordi R, Paco C

Es fa la proposta de fer també una cursa d’orientació diürna popular, però queda en espera de trobar
organitzadors.
*Si qualsevol soci o sòcia dels que no vau poder venir a l’assemblea està interessat en ajudar en la
preparació de qualsevol de les activitats proposades o en una de nova, només cal que passi per GEPS o
enviï un correu a secretaria.geps@gmail.com
5. Material
c) S’accepta la compra del següent material:
- Armari nou de material
- 3 APS
- 1 arnes infantil
- Peus de gat infantils: Es demanarà a qui tingui peus de gats infantils que no faci servir, que els
porti per tal que GEPS se’ls pugui comprar a un preu simbòlic. Si cal, es compraran d’altres. Així podrem
tenir al rocòdrom una caixa amb diferents parells de peus de diferents números per a nens.
d) Es proposa renovar la normativa de lloguer de material i fer-ne difusió. Es realitzarà un full
informatiu que es passarà via mail i s’entregarà en paper en el moment del lloguer de material. Per
tal d’assegurar la disponibilitat del material per a tots els socis, es porta a debat l’aplicació de
penalització en cas de retard. S’aprova mitjançant votació la norma de penalització en el cas
d’endarreriment de la entrega de material següent: El lloguer de material és de setmana a
setmana, en el cas d’endarreriment en tornar el material, és obligatori pagar totes les setmanes
que el soci ha tingut el material amb ell. En el cas de ser reincident en l’endarreriment de l’entrega
de material, el soci serà penalitzat amb 1 mes sense poder llogar material per cada setmana
d’endarreriment en l’entrega.
6. Quotes de GEPS
Per tal d’afavorir la gestió dels socis i també de les seves llicències, es proposa canviar la data d’enviament
del rebut de la quota al novembre de l’any anterior. És a dir, la quota d’aquest 2019 es passarà aquest
novembre vinent.
7. Propostes i suggeriments
e) Es farà renovació dels cartells sobre les normes d’ús del rocòdrom així com el recordatori per a tots
els socis de la obligatorietat de disposar de la llicència federativa, tant adults com nens, per a poder
fer ús de les instal·lacions.
f) Es proposa fer un grup de treball per tal de poder millorar la comunicació i cohesió dels socis
usuaris del rocòdrom
g) Es demana a tots els socis de GEPS que s’animin a enviar fotografies i/o entrades sobre les seves
activitats per a poder activar la web de GEPS. Ho podeu enviar a secretaria.geps@gmail.com
I sense més temes a tractar, donem per finalitzada l’assemblea a les 21:55H.

Raquel Barnés Cerrato
Sant Feliu de Llobregat, 27 de setembre de 2018

