
      CLUB BASQUET SANTA PERPÈTUA 

 
               
 

 ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

DEL CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA 

TEMPORADA 2021-2022 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
   

1. Presentació de la Memòria de les activitats realitzades. 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2021-

2022. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de les quotes per a la temporada vinent. 

4. Presentació Projecte Comissió 75è Aniversari del Club i aprovació, si s’escau. 

5. Presentació del pressupost 2022-2023 i aprovació, si s’escau. 

6. Resum esportiu de la temporada 2021-2022. 

7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern. 

8. Objectius temporada 2022-2023. 

9. Projecte Alkaria. 

10. Precs, preguntes i suggeriments. 

 
                         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Assistència 
 
Els socis assistents a l’assemblea com a jugadors del club, els menors d’edat 
representats per els pares, mares o tutors son: 
 

 Família CANALEJAS RUIZ 

 Família CLOT NEILA 

 Família DONOSO ROMÁN 

 Família FIGUERA BOADA 

 Família GALVEZ ARIAS 

 Família MEROÑO LOPEZ 

 Família MUÑOZ NAVARRO 

 Família POLO PEINADO 

 Família HERNANDO SUBIRÀ 

 Família MARTINEZ AGUILAR 

 Família ROSELL HIRALDO 

 Família SANCHEZ GRAU 

 Família SANTOYO LASTRA 

 

Coordina l’assemblea Anna Boada i Bernardo Martinez. 
 
 
1.Presentació de la Memòria de les activitats realitzades. 

Manuel Córdoba, realitza resum de les activitats del club durant aquesta temporada, fent 

èmfasi en totes les dificultats que hem tingut degut a la pandèmia i després de la reducció 

de partits per part de la Federació. 

 

 



2.Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2021-

2022. 

El tresorer del club presenta de forma detallada les despeses i ingressos de la temporada, 

comentant que hem tingut pèrdues aquesta temporada de 9.739,06 €, degut principalment 

a l’increment d’equips sèniors i a l’import de les quotes actuals que no cobreix el nivell de 

despeses ordinàries. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sotmet a votació els comptes del club, i són aprovats per unanimitat: 

 9 Vots a favor 

 3 Abstencions 

 

3.Presentació i aprovació, si s’escau, de les quotes per a la temporada vinent. 

Javier Polo, com a tresorer del club, presenta la proposta de noves quotes de cara a la 

temporada vinent, explicant que per tema piràmide poblacional disminueix el nombre 

d’infants en categories inferiors, i per mantenir la salut financera del club és necessari fer 

un reajustament de l’actual estructura de les quotes, segons s’indica al següent quadre. 



 

Es sotmet a votació reestructurar les quotes segons el quadre anterior o pujar-les totes 

adaptant la pujada al cost que tenen els equips en la realitat. Tot i no fer tota la pujada en 

la temporada vinent. 

 9 Vots a favor 

 Abstencions 1 

 En contra 1 

 

4.Presentació Projecte Comissió 75è Aniversari del Club i aprovació, si s’escau. 

La data del 75é aniversari, és el 7 de Febrer de 2023. S’ha creat una Comissió oberta a 

tots els socis i sòcies per a preparar i organitzar els actes del 75è Aniversari del Club. 

Les primeres activitats que s’estan realitzant són: 

 El concurs de logo del 75è Aniversari. 

 Una xerrada compartint un cafè amb alguns dels fundadors del Club que es farà a 

la Granja Soldevila el 27 de juny. 

Algunes de les activitats previstes poden ser: 

 Fer un llibre dels 75 anys. 

 Fer una exposició. 

 Acte institucional al febrer coincidint amb la presentació dels equips. 

 Acte al carrer de cara a final de temporada amb algun jugador famós. 

 Torneig de 75è aniversari. 

       



Finançament dels actes 75è Aniversari 

2 vies: 

 Cerca activa de patrocinadors per a cadascun dels actes. 

 Sol·licitud de subvenció a la Generalitat per import de 6.844,07 €. 

La possibilitat de rebre aquesta subvenció és molt incerta. 

Si no l’obtenim (total o parcialment), el Club podria aportar la part no subvencionada, en 

cas que fos necessari. 

Es demana permís a l’Assemblea, per a què el Club aporti (en cas de ser necessari), fins 

a un MÀXIM de 6.844,07 € l’import parcial o total, que la Generalitat no subvencioni. 

Exemple: Rebem subvenció per import de 4.000 €, el Club aportaria 2.844,07 € 

Tots els ingressos i despeses del 75è Aniversari, aniran a part del Pressupost ordinari per 

a la propera temporada. 

Es sotmet a votació el finançament dels actes del 75é aniversari.. 

 10 Vots a favor 

 1 Abstencions 

 

5.Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2022-

2023. 

Conclusions pressupost 2022/23: 

 L’objectiu principal és acabar el més a prop a saldo zero. 

 La inflació creixent i la incertesa sobre com afectarà a les despeses previstes, fa 

que sigui un any complicat de preveure. 

 Les quotes han de continuar encaminades a fer els equips més autosuficients. 

 Els ingressos i despeses del 75è Aniversari, no estan contemplats en aquest 

pressupost. Es comptabilitzaran per separat. 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sotmet a votació els comptes del club, i són aprovats per: 

 10 Vots a favor 

 1 Abstencions 

 

7.Resum esportiu de la temporada 2021-2022. 

 -Hemos tenido 15 equipos: 4 Femeninos, 10 Masculinos y Escola. 

- Los más destacados, en resultados, han sido el Cadet Femení (Campeonas en D2), el 

Preinfantil Masculino (segundo en B2).y el Sots 21 Masculino A (sexto en A1). 

- Además, hemos recuperado el Sènior Femení. 

- Por el contrario, el Llar56 Sènior Masculí A ha perdido la categoría, en una temporada 

muy complicada. El Sots21 Masculino B tuvo que deshacerse en marzo, por falta de 

jugadores. 

- Hemos iniciado Tecnificación e incorporado un preparador físico (que finalmente tuvimos 

que descartar). 

- La gran mayoría de equipos han jugado en nivel B, subiendo el nivel de las categorías 

respecto a anteriores temporadas. 

 

 



8.Objectius temporada 2022-2023. 

Carlos Meroño com a Director Tècnic del club presenta els objectius de la propera 

temporada.  

        

MASCULINS 

 El primer equipo seguirá siendo el Sènior A cuyo objetivo es recuperar la categoría.. 

 Tenemos el Senior de territorial B que esta temporada seguirá en el mismo nivel, 

complementando al primer equipo cuando sea necesario. 

 Hemos creado un Sots-25 con el objetivo de reforzar a los seniors. 

 Recuperamos el Junior Masculí. 

 2 Cadetes, cuyos objetivos es seguir formalizando un cambio del modelo de 

competición donde la competitividad sea el eje donde pivotar el futuro de los 

equipos seniors. 

        FEMENINS 

 Consolidar al primer equipo en la categoría y pelear por las plazas de arriba. 

 Recuperamos el Junior Femení. 

 Un cadete y un Mini completarán la propuesta, más un posible Premini o Mini 

Mixte. 

 Resto de equipos: 

 Mejorar nivel técnico de los jugadores para poder ser más competitivos y puedan 

disfrutar más jugando a básquet. 

 Fomentar la consciencia de que no solo formamos jugadores, sino también a 

personas en etapas importantes de su vida. 

 Fomentar el respeto a compañeros, entrenadores, rivales y árbitros. 

 Fomentar que no todo vale para ganar. 

 

 

 

 

 



11.Projecte Alkaria. 

Anna Boada presenta el projecte amb col·laboració amb la ONG Alkaria. 

 

-El 22 de juny de 2021 vam fer entrega del material esportiu que vam recollir entre totes 
les sòcies i els socis. Tot aquest material va anar a Senegal, a Kolda,  el juliol del 2021. 

-El mes de febrer ens va visitar el Mamadou Sagna, coordinador a Kolda de la Federació 
de Bàsquet de Senegal. 
 
 -El 6 d’abril, dia internacional de l’esport per al desenvolupament i la pau, el nostre cadet 
femení va jugar un partit amistós amb el Sant Joan de Mata. 
 

-La Laura Cañero, jugadora del Sots25 femení anirà a Kolda (Senegal) 3 setmanes aquest 
estiu junt amb 4 jugadors i entrenadors del Sant Joan de Mata. 
 

Formarà part de dos projectes: 
 

1. Un de formació per capacitar les noies per fer activitats d’estiu en els clubs de bàsquet. 
 

2. Com que també és infermera formarà part d’un projecte amb l’Hospital de Kolda. 
 
 
 
12.Precs, preguntes i suggeriments. 

No hi han qüestions. 

 

A les 20.30 hores del divendres 17 de Juny de 2022 s’aixeca l’assemblea de socis i sòcies 

de CBSP.                                   

El President                                                                      El Tresorer 

 

 

Manuel Córdoba                                                                Javier Polo 

 

El Secretari                                                               

 

 

Emili Clot                                                             


