
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:   9 de novembre de 2017 
Horar i :   20.30 a 22.30 hores 
 
Hi assisteixen els membres de la junta: 
José Miguel Zubieta, Javier Alegre, Lluís García, Pere Martínez, Eugenio Aguilà, Maite 
Altisent, Núria Barberà, Joan Vallverdú, Txema del Rosal i Olga Rodríguez 
 
Ordre del dia: 
1.- Aprovació de l’acta anterior  
2.- Valoració de la temporada 2016-2017 
3.- Balanç de gestió de l’exercici 2016-2017 
4.- Pressupost de la temporada 2017-2018 
5.- Projectes esportius i gestió de la temporada 2017-2018  
6.- Precs i preguntes 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
El president procedeix a la lectura de l’acta de la darrera assemblea genral de socis 
celebrada el 21 de setembre de 2016. L’acta és aprovada per assentiment dels 
presents. 
  
 
2.- Valoració de la temporada 2016-2017 
 
El president pren la paraula per fer la valoració de la temporada a nivell esportiu i 
comenta que és positiva tant pes resultats com per l’increment de jugadors. De l’equip 
sènior B masculí diu que és un exemple de compromís i esforç. Del juvenil masculí 
que es va proclamar vencedor de la seva lliga a primera catalana. Que el cadet es va 
quedar a les portes de guanyar la copa catalana però que té una gran projecció i que 
l’infantil va guanyar la copa. 
 
També destaca l’augment tant dels equips com dels jugadors i jugadores. 
 
En aquest punt, vol fer un reconeixement a la tasca de l’entrenador de l’equip sènior 
masculí, l’Ivan Aguilà, pel seu compromís i a en Txema del Rosal per la posada en 
marxa i seguiment del programa Esports en valors. Que aquest projecte fa que el club 
sigui un referent i que ha de donar fruits a mig termini, i afegeix que se’n continuarà 
apostant perquè ha de formar part de l’ADN del club. 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fa també una valoració de la gestió econòmica i afirma que el club està mitjanament 
sanejat, que és un club amb uns recursos molt limitats i que és gràcies a l’esforç de 
contenció de la despesa i als baixos percentatges d’impagaments. Que de cara a la 
temporada 17-18 es mantenen les quotes, malgrat l’augment dels desplaçaments i la 
inclusió dins la quota dels equipaments i explica que conforme vagi avançant la 
temporada i es vagi desplegant el pressupost, s’anirà comprovant la seva adequació.  
 
Explica que cal trobar més espònsors i continuar treballant en aquesta qüestió per tal 
d’alleugerir l’economia del club i, tal i com es fa cada temporada, demana l’ajuda dels 
socis per tal de d’augmentar el nombre de patrocinadors i col·laboradors. De la 
mateixa manera, continua dient, que caldria augmentar la massa social i treballar més 
per a la captació de socis. Comenta que la no professionalització dels membres de la 
junta fa que sigui un handicap pel temps que hi poden dedicar.  
 
Continua explicant que es continuarà fent el sorteig de la panera al Nadal i la loteria 
del club i que el dinar de Nadal està programat pel dia 17 de desembre al Sícoris Club. 
 
Diu també que es farà una campanya per augmentar les vendes dels productes de 
marxandatge com ara les samarretes, les dessuadores, les bosses, etcètera. També 
comenta la voluntat de participació dels pares i mares dels jugadors i jugadores a les 
xarxes socials i explica breument la figura del secretari tècnic que és en Dani Colell.  
 
 
3.- Balanç de gestió de l’exercici 2016-2017 
 
El tresorer pren la paraula per explicar les dades del tancament de l’exercici 2016-
2017 i comenta que, quant als ingressos, hi ha hagut un increment de més de 4.000 
euros en la recaptació de les quotes dels jugadors i jugadores. Que quant als 
col·laboradors, aquesta temporada s’ha perdut la de Autocars Carretero però que s’ha 
vist compensada per la reducció de l’import dels viatges del nou contractista. Que cal 
que l’ajuntament de Lleida renovi la col·laboració i que la de la Diputació va entrar tard 
i s’ha comptabilitzat en la present temporada. 
 
Comenta les xifres de recollida de fons amb la venda dels números del sorteig de la 
panera de Nadal i que a l’apartat de “varis” hi figuren els ingressos del sopar de Nadal.  
 
Quant a les despeses, el senyor Alegre explica que hi ha hagut un descens de la 
despesa en desplaçaments perquè els jugadors i jugadores dels equips sèniors 
viatgen amb vehicles propis i perquè les tarifes del nou transportista, Autocars Gamon, 
són més econòmiques. 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Que respecte a les inscripcions de les jugadores i els jugadors i els pagaments de les 
mútues, que es fa un primer pagament abans de començar la temporada i que s’acaba 
regularitzant. També diu que hi ha hagut un decrement en la despesa d’arbitratges per 
no estar en la categoria nacional. Especifica que només es paguen els serveis d’una 
persona que és el coordinador. 
 
En altres qüestions, explica que hi ha hagut menys despesa en material i equipaments 
esportius i que l’organització dels Top4 des del club va sortir econòmicament millor 
que si haguessin hagut de desplaçar-se. 
 
Per tancar l’estat de comptes diu que hi ha 10.755,60 euros de romanent.  
 
La rendició de comptes de l’exercici 2016-2017 és aprovada per unanimitat. 
 
4.- Pressupost de la temporada 2017-2018 
 
El tresorer continua explicant a trets generals el pressupost previst per la temporada 
2017-2018. Com a dada a comentar explica que des del club es gestionen les quotes 
de les activitats extraescolars d’handbol de les escoles d’Alcoletge, el Parc de l’aigua i 
Pràctiques 2. 
 
El pressupost de l’exercici 2017-2018 és aprovat per unanimitat. 
 
5.- Projectes esportius i gestió de la temporada 2017-2018  
 
El director esportiu explica el projecte per la temporada 17-18 i comenta que el club 
compta amb 161 llicències a la FCH i que 128 són de jugador i jugadores, amb un 
percentatge de 70% masculines i 30% femenines. Que quant als equips inscrits, hi ha 
2 alevins i un benjamí, que de noies hi ha cinc juvenils que estan jugant al sènior B, 
que és molt important l’equip infantil femení perquè són jugadores que s’han format al 
club i que cal destacar el mèrit dels entrenadors de la base que són la Rocio i el Xavi. 
Comenta també el desdoblament de la categoria cadet masculina i dels dos sèniors. 
 
Continua explicant que s’està intentant crear una estructura semi-professional amb 
tres peces bàsiques que són la Rocio, el Xavi i en Dani Colell. També diu que ho ha 
problemes amb els entrenadors i un handicap amb les instal·lacions amb equips que 
han d’entrenar en altres pavellons. Que estan apostant perquè tots els entrenadors 
estiguin titulats. 
 
També fa una breu explicació de com aniran les accions del programa d’Esports en 
valors, entre elles la celebració de la copa valors i que intentaran fer partícips als pares 
i les mares.  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Comenta l’objectiu de captació de jugadors i jugadores de base que s’està aconseguint 
i que s’està organitzant una competició escolar entre les comarques del Segrià, l’Urgell 
i la Segarra. També que hi ha un projecte de tecnificació dels equips infantils 
masculins i femenins dels clubs de Lleida i la intenció de formar una selecció territorial 
per competir amb altres seleccions territorials.  
 
Per finalitzar explica que es continuarà amb el torneig de Nadal i el campus d’estiu. 
 
6.- Precs i preguntes  
 
En no haver cap pregunta el president acaba per explicar alguns temes i comenta que 
per la temporada actual l’equip infantil femení és una aposta de club i que perquè el 
factor econòmic no fos un fre, s’ha intentat un crowfunding per acabar d’obtenir els 
recursos econòmics. 
 
Es fa també un recordatori de la celebració del 25è aniversari del club al 2018 i es 
destaca la tasca d’en Joan Vallverdú per la seva dedicació desinteressada com a 
fotògraf del club. 
 
 
La sessió finalitza a les 22.30h 
 
 
 
 
 
El president        La secretària 


