Associació d’Amics del Castell de Montsoriu

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
12 de maig de 2012
Sala annexa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu a les 11 del matí

Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació de l’acta de la darrera sessió
2) Resum de les activitats realitzades
3) Estat de comptes de l’entitat 2011
4) Activitats previstes
5) Informacions diverses sobre la nostra entitat i el castell
6) Quotes dels socis per a l’any 2012
7) Renovació de la Junta de l’AACM
8) Precs i preguntes
1) Lectura i aprovació de l’acta de la darrera sessió
Amb l’assistència de 10 socis:
President
Secretària
Tresorera
Vocals

Lluís Salillas i Llena
Sandra Pujadas i Mitjà
Gemma Font Valentí
Adelina Rodrigo i García
Jordi Goñi i Sarsanach
Joaquim Mateu i Gasquet
Pere Garriga
Alfons Casado
Jordi Tura i Masnou
Joan Jordan

S’aprova l’acta anterior.
[Excusen assistència Dionís Rodríguez, Jordina Medalla i Sussi Goñi]

2) Resum de les activitats realitzades
Es realitza un resum de les activitats de la nostra entitat de l’any 2011:
• dissabte 9 d’abril de 2011 es realitzà una visita guiada gratuïta per als
socis i familiars de la nostra entitat en motiu de la celebració de l’obertura al
públic del Castell de Montsoriu, dins el marc de la realització de visites guiades
als habitants i col·lectius dels pobles d’Arbúcies, Breda, Riells i Sant Feliu (25
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persones)

• La festa de Sant Pere del Castell de Montsoriu el diumenge 3 de juliol de
2011. Els actes consistiren en un esmorzar popular, la realització d’un taller
infantil de contes i llegendes a càrrec de Àgata Medalla visites guiades als
recintes del Castell, especialment a les obres de restauració del Recinte Sobirà
(95 persones). Els assistents van poder visitar a més l’exposició Castell de
Montsoriu de l’Associació Fotogràfic El Centre d’Arbúcies, instal·lada a la sala
noble del castell. L’Associació Nius organitzà, coincidint amb la Festa una
pujada a peu des de la Plaça de la Vila
• Pujada a peu i castanyada el 6 de novembre de 2011, amb visites guiades al
castell, per culpa del mal temps es va haver de suspendre
• El regal al soci del 2011 fou un retallable del castell de Montsoriu, editat pel
Parc Natural del Montseny, dins la campanya escolar de Viu El Parc, i amb
l'assessorament del Museu Etnològic del Montseny, El retallable, obra de
Nèstor Pellicer, s'ha editat en forma de llibret i permet reproduir el castell i palau
d'època gòtica, cap i casal de la nissaga dels Cabrera.

3) Estat de comptes de l’entitat 2011
Es dóna compte de l'estat econòmic de la nostra Associació. A 31 de desembre de
2011 el romanent existent era de 2.434,90 €, després d’actualitzar alguns pagaments
pendents deguts a l’augment de l'aportació al fons que el Patronat destina a les obres
de consolidació del castell entre el 2004-2007.

4) Activitats previstes
Per aquest any 2012 l’Associació preveu la celebració de les festes i actes populars
anuals:

•

Festa Major de Sant Pere, l’1 de juliol amb l’actuació del grup de recreació
històrica “Terra Feudal”

•

Coorgantizació juntament amb el Centre d’Estudis Selvatans de la Trobada de
d’Entitats Locals de Cultura i Patrimoni, el dia 7 de juliol al Castell de Montsoriu,
amb una comunicació de presentació de l’Associació

•

Castanyada i pujada a peu el 4 de novembre.

5) Informacions diverses sobre la nostra entitat i el castell
•

S’informa als assistents el balanç d’un any d’obertura del castell al públic: 7451
visitants, majoritàriament de Barcelona i àrea d’influència. Es remarca la
satisfacció general del visitant i la bona imatge i qualitat dels guiatges. L’oferta
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•

•
•

pedagògica per a escolars ha estat utilitzada per 819 usuaris.
S’informa sobre el finançament de les obres de restauració, sobre les diferents
línies de subvencions que han de permetre continuar les obres abans de l’estiu.
A banda es treballa també des del Consell Comarcal de la Selva en un pla
tècnic per la zona de rebuda de visitants.
S’informa que els actes de l’Associació a dins el Castell queden inclosos dins la
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil general de les visites al castell.
S’informa sobre l’aprovació pressupostària de Diputació de Girona per la
construcció d’un aparcament per a visitants i d’itineraris a l’entorn del Castell

6) Quotes dels socis per a l’any 2011
S’aprova el manteniment de la quota de soci de la nostra Associació, que és de 15 €
anuals.
7) Renovació de Junta
L'Assemblea General va servir per donar compliment a l’obligació estatutària d’elecció
d’una nova Junta Directiva de l’Associació, que va quedar composada per les
persones següents:
President
Joan Jordan i Comas
Sotspresident Dionís Rodríguez i Julià
Secretària
Sandra Pujadas i Mitjà
Tresorera
Gemma Font i Valentí
Vocals
Assumpta Goñi i Sarsanach
Jordi Goñi i Sarsanach
Anna Manyer i Pagès
Joaquim Mateu i Gasquet
Jordina Medalla i Prat
Josep Riera i Carbonell
Adelina Rodrigo i García
Josep Manel Rueda i Torres
Lluís Salillas i Llena
Jordi Tura i Masnou.

8) Precs i preguntes
•

•

Pere Garriga informa de l’estat del pagament dels guies que fan els guiatges en
cap de setmana i de les gestions que s’han fet des de l’Ajuntament i el Museu
Etnològic del Montseny per desencallar el tema.
Jordi Tura informa que aquest estiu es celebrarà el 20è Camp de Treball de
Joventut a Montsoriu i dels possibles actes que es realitzaran des de la
Generalitat de Catalunya
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•
•
•
•

Joaquim Mateu proposa la possibilitat de vendre productes de l’Associació al
punt de venda que el Consell Comarcal té a dalt el Castell .
Alfons Casado demana a la nova junta un esforç de renovació i aportació de
noves idees.
S’acorda agrair l’Ajuntament de Sant Feliu l’amabilitat de cedir a l’Associació un
espai per a la celebració de l’Assemblea
Tots els presents a l’Assemblea i en nom de tota l’Associació van voler tenir un
record i mostrar agraïment per en Marcel·lí Trunes, soci protector de l’AACM
que va morir el passat 7 de desembre.

LLUÍS SALILLAS i LLENA
President
Arbúcies, 14 de maig de 2012

SANDRA PUJADAS i MITJÀ
Secretària

