ACTA ASEMBLEA GENERAL UNISUB 2018 (Divendres 23/02/18)
Asistents:
Junta: Lluis Andradas, Josep Mª Peris, Josep Travería, Miquel Palaus, Susana Oliver i Toni Ortiz (6).
Socis: Jordi Romea, Agustí Prat, Martí Morales, Manel Mallol, Gabriel García y Francisco Vargas (6).
1- Lectura i aprovació de l'acta de l'any 2017.
2- Lectura i aprovació del pressupost del 2017.
3- Lectura i aprovació del pressupost del 2018.
- Durant la lectura del pressupost de l'any 2018 es comenta que s'hauran de recaptar alguns diners
pels actes i sopar del 50e aniversari del club.
- Jordi Romea comenta que s'hauria d'incloure aquesta previsió en el pressupost.
- Toni Ortiz diu que així ho farà i es penjarà a la web.
- En qualsevol cas, com que els ingressos i despeses del 50e aniversari seran els mateixos, s'aprova
igualment el pressupost.
4- Lectura de baixes i altes.
- Manel Mallol comenta que té algun cursilliste interessat per el curs de nocturnes i s'ofereix a fer
de monitor sempre i quan el calendari li permeti.
- Lluis Andradas comenta que hi han cursets de 3 estrelles i guia de grup, pendents de l'any passat
que també s'haurien de fer i que serà important disposar de tots els monitors possibles.
- Lluis Andradas també comenta que hi ha gent interessada a fer cursets d'una estrella. Però, com
cada any, s'haurà de veure al final, els que realment ho faran. Portem uns any que sembla que hi
han molts interessats en fer el curs, però al final, el curs és minoritari.
5- Subvenció: es comenta que aquest any, també serà dedicada al lloguer del local.
- Josep Mª Peris comenta que aquest any es pot intentar demanar un augment de la subvenció.
- Jordi Romea diu que l'ajuntament pot concedir augments de subvenció però, per això, el club s'ha
de reunir amb l'ajuntament i demanar-ho formalment.
6- Federatives on-line: es parla de la possibilitat que l'any que ve es tramitin les federatives on-line
(en format pdf).
- Josep Mª Peris ensenya, amb el seu mobil, com és la federativa en pdf i com es pot accedir a la
pòlissa i altres coses d'interès amb un sol clic.
- Francisco Vargas comenta que ell vol la federativa en plàstic.
- Hi ha un interès general en que les federatives es segueixin demanant en plàstic. Per tant, es
seguiran demanant en plàstic.
7- Es comenten el cursos previstos per aquest any i també es parla de l'activitat de Ràfting
preparada per la primavera.
- Gabriel García i Francisco Vargas diuen que estan interessats en espuntar-se al Ràfting.
8- Actes pel 50e aniversari.
- Lluis Andradas coments que hi han 2 propostes de col·loquis per fer com actes de 50e aniversari.
Aquests col·loquis serien:
- Col·loqui sobre la cambra hiperbàrica.
- Col·loqui sobre arqueologia submarina.
- Jordi Romea comenta que l'ajuntament pot cedir els locals per fer aquests actes. S'hauran de
demanar. També comenta que no només son interessants per la gent de Granollers, també son
interessant per altres poblacions properes. Per això es podrien promocionar d'alguna manera
(media).

- Lluis Andradas diu que s'han de fer grups de treball per fer feina relacionada amb l'aniversari i que
tothom que hi estigui interessat es pot apuntar i serà benvingut.
- Es parla que el sopar d'aniversari serà, probablement, al novembre de enguany i que s'invitaran a
algunes autoritats.
- Jordi Romea comenta que el 22 de Març hi haurà la festa de l'esport de Granollers i l'ajuntament
està preparant un reconeixement al club pel seu 50e aniversari. La noticia és molt ben rebuda.
- Josep Mª Peris comenta que intentarà preparar un audiovisual d'1 minut o 2 per passar a la festa
de l'esport.
9- Precs i preguntes:
- Jordi Romea pregunta si el club participa en actes com la recollida d'escombraries del mar o el
control de la posidonia oceànica al maresme.
- Francisco Vargas, Gabriel García i Miquel Palaus comenten que ells han participat en alguna
ocasió però de forma individual. Com a club no hi hem participat.
- Jordi Romea diu que seria una bona publicitat pel club participar-hi i divulgar-ho.
- Jordi Romea comenta que es podria fer alguna rifa (no loteria) que ens pogués aportar alguns
calerons per l'aniversari.
-Toni Ortiz comenta que es podrien fer pel dia internacional del submarinista.
“Nota: hi han 2 dies. 18 de Juliol - Dia internacional de la mujer buzo. 7 de Setembre - Dia
internacional del buzo.”
- Francisco Vargas comenta que, encara que no sigui per aquest any (ja ha passat) es pot participar
en la rua de carnestoltes de Granollers. Ho haurem de deixar per l'any que ve.
- Lluis Andradas diu que la junta actual ha continuat un any més del que li tocava per motius del
50e aniversari, però anuncia que la junta actual ho deixarà a finals d'aquest any i que, per tant,
s'haurà d'escollir una nova junta.
La assemblea ha començat a les 20:30h i s'ha donat per acabada a les 21:44.
S'agraeix la participació de tothom.

