
APROVADA EN L’ASSEMBLEA DEL 30/9/2010 
 

ACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
 
DATA – 30 de setembre de 2009. 
 
EMPLAÇAMENT - Salons del restaurant Can Biel de Cardedeu. 
 
HORA – 15,30 h. en segona convocatòria. 
  
 
ASSISTENTS:  
 
La Junta directiva i un total de 57 socis, superant àmpliament el 50 % dels socis amb 
dret a vot. 
 
                                        
ORDRE DEL DIA – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, 
amb els següents punt: 
 

1 - Lectura i aprovació de l’acta anterior. El President fa un resum de l’acta 
del any 2008, i recorda que està situada a la pàgina web del Club per la seva lectura. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 2 – Informe del president. En primer lloc es fa referència a la nova 
actualització de la pàgina web del Club, que compta amb una nova llicència, i 
permetrà en breu termini, que totes les comunicacions entre els socis es facin 
directament, sense necessitat de establir la comunicació mitjançant el departament 
de cultura del Col·legi. 
 
En segon lloc, es posa de manifest que el proper any serà el desè aniversari de la 
fundació del Club, per la qual cosa la Junta proposa realitzar algun viatge de 
celebració. 
 
La primera proposta es la de fer un viatge al estranger de cap de setmana per jugar 
al golf i fer una mica de turisme i relació entre els socis. Inicialment es proposa anar 
a Escòcia a finals de maig. 
 
De tota manera, i a títol d’assaig general  es proposa fer una primera sortida de cap 
de setmana a finals de febrer als camps de Bomon i Panoràmica, passant la nit de 
dissabte al mateix recinte de Panoràmica, i fent un bon sopar a Benicarló. El viatge 
es farà amb autocar, recordant els viatges a Pamplona dels torneigs d’Alumafel. 
 
S’està treballant sobre aquest fet, i properament, es presentarà a tots els socis un 
programa i un pressupost lo més ajustat possible per tal de valorar amb un cert 
temps la realització d’aquesta primera sortida. En funció del èxit d’aquesta primera 
iniciativa es protarà a terme amb un tems suficient la sortida de finals de maig. 
 
El nombre total de socis a data d’avui es de 97 membres. 



3 – Memòria de les activitats realitzades el 2008. El president repassa les 
activitats esportives de l’any posant de manifest que s’han complert les previsions, 
així com  els canvis de patrocinadors que s’han portat a terme.  
 
Concretament, en el present any s’hauran celebrat 7 torneigs totalment patrocinats. 
El mes de febrer, al PGA, el mes d’abril al Costa Dorada, el mes de juny al Terramar 
i el present Torneig a Vilalba. 
   
També s’informa sobre els torneigs pendents d’aquest any. Estan previstos pel dia 
28 d’octubre al Costa Brava i per dia 18 de novembre al Costa Dorada. Aquests sis 
torneigs estan inclosos al Ordre de Mèrit.  
 
Hi ha un altre torneig el dia 10 d’octubre a Port Aventura, més reduït de participants. 
 
També es va celebrar un torneig “baix cost” a Vilalba el més de març. 
 
Finalment com l’any passat, es repetirà al voltant del 15 de desembre, el torneig de 
Nadal.  
 

 
4 - Quotes 2009. El president recorda que en l’assemblea del any passat es 

va anunciar un previsible increment de la quota anual que no s’ha actualitzat en els 
últims anys. Donada la bona marxa dels torneigs celebrats es proposa augmentar en 
10 euros la quota anual pels propers anys, passant a tenir un import  de 100 euros, 
al marge dels nous socis del any 2009, que només abonaran aquest primer any 50 
euros. S’aprova per unanimitat. 
 
  

5 – Precs i preguntes. No hi ha cap intervenció. 
 
 
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a les 16,15 hores, donant-se per 
finalitzada l’assemblea anual. 
 
 
Cardedeu,  a 30 de setembre de 2009 
 
El Secretari de la Junta 
Josep Casanova i Briva. 


