
APROVADA EN L’ ASSEMBLEA GENERAL DEL 11 DE DESEMBRE  DE 2014  
 
        ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
       DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
Data – 10 d’octubre de 2013 
 
Emplaçament  – Salons del Restaurant del Club de Golf Costa Brava – Sta. Cristina d’Aro. 
 
Hora  – 16,00 hores en segona convocatòria. 
 
Assistents:  49 socis, inclòs els membres presents de la Junta directiva. 
 
ORDRE DEL DIA  – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, amb els 
següents punts: 
 
 1 – Comentaris i aprovació de l’acta anterior .  
 
Com es habitual, el president fa un breu resum de l’última acta del any 2012. Una vegada 
més es fa constar que es va comunicar que es podia consultar a la pàgina web del Club per 
la seva lectura .  S’aprova per unanimitat. 
 
 2 – Memòria de les activitats realitzades del any 2 012.  
 
Es fa un repàs del torneigs d’aquest any. En primer lloc, i malgrat les dificultats econòmiques 
del sector, es fa referència a que s’han portat a terme 5 torneigs gratuïts: Costa Brava -abril, 
Otis - maig, Terramar - juny, Costa Brava - octubre i Costa Dorada - novembre, a més dels 
dos torneigs “low cost”, del mes de març a la Graiera i el proper desembre a Vilalba.. 
 
 3 – Informe del president. Propostes pel proper any .  
 
Una vegada més, es fa palesa la dificultat existent per continuar amb les empreses 
patrocinadores, per lo que es demana a tots els socis que intentin participar en trobar nous 
col·laboradors. En tot cas, cal agrair la fidelitat dels actuals col·laboradors que ens permeten 
continuar amb la nostre activitat. 
 
En principi, sinó hi ha canvis inesperats, està previst conservar com a mínim, el mateix 
programa d’aquest any. També s’anuncia la possibilitat de realitzar una nova sortida de cap 
de setmana, als voltats del mes de setembre.  
 
 4 – Precs i preguntes.   
 
Sense que hi hagi cap qüestió a debatre, I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a 
les 16,30 hores, donant-se per finalitzada l’assemblea anual. 
 
 
Santa Cristina d’Aro, a 10 d’octubre de 2013. 
 
 
El Secretari de la Junta,  
Josep Casanova i Briva 
 


