ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA/ASSEMBLEA DE LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA DEL COL·LEGI/ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA,
CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019

Srs: Jaume Masgrau (president), Josep Maria Soler (secretari de l’Associació), els vocals:
Llorenç Albanell, Josep Dellonder, Jesús Teixidor, David Bartra i Òscar Treceño. Excusen la seva
assistència els Srs. Quim de Ciurana (secretari del Col·legi), i la vocal Helena Juscafresa.
Hi assisteixen també els col·legiats i associats estudiants que es relacionen a continuació: els
Srs. Josep Altimir, Domingo Argilés, Josep Bosch, David Garrido, Àngel Guevara, Joan Juanals,
Xavier Pérez, Joaquim Reda, Pau Fajol, Josep Mouriño, Patrícia Carenys, Roger Rifà, Eduard
Gairín, Dàlia Serrat, Francesc Perpinyà, Carles Pastor, Arturo Gonzáez, Manel Sibils, Miguel
Muñoz i Josep Tarrés.
Comptem també amb la presència de la Sra. Núria Valenzuela, gerent de la Demarcació a
Girona i la Sra. Cristina Canamases, adjunta a gerència.
S’obre la sessió quan són les 19.50 h del vespre del dia 24 d’octubre de 2019, presidida pel Sr.
Jaume Masgrau i el secretari de l’Associació, Sr. Josep Maria Soler i Carbonell.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El secretari repassa l’acta de la reunió anterior, celebrada el 28 de febrer de 2019 i s’aprova.
2.- Informe del President
Fa esment a dos temes importants per les nostres institucions:
-

Gran repte d’adaptar-nos als temps que canvien, ja que avui en dia la gent recent
titulada no tenen clar el motiu pel qual cal col·legiar-se. Caldrà emprendre accions per
acompanyar les inquiteuds de tots per tal d’aconseguir auqest objectiu. Obrir-nos
perquè la gent jove s’apropi al col·lectiu i promocionar que tots els segments prenguin
part de les activitats (amb els jubilats s’ha aconseguit). Es pot fer a través de grups de
treball com el de FV. Ofereix al jovent l’oportunitat de crear alguna acció concreta,
grups de treball... en definitiva, participar i decidir sobre la marxa de les institucions.

-

Formació: la Demarcació aposta per considerar-la un valor afegit. Els preus cal que
continuïn sent molt avantatjosos pel fet d’estar col·legiat (preus subvencionats). Donar
aquest servei ens beneficia enriquint el coneixement del col·lectiu.

-

Incorporació de la Cristina Canamases per substituir la Núria Valenzuela.

3.- Aprovació del pressupost ordinari i d’inversions per l’any 2020
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Es presenta el pressupost equilibrat.
Aquest 2020 es preveu un davallada del ingressos de visats amb un criteri de prudència i
moderació perquè actualment els ingressos de visats ja s’han vist reduïts.
S’aprova per unanimitat.

4.- Torn obert de paraules:
-

-

Domingo Argilés: les activitats que oferim sempre son obertes i en horaris accessibles
per tothom (tarda/vespre) i s’ofereix a compartir si cal amb els joves.
Jaume Masgrau: voldríem trobar la manera de “tancar el cercle” i unir l’experiència de
molts anys dels sèniors amb la innovació del jovent. Es proposa fer una trobada entre
aquests dos segments.
Joan Juanals: el cicle de conferències de Jordi Bayer les considera interessants per als
joves.
Xavier Pérez: com ens comuniquem amb els joves pot resultar “de modé” per ells.
Domingo Argilés: falta un punt de connexió però les darreres visites han estat molt
interessasnts i transversals pel que fa al target d’edat.
Àngel Guevara: fa un preg a afavorir la participació de la gent utilitzant streaming.
Jaume Masgrau: la gran majoria de conferències es fan pel canal Enginyers, li respon.

Sense més temes a tractar i agraint als assistents la seva presència, el president aixeca la sessió
a les 20:30 h del vespre, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament.

Sr. Josep Maria Soler i Carbonell
Secretari Associació
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Sr. Jaume Masgrau i Plana
President

