Associació d’Amics del quetx Ciutat Badalona
Moll de Ribera Locals 9 i 19
Port esportiu i pesquer
08912 - Badalona

Acta de la cinquena assemblea de socis de l’AAqCB.
Data: 26 de setembre de 2015
Lloc: Sala d’actes del Museu de Badalona
S’inicia l’assemblea en 2a convocatòria amb l’assistència d’un total de 51 socis amb
la lectura per part del president de l’ordre del dia segons:
1.
2.

Lectura i aprovació si cal de l’acta de la darrera assemblea.
Presentació de l’informe d’activitats.
a. Informe dels grups de treball. Cultura, Comunicació i Operacions.

3.
4.
5.
6.

Presentació de l’estat de comptes i proposta d’aprovació.
Aprovació de canvis en la junta.
Properes activitats.
Precs i preguntes.

D’acord a la convocatòria al final de l’assemblea farem la graduació de la 7a
promoció de tripulants.
1. Lectura i aprovació si cal de l’acta de l’assemblea anterior
El president llegeix l’acta de la quarta assemblea celebrada el 13 de setembre del
2014 i s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap comentari.

2. Presentació de l’informe d’activitats.
Amb la presentació de la relació de les diferents sortides fetes des de la darrera
assemblea i que queda resumit en el quadre següent:

Patrocini i Institucionals
Activitat
- Trobades de velers, Treballs amb escoles, Catalunya al travès, etc.
Formació (Perfeccionament i 7a promoció)
Obertes al públic
Altres activitats (Saló Nàutic, Manteniment al varador,
- Saló Nàutic, Manteniment al varador,

22
21

Total

91

20
23
5

Addicionalment s’han fet diverses sortides com ara: Sortida de navegants, Curs de
perfeccionament de tripulants.
També es comenta la cancel·lació de Menorca i Mallorca que s’havien previst
inicialment per cancel·lació dels festivals que s’havien previst en aquests dos ports.
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Al marge de les activitats de navegació, fem constar les activitats següents:
•
•
•
•
•

Participació al Saló Nàutic
7a promoció
Catalunya al través
Institut Maremar del Masnou
Nous equipaments de grumets i tripulants

D’entre aquestes activitats destaquem per les seva importància la organització i
desenvolupament del crèdit en cooperació amb l’institut Maremar del Masnou. La
presidència en nom de tota la junta agraeix l’esforç de la Margaret Themistanjioglus
que amb l’aportació de la seva experiència docent ha guiat aquesta activitat i a tots
els que hi ha participat: Marcel Mongay, Quim Garriga, Juanjo Navarro, Jordi Garcia
Navarro, Joan Baptista Guzman.
També resumeix la presentació les dades principals de la primera edició de la
Catalunya al Través amb el detall següent:
•

•

•
•

Vaixells participants: 3
• Santa Eulàlia (Museu Marítim de Barcelona)
• Cala Millor (Circumnavegaciones Hispania SL)
• Ciutat Badalona (Marina Badalona)
Grumets participants: 39, amb edats entre 15 i 25 anys
• etapa 1: 26 grumets
• etapa 2: 23 grumets (10 de la 1a etapa)
Nombre total de tripulants: 29
Ports visitats i nombre de vistiants als vaixells (segons recompte Santa Eulàlia):
• Palamós: 953 visitants (cap de setmana)
• Badalona: 141 visitants (entre setmana no festiu)
• Sant Carles de la Ràpita: 362 visitants (cap de setmana)
a) Informe dels grups de treball. Cultura, Comunicació i Operacions.

Informe del grup de cultura:
Les activitats del grup de Cultura des de la data de la darrera assemblea s’han
limitat a les actuacions que ha dut a terme el Cantaquetx i algunes sessions de
cinema mariner.
Pere Alemany apunta que el Cantaquetx és un complement i extraordinari
acompanyant de les demés activitats del quetx.
La junta de l’AAqCB anima als socis a sumar-se al grup de Cultura grup per
impulsar altre cop iniciatives relacionades amb la fotografia, temes nàutics, etc.
Informe del grup de comunicació:
La junta remarca i lamenta la manca d’activitat del grup de Comunicació que
després de l’esforç inicial ha quedat limitat en els escassos comunicats fets als socis
i al manteniment actualtizat de la pàgina web, gràcies a l’esforç del soci Joaquim
Martí a qui el president agraeix la seva dedicació en nom de tota la junta.
Informe del grup d’operacions:
Aquest grup es va crear per tal de consensuar les feines que cal fer amb més
prioritat, per establir unes pautes i tractar també conjuntament capitans i tripulants
com gestionar les diferents activitats de navegació del vaixell.
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Al marge de la continuïtat durant tot l’any de les activitats de manteniment dels
tres grups: Eixàrcia, Mecànica i electricitat i Pintura. Destaquem com a activitats
principals les següents:
•

•
•

•

Avarada del vaixell. La junta demana la màxima cooperació durant
l’avarada a tots els tripulants especialment donant suport al grup de
pintura que és qui te la més gran càrrega de treball.
Canvi del bauprès. Realitzat amb un temps record abans de la
participació del quetx en la Catalunya al Través.
Acord de compres amb Marina de Badalona. L’entrada en funcionament
del fons per petites despeses acordat amb Marina de Badalona ha resolt
amb èxit el procés de disposar del material necessari pel manteniment
del vaixell.
En curs els treballs de pintura dels pals i gateres

En aquest sentit la junta vol expressar el seu agraïment a Marina de Badalona i de
manera especial a la tasca i dedicació de totes les persones que participen en els
grups de manteniment conscients que gràcies a la seva dedicació en temps i
coneixements professionals son l’element imprescindible per mantenir el quetx i fer
possibles totes les seves activitats.

3. Presentació de l’estat de comptes i proposta d’aprovació.
S’exposa l’estat de comptes amb data de tancament 31 d’agost següent:

S’aproven els comptes.
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4. Gestió de socis
Referent al moviment de socis, es presenta el quadre següent:

5. Aprovació de canvis en la junta.
D’acord amb els estatuts de l’entitat s’exposa per a la seva aprovació, la
incorporació de la Rosa Díaz com a vocal. S’aprova per unanimitat.
Amb aquesta aprovació, la junta de l’entitat queda configurada pels socis següents:

6. Properes activitats.
S’exposa breument el programa d’activitats que la junta proposa organitzar en el
proper exercici i que podem resumir en:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Sortides amb públic:
– De març a octubre: 2 o 3 sortides al mes en dissabte i/o diumenge
– De novembre a febrer màxim 1 sortida, respectant el període de
manteniment a l’escar.
2015-16 dues promocions (8a i 9a) de nous tripulants.
Saló Nàutic 2015. Del 14 al 18 d’octubre.
2015-16 dues promocions (8a i 9a) de nous tripulants.
– Canvi de format: 4 jornades de dia complet i una nocturna.
– Dates reservades per la 8a promoció:
– Previsió de participació desembarcaments: Montgat i Badalona.
Organització de la II Trobada de Vela Tradicional a Badalona junt amb la Fira
Nàutica. (4 Juny)
Presentació del calendari de trobades publicat per la FCCPMF.
Escala a Barcelona. Del 18 i 20 de març. Al Port de Barcelona concentració
de vaixells que participaran a la Travessa Santa Eulàlia – Ruta dels cítrics.
Travessa Santa Eulàlia – Ruta dels cítrics
Escala a Seta 2016 del 22 al 28 de març, amb la participació i exposició
d’embarcacions catalanes, un village amb contingut de patrimoni marítim
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català i activitats de cultura catalana. Coincidirà amb la commemoració del
350 aniversari del port de Seta.
El vicepresident Marcel Mongay descriu l’exit que va tenir la participació
l’any 2012 del Ciutat Badalona a l’Escale a Sete i anima a participar-hi.
• Sessions de cinema mariner. - 2º dissabte de cada mes, d’octubre a febrer.
En Francesc Mula proposa fer una enquesta entre tots els socis per escollir
els títols de les pel·lícules a projectar.
• Cantades obertes del Cantaquetx.
• Reactivació de l’Escola del Mar. En estreta cooperació amb Marina de
Badalona
En Vicente Garcia Delgado proposa que totes aquestes activitats se’n faci publicitat
a l’àmbit de la FCCMF.
El president en nom de tota la junta demana la màxima cooperació i participació
com a garantia de poder dur a terme aquest programa d’activitats.

7. Precs i preguntes.
En aquest apartat prenen la paraula diferents socis. Sintetitzem la pregunta i
posem la resposta entre parèntesi.
ARIADNA VERNET: Proposa la participació de l’AAqCB en la edició 2015 de la
marató de TV3. (S’aprova la proposta de participar)
WOLF PETER STOCKFLETH: Proposa la inscripció de l’AAqCB a l’ANAVRE. (La junta
és compromet a estudiar aquesta proposta i segons el seu criteri dur-la a terme)
IMANOL SANZ: Comenta els punts següents:
a) l’augment de les sortides el 2015 intensificant-les la temporada de bon
temps. Creu que les de observació d’aus poden augmentar amb la
participació de la universitat.
b) l’interès de organitzar més activitats entre el Port i l’Escola del Mar
especialment les relacionades amb el quetx tant per el públic en general
com amb instituts i centres d’ensenyament.
c) La goleta ARAN ha demanat per venir a Badalona com a port base. MB
analitza aquesta opció.
MAR VALL: Proposa fer més sortides amb tripulants per tal que puguin aprofundir
en coneixements de navegació. En Vicente Garcia Delgado dona la seva opinió
favorable a aquesta iniciativa. (La junta és compromet a analitzar aquesta
proposta)
FRANCESC MULA: Comenta i demana informació sobre la necessitat de canviar
veles especialment la mitjana i la trinqueta. (La junta és compromet a analitzar
conjuntament amb marina de Badalona aquesta proposta i demanarà la cooperació
dels tripulants enc as que es pugui dur a terme)
MARCEL MONGAY: Fa notar que tot vaixell és font de vocacions marineres i que en
aquest sentit l’AAqCB i el quetx han de mantenir aquesta orientació equipant-lo
adequadament.
HECTOR VENTEO: Proposa contactar amb l’Aula d’Orientació Universitària per fer
conferències sobre temes mariners. (La junta és compromet a analitzar aquesta
proposta)
XAVIER KIRCHNER: Gràcies per participar a Montgat en el desembarcament de
1705. Va ser molt bonic.
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WOLF PETER STOCKFLETH: Demana de millorar la comunicació a les persones que
venen a navegar com a públic per tal que coneguin millor la tasca de l’AAqCB. (El
president comenta que en aquest i en altres accions de comunicació tenim molt a
millorar i demana la col·laboració per reactivar aquest grup)
PERE ALEMANY exposa que la idea de convertir l’associació en un pal de paller de
diverses activitats al voltant de la mar a Badalona te molt de futur en la mesura
que tant avui com en ocasions anteriors surten de tots els socis una gran quantitat
d’iniciatives. En prenem nota, i demanem comprensió si massa sovint aquestes
propostes no es porten a terme. En la major part dels cassos aquestes activitats
demanen una dedicació que no podem tenir i preguem a tots els socis que ens
ajudin amb la seva col·laboració per tal de fer-les possibles.

Agraint l’assistència a tots els socis presents es tanca l’assemblea a les
20:30 i es passa a fer la graduació de la 6a promoció de tripulants amb la
participació del Cantaquetx.
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