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: 30 de setembre de 2016
Lloc: Local d’activitats nàutiques del Port de Badalona.
S’inicia l’assemblea en 2a convocatòria, a les 19:00 amb l’assistència d’un total de
57 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.

Presentació de l’estat de comptes i proposta d’aprovació.
Renovació de la Junta
a. Comiat de la junta sortint
b. Presentació de la candidatura, proposta d’activitats.
Precs i preguntes.

5.

D’acord a la convocatòria al final de l’assemblea farem la graduació de la 9a
promoció de tripulants.
1. Lectura i aprovació si cal de l’acta de l’assemblea anterior
El president llegeix l’acta de la cinquena assemblea celebrada el 26 de setembre
del 2015 i s’aprova per unanimitat dels assistents amb un únic comentari referent
al local a on és va celebrar. A l’acta sotmesa a aprovació consta que l’assemblea és
va fer al Museu i la realitat és que es va fer al local d’activitats nàutiques del Port
de Badalona.

2. Presentació de l’informe d’activitats.
La Cinta fa la presentació de les diferents activitats i sortides fetes des de la darrera
assemblea. En quan a les sortides, queda resumit en el quadre següent:

Institucionals
Patrocini
Públic
Formació
Trobades vela
TOTAL

Sortides
13
16
25
17
5
76
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Considerem
activitat
4 hores
8 hores
24 hores
472

Jornades
2,17
2,67
4,17
5,67
19,00
33,67

En conjunt son algunes menys que les 86 de l’any passat. Institucionals i de
patrocini és un número semblant, obertes al Públic hem fet un nombre semblant, si
ho mirem en nombre, les trobades de vela son les mateixes que l’any passat
entenent que hi ha un canvi significatiu en la mesura que aquest darrer any no
tocava fer la Catalunya al Través i a canvi hem fet les escales a Barcelona,
navegada per la Ruta de les Taronges i l’Escale a Seta
Al marge de les activitats de navegació, fem constar les activitats següents:
•
•
•
•
•
•

Participació al Saló Nàutic
8a i 9a promoció
Crèdit de síntesi amb l’Institut Maremar del Masnou
Visita al simulador de la Facultat de Nàutica de Barcelona.
Trobada de vela de Badalona
Centenari del Rafael a Palamós

a) Informe dels grups de treball. Operacions, Cultura, i Comunicació.
Informe del grup d’operacions:
Al marge de les tasques continuades de manteniment remarquem com a principals
activitats del grup d’operacions les següents:
–
–
–
–

Varada del vaixell.
Canvi de veles
En curs els treballs de pintura dels pals i gateres
Noves estatxes i millora de l’eixàrcia. Tensors de obencs

La Cinta exposa com resulta de complicat resumir en una imatge totes les activitats
i la importància dels treballs del grup d’operacions. I literalment llegeix el text
següent:
Fins i tot amb el risc d’oblidar-me de noms significatius crec que cal anomenar els
que recordo.
Gràcies al lideratge d’en Josep Baliarda, la Reyes, en Jordi i ara l’Eugeni, amb la
inestimable guia d’en Pere Ballester, cal remarcar la tasca de tots els tripulants que
participen en les tasques de manteniment durant la varada, sinó també en les
millores i canvis que singularment demana el quetx.
El canvi de veles ha estat una tasca compartida amb uns resultats excel·lents. Hem
guanyat en seguretat, navegabilitat, velocitat i coneixements gràcies a l’aportació
de persones com en Vicente, en Jan, en Francesc, en Jordi, en Xavier, i sens dubte
els capitans.
No voldria oblidar-me de la tasca continuada d’en Joan Ventura i del treball d’en
Ramon Colillas fent les gateres del quetx. Ja se que encara s’han d’acabar
d’instal·lar, però el que hem pogut veure fins ara és un treball excel·lent.
Demano disculpes a qui no hagi esmentat pel seu nom ì en nom de la junta volem
expressar el més profund agraïment per la dedicació i la feina feta.
En aquest punt en Pere Ballester fa notar que està previst instal·la les gateres
demà dissabte 1 d’octubre.
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Informe del grup de cultura:
Hem repetit amb molt d’èxit el curs de Posicionament del Navegant a la Mar gràcies
a la inestimable cooperació d’en Peter Stockfleth. Aquesta és una més de les
demostracions del que pot aportar cada un dels socis al conjunt de l’Associació.
També en vàrem tenir una mostra en la xerrada d’en Tom Cunliffe en la que vàrem
poder comptar amb la col·laboració d’en Xavier Macià com a traductor. Gràcies a en
Tom, la Rosaline i en John, sabem mes detalls de la vida i miracles del Johanne.
Ens han cedit imatges del vaixell quan el varen restaurar i portar al carib el 1970.
També son exemples de col·laboració tant les activitats del Cantaquetx com les
sessions de cinema mariner que en Francesc Mula ha organitzat.
Creiem que aquest és el camí i creiem que en la nova etapa cal anar més enllà en
compartir dins de l’Associació el que cada un dels socis pot aportar.
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 actualitzat de la pàgina web, gràcies a l’esforç del soci Joaquim
Martí a qui agraïm la seva dedicació en nom de tota la junta.
S’aprova l’informe d’activitats sense cap comentari addicional i passem al següent
punt.

3. Presentació de l’estat de comptes i proposta d’aprovació.
En Jaume Nadal, com a tresorer exposa l’estat de comptes amb data de tancament
22 de setembre seguint l’esquema següent:

El president comenta que l’economia de l’associació està sanejada en la mesura que
tenim diners a caixa i remarca que potser en la nova etapa, mantenint la filosofia
de que en totes les activitats obertes als socis, sempre hi hagi una aportació dels
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qui hi participen, podem pensar en organitzar més activitats obertes a tots els
socis.
S’aproven els comptes sense cap més comentari.

4. Gestió de socis
Referent al moviment de socis, el president exposa l’evolució de socis. Aquest any
en Quim Garriga ha ajustat l’evolució des del l’any 2011, i es presenta el quadre
següent:

DATA
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
30/09/2016
Errors per duplicitats 2011-2016
Totals....................

Socis
125
186
231
257
326
394
369

Altes
131
96
71
58
74
71
25
476

Baixes
6
35
26
32
5
3
107

El president fa el comentari que aquest setembre s’han cobrat les quotes de l’any
2016.

5. Aprovació de canvis en la junta.
A diferència d’altres anys, des de la data de l’anterior assemblea no s’ha incorporat
cap nou vocal a la junta i per tant durant aquest darrer any la junta ha estat
formada pels socis següents:

6. Properes activitats.
Atès que en aquesta assemblea hi ha canvi de junta i per tant la nova junta
exposarà el seu programa el president remarca només dues activitats que ja estan
compromeses de cara al proper exercici que son:
a. La participació durant la setmana sante del 2017 a la Catalunya al
Través
b. La participació a l’edició 2016 de la Marató de TV3.
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7. Renovació de la junta.
En aquest punt és la Mesa Electoral, formada per:
-

Peter Stockfleth
Hector Venteo
Jan Jordan
Alberto Villamor

pren la paraula per donar pas al procés de renovació de la junta. En Peter com a
portaveu de la Mesa dona la paraula al Marcel Mongay.
b) Comiat de la junta sortint
En Marcel explica que per ell avui és un dia feliç en el que veu acomplert un dels
seus somnis i recorda com amb la inestimable col·laboració de la Maria del Mar
Mascarenyes l’any 1992, varen iniciar els contactes per portar a la nostra ciutat la
Pollacra-Goleta Maria Assumpta, darrer vaixell construït a les drassanes de la platja
de Badalona per tal de disposar junt amb l’Escola del mar d’un vaixell escola.
Aquest intent va se fallit només quan l’any 2006 en Marcel va coincidir al port de
Torredembarra amb el Johanne, va ser possible l’adquisició amb la complicitat i
suport de l’ajuntament, i de Marina de Badalona el que ara és el Ciutat Badalona.
Tot i l’etapa inicial d’aturada del vaixell, va ser l’any 2011 amb en Francesc Panella
com a gerent de Marina de Badalona quan és va recuperar el projecte i és va crear
l’associació que ha crescut en activitat i millores sota la direcció de l’actual gerent
Imanol Sanz. En Marcel en aquest punt excusa l’absència de l’Imanol que per raons
familiars no ens ha pogut acompanyar.
En Marcel recorda que des d’aquesta data el vaixell ha fet camí gràcies al model de
voluntariat, un model que identifica com l’únic possible després de veure les
dificultats que tenen altres iniciatives semblants més fonamentades en la
professionalització.
Al marge dels resultats quantitatius de participació remarca també els intangibles
com ara la representativitat que el vaixell dona a la nostra ciutat i també pels que
participen en les activitats.
Acaba agraint a tots els socis l’entusiasme amb que han fet créixer el projecte.
Pren de nou la paraula en Peter Stockfleth per exposar el punt següent.
c) Presentació de la candidatura i proposta d’activitats
En Peter passa a descriure el procés electoral seguit i detalla els noms de les
persones que s’han presentat, que son:
Com a candidats:
-

Jaume Nadal
Cinta San Bernardo
Xavier Font
Xavier Serna
Xavier Fornés

També han manifestat la seva voluntat de col·laborar amb la junta:
-

Elisa Fernandez Ramos
David Gispert Negrell
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-

Antònia Ramírez Bernal

En els darrers dies en Xavier Font ha entrat en contacte amb els membres de la
junta sortint i ha conformat una candidatura tancada amb els següents socis i
distribució de càrrecs:
Càrrec
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Gestió de tripulants
Comunicació
Contramestre
Capità
Gestió de socis

Nom del soci
Xavier Font
Pere Alemany
Juanjo Navarro
Jaume Nadal
Cinta San Bernardo
Xavier Serna
Xavier Fornés
Jordi Garcia Navarro
Quim Garriga

Representa a Marina Badalona

Imanol Sanz

Atès que només hi ha una sola candidatura, no procedeix fer cap votació quedant
aquesta composició com la nova junta.
En Pere Alemany agraeix la tasca dels membres de la Mesa Electoral que en tot
moment han mantingut el caire de formalitat i neutralitat que aquest procés
requereix.
En Peter dona la paraula al nou president, en Xavier Font per tal que exposi la
orientació d’activitats que proposa liderar la nova junta i que podem resumir en els
punts següents:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Millorar la comunicació amb els socis, la ciutadania i d’altres associacions.
Ampliar les activitats del grup de cultura. Aproximació a més ciutadans i
l’articulació amb altres associacions de la ciutat
Establir contacte amb organitzacions similars d’altres països que promoguin
la navegació tradicional, principalment de la regió Mediterrània.
Oferir activitats relacionades amb el mar i la navegacióa instituts i escoles.
Adherir-nos a la Guia d’activitats educatives de 2016-2017 que gestiona el
Servei Educatiu de la DEGC
Aprofundir en la relació amb Marina Badalona creant un nucli de promoció
del quetx cercant patrocini.
Millorar la formació de tripulants. Organitzar cursos bàsics de navegació
avançats com els que ja s’han realitzat amb gran èxit de participació.
Mantenir els acords i compromisos amb altres organitzacions com el MMB,
Bricbarca, etc.. així com la participació en esdeveniments com “Catalunya al
través”, la trobada de velers a Seta, Palamós, Festa de la vela tradicional de
Catalunya, entre d’altres.
Organitzar sortides de motivació amb els tripulants
Promoure el contacte i cooperació amb altres usuaris del port.

Una vegada exposades aquestes línies d’actuació en Xavier afegeix els comentaris
següents:
Després d’haver llegit detingudament els estatuts de l’associació, crec que és
d’importància cabdal revisar alguns aspectes dels mateixos, doncs en la meva
opinió, alguns punts poden bloquejar aquests objectius i els mateixos de
l’associació expressats als estatuts.
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El fet de circumscriure l’activitat a Catalunya únicament, representa per sí mateix,
una limitació absurda per una associació abocada al mar, la navegació és un mitjà
per posar contacte diferents cultures a la riba del mar, el mediterrani és el medi
natural de la navegació, és una limitació absurda circumscriure les activitats duna
associació abocada al mar i la navegació només a un territori concret, els límits de
la navegació no són polítics, el mar és el seu medi natural i a aquest ens hem de
remetre, de no poder ser així acaba perdent el seu sentit més autèntic i queda en
via morta. També es cert que aquesta no ha estat una limitació en la mesura que
hem participat 2 anys a la trobada de Sete i també en l’edició mediterrània de la
Tall Ships Race.
Així mateix el conjunt d’accions, activitats i objectius que es proposen, tant als
estatuts com des de aquesta nova junta, poden ser inviables si s’aborden
únicament des de l’acció del voluntariat. Per aquest motiu considero de vital
importància poder trobar un encaix entre la voluntat de dur a terme els objectius
de l’associació amb el caràcter del voluntariat, estudiant formes alternatives, d’altra
manera haurem de fer l’exercici de d’assumir un sostre limitat i renunciar a moltes
coses.
Acabada aquesta exposició passem al darrer punt de l’assemblea.

8. Precs i preguntes.
En aquest apartat prenen la paraula diferents socis. Sintetitzem la pregunta i
posem la resposta entre parèntesi.
WOLF PETER STOCKFLETH: Proposa promourà un acord amb la Facultat de Nàutica
de Barcelona per organitzar iniciatives de formació de tripulants. (En Marcel explica
que tenim un protocol de cooperació signat amb la FNB que no ha donat massa
fruits, al marge de les demostracions a les que hem pogut acudir al simulador. La
junta és compromet a estudiar aquesta proposta)
FRANCESC PANELLA: Felicita en Marcel per la tasca feta i en tant que soci i membre
del Consell d’Administració de Marina de Badalona, expressa la seva preocupació
per els darrers comentaris d’en Xavier Font. Pregunta si aquests comentaris
pretenen orientar l’associació i les activitats del quetx cap a una professionalització.
A criteri d’en Francesc, aquesta seria una mala decisió atès que en la seva opinió
aquest projecte només pot funcionar sota la forma de voluntariat tal i com fins ara
s’ha orientat. (En Xavier Font li respon que en la seva opinió fonamentar només en
el voluntariat les activitats del quetx imposa certes limitacions i que la seva intenció
es buscar la manera de superar-les)
SALVADOR MOLIST: Intervé per remarcar que sense sortir de la base del
voluntariat tenim grans possibilitats de fer activitats molt interessants i s’ofereix
per tractar temes de formació en seguretat entre altres.
JOSEP BALIARDA: Remarca també que treballant només amb voluntariat hem
acomplert fites importants gràcies també a la cooperació amb Marina de Badalona.
La seva aposta és per mantenir l’esperit de voluntariat.
MIREILLE : Demana que s’organitzi una formació continuada per els grumets una
vegada graduats i que les activitats per aquests grumets no és limitin només a fer
de tripulants en les sortides amb públic. En PETER STOCKFLETH afegeix que una
possibilitat seria fer una formació ampliada. (en Xavier Font li fa notar que aquesta
és una de les propostes que ell ha fet) JOSEP BALIARDA: remarca el mateix
comentari i proposa parlar amb Marina de Badalona per poder disposar del vaixell.
(Pere Alemany comenta que Marina de Badalona no ha posat mai cap dificultat
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quan s’ha demanat disposar del vaixell i entenent que aquesta és una demanda que
cal atendre, fa notar que en diverses ocasions amb sortides que son motivadores
ha estat complicat poder omplir les necessitats de tripulants. EN Francesc Panella
en tant que representant de Marina de Badalona ho confirma)
ALBERTO VILLAMOR: Expressa també el seu interès en fer més navegades.
MIRELE : Demana si el proper any hi haurà una nova edició de la trobada de vela
que es va fer a Cambrils. (Pere Alemany explica que la FCCPMF preveu fer-la
aquest proper any a La Cala)
FRANCESC MULA: Demana de començar a promocionar la Marató. La REYES
RAMIREZ veu que serà complicat fer activitats amb el quetx atès que en aquelles
dates possiblement estaré al varador. En aquest mateix sentit l’ALBERTO VILLAMOR
proposa convidar a altres vaixells a particiapr en els actes de la Marató. (En Pere
Alemany comenta que la FCCPMF també s’ha sumat a la Marató i per tant
individualment els vaixells ja hi participaran cada un a la seva població)
FRANCES MULA: demana conèixer els nous membres de la junta que no s’han
presentat. (només en Xavier Serna és realment nou i fa la seva presentació.
Comenta la seva voluntat de millorar tots els aspectes relacionats amb la
comunicació inicialment a través de les xarxes socials i medis digitals i
posteriorment en els altres mitjans)
FRANCESC MULA demana que els tripulants puguin tenir a preu de cost equipament
per poder navegar. (la junta en pren nota)
SALVADOR MARTÍ: proposa apropar-se a hospitals i altres institucions per
organitzar sortides amb nanos i joves que tinguin problemes de salut. (En Xavier
Font i també en Marcel agraeixen aquesta proposta i la nova junta en pren nota per
portar-la a terme)
En Xavier Font com a nou president tanca l’assemblea a les 21:00 agraint
l’assistència a tots els socis presents i es passa a fer la graduació de la 9a
promoció de tripulants amb la participació del Cantaquetx.
Finalment i amb la participació del Cantaquetx ens prenem una copa de
cava.
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