Acta nm. 2
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE 19 D’AGOST DE 2013
DE L’ASSOCIACIÓ XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA.
A Amposta, reunits 25 socis i sòcies a les 20:00h en convocatòria única
comença l’assemblea, que té el caràcter de Extraordinària.
Abans de començar a desenvolupar l’ordre el dia, diversos socis i sòcies
manifesten disposar d’autorització, d’altres socis i sòcies que no han pogut
assistir, però que volen votar els diferents punts de la convocatòria, el
secretari recull la documentació que és entregada per:
-

Juan Antonio Romero Lopez, autoritzat per Manolita Pérez Conde.

-

Eva Grau Gascón, autoritzada per Núria Villalbí Godes.

-

Josep Canició Mas, té autorització de Meritxell Vidal Barreda, Agustí
Grau Gascón i Imma Fumadó Vázquez.

-

Cristian Aragon Tomàs, manifesta tenir autorització de Dayana
Santiago Callau, Marc Ibeas Huguet i Aida Martí Pago. Es fa notar que
presenta les autoritzacions sense signar, per la qual cosa el president
posa el tema a consideració del socis assistents els quals voten per
unanimitat acceptar els documents.

-

Miguel Angel Esteve Piqué, porta autoritzacions de: Miriam Esteve
Piqué, Albert Esteve Piqué, Joan Antoni López Rebollo, Cristian Dasi
Esteve i Montse Múria Santiago.

-

Marga Ferré Royo, aporta els vots de Daniel Garcia Castell, Laura de
Ramón Senar, Anna de Ramón Senar i Manel Pujol Obiol.

-

Albert Ferré Pons autoritza a Maria Teresa Pons Urquizú.

Seguidament, se cedeix la paraula a Joan Antoni Panisello, membre de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre i que ens proposa acompanyar-los el dia de
l’Ofrena a la Mare de Deu de la Cinta dins de la Festa Major de Tortosa i fer
un parell de pilars, el President agraeix l’oferiment i li diu que ja ens
ficarem en contacte per tornar-li la contesta.
Acte seguit comencem amb l’Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea
constituent.
S’aprova per unanimitat.
Seguidament el secretari ha d’abandonar l’assemblea, continua com a
secretària accidental M. Teresa Pons.
2.- Debat sobre la conveniència o no d’actuar per a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Demana la paraula el soci Antoni Costes qui manifesta que decisions
com aquestes corresponen a la Junta Tècnica, en canvi d’altres socis
consideren que és una decisió que a de prendre l’Assemblea, Marti
considera que la colla s’ha d’implicar, Llúcia diu que com a colla no ens
hauríem d’implicar, Núria Sáez comenta que les actuacions on cobrem és
tècnica qui decideix, si no es cobra cada un a títol personal decideix si va o
no, Marc opina que és bo debatre així tècnica també pot veure el suport que
li dona la colla,i Miquel diu que ell se va apuntar per fer castells i Juanan que
les decisions s’haurien de prendre actuació per actuació. Finalment lo
president proposa una votació per veure si deixem la qüestió en mans de
tècnica o passem a debatre i votar, hi ha 38 vots a favor del debat i la
votació i 10 que pensen que són decisions de tècnica.
Desprès es vota sobre la conveniència o no d’actuar per la PDE, la votació
acaba amb:
28 vots a favor
16 vots en contra
4 abstencions

3.- Debat sobre la conveniència o no d’actuar per a la Assemblea
Nacional Catalana (ANC):
El debat se torna a centrar sobre la conveniència o no d’actuar com a colla
per a l’ANC, es vota i queda:
28 vots a favor
14 vots en contra
6 abstencions

4.- Símbols que hem de mostrar:
Abans de debatre aquest punt es va aclarir la pregunta, explicant-la, ja que
no estava prou clara i se prestava a confusió, es va re formular de la
següent manera: “esteu d’acord en mostrar símbols en els pilars en el cas
que la colla ho cregui convenient?”
Pep Canició fica com a exemple el fet de desplegar domassos.
Antoni Costes diu que això és decisió de la tècnica.
Tere diu que segons per a qui actuéssim.
Martí que és decisió de tècnica.
Juanan, segons lo que correspongui a cada actuació.

Josep Franch que s’hauria de votar si despleguem estelada o no
Antoni, torna a remarcar que és decisió de tècnica.
Es fa la votació que queda de la següent manera:
25 vots a favor
6 en contra
7 abstencions
10 no vota
Acabada la votació Cristian Aragon demana canviar el seu no vota, per un
vot a favor, se li concedeix i la votació es modifica en 26 vots a favor i 9 no
vota, la resta queda igual.
Sense més temes per tractar se dona per finalitzada l’assemblea a les
22:00h

La secretària accidental

Vist-i-plau
El president

M. Teresa Pons Urquizú

Joan Ferré Verge

