INFORME DE PRESIDENCIA

13 de juliol 2018-07-10

Bona nit:
Fa quasi un any algú em va proposar si acceptaria fer de president del GMA. Recordo que vaig trigar
aproximadament uns 400 mts ( estàvem caminant ) en acceptar. Després el tema es va allargar per un
problema burocràtic i finalment es va fer una Assembla per escollir una nova junta, malgrat que part
d’aquesta, jo inclòs, no hi érem presents, perquè el País ens necessitava en un altre lloc
Així que aquesta reunió, aquesta assemblea, és la primera que em presento davant vostre.
Malgrat no fa un any de l’elecció de la Junta, per la circumstància esmentada abans, hem pensat que
s’havia de fer l’assemblea el més aviat possible i fer-ho ara, abans de vacances semblava una bona data.
Fins aquí una explicació / introducció . També vull deixar constància del agraïment, que fem públic , a les
persones que formaven la junta anterior i especialment a la seva presidenta Montse Collado.
Arribat a aquest punt vull repassar els noms dels membres de la junta que són Vicepresidència en Toni
Porta, Secretaria Eli Flo, Tresoreria Josep Saleta, Vocal de curses de muntanya Jordi Ferrer, Vocal d’escalada,
barrancs i espeleo, en Joan Olives, Vocals de BICIS na Ingrid Segur i en Francesc Lozano, Vocals de
muntanya Emili Penya i Xavier Petit, Vocal d’esquí de muntanya Xavier Saleta, Vocals de Runners Josep Prat i
Betània Duarte, Vocals de Família Joan Luque i Marcel Pedragosa, en total quinze persones
Be. Un informe de presidència sol tenir dues parts diferenciades. La primera és una explicació del que s’ha
fet, com s’ha fet etc en definitiva és l’explicació de la gestió passada. El poc temps transcorregut fa que no
hagin moltes coses a comentar. Referent a la gestió hem esmerçat esforços en normalitzar la situació legal,
primer en registrar la nova Junta en el Consell Català de l’Esport, després en obtenir la certificació digital
per poder interaccionar amb les administracions i finalment fer canvis de noms de persones en entitats
bancaries , Ajuntament i Federació. Quan dic esmerçar esforços vol dir que han passat mesos en aconseguir
una situació d’estabilitat amb la part administrativa que he descrit .
A continuació el dia a dia ens ha anat empenyent a fer allò que en part queda reflectit en els punts
anteriors de l’assemblea. Per la feina feta i la repercussió en la gent del poble destaquem la cursa Burriac
Xtrem ( amb les, Corre-cuites i Canixtrem associades ) també la Marxa de les Fonts, la Pujada als Castellets
i l’Argentona Turo de l’Home.
La segona part en un informe de gestió es el futur , com i que volem destacar , on volem posar l’èmfasi dels
propers mesos.
L’equip que forma l’actual junta vol fer una declaració de principis que serveixi de guia en la gestió dels
propers anys :
A) El nostre compromís és de quatre anys o sigui en el 2021 farem el traspàs a qui tingui ganes de fer el
relleu. Volem aportar una forma de fer pròpia, però en acabar cal deixar pas a saba nova.
B) La forma de gestionar l’associació és i serà en equip, no hi ha una gestió presidencialista. Els
problemes del dia a dia és comenten i gestionen a la Junta i les decisions són mancomunades
C) La transparència és una forma d’actuar permanentment de tal forma que les accions es coment
abans, durant i després de fer-se amb la intenció de què tothom de la Junta sigui coneixedor del dia
a dia i que finalment es rendeixen els comptes del realitzat a l’Assemblea que és la sobirana.

D) L’acció de la Junta pretén servir a la societat que l’aixopluga a través d’accions de formació i lleure en
el medi natural. Pretenem fomentar els valors de la nostra societat tenint com vectors la natura i els
valors Republicans de la llibertat l’Igual-dat, el companyeris-me
Dit això ,ja veieu per la formació de la Junta que la nostra pretensió es obrir les activitats del GMA a
quelcom més que les activitats de muntanya clàssiques del segle passat ( però en cap cas oblidar-les) de tal
forma que doni resposta a la més amplia quantitat de persones que s’identifiquin amb els valors que volem
fomentar. És en aquesta línia que vos animem a fer quantes suggerències creieu oportunes per millorar la
gestió
Esperem poder complir les expectatives d’aquells que heu confiat en nosaltres, estigueu segurs que
posarem la nostra millor voluntat en què el GMA serveixi amb lleialtat als seus conciutadans

