
  

Penya Barcelonista 
 COLLSUSPINA 

SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA 

DEL DIA 8 D’AGOST DE 2007 
 

President 
 

Josep Petitbò i Trabal 
 

Junta Directiva assistent 
 

Josep Carrillo i Fuentes 
Montse Serra i Crusella 

David Valldeoriola i Serracarbasa 
Albert Petitbò i Abad 

 
Disculpen la seva absència: 

Jaume Tarter i Creus 
Xavier Tarter i Homs 

 
Secretari 

 
Miquel Carrillo i Valldeoriola 

 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Collsuspina, essent les 20 hores del dia 8 d’agost 
del 2007, es reuneixen sota la Presidència del sr. Josep Petitbò i Trabal, prèvia convocatòria a 
l’efecte, per tal de celebrar la sessió ordinària de l’Assemblea General els senyors més amunt 
esmentats juntament amb 25 penyistes més, és a dir, una assistència del 46,3% dels socis de 
la Penya Barcelonista de Collsuspina. 
 
Declarada oberta l’assemblea pel president, es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia que tot seguit es relacionen: 
 
Ordre del dia: 
 

1. Informació i composició de la Junta. 
 

2. Informació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes i proposta de nova quota de 
soci. 

 
3. Decisió i aprovació, si s’escau, del lloc de reunió per la retransmissió dels partits. 

 
4. Informació del primer acte que es realitzarà la temporada 2007/2008: Trofeu Joan 

Gamper, que es celebrarà el proper dia 29 d’agost de 2007. 
 

5. Informació sobre l’acte inaugural de la nostra penya, estem oberts a qualsevol proposta 
per a la celebració d’aquest acte. 

 
6. Decisió de la continuïtat de la travessa. 

 
7. Propostes, precs i preguntes. 

 
Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, el sr. Miquel Carrillo i Valldeoriola, 
representant a la Junta Directiva com a secretari de la Penya, demana disculpes per ser la 
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primera Assemblea General Ordinària quan l’activitat de la Penya Barcelonista de Collsuspina 
es va iniciar al 2004. Les raons exposades per les quals no s’han realitzat les anteriors 
assemblees són per la escàs volum de socis que tenia l’agrupació. 
 
 
1. INFORMACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 
 
Es presenta la Junta Directiva actual que està formada per les següents persones, amb els 
seus càrrecs: 
 
President: Josep Petitbò i Trabal 
Vice-president: Josep Carrillo i Fuentes 
Tresorera: Montse Serra i Crusella 
Secretari: Miquel Carrillo i Valldeoriola 
Vocal: Jaume Tarter i Creus 
Vocal: David Valldeoriola i Serracarbasa 
Vocal: Albert Petitbò i Abad 
Vocal: Xavier Tarter i Homs 
 
Un cop exposada la formació de la Junta Directiva, es convida a que qualsevol sòcia o soci que 
estigui interessat a entrar a la Junta ho faci realitat. La resposta per part dels presents és 
negativa i no ningú que s’animi a entrar a la Junta Directiva. 
 
També es comunica que actualment la Penya Barcelonista de Collsuspina està formada per 67 
socis i s’anima a que s’aconsegueixin més socis perquè, d’aquesta manera, es podrà fer més 
força a l’hora de demanar quelcom al FC Barcelona. 
 
 
2. INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES I PROPOSTA DE 
NOVA QUOTA DE SOCI 
 
Abans que la sra. Montse Serra i Crusella presenti el repàs de l’estat de comptes dels últims 
anys de la Penya Barcelonista de Collsuspina, es proposa una nova quota de soci ja que des 
de l’inici de la Penya, no s’havia modificat. La nova proposta és passar de la quota de 12 euros 
a 15 euros. 
 
Presentada la nova quota, la tresorera Montse Serra i Crusella exposa l’estat de comptes fins a 
finals de maig del 2007, on acaba la temporada 2006/2007. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per majoria absoluta els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporades 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 i 
2006/2007. 
 
SEGON. APROVAR la nova quota de soci que passarà a ser de 15 euros. Aquesta nova quota 
es cobrarà a finals d’any. 
 
 
 
3. DECISIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL LLOC DE REUNIÓ PER LA RETRANSMISSIÓ 
DELS PARTITS 
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Amb l’aparició d’un possible nou local per la retransmissió dels partits, es proposa la votació del 
local on es faci la retransmissió dels partits en nom de la Penya Barcelonista de Collsuspina. 
 
La votació serveix per veure les preferències de les sòcies i socis i d’aquesta manera poder 
anar a parlar amb el propietari de l’establiment per proposar-li ser el punt de trobada dels 
penyistes per a les retransmissions dels partits. 
 
Abans d’explicar quines són les propostes per la votació, s’indica que pels partits importants, 
s’intentarà demanar el Local Social Ramon Cabanas per tal de veure el partit a través d’un 
projector. 
 
Les propostes per a la votació són les següents: 
 

- Cafè del Poble 
- Bar Els Tres Roures 
- Caps de setmana: Cafè del Poble. Entre setmana: Bar Els Tres Roures 

 
Després d’indicar quines opcions existeixen a la votació, el sr. Miquel Vallejo i Fidalgo, 
penyista, demana la paraula per indicar que dins les propostes presentades per la votació hi 
falta un dels establiments existents al poble, el Toll. 
 
Després de debatre aquesta qüestió, el president, es posa en contacte, via telefònica, amb el 
propietari de l’establiment el Toll i li pregunta si li interessa emetre els partits del FC Barcelona 
com a local de la Penya Barcelonista de Collsuspina. El propietari, el sr. Josep Comellas i 
Santamaria, comunica que s’ho ha de pensar, però no es nega a la proposta. 
 
Com a resultat de la resposta, es modifiquen les propostes per a la votació del lloc de reunió 
per la retransmissió dels partits, que acaben essent les següents: 
 

- Cafè del Poble 
- Bar Els Tres Roures 
- El Toll 
- Combinació dels tres establiments 

 
El resultat de la votació és el següent: 
 
- Número de socis votants:   31 
 
- Vots en blanc:    1 
- Cafè del Poble:    1 
- Bar Els Tres Roures:    16 
- El Toll:     1 
- Combinació dels tres establiments: 12 
 
Vist el resultat de la votació, la sra. Montserrat Rocabayera i Mínguez, penyista, demana la 
paraula i exposa el seu desacord amb el resultat de la votació. 
 
Per tot això, l’Assemblea, després de la votació, adopta per majoria absoluta el següent 
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ACORD 
 
PRIMER. CONFIRMAR que el nou establiment de reunió per la retransmissió dels partits serà 
el Bar Els Tres Roures, sempre que el propietari del local hi estigui d’acord. Si el propietari no 
hi estigués d’acord es passaria a la següent opció més votada (Combinació dels tres 
establiments). En aquest cas, després de comunicar-lo a la propietària, se’ns confirma que la 
primera opció, Bar Els Tres Roures, serà el nou lloc de reunió. 
 
 
4. INFORMACIÓ DEL PRIMER ACTE QUE ES REALITZARÀ LA TEMPORADA 2007/2008: 
TROFEU JOAN GAMPER, QUE ES CELEBRARÀ EL PROPER DIA 29 D’AGOST DE 2007 
 
Des de la Junta Directiva s’explica quin és el procediment perquè es pugui celebrar el primer 
acte de la temporada, el trofeu Joan Gamper, i s’informa del dia, hora i preu de l’acte. 
 
 
5. INFORMACIÓ SOBRE L’ACTE INAUGURAL DE LA NOSTRA PENYA, ESTEM OBERTS A 
QUALSEVOL PROPOSTA PER A AL CELEBRACIÓ D’AQUEST ACTE 
 
S’informa que s’intentarà inaugurar la Penya Barcelonista de Collsuspina a finals d’aquest any 
2007. S’explica que anteriorment, una part de la Junta Directiva es va reunir amb dirigents del 
FC Barcelona per tal de proposar una data i els actes de la celebració. En el seu moment, es 
va deixar per més endavant la celebració del acte inaugural per falta de capital, temps i 
participació per part del FC Barcelona. 
 
El que es té clar és que la celebració serà el mes d’octubre o el mes de novembre, ja que, 
segons els dirigents del FC Barcelona, se’ns va comunicar que serien les dates més idònies 
perquè el nostre Club pugui participar-hi. 
 
Després de l’explicació, s’anima a tots els assistents a donar qualsevol idea o proposta per la 
celebració. No hi ha cap resposta per part dels penyistes assistents, tot i que quedem oberts a 
que, en qualsevol moment, se’ns proposi quelcom. 
 
 
6. DECISIÓ DE LA CONTINUÏTAT DE LA TRAVESSA 
 
S’informa que la travessa no és rendible i aporta més preocupacions que beneficis ja que la 
tresorera de la penya, la sr. Montse Serra i Crusella, durant tota la temporada, ha d’anar 
perseguint a cada participant de la travessa perquè pagui els deutes. 
 
Amb això, es proposen dues opcions a votar entre els penyistes assistents per la continuïtat, o 
no, de la travessa: 
 

- Eliminar definitivament la travessa. 
- Pagar totes les travesses a l’inici de la temporada, que puja a uns 76 euros. 

 
Després de la votació, per majoria absoluta, s’adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. ELIMINAR definitivament la travessa i deixant oberta la participació a una travessa 
conjunta a qui li interessi, però la Penya Barcelonista de Collsuspina no essent la 
organitzadora. 
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7. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES 
 
El sr. Xavier Bardia i el sr. Josep Ma. Oliu, penyistes, es decideixen a ser membres de la Junta 
Directiva de la Penya Barcelonista de Collsuspina i ho comuniquen a la Junta actual. La Junta 
Directiva celebra la seva decisió i els agreix la seva confiança. 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint-i-una 
hores deu minuts del dia vuit d’agost de dos mil set, de la qual cosa, com a secretari estenc 
aquesta acta. 
 
 
El secretari       Vist i plau 
        El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Carrillo i Valldeoriola     Josep Petitbò i Trabal  
 

 


