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Junta Directiva assistent  
 

Josep Carrillo i Fuentes 
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David Valldeoriola i Serracarbasa 

 
Secretari  

 
Miquel Carrillo i Valldeoriola 

 
Al Local Social Ramon Cabanas de Collsuspina, essent les 19 hores del dia 13 de desembre 
del 2008, 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 els penyistes assistents. 
 
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 aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes. 
 

2. Renovació i ampliació de la Junta. 
 

3. Informació sobre la reunió de les penyes amb la directiva del FC Barcelona. 
 

4. Informació sobre l'acte inaugural de la nostra penya, confirmació de la data. 
 

5. Propostes, precs i preguntes. 
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1. INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT D E COMPTES 
 
La tresorera Montse Serra i Crusella exposa l’estat de comptes fins a finals de maig del 2008, 
on acaba la temporada 2007/2008. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per majoria absoluta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2007/2008. 
 
 
 
2. RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ 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 primer: Josep Carrillo i Fuentes  
Vice-president segon: Xavier Bardia i Bellver 
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  
Vocal: Josep Ma. Oliu i Bosch 
 
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. Abans de l’Assemblea ja es va parlar amb 
el sr. Joan Pujol i Martín perquè entrés a la Junta. En aquest punt, es fa públic que el sr. Joan 
Pujol i Martín és un nou vocal de la Junta Directiva. 
 
També es comunica que actualment la Penya Barcelonista de Collsuspina està formada per 73 
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. 
 
 
 
3. INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ DE LES PENYES AMB LA DIRECTIVA DEL FC 
BARCELONA  
 
Es va comunicar als presents que es va celebrar una reunió entre les penyes i la directiva del 
FC Barcelona a los oficines del Camp Nou. Representant la Penya Barcelonista de Collsuspina 
hi van assistir el president, el sr. Josep Petitbò i Trabal, i el vice-president primer, el sr. Josep 
Carrillo i Fuentes. 
 
La directiva del FC Barcelona va exposar els seus arguments per tal de convèncer a les penyes 
que tindríem més suport de l’entitat que representem. Després dels parlaments i de la 
contestació per part del sr. Godall de preguntes realitzades per membres d’altres penyes, es va 
mostrar un vídeo. Aquest vídeo també es va passar a la Assemblea Ordinària.   
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4. INFORMACIÓ SOBRE L’ACTE INAUGURAL DE LA NOSTRA P ENYA, CONFIRMACIÓ DE 
LA DATA  
 
S’informa que s’ha d’inaugurar la Penya Barcelonista de Collsuspina l’any vinent, el 2009, 
perquè es porta massa temps dient-ho i encara no s’ha celebrat l’acte. En l’Assemblea de l’any 
passat es va decidir fer-ho a finals del 2007, però esperant actes per fer i al FC Barcelona s’ha 
anat deixant. 
 
Com es va comentar l’any passat, 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. 
 
Reunits tots els penyistes,  s’ha decidit que la celebració es realitzarà el proper 10 de maig del 
2009. S’anirà a exposar aquesta data als dirigents del FC Barcelona i mirarem si ens poden 
donar suport en alguna cosa. Esperem que 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. 
 
 
5. PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint hores 
dotze minuts del dia tretze de desembre de dos mil vuit, 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  
 

 
 


