
ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

DIA I HORA: 8 de Setembre de 2019
LLOC: Hotel Berga Park
ASSISTENTS: 40 persones, de les quals 28 socis amb dret a vot

ORDRE DEL DIA

1. Lectura acte assemblea
2. Aprovació si s'escau de l'acte de  l'assemblea general ordinària 2018
3. Presentació dels nous membres de la junta directiva
4. Aprovació si s'escau dels nous membres de la junta directiva
5. Balanç esportiu de la temporada 2018/2019
6. Presentació equips temporada 2019/2020
7. Resum econòmic temporada 2018/2019
8. Pressupostos 2019/2020
9. Aprovació si s'escau del resum econòmic i pressupostos
10.Projectes temporada 2019/2020
11. Presentació III Trofeu Antoni Sabata
12.Torn obert de paraula

1. Lectura acte assemblea
-

2. Aprovació de l'acte de l'assemblea general ordinària 2018
Vots a favor: 18
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

3. Presentació dels nous membres de la junta directiva
Laura Serarols: Tresorera
Mònica Duran: Secretària
Marta Casals: Coordinadora dels femenins
Ferran Bertran: Assessor Jurídic

4. Aprovació dels nous membres de la junta directiva
Vots a favor: 22
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Després de la votació la junta directiva de l'Handbol Berga queda estructurada de 
la següent manera:
- Marc Pons: President
- Laura Serarols: Tresorera
- Mònica Duran: Secretària
- Arnau Pons: Director Esportiu
- Marta Casals: Coordinadora femenins
- Santi Marin: Coordinador famílies
- Ferran Bertran: Assessor Jurídic
- Gerard Remolà: Coordinador material
- Ramon Caballé: Vocal



5. Balanç esportiu de la temporada 2018/2019
Els punts fort de la temporada passada va ser la creació d'un equip juvenil femení, 
que ara passen a sèniors i deixen un cadet entregat per seguir el seu camí, 
l'ascens a 3a catalana del sènior A masculí i la consolidació de l'escola, amb els 
valors de la no competició i fent de l'aprenentatge la base dels nostres ideals.

6. Presentació equips temporada 2019/2020
Cos tècnic
Arnau Pons: Director esportiu
Sebastià Expósito: Secretari tècnic
Santi Marin: Coordinador families

Entrenadors
Ares Puig, Júlia Vegas, Ariadna Bessa, Mireia Lamas, Arnau Pons, Jordi Vilaredes, 
Eric Marin, Eloi Simon, Ramon Caballé, Esteve Coromines, Inara Milàn, Juame 
Vegas, Marta Casals, Jordi Vegas, Agustí Travé, Sergi Hernàndez, Sebastià 
Expósito.

Escola
Entrenadores: Ares Puig, Júlia Vegas
Suport: Arnau Pons
Horaris: Dimarts de 17.30 a 19.00 al Pavelló nou i dijous a la mateixa hora al 
pavelló vell

Aleví
Entrenadores: Ariadna Bessa, Mireia Lamas
Suport: Arnau Pons
Horaris: Dimarts de 17.30 a 19.00 al pavelló nou i dijous a la mateixa hora al 
pavelló vell

Infantil
Entrenadors: Jordi Vilaredes i Eric Marin
Horaris: Dimarts de 19.00 a 20.30 al pavelló nou i dijous a la mateixa hora al 
pavelló vell

Cadet masculí
Entrenadors: Ramon Caballé i Eloi Simon
Horaris: Dimarts  de 19.00 a 20.30 al pavelló nou i divendres de 17.30 a 19.00 al 
pavelló vell

Cadet femení
Entrenadors: Arnau Pons, Inara Millàn, Esteve Coromines
Horaris: Dimarts de 19.00 a 20.30 al pavelló vell i dijous de 19.30 a 21.00 al pavelló
nou

Senior B
Entrenadors: Jordi Vegas i Agustí Travé
Horaris: Dimarts de 20.30 a 22.00 al pavelló nou i divendres de 19.00 a 20.30 al 
pavelló vell



Senior femení
Entrenadors: Jaume Vegas i Marta Casals
Horaris: Dimarts de 20.30 a 22.00 al pavelló vell, dijous a la mateixa hora al pavelló 
nou i divendres de 22.30 a 24.00 al pavelló vell

Senior A
Entrenadors: Sebastià Expósito i Sergi Hernàndez
Horaris: Dimarts de 20.30 a 22.00 al pavelló nou i divendres de 22.00 a 23.30 al 
pavelló nou

Es posa èmfasi en l'ús de l'equipació per els desplaçaments i per els entrenaments.
El dia 21 de Setembre es donaran totes les equipacions, els entrenadors ho 
recordaran i es demana la col·laboració de les famílies i jugadores i jugadors.

Es presenten també les diferents equipacions amb els nous patrocinadors.
Per l'equipació principal contem amb Frankfurt Berga, La samrreta, Eléctrica 
Orriols, Ballús, Peralba, Orto Sport, Serarols i associats, Diff Salut, Casa Madriles i 
Marbres Boix.
Per la roba d'escalfament tenim a Assegurances Bilbao, Mecber, Dolceria Pujol, 
Sense Por, La fotogràfica, Auto-electricitat Armengau i Ramon Rovira Joiers.

Per acabar s'explica el problema que hi va haver per el canvi d'horaris en el Cadet 
masculí. Donat que compartim pista amb els clubs de bàsquet i volei no sempre 
podem disposar de tots els horaris que voldríem, la reunió amb l'ajuntament es fa al
mes d'agost i d'aquí surten els horaris de tots els clubs i seccions, per tan en el 
moment en que els entrenadors ens van comentar la impossibilitat d'entrenar el 
dijous l'única hora lliure que quedava era la de divendres.

7. Resum econòmic
Es va iniciar la temporada 2018/2019 amb un saldo de 3.771,71€, es van fer un 
ingrés total de 35.156,55€ que es desglossen en 15.870€ procedents dels equips, 
4.088€ dels socis, 5.683,55€ entre patrocinadors, subvencions i donacions i 9.515€
entre la quina, loteria, paneres i altres.
Les despeses van ser d'un total de 27.812,97€ que es reparteixen en 17.868,01 en 
equips, 5.079,96 en factures i 4.865€ en loteries i altres.
Queda un balanç positiu de 11.115,29€.
Qui vulgui el pressupost detallat se li farà arribar sense cap problema.

8. Pressupost 2019/2020
Ingressos Despeses
Equips: 30.500€ Equips: 28.740€
Patrocinadors: 7.000€ Factures: 15.990€
Socis: 5.320€ Altres: 2.740€
Altres: 4.650€

TOTAL: 47.470€ TOTAL: 47.470€

Les quotes queden repartides de la següent manera:
Escola, aleví, infantil, cadets i juvenil: 40€/mes
Senior: 130€/any
Socis: 40€/any



El segon germà tindrà un descompte del 10% entre les categories d'Escola fins a 
Juvenil. El segon soci de la família tindrà un 50% de descompte en la quota anual.

9. Aprovació del resum econòmic i el pressupost
Resum econòmic
Vots a favor: 19
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

Pressupost
Vots a favor: 19
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

.
10.Projectes 2019/2020

Sense por: Es farà una donació anual de 200€ més un 10% de la recaptació de la 
Quina, les paneres els partits i la loteria, a part es vendran samarretes de l'entitat 
als partits.
Quina Berguedana: Es repetirà enguany i es demana la màxima participació tan 
davant com darrere la barra.
Campus Casalets: Es posarà nova data i es donarà més informació quan arribi el 
moment.
Campus d'estiu: Una empresa portarà un campus d'handbol pista i handbol platja a 
Berga entre juny i juliol. S'assegurarà una quota reduïda per als socis i un 
percentatge de les inscripcions reservades per els nostres jugadors.
Homenatge generació femenina guanyadores de campionats d'Espanya: A part del 
mural al costat del d'Antoni Sabata s'han convidat a les campiones al III Torneig 
Antoni Sabata per retre'ls-hi homenatge en persona.
Taula esportiva del Berguedà: A principis d'any es va crear una taula amb tots els 
clubs esportius de Berga per tal de donar-nos força entre nosaltres en temes que 
ens preocupen a tots i ser més potents de cara a l'ajuntament i problemes que 
puguin sortir.

11. Presentació III Trofeu Antoni Sabata
Es celebrarà el 21 de Setembre tot el dia. Els horaris dels partits són els següents:
9.30h Infantil – Santpedor
10.30h Cadet femení – Balsareny
11.30h Cadet masculí – Balsareny
12.30h Màster femení – Andorra
16.00h Senior A – Fornells
17.00h Senior B – Súria
18.00h Senior Femení – Santpedor
19.00h Presentació seccions Handbol Berga
19.30h 3r i 4t Lloc
20.30h Final

Durant els partits i haurà música, animació i speaker.

12.Precs i preguntes
1. És obligatori portar l'equipació de desplaçaments i entrenaments?

- Si. Tan per la imatge del club com els patrocinadors que paguen les 
equipacions es obligat que els dies de partit es porti el xandall verd per els 



desplaçaments i la samarreta o dessuadora vermella quan es surti a entrenar.
2. Quan arreglaran les goteres del pavelló?

- La primera acció que va firmar l'alcaldessa va ser la d'arreglar les goteres del 
pavelló, els processos públics són de gestió llarga per tan tot i saber amb 
seguretat que s'arreglaran tan pot ser que passi en el transcurs de 2 mesos o 
de 2 anys. 


