
Assemblea general de l’associació d’antics jugadors d’handbol del FCBarcelona

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 
L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS JUGADORS D’HANDBOL 
DEL FUTBOL CLUB BARCELONA.

Data: 24 d’abril de 2018
Lloc: Sala de premsa del Palau Blaugrana
Hora: 19h.
 
Es reuneix l’Assemblea General, en primera convocatòria, de l’Associació  d’antics jugadors 

d’handbol del Futbol Club Barcelona. L’ordre del dia així com la documentació preceptiva (po-

sada a disposició dels associats), es va remetre a tots els membres de l’Associació. Assisteixen 

39 membres, representant d'altres associacions del F.C.B. i també persones amb reconeixe-

ment per l'Associació i acompanyants. 

1. Aprovació acta anterior
 S’APROVA  per unanimitat l'Acta de la darrera Assemblea celebrada el passat 27 d'Abril del 

2017.

2. Informe del President
El President comenta àmpliament els fets mes rellevants succeïts al llarg del darrer any, desta-
cant els següents : 

• Amb la remodelació de la Junta s’han creat quatre comissions: 
◦ Comissió esportiva, 
◦ Comissió Comunicació, 
◦ Comissió “75 Aniversari” i 
◦ Comissió actualització Estatuts

• S’ha participat en diferent es activitats promogudes per la Fundació del F.C.Barcelona
• S'han aconseguit noves equipacions (samarretes pantalons, bosses etc.) per l’equip de 

veterans. S'ha participat en diferents torneigs amb resultats positius . S'ha renovat la 
pòlissa d’assegurances  amb els nostres jugadors. 

• Es mantenen reunions amb el F.C.Barcelona a fi de celebrar diferents esdeveniments  
amb motiu del 75è Aniversari de la creació de la secció d’Handbol .

• Es manté i es va ampliant el “fons de contingència” per possibles problemes dels asso-
ciats.

3. Informe del Tresorer
El Tresorer comenta  el resultat econòmic de 2017 amb uns ingressos de 43.800 € i unes des-

peses de 32.992, 22 € que suposa  un superàvit de  8.807,78 €. 

El Pressupost per l’exercici 2018 preveu uns ingressos de 30.700 € i despeses de 31.000 € amb 

un dèficit de 300 €  remarcant especialment la important previsió de despesa amb motiu del 

75è aniversari. Es preveu un saldo de tresoreria a 21-12-18 de 36.496,80 €  o s’inclouen 12.000

€ per possibles contingències socials.

Acta Asemblea general del 18 abril 2018  Pàg 1/2 



Assemblea general de l’associació d’antics jugadors d’handbol del FCBarcelona

L'Assemblea, per unanimitat, APROVA : 

a) Els comptes de la Associació del any 2017, 

b) El pressupost per l’exercici 2018 i 

c) La gestió de la Junta Directiva 

4. Fixació de quotes per l’exercici 2018
S'APROVA  per unanimitat mantenir les qüotes pel present exercici.

5. Composició actual de la Junta Directiva.
El President informa que per millorar i ampliar la gestió de la junta s’hi han incorporat els asso-

ciats Srs. Luís Mestre, Javier Pascual, Eugeni Serrano, Eugeni Chafer, Joan Sagalès i Faustino Vi-

llamarin, nomenaments que son ratificats per l’Assemblea.

6. Reconeixement de l'Associació a persones vinculades i destacades de 
l’handbol del F.C.Barcelona.
La Junta Directiva han acordat guardonar als Srs. Francisco Seirul·lo, Joan Gallardo i Enric Arru-

fí, amb el carnet de socis d'Honor i en reconeixement, durant llargues temporades, per les se-

ves trajectòries esportives i gran professionalitat i també, i en gran manera, pels seus valors 

humans durant la seva col·laboració amb els diferents equips d’handbol del F.C.Barcelona. 

No havent més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:45h del mateix dia d’inici de l’assem-

blea. 

El Secretari VºBº President

Sr Guillerm Portabella Quico López Balsells
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