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29/01/2020 
Essent les 20:30  hores, en 2a convocatòria, al Local de Panera , al C/ Panera,1, i en presència dels assistents que 
signen els fulls annexats al final de l’acta, degudament convocats en temps i forma, es procedeix a iniciar la reunió de 
l’Assemblea general extraordinària amb el següent ordre del dia: 
 
1. Actualització del pressupost de l’any 2019/2020 i aprovació, si s’escau. 
La Sra. Marisa Pifarré, tresorera, sobre uns comptes amb el  pressupost del 2019/2020, repartits  entre els presents, 
explica l’actualització  de les dades del nou exercici. Una vegada presentat i explicat i sense cap pregunta ni dubte per 
resoldre, es passa a fer la votació: vots a favor 57, abstencions 2, 4 vots delegats a favor. 
 
2. Presentació de la modificació de quotes i aprovació si s’escau. 
Es proposa una pujada de 5€ als socis numeraris i als familiars, quedant així, numeraris 35€ i familiars 23€; la quota 
dels joves queda la mateixa, 18€. Es passa a fer la votació: vots a favor 55, vots en contra 2, 2 abstencions i 4 vots 
delegats a favor. 
 
3. Actualització del calendari i aprovació si s’escau. 
El 22 de febrer de 2020: Participació a la Rua de Carnestoltes i el 16 de maig de 2020: Agermanament Festes 
d’Ontinyent no es faran, la resta queda de la mateixa manera, quedant aprovat per unanimitat. 
 
6. Precs i preguntes 
La Sra. Montse Pena pregunta si s’hauran de pagar els 5€ de la pujada amb la quota de socis del any 2020, se li 
contesta que si. 
La Sra. Pepa Bosch ens anticipa l’atorgament, per part de l’Ateneu Popular de Ponent, d’un premi. 
SGAE: cobra a l’organitzador. La Sra. Núria Solé pregunta si tenen tots els drets dels autors, se li respon que no i 
comenta que es podria fer una denúncia pública amb les entitat afectades. 
La Sra. Isabel Rodríguez pregunta si es cobra per peces, se li contesta que ho fan per número de festers. 
El Sr. Salvador Antequera diu que si fos nostra la música no hauríem de pagar de pagar a SGAE, se li contesta que 
primer diu que paguem i després ens retornarien el 70%. 
El Sr. Jaume Aluja proposa arribar a un acord amb els compositor de música festera per poder prescindir. 
El Sr. Sergi Fita proposa no posar les Ambaixades a dins als Actes de la Festa Major, per no fer-les a la plaça Paeria, 
al mateix temps preguntar a l’ ajuntament què ens donarien per fer els diferents actes de festa -el Pregó, Cap de 
Setmana Fester-Ambaixades, Recreació de les Noces Reials i el Mig Any Fester-. El Sr. Ferran Suñé respon que per 
això cal fer una reflexió del tracte dispensat pels polítics ja que no poden enfrontar-nos-hi. 
La Sra. Núria Solé diu que els carrers, les places,... no són propietat de l’ajuntament, però si de la ciutat, renunciar-hi 
és una tonteria. 
El Sr. Jaume Aluja comenta que la ciutat no valora les aportacions dels festers. No s’ha aconseguit  que la Festa arribi 
a la gent. 
El Sr. Salva Antequera diu que hi ha mala propaganda (subliminal), l’ajuntament ho sap, però la gent no. 
Cal valorar el que costa tota la Festa, no es presenten tots els números i es pensa que costa menys. A Nivell informatiu 
dir el que costa realment la Festa. 
El Sr. Balagueró proposa que les comparses demanin a l’ajuntament subvencions, el Sr. Ferran Suñé li contesta que no 
funcionen per subvenció si no per contractació  
 
 
 
I sense més temes a parlar s’acaba la reunió a les 21:28 hores. 
 
Vist-i-plau       
 
     
 
 El president.                                                                                 La secretària. 


