ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL LLEIDA DE FUTBOL
Assemblea ordinària
Data: 15-12-2021
Hora d’inici: 20:00

Hora d’acabament: 20:45

Assistents: Andreu Ratés, Adrià Díez, Oriol Jové, Ferran Montardit, Moisès
Gómez, Francesc Simón, David Berdié

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Es procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea anterior per part del
president Andreu Ratés. Queda aprovada l’acta de l’Assemblea anterior per
unanimitat.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
Es procedeix a la lectura de l’ordre del dia per part del president Andreu Ratés.
Queda aprovat l’ordre del dia per unanimitat.
3. Presentació de la memòria de les activitats dutes a terme durant l’exercici.
El president Andreu Ratés repassa el següent llistat d’activitats realitzades per
l’associació durant l’any 2020.
 Gener de 2018: Els Reixos porten al local social de l’Associació 3 lots de

regals de temàtica lleidatana:
 Lot Rei Melcior: Ampolla de cava Raimat “Lo fred de Ponent”, una

samarreta del Lleida Esportiu 2019-20 i un tortell de Reixos del
col·laborador The Bakery Shop. Guanyador: Pol Arderiu.
 Lot Rei Gaspar: Llibre “La tercera catedral” de n’Óscar Sarramia, una bufanda
del Lleida Esportiu, un crocant d’ametlla de Torrons Vicens i un servei estètic
del col·laborador Perruqueria Anna Mari. Guanyador: Raul Lecumberri.
 Lot Rei Baltasar: Ampolla d’oli d’oliva del Lleida Esportiu, un llibre “Blau al
Firmament” dels Amics del Lleida i un menú per a 2 persones del col·laborador
Restaurant Tosca. Guanyador: Xavier Costa.

 Març de 2020: Publicació de la revisa Lo Lleida nº 12, que recull un
reportatge sobre els guardians de la porta blava, un especial sobre el
jugadors amb més partits amb el Lleida, Pau Torres, i col·laboracions d’en
Sergi Maza, el David Garcia i el Dani Badia.
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 Juny de 2020: Publicació de la versió 3 de l’aplicació mòbil dels Amics del
Lleida, que inclou una secció d’estadístiques sobre el Lleida Esportiu, un
cercador dels comptes de Twitter de tots els exjugadors del Lleida i un
mètode fàcil de seguiment del Lleida a través de ràdios, TV i canals
d’streaming.
 Desembre de 2020: Celebració de la V Assemblea General Ordinària de

l’Associació: estat de comptes, situació actual del Lleida Esportiu i noves
idees de cara a la propera temporada.
També es fa referència a la presència de l’Associació d’Amics del Lleida als
mitjans de comunicació locals, ja sigui premsa escrita (diari SEGRE, La Mañana)
o ràdios (Ua1, Cope Lleida).
Seguidament es parla de la composició d’associats:
CONCEPTE

QUANTITAT

Associats

50

Associades

4

Penyes

2

TOTAL ASSOCIATS

56

L’Adrià Díez destaca el manteniment en el número d’associats un any més,
incidint en les poques baixes produïdes.
Distribució dels associats per edats:
CONCEPTE

QUANTITAT

20 o menys

1

21 – 30

18

31 – 40

25

41 – 50

5

51 o més

3
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Les franges d’edat en les que es troben els associats dels Amics del Lleida es
mantenen invariables respecte anys anteriors: entre els 20 i els 40 anys.
Distribució segons la categoria dels associats:
CONCEPTE

QUANTITAT

Associat/da individual

48

Associat/da familiar

4

Associat/da empresa/associació

2

Associat/da protector/a

2

Es comenta la llista de col·laboradors i protectors:
-

Botiga Grans Records, la perruqueria Anna Mari, la pastisseria The Bakery Shop,
el restaurant Tosca i la copisteria OfiLleida es mantenen com a col·laboradors.

-

El Santi Iglesias i el Jordi Echevarria es mantenen, a més del Fons Porta, com a
col·laboradors fotogràfics de la revista Lo Lleida.

-

La revista Lo Lleida ha comptat amb nous col·laboradors: periodistes i aficionats
del Lleida.

-

dPublis es manté com a impremta de l’Associació.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
L’Adrià Díez explica els ingressos corresponents a l’exercici 2020:
CONCEPTE
Premis
Quotes associats
TOTAL D’INGRESSOS

QUANTITAT
125 €
720 €
845 €
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A continuació es passa al capítol de despeses:
CONCEPTE

QUANTITAT

Premis

1053,14 €

Revista Lo Lleida

217 €

Quotes associats

75 €

Pàgina Web

89,72 €

Material

26,65 €

TOTAL DE DESPESES

1461,71 €

L’Adrià Díez resumeix els números mostrats:
-

Es destaca el balanç negatiu dels números de l’exercici, posant en valor els
números tant positius de l’any anterior i que han permès flexibilitzar la
despesa actual.

-

Qualsevol despesa associada a quotes està relacionada amb la devolució del
rebut o bé a canvis en la domiciliació o cancel·lació de comptes.

-

L’apartat pàgina web fa referència al pagament del domini i el hosting del
web.

El balanç és:
CONCEPTE

QUANTITAT

TOTAL D’INGRESSOS

845 €

TOTAL DE DESPESES

1461,71 €

SALDO EN EL COMPTE

1006,57 €
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L’Adrià Díez destaca el saldo en compte present, més de 1000€, que permet
l’Associació plantejar un següent exercici amb garanties econòmiques. Els
números obtinguts reflecteixen un balanç en la línia habitual de l’activitat de
l’Associació. En aquest punt, es torna a destacar la independència econòmica
de l’entitat, que fins al moment, no ha necessitat de cap ajuda pública ni
privada per tirar endavant els seus objectius.
Queda aprovat l’estat de comptes per unanimitat.

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al proper exercici.
L’Adrià Díez comenta el pressupost per l’any 2020 a partir del saldo inicial de
1006,57 € a 1 de gener. A partir de les despeses de l’exercici anterior es fa una
estimació percentual:
CONCEPTE

QUANTITAT (%)

Premis

60%

Revista Lo Lleida

15%

Altres

15%

Quotes associats

5%

Pàgina web

5%

TOTAL

100%

Queda aprovat el pressupost per unanimitat.
6. Presentació de la proposta d’activitats per al proper exercici.
L’Andreu Ratés explica la previsió d’activitats per l’actual exercici.
-

Sortejos de material del Lleida Esportiu i dels nostres col·laboradors entre
els nostres associats i resta d’aficionats.

-

Col·laboració amb noves associacions i empreses de la ciutat lleidatana.

-

Publicació de noves versions de l’aplicació mòbil dels Amics del Lleida, i
nous continguts al web: www.amicsdellleida.org.
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-

Participació i sortejos a les tertúlies futbolístiques d’Ua1.

-

Continuar amb la publicació periòdica de la revista Lo Lleida. Cercar opcions
econòmicament viables per a una possible distribució a distància.

L’Associació lamenta l’actitud del club Lleida Esportiu davant els seus aficionats
i agrupacions, fet que fa impossible qualsevol tipus de col·laboració. Es destaca
la preferència que mostra el club davant un grup selecte d’aficionats afins a
l’activitat diària del club tant a les oficines com a les xarxes socials.
L’Andreu Ratés destaca les ganes d’alguns associats en participar o continuar
participant en la revista i demés iniciatives.
L’Associació roman oberta a noves propostes i continguts no només per la
revista Lo Lleida sinó també per la resta de les seves activitats, de part dels seus
associats i aficionats del Lleida.
Per últim i en termes generals, tots els assistents lamenten les circumstàncies
que rodegen l’assemblea, donat que la pandèmia del COVID-19 no ha permès
acollir un major nombre d’associats a l’acte. Així també, es fa un record
especial a aquells associats que, degut al virus coronari esmentat, ja no són
entre nosaltres així com s’envia una pregària per a tots els familiars dels
associats i resta d’aficionats blaus que han perdut la vida durant el darrer any.

7. Precs i preguntes.
Recollint les xerrades mantingudes amb els col·laboradors de l’Associació, pel
proper exercici es sortejaran serveis i productes d’aquests als nostres associats,
donant visibilitat al comerç local.
L’Adrià Díez insisteix en continuar tenint en compte als associats per mitjà
d’obsequis, lots i descomptes diversos.
A les 20.45 donem per conclosa l’assemblea.
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