ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL LLEIDA DE FUTBOL
Assemblea ordinària
Data: 29-6-2018
Hora d’inici: 19:30

Hora d’acabament: 20:15

Assistents: Andreu Ratés, Adrià Díez, Oriol Jové, Ferran Montardit, Moisès
Gómez, Francesc Simón, David Berdié, Anna Mari Busom i Josep Marfull

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 2017.
 Març de 2017: Comunicat conjunt amb les penyes del Lleida i el Lleida

Esportiu sobre la finalització del procés de mediació entre el club i els
aficionats implicats en els vets. S’acorda: compensació econòmica per part
del club, rebuig a possibles denúncies, constitució d’una Taula de Treball
per a crear la Grada d’Animació i un Reglament de Règim Intern del club.
Homenatge a Pau Bosch: darrer jugador enllaç i gran capità entre la Unió
Esportiva Lleida i el Lleida Esportiu. Se li fa entrega d’una placa
commemorativa per la seva entrega, des de categories inferiors, al conjunt
blau.
Sisena publicació i entrega de la revisa Lo Lleida, amb una entrevista a un
dels jugadors del primer ascens a Primera Divisió: en Mateu Mòdol.
Primeres reunions de la Taula de Treball per establir les bases del constituït
Reglament de Règim Intern del Lleida Esportiu.
 Maig de 2017: Consens i aprovació del Reglament de Règim Intern del club,
qui s’encarrega dels tràmits legals oportuns posteriors. En la darrera de les
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reunions, es comunica a la Taula de Treball que l’Associació no participa de
la comissió creada per tractar el tema de la Grada d’Animació.
Sorteig d’una pilota del Lleida signada per tota la plantilla 2016-2017 i una
bufanda oficial. El guanyador va ser en Xavier Aguayo.
Té lloc la II Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Amics del Lleida.
 Juny de 2017: Els Amics del Lleida fan una donació a l’associació AFANOC
amb el recaptat per la venda del llibre Blau al Firmament.
 Juliol de 2017: Sorteig d’un coixí de seient i dues bufandes oficials, gentilesa

del club. El guanyador va ser en Pere Joan Llevadot.
 Setembre de 2017: Publicació de la setena revista Lo Lleida (edició

especial), amb una doble entrevista a Jaime Mata i Dani Marín.
 Desembre de 2017: Participació en el sorteig de loteria de La Grossa de

Nadal amb el número 20604.
També es fa referència a la presència de l’Associació d’Amics del Lleida als
mitjans de comunicació locals, ja sigui premsa escrita o ràdios.
Seguidament es parla de la composició d’associats:
CONCEPTE

QUANTITAT

Associats

50

Associades

4

Penyes

2

TOTAL ASSOCIATS

56

L’Adrià Díez destaca el creixement sostingut en nombre d’associats dels Amics
del Lleida, incidint en les poques baixes produïdes durant no ja en aquest
exercici sinó des de la creació de l’Associació.
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Distribució dels associats per edats:
CONCEPTE

QUANTITAT

20 o menys

1

21 – 30

18

31 – 40

25

41 – 50

5

51 o més

3

En aquest apartat, en David Berdié comenta sobre les oportunitats que té
l’Associació en créixer en el número de socis que estan en la franja de més de
50 anys. Les xarxes socials, comenta, resulten un impediment per molts socis
del Lleida Esportiu, que desconeixen les activitats dutes a terme per
l’Associació durant tot aquest temps.
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:
-

S’incorporen 2 nous col·laboradors de l’Associació: restaurant Tosca i la
copisteria OfiLleida.
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-

Els establiments Perruqueria Anna Mari, The Bakery Shop i la botiga Grans
Records es mantenen com a col·laboradors.

-

En l’apartat fotogràfic, l’Associació compta amb l’ajuda dels fotògrafs Jordi
Echevarria i Santi Iglesias a més del fons Porta, sota la gestió de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI).

-

Segueix establerta la comunicació amb l’Ajuntament de Lleida per a la
realització de diferents iniciatives.

-

La revista Lo Lleida ja supera la desena de col·laboradors, articulistes i
redactors en el conjunt de les seves publicacions. S’ha donat veu a un gran
espectre de l’entorn blau.

-

dPublis segueix sent la impremta principal dels Amics del Lleida.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
L’Adrià Díez explica els ingressos de l’exercici 2017:
CONCEPTE

QUANTITAT

Quotes associats

935 €

Llibre Blau al Firmament

258,21 €

Premis

135 €

Organització convidat
TOTAL D’INGRESSOS

61,84 €
1390,05 €
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A continuació es passa al capítol de despeses:
CONCEPTE

QUANTITAT

Revista Lo Lleida

739 €

Donacions

200 €

Premis

142 €

Organització convidat

50 €

Quotes associats

50 €

Material

12,67 €

Pàgina web

88,87 €

TOTAL DE DESPESES

1282,54€

L’Adrià Díez resumeix els números mostrats:
-

El nombre d’ingressos ha disminuït respecte l’any anterior de la mateixa
forma que les despeses ho han fet. Aquesta proporcionalitat ha fet el
balanç no només es mantingui sinó que continuï a l’alça.

-

La donació a AFANOC correspon gairebé íntegrament als beneficis obtinguts
per la venda del llibre Blau al Firmament.

-

L’organització del convidat fa referència, principalment, a la placa
commemorativa entregada a Pau Bosch, en la seva visita al Camp d’Esports
amb la samarreta de l’Alcoyano.

-

L’apartat pàgina web fa referència al pagament del domini i el hosting del
web.
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El balanç és:
CONCEPTE

QUANTITAT

TOTAL D’INGRESSOS

1390,05 €

TOTAL DE DESPESES

1282,54€

SALDO EN EL COMPTE

+107,51€

L’Adrià Díez destaca que hi ha un superàvit de 107,51 €, que sumats als 591,03€
de saldo de l’exercici anterior fan un total de 698,54 € pel proper exercici.
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 2017 a partir del saldo inicial de
698,54 € a 1 de gener. A partir de les despeses de l’exercici anterior es fa una
estimació percentual:
CONCEPTE

QUANTITAT (%)

Revista Lo Lleida

57,62%

Organització quedada

19,49%

Premis

11,09%

Pàgina web

6,93%

Material

3,89%

Altres

0,98%

TOTAL

100%

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

Acte sobre el 25è aniversari de l’ascens a Primera Divisió.

-

Sortejos de material del club entre els nostres associats i resta d’aficionats.

-

Col·laboració amb les associacions i empreses associades als Amics del
Lleida.

-

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

-

Col·laboració amb SEGRE per ampliar difusió de l’Associació.

-

Nous patrocinadors i/o col·laboradors.

-

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

Tant l’Andreu Ratés com el David Berdié posen èmfasi en el fet que certes
activitats depenen, en gran part, de la col·laboració del Lleida Esportiu. Es
posen com a exemples els actes pel 25è aniversari de l’ascens a Primera Divisió,
el partit de germanor a l’Annex del Camp d’Esports i el repartiment de la revista
Lo Lleida al Camp d’Esports.
L’Andreu Ratés fa referència a les ganes d’alguns associats en participar o
continuar participant en la revista.
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.

7. Precs i preguntes.
Els assistents es mostren satisfets per les activitats dutes a terme aquest tercer
exercici.
L’Anna Maria Busom proposa fer participar als col·laboradors de l’activitat de
l’Associació, oferint als seus associats descomptes i regals en productes i
serveis. Alineats amb les intencions de l’Associació, es cercarà la millor de les
vies per oferir aquests avantatges als associats.
L’Andreu Ratés insisteix en continuar tenint en compte als associats per mitjà
d’obsequis, lots i descomptes relacionats amb el Lleida Esportiu.
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A les 20.15 donem per conclosa l’assemblea agraint l’assistència.

Pàgina 8 de 8
http://www.amicsdellleida.org/

