
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MASSANA, Associació amb el núm. de registre 24171 J  
 
A Barcelona a 22 de gener del 2014. 
 
Essent les 18,30 hores, se reuneixen en el domicili social els senyors 
que a continuació es relacionen, que representen la totalitat dels 
membres l’Associacio Amics de la Massana i donen a aquest acte el 
caràcter de reunió extraordinària, passant a formar la llista 
d’assistents a la sessió: 

- Marisé Alvarez 
- Gemma Amat 
- Rosa Amorós 
- Isabel Barba 
- Glòria Bonet 
- Carme Brunet 
- Isabel Carballo 
- Miquel Donat 
- Lluís Forteza 
- Santiago Giró 
- Enric Guinó 
- Francesc A. Massó 
- Gemma Nogueroles 
- Glòria Ponsà 
- Jesús Àngel Prieto 
- Llorens Sànchez 
- Eulàlia Torrescasana 
- Rosa Verdura 
- Josep Mª Vidal 
- Mª Aurèlia Vila 

Presideix la reunió el Sr Josep Mª Vidal Molina, actuant de Secretari 
Glòria Ponsà Fontanals. 
 
La reunió de l’Associació ha estat convocada mitjançant comunicació 
escrita a cada membre i personal de l’Escola Massana, i els Srs 
assistents accepten per unanimitat la celebració de la reunió amb el 
següent Ordre del Día: 
 
1.- Informació sobre la situació legal/administrativa de 
l’Associació. 
2.- Renovació de la Junta Directiva 
3.- Precs i preguntes. 



 
S’ acorda passar a l’estudi i discussió dels punts de l’ordre del dia i es 
prenen per unanimitat els següents A C O R DS : 
 
PRIMER.- La nova Junta Directiva es comprometrà a realitzar  els 
passos necessaris per actualitzar la situació de l’Associació davant el 
registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Si aquesta 
actualització comportés la modificació d’algun punt dels estatuts es 
convocarà una nova Assemblea General Extraordinària per tal de 
normalitzar-los. 
 
SEGON.- En qualsevol cas, un cop realitzades les gestions 
pertinents, es convocarà una nova Assemblea amb l’objectiu 
d’establir les activitats de l’Associació per l’any 2014 i l’actualització 
de la quota anual de tots els membres. 
 
TERCER.- S’acorda per unanimitat actualitzar les dades de tots els 
membres de l’Associació.  
 
QUART.- Es fa constar el cessament de l’anterior Junta Directiva 
degut a que han caducats els càrrecs, agraïnt-lis la seva actuació: 

President: Pere Torrent 
Vicepresidenta: Gemma Nogueroles. 
Secretàri: Andreu Agustín. 
Tresorera: Eulàlia Torrescasana. 
Vocals: Josep Lluis Hernando 
              Salvador Juanpere 
    Jordi Peñaranda. 
    Josep Dardañà. 
 

Seguidament s’anomena la nova Junta Directiva amb les càrres que 
figuren, a les següents persones: 
 
  PRESIDENT: Josep Mª Vidal Molina, major d’edat, vei de 
Barcelona carrer Plaça Joan Cornudella 18B 8è 1ª, amb D.N.I núm. 
37.622.886S. 
 SECRETÀRIA: Glòria Ponsà Fontanals, major d’edat, veina 
de Barcelona carrer Sant Elies 6-8 3er 1ª, amb D.N.I núm. 
37.641.275 G. 
 TRESORERA: Eulàlia Torrescasana Quintana, major d’edat, 
veina de Sallent carrer Angel Guimerà 5 2n, amb D.N.I. núm. 
39.354.434P.  



VOCALS: 
 Carme Brunet López major d’edat, veina de Barcelona carrer 
Sant Antoni Mª Claret 50-62 entr. 2ª escala esquerra,  amb D.N.I  
núm. 36.888.111K 
 Lluís Forteza Clavé, major d’edat, vei de Barcelona carrer Sant 
Elies 6-8, amb D.N.I núm.37.246.837Q 
 Gemma Nogueroles Carol major d’edat, veina de Cervelló 
carrer Bruc 31, amb D.N.I  núm. 37.302.906B 
 Jesus Angel Prieto Villanueva major d’edat, vei de Sant Cugat 
del Vallès carrer Avd. Pere Planas 276, amb D.N.I núm. 46.108.352 
E 
 Llorens Sanchez Larriba major d’edat, vei de Barcelona carrer 
Rector Triadó 69, amb D.N.I núm.38.478.075H 
 Rosa Verdura de Juan major d’edat, veina de Barcelona carrer 
Compte d’Urgell 53, amb D.N.I  núm. 37.712.084L 
 
 
Tots els designats presents en l’acte, accepten el càrrec, prometen 
complir-lo fidelment i manifesten que no els hi afecten les 
prohibicions o incompatibilitats legals. 
 
CINQUÈ.- Facultar i delegar indistintament al President Sr. Josep 
Mª Vidal Molina i al secretari Sra Glòria Ponsà Fontanals per tal que 
qualsevol d’ells pugui elevar a escriptura pública els esmentats 
acords, en cas de que sigui menester, signant els documents que 
siguin necessaris per portar a terme la inscripció dels presents acords 
al Registre d’Associacions. 
 
SISÈ.- S’aprova l’acta de la reunió. 
 
Sense mes assumptes que tractar es dona per finalitzada la reunió a 
les 20,30 hores del dia 22 de gener  del 2014 
 
 
 
 
 
Glòria Ponsà Fontanals                           Josep Mª Vidal Molina 
Secretària                                                 President 


