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MEMÒRIA ACTIVITATS 2020 
 
 
L’associació “La Unió Escaulenca” de Les Escaules  va ser fundada l’any 1870. Per 
tant aquest any ha complert 150 anys.  
 
La “Societat” com l’anomenen tots els socis i sòcies, veïns i veïnes de les Escaules 
i dels pobles de l’entorn,  és una de les societats de “socors mutus” que als finals 
de segle XIX es van fundar en molts pobles de l’Alt Empordà. La nostra es va fundar 
com a “Societat de Socors Mutus La Concòrdia.” Més tard, als inicis del segle XX, 
es va fusionar amb una altre entitat el “Centre Obrer” i es va constituir com a 
“Societat la Unió Escaulenca”. Va ser mutualitat fins el 1987, quan es van modificar 
els estatuts i  es va convertir en "societat cultural i recreativa" mantenint el nom de 
la Unió Escaulenca.   
 
Els Estatuts de la Societat s’han modificat i adaptat a la normativa de la Generalitat 
de Catalunya aquest any 2020. 
 
Qui som, cap on volem anar i com ho fem, és a dir la nostra missió, visió i valors 
estan definits com a finalitats en els nostres estatuts i són:  
 

a) Fomentar el conjunt de coneixences històriques, geogràfiques, literàries, 
científiques o de qualsevol mena que hom posseeixi del nostre poble en particular i 
del nostre país en general. 
 

b) Fomentar el conjunt de tradicions i de formes de vida del nostre poble. 
 

c) Contribuir a preservar la identitat de Les Escaules com a poble i comunitat, així 
com del patrimoni paisatgístic, natural i arquitectònic. 
 

d) Fomentar la integració al poble. 
 

e) Defensar els interessos dels seus socis pel que fa als punt d’aquest article 
expressats anteriorment. 
 

f) Promoure la llengua catalana. 
 

 

 

https://www.ateneus.cat/
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Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

• Cursos i conferències sobre temes diversos o manifestacions de caràcter cultural o 
artístic tals com recitals de cançó, teatre o exposicions diverses. 
 

• Festes i esdeveniments que tinguin caràcter d’arrelament a la nostra terra, com són 
la festa major o la quina, entre d’altres. 
 

• Contractar, si s’escau, els serveis dels professionals que es considerin adients per 
portar a terme qualsevol de les finalitats. 

 

JUNTA DIRECTIVA: 
 

• Presidenta: Mònica Torrent  
• Vice-presidenta: Ingrid Danckaerts  
• Tresorer: Jaume Isern Secretari:  
• Pere Frigola  
• Vocals: Joan Ramirez  
• Òscar Sagué  
• Oriol Alier  

Eduard Alier 
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ACTUACIONS FETES A L’ANY 2020: 
 
En l’any 2020 i a causa de la COVID hem hagut de reinventar-nos i adaptar-nos a la nova 
realitat, i no s’han pogut realitzar les activitats habituals que venia realitzant la Societat, com 
són les festes majors i la Quina.  
 
Només vam poder fer la Festa de Sant Sebastià al gener de 2020.  
 

 
 

A partir del mes de març les activitats que s’han realitzat han estat al voltant de la 
commemoració dels 150 anys de la societat. 
 
 
Les activitats les hem desglossat en: 
 
 

ACTIVITATS DE CAIRE INTERN: 
1. Adhesió a la Federació d’Ateneus de Catalunya. (FAC). 
2. Assistència a les reunions de l’Assemblea General de la FAC. 
3. Vocal de la Junta de la FAC de la Delegació Territorial de Girona de la FAC. 
4. Canvi de companyia elèctrica d’Endesa a Som Energia.  
5. Creació del logo de la societat. 
6. Elaboració dels estatuts per adaptar al marc legal vigent. Registre d’aquests i de la 

Junta Directiva al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

7. Digitalització, ordenació  i arxiu de la documentació. 
8. Ordenació i catalogació dels llibres de la biblioteca.  
9. Elaboració i actualització de la pàgina web. 
10. Manteniment de la xarxa social “Instagram”. 

https://www.ateneus.cat/
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11. Presentació als premis Ateneus. Presentació al premi de la categoria “La pandèmia 
no ens atura” i a la categoria “ Comunicació Associativa”. Obtenció del 2on. Premi: 
900 €.  
 

 
 
 
 

12. Campanya 150 anys x 150 socis. 

 

 
 

13. Tramitació de les Subvencions concedides per : 
• Ajuntament de Boadella i Les Escaules:  Concedits 333 Euros, pel muntatge de 

l’exposició. 
• Programa Impulsa’t del departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant la 

Federació d’Ateneus de Catalunya: 450 €, per les despeses fungibles realitzades 
en les activitats.  

• Departament de Cultura de la Generalitat per la redacció del projecte de llicència 
d’activitats: 4.000 €. La FAC ens ha assessorat per que hem de legalitzar la 
situació de la Societat i s’ha de demanar la llicència d’activitats. Legalment no 
podem fer activitats ni tenir el bar. Per tramitar la llicència,  l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal exigeixen tenir un projecte. Ens el redacta l’arquitecte de la 
FAC, i ens diu que cal fer obres d’adaptació, ignifugar les bigues etc. Un cop 
tinguem el projecte, veurem si podem abastar-ho i fer les obres que ens reclamen 
i si podem demanar alguna subvenció. De moment fem el projecte que serà el 
nostre full de ruta de les coses que cal fer. Ens costa 6.000 € i la subvenció és de 
4.000 €, per tant, el cost real del projecte serà de 2.000 €.  
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ACTIVITATS DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL 
COMPLIMENT DELS 150 ANYS DE L’ENTITAT. 
 

1. Elaboració vídeo dels 150 anys. 
2. Presentació del vídeo a la celebració del Dia de l’associacionisme cultural el juny de 

2020. 
3. Obtenció de Diploma de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

4. Inauguració de l’Exposició “Mirant el Futur, 150 anys de la Unió Escaulenca per la 
festa de juliol de 2020. 

 

5. Visites guiades a l’exposició el primer diumenge de cada mes. 
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ACTIVITATS CULTURALS: 

 

1. Havaneres a la Fresca. 

 

2. Liceu a la Fresca. Carmen 

 

 

3. Cinema a la fresca. 
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4. Constitució d’un grup de teatre: Assaig telemàtic de l’obra “ Un poble de malamort”. 

 

 

 

 

5. Recital de Poesia i Art. Amb Rosa Pou i Aleix Cansell. 
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6. Visita al Museu e l’Empordà. Visita guiada a l’exposició “El Paisatge documental 
2019” 

 

 

 

7. Activitats per Nadal: 
• Realització de vídeo conjuntament amb l’associació d’Amics de Boadella 

d’Empordà. 
• Oferiment d’un present a les persones grans del poble. 

•  
• Organització de l’arribada dels patges dels Reis Mags.   
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Altres activitats,  
 

• Concurs fotogràfic “Llibertat”. 

 

• Obertura Ruta “Serra dels Tramonts” 

 

 

Les activitats programades com  l’excursió al Naixement de la Muga o la trobada amb els 
Presidents de les entitats dels pobles de l’Alt Empordà s’han hagut d’ajornar a causa de la 
pandèmia i es procurarà realitzar-les l’any 2021. 

  

Actuacions del local social:  
 
S’ha pintat i netejat el pis de dalt i s’han netejat i restaurat els mobles. La resta d’activitats 
previstes el 2020 com arreglar la xemeneia de la cuina, o canviar les taules es traspassen 
com a activitats a realitzar el 2021.  
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COMPTES 2020 
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LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST   EXECUCIÓ       EXECUCIÓ  
              
INGRESSOS   DESPESES   
              
FONS PROPIS 
(QUOTES)   2.758,00 

DESPESES 
CORRENTS       

INGRESSOS 
ACTIVITATS (*)   3.553,28   

SUBMINISTRAMENTS 
(LLUM-AIGUA-
GASOIL)   1.594,03 

INGRESSOS CAFÈ   1.326,69   TRIBUTS/QUOTES   544,80 
        PROTOCOL I DIETES   78,75 

SUBVENCIONS(1)             
  Impulsa't 450,00   ASSEGURANCES   899,10 

  
Ajuntament 
Boadella 333,33   MATERIAL FUNGIBLE   3.133,88 

  
Depart. 
Cultura 4.000,00   FINANCERES   131,34 

 PREMI   Ateneus  900,00   
ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS   424,00 

     
HONORARIS 
ARQUITECTE 

Llicència 
Activitats  6.000,39 

ALTRES INGRESSOS  (LOTERIA) 820,00 

 ALTRES 
DESPESES 
CORRENTS LOTERIA   840,00 

       

      
DESPESES 
D'INVERSIÓ       

        LOCAL SOCIAL   1.900,94 
        BIBLIOTECA   32,85 
              

TOTAL 
INGRESSOS    14.141,30 

TOTAL 
DESPESES      15.580,08 

Dèficit:           1.438,78 
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D’acord amb els Estatuts, l’exercici econòmic s’inicia l’1 de febrer i es tanca el 31 de gener 
de cada any. Tenint en compte que aquest any no hi ha hagut Quina, i els nous estatuts 
s’han aprovat l’any 2020, s’han comptabilitzat els ingressos i despeses dins l’any natural.  
 
 
INGRESSOS: 
 

• Els Fons propis només contenen les quotes dels socis pagades a 25 € el soci adult 
i 10 € el soci menor de 18 anys. 

• Els Ingressos de les activitats, contenen els ingressos de la quina de cap d’any i reis 
2020, i de la calçotada de Sant Sebastià. 

• Els Ingressos del cafè contenen els pagaments fets per la Lola Ferrés corresponent 
a la despesa de llum, i al 10% de recaptació de begudes a les festes.  

• Les subvencions corresponen a la subvenció impulsa’t, de 450 € abonada per la 
FAC, a la subvenció de l’Ajuntament de Boadella, 333,33 €  i a la subvenció del 
departament de Cultura de 4.000 € en concepte dels honoraris per a la redacció del 
projecte de llicència d’activitats. Aquestes dues últimes subvencions ja ens les han 
concedit i per això les hem comptabilitzat, tot i que l’ingrés efectiu encara no el tenim 
a data 31 de desembre de 2020. I el premi Ateneus concedit per la categoria de 
comunicació associativa de 900 €. 

• A altres ingressos hem posat els ingressos de loteria, per a que quadri amb la 
sortida, ja que hem fet una transferència per pagar els dècims.  

 
DESPESES: 
 

• Com a despeses corrents, tenim les despeses de llum, aigua i gasoil.  
• A tributs i quotes hem comptabilitzat la quota que es paga a la Federació d’Ateneus 

de Catalunya i les taxes al departament de Justícia per inscriure els estatuts i la junta 
directiva.  

• A assegurances, tenim un import menor que l’any passat, ja que hem retornat el 
rebut de la companyia Allianz i hem canviat a la companyia Reale que és més 
econòmica i cobreix els mateixos riscos.  

• A material fungible,  hem comptabilitzat totes les despeses del registre i arxiu de la 
documentació, la pintura del local i totes les despeses d’aquest caràcter que 
corresponen a l’exposició.  

• Despeses financeres, és l’import de les comissions i impostos que cobra el banc. 
• A estudis i treballs tècnics, són les despeses de la dissenyadora del logo de la 

societat. 
• Els honoraris de l’arquitecte per a la redacció del projecte de llicència d’activitats, 

puja a 6.000€, però com que en rebem 4.000€, el cost real és de 2.000€, i tindrem 
un projecte per demanar la llicència i regularitzar la situació i com a full de ruta de 
les obres que s’hagin de fer.  

• A despeses corresponent al local social, hem comptabilitzat les despeses que no 
són fungibles i que es poden considerar de manteniment i d’inversió, com 
reparacions d’electricitat, l’extintor d’incendis, la connexió del servidor per  la pàgina 
web, la compra de micròfon, i totes les fotografies i marcs de l’exposició que ja 
queden a la societat .  

• I a biblioteca, la compra de dos llibres, el de la Rosa Pou i la Casa de Foc d’en 
Francesc Serés pel club de lectura.   
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TRESORERIA: 
 

  FONS LIQUIDS  
PENDENT DE 
COBRAR  

PENDENTS DE 
PAGAR 

SALDO 
TRESORERIA 

Saldo banc 8.901,29       
Caixa efectiu 1.867,90       
Subvenció 
Cultura   4.000,00     
Premi   900,00     
Subvenció Aj. 
Boadella   333,33     

         
Xec JR.     438,81   
Factura 
honoraris     6.000,39   
Reale.Asseg.     899,10   

         
 Total 10.769,19 5.233,33 7.338,3 8.664,22 
Termini fix  6.500,00   15.164,22 
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