ACTA CORRESPONENT A la 8a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'GAY SITGES LINK (GSL)

Aquesta Assamblea té lloc al Restaurant Queenz de Sitges situat en la C / Espalter nº 2 el
diumenge 31 de març de 2019 a les 11 h.
El copresident Sr. Gurevich obre la reunió i abans d'entrar en l'Ordre del D í a dóna la
benvinguda al s socis assistents; agraeix als propietaris de Queenz la cessió del lloc per a la
celebració de l'assemblea i explica com es realitzarà la reunió.
A continuació, es procedeix amb el primer punt de l'ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta General Ordinària 2018
L'acta ha estat enviada prèviament per correu electrònic a tots els socis el passat 13 de març
no havent estat objecte de cap observació per part dels mateixos.
Aprovació de l'acta: l'acte de la Junta General O rdinaria 2018 és aprovada per unanimitat.
Per desenvolupar el primer apartat del 2n punt de l'ordre del dia: pren la paraula el
copresident Sr. Roset.
2. L'any 2018
2a. L'any 2018 en perspectiva i principals accions
El copresident comenta amb l'ajuda d'un audiovisual dels diversos esdeveniments
realitzats que breument citarem a continuació:
El 14 de febrer va tenir lloc la conferència LGTB History per Steve Boyce.
Diada de Sant Jordi (23/04) es va realitzar al passeig la tradicional fira de llibres on
participa vam amb un estand. E s van recaptar 250 €. Aprofita el moment per recordar
que s'està preparant per a la propera i convida als assistents a participar: com a
voluntaris, donants o compradors.
Jornada de portes obertes (07/05) a la terrassa del centre on es van poder captar nous
socis. Anima els presents perquè portin nous amics.
El 17 de juny va ser el dia internacional contra la LGTBIfobia. S i va realitzar l'acte al
monument del triangle situat al passeig amb la presència d'autoritats municipals, com
s'aprecia en la imatge mostrada, on se li io un manifest i el nostre soci Martin Lewton
va realitzar una important performance.
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Catifa floral Corpus Christi (03/06) Realitzada pels socis seguint la idea proposada de
Simon Randerson i elaborat per l'artista Pedro Marín. Hi figuraven dos pingüins enllaçats
formant un cor.
A principis de juny va aparèixer el nº 5 de la revista V issió. S'està treballant intensament
en la producció del pròxim o nombre.
Amb motiu de realitzar-se el G ai P r ide també s'ha organitzat un C ultural Sitges P ride
amb diverses manifestacions:
Exposició H omes S ense C ensura a la galeria l'art i cafè de C ristina de M iguel;
exposició M ade in Sitges al bar Casablanca; exposión en l'atelier de B lanca de
Nicolás; festival el P ànima R óssa de curtmetratges; performance de Pedro
Martín; conferència sobre prevenció.
A tots quants ho van fer possible, recollits en la imatge de l'audiovisual, els
estem molt agraïts.
Gay Sitges pride 14-18 de juny. Es va participar en la desfilada i es va assistir al de
Barcelona.
Dia de l'orgull LGTBI (28/06) Va tenir lloc un acte al 'Ajuntament on es va col·locar al
balcó la bandera del col·lectiu.
A la tarda va tenir lloc l'estrena mundial de la pel·lícula "The G ai H istory of Sitges
"realitzada pel nostre cofundador i primer president Brandon Jones en un abarrotat
Teatre Prado.
Festa d'estiu (22/07) S i va celebrar al restaurant El Xalet amb la col·laboració de la
Secretaria com a conductora i diverses actuacions. Per a la música en viu va haver
l'actuació de La Secre. El tema de vestir va ser: Blanc i Rosa.
Trobades socials: seguint l'exemple iniciat l'any anterior mensualment s'han celebrat en
diferents locals aquestes trobades de socis amb notable participació i èxit.
Intercanvi d'idiomes: Es va iniciar a les acaballes de l'any unes trobades al centre GSL
per a interessats en millorar i / o practicar espanyol i i nglés.
Dia mundial contra la Sida: Sopar benèfic (1/12) Aquest any es va celebrar el sopar de
Nadal en aquest dia, tenint lloc a l'Hotel Calípolis. Va ser un èxit en tots els sentits:
participació, actuacions, sorteig i recaptació. S 'ha fet una donació de 1000 euros a
l'entitat Stop Sida.
Aprovació Conveni Benestar i Família 2018: Subvenció de 2.000 € de l'Ajuntament per a
programes de sensibilització cap al col·lectiu LGTBI.
Aprovació subvenció Diputació de Barcelona 2018: Subvenció de 1. 3 98,94 € per a
programes de sensibilització cap al col·lectiu LGTBI.
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Donacions: S'agraeixen les contribucions a: Tony Llwleyn i totes les vídues; Peter Lumb;
Tony Perryman; Alan Mc Bride; Mickey Sue Rooney i Bears Sitges Club.
2b i c. Estat financer i Balanç 2018:
Pren la paraula Valentin Pot qui explica l'estat financer i el balanç, que s'ha enviat als
socis juntament amb la convocatòria de la junta. S'aclareixen les preguntes d'algun soci.
Sotmès a l'aprovació dels socis l'estat financer i el balanç del 2018 són aprovats per
unanimitat.
2D. Revisió de l'estat de socis:
El Sr. Richard Lyall juntament amb Pedro Martín, que ha assumit aquesta tasca
darrerament, dóna una explicació del moviment dels socis fins a l'actual situació. És una
tasca que s'està remodelant.

3. Proposta del nou comitè.
En l'última Junta General es va aprovar un nou comitè amb 7 membres.
Al llarg del 2018 alguns d'aquests membres: Keith Barnfield, Adam Stirling, Jaume Camprubí
i Paul Lee-Maynard per diverses causes personals van causar baixa del mateix.
Per aquesta raó a través del butlletí i en els esdeveniments socials es van demanar nous
candidats.
Cinc socis van oferir la seva disponibilitat per cobrir aquestes vacants.
Així doncs, el copresident Sr. Guverich agraeix, en nom dels seus company s i de l'associació,
la tasca realitzada pels Srs. Barnfield, Stirling, Camprubí i Lee- Maynard i proposa per a la
seva aprovació a l'assemblea al següent comitè:
President: Sergio Guverich
Vice president: Isidre Roset
Secretari i Gestió Socis: Pedro Martín
Tresorer i vocal d'Esports: Valentin Pot
Vocal comunicació i Xarxes Socials: Richar d Lyall
Vocal Trobades Socials: Bruce Findlay
Vocal Relacions internacionals: Fernando Cesario Nunes d'Almeida
Vocal Esdeveniments culturals: Martin Lewton
Vocal Salut: Simon Randerson
També es proposa com:
Adjunt comitè: Louis van Peer que es farà càrrec del programa d'l programa de Beneficis per
a socis.
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Es troba n presents tots els membres del nou comitè proposat excepte el Sr. Simon
Randerson que ha excusat la seva assistència.
Se sotmet a la votació de l'assemblea el nou comitè que és aprovat per unanimitat.
4 l'any 2019
4a. objectius:
Segons explica el president Sr. Guverich recollint la història de l'associació i les
inquietuds del comitè i dels socis les exposa a continuació:
• Preservar l'estatus de GSL com l'associació de referència del col·lectiu LGTBI de

Sitges.
• Fer seguiment per aconseguir les nostres demandes del decàleg davant les
autoritats.
• Augmentar la participació de socis / es tant en les activitats de l'associació com en
el desenvolupament de projectes.
• Millorar el funcionament intern i la gestió econòmica.
• Incrementar la participació i les activitats culturals a la Gay Pride de Sitges.
• Incrementar l'ús del Centre mitjançant activitats promogudes pels socis / es
• Millorar la presència de l'associació en línia (web / Facebook / Twitter / Instagram) i
logo
• Estrènyer les relacions amb la comunitat sitgetana i altres associacions.
• Incrementar la diversitat i el nombre de socis / es i augmentar els serveis i beneficis
per als socis.
• Publicar el sisè número de la revista GSL Vision
• Augmentar les nostres accions en els àmbits: voluntariat social, esports, seguretat,
memòria històrica, educació, salut, suport a persones seropositives, suport a membres
de la comunitat LGTBI de Sitges més desfavorida.
• Germanor amb altres organitzacions LGTBI del món ILGA i adhesió a la Plataforma
d'entitats LGTBI de Catalunya.
4b. presentació del nou logotip i nova web:
Bruce Findlay després d'una exposició dels motius per proposar aquest canvi cedeix la
paraula al Sr. Pedro Martín qui ha coordinat l'ampli equip que ha estudiat
exhaustivament la proposta.
Durant mesos el nostre comitè coordinat per Richard Lyall i Bruce Findlay ha estat
treballant en diferents propostes de nou logotip consultant experts en comunicació,
dissenyadors, artistes, voluntaris i antics membres d'equips directius de l'associació
com als anteriors presidents.
Així mateix gràcies a les idees aportades pel nostre soci Paul-Lee Maynard i al treball
final de l'artista internacional resident a Sitges Juliol Camps que ha ultimat els detalls
integrant la tipografia i els colors han aconseguit el disseny final a el nou logotip que
representarà a partir d'ara a la nostra associació.
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El canvi ha estat una evolució basada en la mateixa idea de crear comunitat,
evolucionant la imatge lineal a una imatge circular que representa la unió, la fraternitat,
la solidaritat de tot el nostre col·lectiu. Creant una imatge més moderna i actual.
Després d'un ampli debat amb intervencions de molts d i els assistents se sotmet a la
votació de l'assemblea el canvi del logotip sent aprovat el mateix. (25 vots a favor, 7
contraris, cap abstenció).
Encara fàcilment es pot entendre el missatge del nou logo, s'acorda que en un proper
butlletí es doni una àmplia explicació del mateix.

4c. Pressupost per a l'any 2019
Explicat pel Sr. Valentí Pot amb alguns aclariments del president s'aprova el pressupost.
4d. Quotes socis 2019.
El president després de donar unes explicacions sobre les limitacions que ofereix
aquesta partida d'ingressos amb ànim de mejorarl a presenta la proposta de diversificar
les quotes de manera que es proposa que hagin un o s barems p er: soci individual, soci
persona jurídica, soci benefactor i soci temporal.
Per al soci individual, la quota normal de 20 € no s'ha modificat des de la fundació de
l'associació, es proposa la de 5 € per a menors de 25 anys, estudiants i aturats.
Per al soci persona jurídica 50 €
Per al soci benefactor 100 €
Membres no socis: Per al visitant temporal 15 €
Després d'un ampli i participatiu debat aquestes modalitats queden aprovades per
l'assemblea excepte la de socis persona jurídica que se sotmetrà a una anàlisi més
extens per proposar-ho en una propera assemblea.
4e. Entitat d'interès social.
Es comenta que estudiarem la possibilitat de poder declarar l'associació com a entitat
d'interès social perquè els nostres donants puguin desgravar en la declaració de la
renda la seva contribució.
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4f. Dates principals d'interès per al 2019.
S'adjunta la llista proposada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1a Subhasta Solidària d'Art per GSL 20 de gener (Cap diumenge)
Ruta Arc de Sant Martí / Xerrada Steve Boyce 27 de febrer (dimecres)
Sopar de les Vídues 6 març 2019 (dimecres)
Assemblea GSL 31 març 2019
Jornada de Salut LGTBI 6 abril 2019 (dissabte)
Diada de St Jordi 23 d'abril de 2019 (dimarts)
Dia Internac. Contra LGTBIfobia maig 17 (divendres)
Gay Sitges Pride de l'1 al 10 de juny
CULTURAL PRIDE maig i juny 2019
Jornada de portes obertes 2 de juny (diumenge) de 12 a 15 h.
Corpus Cristi catifa floral 23 de juny (diumenge)
Dia de l'Orgull LGTBI juny 28 (divendres)
Dia de l'Orgull LGTBI / Dinar d'estiu juny 29 (dissabte)
Dia Internac. Contra la Sida 1 des. (diumenge)
Dia Internac. Contra la Sida / sopar Nadal 30 novembre 2019 (dissabte)

Aquesta llista no és exhaustiva, podrà afegir-se / modificar alguna altra.

5. Afers diversos:
5 ai b.
Don Fernando, vocal de Relacions Internacionals i explica el que són la plataforma LGTBI
de Catalunya i l'Associació Internacional (ILGA) i la FELGBT, proposant la nostra adhesió
a aquestes organitzacions.
Després alguns aclariments sol·licitades es vota per unanimitat el sotmetre l'associació
a les mateixes.
6. Comiat
Sense més temes que tractar a les 14:30 h. es dóna per conclosa l'Assemblea General
Ordinària no sense abans agrair als companys Arjan i Dick la cessió del local per a la
celebració de la mateixa a més de felicitar-los per aquesta nova i magnífica instal·lació.
Ens vam acomiadar compartint una copa de cava.
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