
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS HISTÓRICS DE L’AUTOMOCIÓ 

ACTA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

A Barcelona, sent les 18:15 hores del dia 23 de març de 2017, en segona convocatòria,  
s'inicia la reunió de l'Assemblea General Ordinària, quedant formada la taula pels 
següents membres de la junta ditrectiva 

President Sr. Joaquim Corral 

Tresorer Sr. Felip Carcolé 

Secretari Antonio Romero 

Amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

1- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior A.G.O. 
2- Balanç econòmic de l'any 2016. 
3- Examen i aprovació, si escau, del pressupost per a l'any 2017. 
4- Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2016. 
5- Aprovació i correcció de les activitats proposades per a l'any 2017. 

6- Precs, preguntes i comentaris finals. 
 

- Inicia la sessió el president Sr. Corral, donant la benvinguda als assistents i 
agraint la seva presència a l'assemblea. 

- A continuació, ha efectuat un raonament, manifestant que durant el mes de 
setembre de l'any passat, la seva esposa va tenir seriosos problemes de salut i va 
pensar que hauria de deixar el càrrec, afortunadament va millorar i, almenys 
pensa continuar fins al final del mandat de dos anys , assenyalats en els estatuts 
de l'associació. 

- Tot seguit pren la paraula el secretari, Antonio Romero, i dóna lectura a l'acta de 
l'anterior assemblea, quedant aprovada pels assistents. 

- El tresorer, Felip Carcolé, explica el balanç econòmic de l'any 2016 quedant 
aprovat, així com també els pressupostos per a l'any en curs 2017. 

- Continua el secretari, que explica les activitats dutes a terme durant el passat any 
2016, mitjançant una presentació, el president Sr. Corral, indica que, algunes 
despeses, per exemple del tiratge del primer número de la revista Miscel·lània, 
van ser pagats de la seva butxaca , pel que no havien impactat en el balanç 
econòmic de l'any passat, continua el secretari la presentació de les activitats i en 
arribar al final, amb el dinar de germanor, té un record molt sentit cap al soci 
d’honor i fundador Senyor Bartomeu Pinar i Ramallo, que va poder assistir al 
dinar, però que per desgràcia, va morir el dia 30 de desembre, volent retre-li un 
petit homenatge, ha sol·licitat als assistents un aplaudiment en memòria seva. 



- Continua el Secretari donant lectura a punt 5è, explicant les activitats a 
desenvolupar durant l'any en curs, que coincideix amb el 15è aniversari de la 
creació de l'Associació. En primer lloc agrair la col·laboració de tots en l'èxit de 
la presentació de Camions d'Hispano a Pegaso, un recorregut per la Història, el 
colofó va ser el pica pica i brindis amb cava, tancant els actes, i l'autobus 6038 de 
Bus Plus, presentat pels membres de Parada Sol·licitada, especialment l'amic 
Josué, que ens va convidar a fer un viatge al passat per Sant Andreu al bus 
preservat per la seva associació, podent afirmar que va ser la cirereta del pastís. 
Passant a la resta d'activitats, es proposa una macro exposició que inclourà les ja 
fetes de busos i camions més altres d'autocars, vehicles especials d'ús militar i 
l'automòbil Pegaso Z-102, a més d'una exposició de fotografies sobre la fàbriques, 
companys,  activitats d’oci i qualsevol altres, acompanyat de fabricats com canvis 
de velocitats, ponts i eixos, diversos components etc., incloent diverses 
conferències sobre els temes presentats, per a aquest esdeveniment ens han deixat 
l'Espai Bota, que és prou ampli per poder acollir tot el conjunt a exposar. 
S'explica que s'ha sol·licitat un ajut istitucional per poder cobrir les despeses 
extraordinàries dels actes i, també que, en cas de necessitat, sol·licitar un esforç 
econòmic als socis, en forma de derrama, o quota adelantada.También s'estan 
buscant altres ajudes externes de tot tipus. Queden aprovades per unanimitat 
totes les iniciatives presentades per l'any en curs 2017. 

- En l'apartat de precs i preguntes, el soci i vocal, Sr. Giralt, sol·licita felicitar els 
nous socis que han tirat endavant les ultimes exposicions. S'acorda encarregar al 
President que efectuï un escrit per captar nous socis ja que volem que 
l'Associació no s'acabi amb els socis actuals i sigui un referent històric i social de 
l'automoció a Catalunya.  El soci Sr. García Codina manifesta que posseeix fotos 
antigues i que les aportarà. El soci d'honor Sr. Sorribas expressa el seu disgust en 
desconèixer l'aula on se celebrava l'assemblea, proposa per a següents s'indiqui al 
hall del Casal. El soci i vocal Sr. Baró sol·licita ajuda per inventariar l'arxiu de 
l'associació al que estan disposats diversos dels assistents. S'observa un alt grau 
de satisfacció dels assistents i "un bon rotllo" en general. 
 
Sense mes que tractar, es dóna per acabada l'assemblea sent les 19:20 hores del 
dia assenyalat a la capçalera. 
 
 
Secretari                                                                  Vº.Bº. President 
 
 
Signat, Antonio Romero                                        Signat, Joaquim Corral 


