COLÒNIA FORCALLANO-CATALANA

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS
Celebrada al Forcall de dia 31 d’octubre de 2021 al Pavelló vell.
La Vocal Mónica Bordás repassa les activitats efectuades el 2020:
 Publicació dels 3 números del Bisgargis
 Ressenya de les festes de S. Antoni, la nevada posterior i la suspensió d’activitats per
motiu del covid-19
 Digitalització i arxiu dels Bisgargis
 Filmació del espectacle Varietes Emmascarades del 17 d’agost.
 Actualització de la Pagina web
 Exposició de panells sobre indumentària una de les activitats fetes per la Colònia
dintre de la celebració del nostre 60 aniversari (2016)
 Modificació del valor de venda de les participacions de loteria de 3 a 5 €.
 No va haver precs i preguntes, tancant-se l’acte amb un aperitiu respectant les normes
sanitàries en vers al covid-19.
 El Centre d’Estudis dels Ports va presentar el numero 4 de la revista Els Papers dels
Ports que conté un article de Josep Lluis Carbó sobre Sant Antoni, el llibre coordinat
per Ricart Martí “Bombardejos silenciats de 1938” i el de Manuel Beser sobre l’església
de Sorita,
Jordi Fornell, tresorer, presenta l’estat de comptes i el balanç de 2020 que es aprovat per
unanimitat.
Sergi Bordás, vicepresident i director del butlletí Bisgargis va presentar la proposta d’activitats
pel 2021:
 Publicació del tres Bisgargis
 Celebracions del aniversaris dels 65 anys de la Colònia i dels 775 de la Carta Pobla al
mes d’Agost al Forcall
 Col·laboracions amb l’Aplec, que enguany es farà al Forcall, i amb la comissió de
festes,
 Participació amb Centre d’Estudis dels Ports a l’Estiu Cultural i convidar-los a
presentar les seves edicions en la propera Assemblea de Socis
 Incorporació d’un llibre d’escalada i el diccionari “Amanoset” al nostre arxiu.
 Pagament del premi de la loteria amb el que va sortir afavorit el nostre número al
sorteig de Nadal passat.
 Actualització de dades bancàries dels socis i remesa de quotes corresponents als anys
2019 i 2020. S’han produït 30 devolucions el que suposa un cost addicional per
l’associació per les despeses bancàries que això suposa.
 Continuació de les col·laboracions amb les altres entitats del Forcall, comarca i Casa
de València.
El tresorer Jordi Fornell presenta el pressupost per al 2021 que queda aprovat per unanimitat.
Comunica que enguany no ha estat possible presentar la sol·licitud de subvencions per
activitats i equipaments a la Generalitat Valenciana, per dificultats telemàtiques que es van
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poder resoldre quan els terminis de presentació de la documentació estaven exhaurits. Això
tindrà un important impacte en la compte de resultats de l’any en curs.

Seguidament el president Ismael Carbó dona la benvinguda als socis, al senyor Alcalde del
Forcall i als membres de l’Ajuntament i del Centre d’Estudis dels Ports presents i presenta el
seu informe de presidència:
Les limitacions del covid-19 han condicionat la nostra celebració d’aniversaris encara que les
conferencies i col·loquis programats en l’Aplec i en l’estiu cultural d’enguany van tenir molta
acceptació, sobre tot el que tractava sobre els canvis Mediambientals i climàtics presentat per
Josep Peñuellas i els dedicats als forcallans de fora i als 65 anys de la Colònia.
Seguidament va recordar el paper de la Colònia de testimoni i incentivador d’activitats, paper
que ara es comparteix amb altres entitats encara que el Bisgargis continua sent un element
bàsic per la cohesió dels forcallans.
Recordar el paper de la Colònia de comunicació i manteniment dels vincles entre forcallans i
promoció de la cultura tasques que reben el suport de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament
del Forcall.
Recorda als socis la necessitat del cobrament de quotes per garantir la igualtat de drets de tots
els socis i el manteniment i continuïtat de l’associació.
El any vinent tenim eleccions per renovar la Junta que s’aprovarà Assemblea i es el millor
moment per plantejat canvis i nous reptes. Anima als socis a presentar-se a la convocatòria
d’eleccions.
Renova el compromís de col·laborar amb les altres entitat i agraeix a l’Aplec la cessió de gots
reutilitzables i millorar la petjada ecològica
Jaume Carceller llegeix l’acta de concessió de la Insígnia d’Argent al president emèrit Ferran
Sales, que li entrega el president Ismael Carbó que li agraeix la feina feta i que pot continuar
realitzant. Ferran Sales recorda la importància de la Colònia i presenta un projecte per una
exposició dedicada a Jose Peñarroya i una exposició dedicada als 100 anys de Pulgarcito on el
ninotaire forcallà va treballar. Antoni Eixarch va recordar un altre ninotaitre, Eugenio Giner
nascut a Ortells, que també va treballar al Pulgarcito.
En l’apartat de Precs i preguntes:
La Junta presenta una proposta per la concessió de la Insígnia d’Argent a Miguel Rodés i Laia
Ferrer pels seus 25 anys dedicats al temps i la seva publicació al Bisgargis, aquesta entrega es
faria efectiva a la propera Assemblea. Queda aprovada.
Com a detall es lliura un regal i un llibre a Miguel Rodes en agraïment a la seva tasca diària de
recollir dades.
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Alguns socis tornen a demanar que el Bisgargis s’imprimeixi amb una lletra mes gran que
permeti una lectura més còmoda.
Ernest Querol del Centre d’Estudis dels Ports presenta el numero 6 de la revista Els papers
dels Ports, conversant amb Antoni Eixarch i Carmen Ferrer coautors de l’article “Colònia
Forcallano-catalana, 65 anys de camí”.
Com a cloenda i respectant la normativa en vers al covid-19 s’ofereix un aperitiu i la degustació
d’un pernil tallat amb mestria pel nostre vocal Vicente Pascual.
Signat:

Jaume Carceller
Secretari

Ismael Carbó
President.
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