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Senyor/a, 

 

Us comunico que han estat inscrits, d’acord amb l’art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre 

d’Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l’associació Esplais 

Catalans (núm. 5766) que es van aprovar en data 13/12/2020 i que ens heu comunicat 

mitjançant el vostre escrit presentat el 23/12/2020. 

 

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el 

Registre d’Associacions de la Generalitat és la següent: 

 

Presidenta 

Carmen Alonso-Villaverde Lacasa 

A renovar: 13/12/2022 

  

Vicepresident 1r 

Pau Campderrós Alonso 

A renovar: 13/12/2022 

  

Vicepresidenta 2a 

Alicia Antolín Muñoz 

A renovar: 13/12/2022 

  

Secretària 

Olga Castells de Paz 

A renovar: 13/12/2022 

  

Tresorera 

Mar Gordó i Vilaseca 

A renovar: 13/12/2022 

  

 

 

 

 

Esplais Catalans 

Carrer Avinyó, 44, 2n 

08002 Barcelona 

(Barcelonès) 

 



 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
 

 

 
Carrer del Foc, 57 
08038 Barcelona 
Tel. 012 
http://justicia.gencat.cat 
 
 

 
2 / 2 

Document: 41129L144671769 

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l’Agència Catalana 
de Certificació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels 
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya’.” 
Aquest document es pot consultar a la web http://justicia.gencat.cat/documentsentitats   

 

2 

Recordeu que, a l’efecte de comunicar en un futur la composició de noves Juntes 

Directives, podeu utilitzar els models normalitzats que figuren en la nostra pàgina web 

justicia.gencat.cat. 

 

Atentament, 

 

 

 

Responsable d'òrgans de govern 

 

  

 

Montserrat Mayenco Hueso   

 

Barcelona, 19 de gener de 2021 
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