ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL 30.03.08
A la ciutat de Barcelona, carrer del Rabí Rubén núm. 24, el dia 30 de març de dos mil vuit,
es reuneix, prèvia convocatòria, l’Assemblea General Ordinària de socis i sòcies per a
tractar de la corresponent Ordre del Dia.
S’inicia l’Assemblea a les 11 del matí, en segona convocatòria, amb una salutació del
President. Assisteixen a l’assemblea un total de 36 socis i sòcies de l’entitat.
Punt núm. 1 – Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior. Atès que amb la
convocatòria tothom havia rebut el text íntegra de l’Acta de l’assemblea anterior i per tant
era coneixedora el seu contingut, es va passar a la corresponent votació, després de
demanar que s’hi hi havia alguna cosa que no hagués quedat reflectida es digués per tal
d’afegir-ho. Es va trobar correcta i per tant va ser aprovada per unanimitat.
Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del darrer exercici.
URBANISME: La Vocal, Nela Guillén en la seva intervenció, exposa les coses més
importants que s’han pogut aconseguir:
•
•
•
•
•
•

Que tanquessin correctament dos portes petites de comptadors que hi havia al
costat dret de les escales de Pau Vila – carrer Fontflorida pel perill que comportava
el seu lliure accés.
Col·locació d’una trapa del carrer Rabí Rubén, núm. 22 i altres que també faltaven.
S’estan col·locant les plaques dels noms dels carrers als quals mancava retolació.
S’està procedint a la neteja de sota dels contenidors que s’hi abocava oli, encara
que la manca de civisme fa que encara se ni segueixi tirant a dins.
Accedint als permisos d’obres, hem aconseguit que hagin fet treure les tanques
que hi havia col·locades davant l’obra del carrer Rabí Rubén, 11 i que impedia el
pas de vianants.
Després de molt insistir s’han retirat els dos para-sols de Gran Via – Sant Germà.

S’està fent un constant seguiment de totes les actuacions contingudes en el PMD, així
com moltes petites coses més però que ens afecten molt directament.
Exposa també la gran queixa per la neteja en general i expressa la voluntat de no deixar
de reclamar una actuació a fons per a que es millori la Gran Via. Va acabar reclamat
neteja, neteja i neteja.
SEGURETAT CIUTADANA: El Vocal, Manuel Abraldes, va fer un breu resum de les
actuacions que ha vingut fent durant l’any per tal d’aconseguir millores i exposar
problemàtiques diverses observades al nostre barri:
•
•
•
•

Va exposar la problemàtica d’uns joves (entre 15 i 17 anys), que s’ha vist obligat a
denunciar pel seu comportament incívic.
Les constants denúncies per les inundacions a c/ Mèxic – Gran Via. Es construirà,
per tal de solucionar-ho, un col·lector al carrer Mèxic a fi d’evitar que l’aigua arribi a
la Gran Via amb la força i intensitats actuals. El pressupost està aprovat.
Problemes en la circulació, per manca de visibilitat, a Sant Fructuós - Sta. Dorotea i
Sant Fructuós – Mandoni on ja s’han produït accidents.
Estat lamentable i ruïnós de l’edifici d’ OKUPES a Rabí Rubén. És imprescindible
enderrocar-lo.

•

Hi ha un quadre elèctric que no està subjectat a Gran Via 228. S’ha demanat es
subjecti.

Robatoris en començos del barri:
•
•
•
•
•
•

Tenda de dietètica de Gran Via – Indíbil
Perruqueria del carrer Sant Germà
Local carrer Valls amb Rabí Rubén.
Farmàcia Sant Fructuós
Farmàcia carrer Trajà (els autors varen ser detinguts a la Zona Franca)
Schlecker, Condis, Dia i altres que no presenten denúncia

Actuacions dels Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana
Durant els mesos juliol a setembre:
• 27 denúncies per consum d’alcohol a la via pública
• 5 detencions per consum i venda d’estupefaents
Des d’octubre a desembre:
• 57 denúncies per consum d’alcohol a la via pública
• 10 detencions per drogues
• Punts conflictius a carrer Fontflorida i Sant Fructuós amb carrer Mèxic
També es varen denunciar i fer un seguiment de les qüestions següents:
• Música molesta a Torres d’Àvila
• Música i sorolls a la discoteca del carrer Mèxic i problemes al carrer
• Música massa forta en les fonts de Montjuïc
• Perill de despreniment de la paret del carrer Sant Fructuós, 89
• Carreres de motos de matinada a Fontflorida – Sant Fructuós
• Aparcaments indeguts tapant passos de vianants i accés a les aceres
• No respectar les zones de càrrega i descàrrega
• Obres que no respecten les normes de seguretat ni els passos per a vianants
• Neteja de matolls i porqueria de la part de muntanya al carrer Fontflorida
• Retirar cotxes abandonats o en mal estat que hi ha en diferents indrets
• Tancament de locals del carrer Mèxic per incompliment de les normes de
seguretat, els propietaris ja han estat apercebuts
• Col·locació de senyals de trànsit i retolació identificativa de carrers, encara en
falten alguns, per exemple Sant Paulí de Nola
• Col·locació de tanca protectora al carrer Guatlla cobrint tota la muntanya en
substitució de l’anterior que està feta de tubs
• Recorregut pel barri amb la superintendent Sra. Cristina Manresa, visitant els
comerços junt amb els Mossos d’Esquadra; a més de visitar el barri amb inspectors
de Trànsit i Seguretat així com assistència a moltes reunions programades i on
hem estat invitats
GENT GRAN: Atès que la Neus Badia, Vocal de la gent gran, avui no és aquí entre
nosaltres ja que tenia una sortida programada feia temps, ens ha deixat el resum de les
coses fetes perquè en fos informada l’Assemblea. Heus ací el text.

Em vaig fer càrrec de la Vocalia de la Gent Gran a partir del passat mes d’octubre i al
mateix temps em vaig fer càrrec de responsabilitzar-me de les excursions, ja que com
molt be sabeu, l’Angelina Jordan que en va ser la responsable durant molts anys, ens va
deixar definitivament.
El dia 27 de novembre, vàrem tenir ocasió d’escoltar una conferència a càrrec de la
psicoterapeuta, Fàtima Laiger, que ens va parlar sobre el tema “com ens hem d’adaptar
als canvis”. El dia 31 de desembre, vàrem celebrar el fi d’any, amb l’assistència d’un grup
de persones, que va fer que tots plegats passéssim una agradable vetllada. El dia 31 de
gener, vàrem celebrar la festa del “Dijous Gras”, amb assistència de 60 persones.
Les sortides, com sempre molt concorregudes, han estat les següents:
• el dia 31 d’octubre vàrem anar a Besalú
• el 7 de novembre, a Calaf
• el 12 de desembre, a Amer, tot celebrant el Nadal
• el 6 de febrer, a Alcover, amb calçotada
• i el dia 5 de març, a Sant Llorenç de Morunys
Per últim, dir-vos que espero poder seguir endavant al front d’aquesta vocalia i poder-la
anar millorant.
GRUP DE DONES: La Vocal, Lourdes Sanchez exposa: En la meva intervenció durant la
passada assemblea, i quan feia un any que m’encarregava de la vocalia de Dones, vaig
finalitzar la meva exposició dient que estava molt contenta de com havien anat les coses
durant aquell any, i vaig acabar dient que el proper podés dir el mateix. Doncs be, puc dir
que enguany estic més contenta de l’evolució de la vocalia ja que hem passat de les 50
dones de l’any passat a les 72 actuals; això és un veritable estímul que et fa treballar amb
molta empenta i il·lusió.
Va continuar fent una exposició detallada de tots els actes que es varen anar celebrant
durant el curs, actes que queden recollits en els programes trimestrals i que per la seva
extensió no els transcrivim ja que formen part de l’arxiu de l’entitat i resten a disposició de
qui els vulgui consultar. Es va deixar constància, això sí, que s’ha pogut complir fil per
randa tot allò que teníem programat: conferències, sortides, cinema, teatre, fòrums... A
part d’això, cal també fer esment de la visita al Museu Marítim a veure l’exposició
“atrapats al gel” patrocinada per Caixa de Catalunya, i també l’anada al cinema IMAX, així
com l’assistència a la representació d’una sarsuela a Terrassa patrocinada per Caixa
Terrassa; la darrera sortida es va fer durant el programa nadalenc orientada al tema
Gaudí. Cada trimestre reunim dos testimonis de Dones del nostre barri, per anar enriquint
i fent més gran el llibre que l’any passat es va explicar que estava fent: fins aquell moment
hi havia recopilades onze vides i actualment n’hi ha quinze.
Va finalitzar la seva intervenció tot dient que tan debò que l’any vinent pugui dir el mateix.
VOCALIA DE CULTURA: La vocal, Ma. Carme Planas, va iniciar la seva intervenció dient
que aquesta vocalia comporta molta dedicació, ja que el compromís que vàrem adquirir en
acceptar la gestió del Centre, fa que la seva feina, en aquest cas portar la coordinació,
sigui diferent al funcionament d’altres associacions que no tenen altres responsabilitats
més que les inherents al funcionament d’una associació de veïns i veïnes.
Actualment són 27 el número de tallers i activitats que des del curs passat fins ara s’hi han
anat desenvolupant. El referent de monitors i professors que imparteixen les classes, està
entre els 23 i 27. Durant aquest últim trimestre serà de 22 el número de tallers i activitats
que s’impartiran, la qual cosa comporta un treball setmanal de dilluns a divendres de 58

hores actives. Va remarcar la bona disposició i entesa que hi ha amb els qui donen les
classes, tant per part de l’alumnat com per part de la direcció del Centre.
Des de la Universitat de Barcelona ens van proposar realitzar un taller de teràpia a través
del moviment i la dansa; es va acceptar fer-ho i va resultar tot un èxit, ja que hi varen
participar 15 persones; la monitora encarregada es va integrar molt amb el Centre i amb la
seva gent.
Punt de trobada: cada dia, de dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda, entre 20 i 30
persones, formen aquest grup d’esplai on s’hi fan activitats no dirigides però profitoses per
a tothom, amb jocs de taula, tertúlies improvisades i moltes coses més.
Lloguer de sales: des del mes de gener a desembre de 2007 es varen llogar espais del
Centre, per a festes i reunions, 37 vegades. És un servei que proporcionem i que té molt
bona acollida.
Actes culturals, festes i altres: es va celebrar, del 5 al 13 de maig, la Setmana Cultural
amb el Festival de Primavera al Poble Espanyol de Montjuïc amb un gran èxit de
participació i col·laboració. Un festival poètic musical amb components del Doll de Poesia i
un cantautor amb guitarra i veu, també, i en el darrer dia, un concert amb piano amb una
cantant japonesa. El mes de juny, la tradicional Festa Major del barri i la Revetlla de Sant
Joan. El mes de juliol i durant tres setmanes vàrem cedir el pati del Centre a l’escola de
música “Jean Sesion”, per a celebrar-hi concerts els seus alumnes i professors. Els mesos
d’octubre i novembre, concerts i celebració de l’aniversari de la inauguració del Centre.
Desembre, a més de la celebració del Nadal a la Guatlla, també es va fer, per primera
vegada, una important donació de sang. El mes de gener i com també va sent costum, es
va celebrar el tradicional concert de primer d’any. Febrer, a més d’una matinal amb taller
intensiu de dansa oriental, un concert de cant coral. Maig, un recital poètic musical amb el
grup Doll de Poesia i un recital a càrrec de la poetessa Antònia Vilàs.
Arxiu Històric: cada 15 dies es troben, amb el suport d’una persona del districte, les
persones encarregades d’ordenar, arxivar i reciclar, tot tipus de documents, cartells, fotos
referents al barri i moltes coses més.
Col·lectiu d’Artistes: A més de les habituals trobades, varen exposar quadres al restaurant
Modernista “Els 4 Gats”, i al Centre, varen realitzar una exposició de pintura Naif. Durant
aquest curs, El Fons d’Art de l’Entitat ha tingut una nova donació: l’anagrama de l’entitat
“La Guatlla”, realitzada a boixets per la Nati Noguera, professora del Centre.
AMM (Associació de malalts mentals): es reuneixen cada dos mesos i així, parlant dels
seus problemes, es donen una mica més de suport, uns amb els altres, tot fent xerrades
disteses, amb comentaris, canvis d’impressions, berenars,... etc.
MESAYA: El suport a les famílies de Mesaya (Nicaragua) perquè els seus fills puguin anar
a l’escola assíduament ha estat molt positiva, ja que són considerables els qui al llarg
d’aquests anys han acabat la secundària. Aquest curs hem tingut 9 beques de primària,
18 de secundària i 3 d’universitat, aquests darrers amb ajuda econòmica d’allà mateix.
Voluntaris/es: Com sempre cal destacar la importància de l’equip de voluntariat, que amb
la seva col·laboració, fa que aquesta feina pugui arribar a bon port.
La voluntat, disponibilitat, gratuïtat, actitud positiva i convicció del que estem fent, és
essencial per continuar amb la nostra feina. Gràcies a totes i a tots. “Recordem, la
il·lusió desperta interès”. Abans de finalitzar la seva intervenció va dir el següent:
“A vegades la vida dóna diguem-ne...ensurts inesperats; d’aquí ve que el curs passat va
ser difícil i trist. Aquí, al Centre,la feina ja sabeu que es fa en equip, però dins dels equips
hi ha puntals i en Jaume Canut, era i és puntal al sí de la Guatlla.
El temps, però, ha fet que tornéssim a reconduir les tasques i els compromisos que cal fer
cada dia.

Potser que la medicina adequada pel Jaume encara no l’han trobat, però sempre podrà
comptar amb l’amistat i l’afecte de totes i tots”.
Abans de finalitzar la Memòria d’activitats, el vicepresident, en David Monclús, informà a
l’Assemblea que la nostra imatge corporativa, el nostre nom i distintiu (la Guatlla), han
quedat registrats en l’organisme de Patents i Marques perquè no ens el puguin copiar.
Abans de passar al tercer punt de l’Ordre del Dia, el president va cedir la paraula al
secretari el qual va llegir el que es transcriu a continuació:
“En primer lloc i com tothom o quasi be tothom sap, dels aquí presents, hi ha una persona
que d’ençà que es va inaugurar aquest Centre Cívic ens ha estat acompanyant en la
immensa majoria dels actes que s’han celebrat, a més de tenir una presència diària al
Centre durant totes les tardes. Ja sabeu que m’estic referint a en Jaume Canut.
Actualment, però, la seva malaltia li impedeix fer-ho i per tant aquest és el motiu pel qual
haureu vist que, darrerament, i per poder continuar realitzant les feines de gestió del
Centre Cívic que ens vàrem comprometre assumir, hi ha una persona nova realitzant les
tasques que ell venia fent. Concretament aquesta persona es diu Cèlia i la podeu trobar
totes les tardes durant la jornada laboral. Podem dir que talment com la persona que fa un
any col·labora en les tasques de secretaria, l’Adela, també la Cèlia que hi és des de l’inici
d’aquest nou curs, podem dir que s’ha adaptat perfectament en la seva feina i fins ara
estem molt satisfets”.
Segon i crec que molt important:
“En nom de tota la Junta Directiva de l’Associació, vull agrair, des d’aquí i en
aquesta Assemblea General de socis i sòcies, el magnífic treball desenvolupat
durant tots aquests anys per en Jaume Canut, i sol·licitar a l’Assemblea que aquest
agraïment, juntament amb el de totes les persones aquí presents, es faci constar en
l’acta d’avui. Com assentiment a aquesta proposta demano un fort aplaudiment”.
L’Assemblea va respondre amb un clamorós aplaudiment.

Punt núm. 3 – Lectura de l’esta de comptes i del pressupost per a la seva aprovació.
La tresorera M. Carme Balona, informa de l’estat de comptes detallant els ingressos i
despeses de cadascuna de les partides que s’han produït durant l’any 2007. El resultat
global és el següent:
Ingressos totals de l’exercici
Despeses
Resum de l’exercici
Existència exercici anterior
Saldo a 31.12.07

31.948,12 €
29.436,02 €
2.512,10 €
32.087,24 €
34.599,34 €

Sotmès a votació l’estat de comptes és aprovat per unanimitat.
A continuació es va posar a votació de l’Assemblea el pressupost per a l’any 2008, amb
un total 33.000,00 € d’ingressos i la mateixa quantitat de despeses. Va ser també aprovat
per unanimitat.

Es va posar en coneixement de l’Assemblea que el número de socis i sòcies a 31 de
desembre de 2007 és de 560.

Punt núm. 4 – Mocions a la Junta Directiva.
En no presentar-se cap moció es va passar al següent punt de l’Ordre del Dia.

Punt núm. 5 – Renovació de càrrecs de Junta (President/a, Tresorer/a, i Vocals parells:
Seguretat Ciutadana i Grup Dones de la Guatlla).
En no haver cap proposta presentada, ni abans ni durant l’assemblea, la mesa va
proposar la candidatura següent:
President
Vicepresident
Secretari
Tresorera
Vocal 1 – Urbanisme
Vocal 2 – Seguretat
Ciutadana
Vocal 3 – Gent Gran
Vocal 4 – Grup Dones
Vocal 5 – Cultura

Lluís Maté Solé
David Monclús Valls
Jaume Teixidor Badia
Ma. Carme Balona Mentuy
Nela Guillén Puig
Manuel Abraldes Gómez
Neus Badia González
Ma. Lourdes Sanchez Estorach
Ma. Carme Planas Ruiz

La proposta va ser aprovada per tota l’Assemblea assistent.

Punt núm. 6 – Precs, preguntes i propostes.
En primer lloc i a proposta del Sr. Duc cal fer esment que, erròniament, es va fer constar
en l’acta de l’assemblea anterior, que la seva casa del Turó no estava afectada pel Pla
Urbanístic del Turó, quan en realitat sí que també està afectada a l’igual que la resta de
construccions que s’esmentaven en l’acta anterior. També ens va fer saber que segueixen
tenint problemes amb les Torres d’Àvila del Poble Espanyol.
Ma. Teresa Torrent, va preguntar perquè el carrer Sant Germà està tan malament. També
perquè al carrer Sant Ferriol que s’hi podia aparcar, què passarà quan s’acabin les obres.
En Marc Giné va agrair haver rebut per escrit l’acta abans de l’Assemblea, va exposar
també l’abandonament actual del carrer Indíbil. Hubert Weber, va dir que al c/ Sant Germà
hi ha temes urbanístics que s’haurien de resoldre: vorera més alta que el paviment, i
regular distàncies; també va exposar que encara hi ha els cables penjant dels semàfors
de Gran Via – Mèxic; no queda prou clar el nom del Carrer Montfar, on comença i on
acaba. En Raül Yagüe va demanar més bancs a la via pública, davant el parc de
Fontflorida i carrer Trajà; també va proposar s’acceptés fer un anell de record pels
components dels escacs. Jesús Garcia del carrer Amposta, va parlar de la casa okupada i
que s’hauria de fer pressió per treure la gent. Hi ha molta brutícia. Fecsa no re tira uns
cables que hi ha penjats perquè no estan connectats. Ma. Carme Planas va fer una crida
perquè s’apropin i s’ofereixin les persones que estiguin disposades a col·laborar amb
l’entitat. No esperar que les anem a buscar; que vinguin i que s’ofereixin voluntàriament.
Els Vocals corresponents varen respondre a les preguntes. Els carrers Sant Germà i Sant
Ferriol, s’arranjaran quan s’acabin les obres. El carrer no té col·lector i cal construir-lo. Les

aceres s’hauran d’unificar perquè no hi hagi ni les distàncies ni els desnivells actuals. Es
continuaran reclamant els bans que falten; en quant a la retirada del cable, sembla és més
qüestió d’un arranjament general. Sobre el tema desnivells d’aceres es fa saber que el
nostre territori acaba al carrer Dàlia i per tant, davant el Poble Espanyol i Rius i Taulet
pertany als responsables de Muntanya de Montjuïc. El Vocal de Seguretat Ciutadana,
responent a diverses preguntes, va exposar que ell va molt pel barri i no tot es veu, per
tant demana no esperar l’Assemblea per reclamar coses, és millor passar per l’Associació
les tardes de qualsevol dia i exposar l’anomalia observada o si es creu millor deixar-ho per
escrit; totes les coses que s’han exposat estan reclamades però ens diuen que estan a
l’espera d’una reforma general.
Va cloure l’acte el President, en Lluís Maté, tot dient que es farà un bon ús de tota la
informació rebuda i si queden coses per dir sempre ho poden venir a exposar aquí a la
nostra Associació.
I no havent més temes a tractar, es va donar per acabada l’Assemblea General Ordinària
de socis i sòcies a les 12,45 h del dia assenyalat a l’inici de l’acta.
V. i P.
President
Jaume Teixidor Badia
Secretari

