ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL 27.03.09
A la ciutat de Barcelona, carrer del Rabí Rubén núm. 24, el dia 27 de març de dos mil nou,
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 20,30 h de la tarda, en segona convocatòria, amb una salutació
del President tot fent esment a la tasca d’en Jaume Canut (q.e.p.d.), amb aquestes
paraules: l’any passat, com ja sabeu, ens va deixar el nostre company Jaume Canut. Va
ser un home generós. D’una manera discreta feia molta feina i sempre estava disposat a
escoltar a tothom. I per tant li voldria donar les gràcies per tot . Gràcies Jaume.
Assisteixen a l’assemblea un total de 27 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 s’hi hi havia alguna cosa que no hagués quedat reflectida es digués per tal
d’afegir-ho. En l’apartat de Seguretat Ciutadana on es feia esment al carrer Sant Paulí de
Nola havia de dir carrer Indíbil – Gran via i en la vocalia de Grup de Dones faltava dir que
la vocal és Lourdes Sanchez. Fent aquests afegits la resta 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, va fer un petit repàs de les coses que s’han
aconseguit dins de les moltes que s’han intentat es fessin.
•
•
•
•
•
•

Els semàfors de la Gran Via, ja fa mesos que els temps per passar els vianants és
més llarg i es pot travessar més tranquil·lament.
Les trapes dels passos petits de Gran Via entre Sant Germà i Santa Dorotea, ja
han estat restituïdes.
Han arranjat, encara que de manera provisional, els forats en el paviment de la part
de dalt del carrer Indíbil.
Havíem demanat posar zona d’aparcament de motos a la cantonada Rabí Rubén –
Sant Fructuós i el passat dia 25 ja ho van fer, per tal que no aparquin a les voreres i
que els cotxes que creuen tinguin més visibilitat.
També han col·locat les tanques per aparcar bicicletes a l’altre costat de Sant
Fructuós – Sant Germà a fi que no hi passin els camions i cotxes ja que a vegades
no deixen entrar al garatge que hi ha en aquest costat.
Pel que respecte al Turó, ja fa molt temps que anem al darrere de quan es farà el
lliurament de les claus de les noves vivendes, fins hi tot ho varem dir per Barcelona
Televisió. Per fi ara sabem que el passat dia 2 de febrer es va fer el sorteig dels
pisos i que de moment els estan netejant, cosa que ens fa suposar que l’entrada
dels veïns no es farà esperar gaire més.

Va finalitzar donant les gràcies al company de Seguretat Ciutadana en Manuel Abraldes
pel seu ajut així com al president Lluís Maté i resta de companys i a totes les persones
presents a l’assemblea per la seva atenció.

SEGURETAT CIUTADANA: El Vocal, en Manuel Abraldes, va fer un resum, per mesos,
de les actuacions que ha vingut fent durant l’any per tal d’aconseguir millores i exposar
problemàtiques diverses observades al nostre barri:
•

•
•

•

•

•

•

Abril: Robatori al supermercat DIA de la Gran Via. Un grup de persones
acampades a la muntanya varen ser desallotjats per la Guàrdia Urbana. A la
discoteca del carrer de Mèxic, els cotxes aparcats damunt les aceres, impedeixen
el pas dels vianants. El centre de culte de la Gran Via 318, va ser denunciada pels
sorolls i no tenir permís d’activitats. L’edifici Sant Germà 13-15, té la façana tapada
amb una malla des de fa un any i la malla està despenjada per varis punts.
Robatori a l’estanc de Morabos, 3, tallant la persiana de la porta. A la discoteca del
carrer Mèxic, actuació dels Mossos en l’operació DINGO, amb la detenció de cinc
individus. Robatori en el restaurant Àlamo a Sant Fructuós amb Mandoni, tallant la
persiana de l’entrada trencant màquines i emportant-se els diners.
Maig: Registrar denúncia pel tema “okupes”. Trucada a la Guàrdia Urbana per a
comunicar que dos homes col·loquen sense permís una antena parabòlica en un
terrat, aixecant acta i s’obre expedient des del districte
Juny: Es reclama una inspecció de les obres que es realitzen al barri a nivell de
seguretat pels vianants, així com les llicències d’activitats i els problemes
d’”okupes”. Denúncia que un mur en el carrer Sant Fructuós 89 està a punt de
caure; abans de finals de l’any 2008 ja es va arranjar.
Juliol: Entrevista en el districte pel tema “okupes” amb el gestor de la finca,
comunicant que la denúncia està feta fa temps. Robatori al quiosc de diaris Paco al
carrer Sant Fructuós. Inspecció conjunta, Guàrdia Urbana, Bombers i Seguretat del
districte, per tal de determinar l’estat de l’edifici d’okupes: cal esperar l’informe.
Arquetes en mal estat a Gran Via – Santa Dorotea. L’edifici d’okupes és declarat
ruïnós, demà es procedirà a enderrocar-lo.
Agost: Reunió de l’àrea Verda en el districte en sol·licitud d’un semàfor al
creuament dels carrers Sant Fructuós amb Mandoni per tal d’evitar accidents. El
gual de l’accés a la Residència Font Florida provoca problemes als vehicles degut
a que és molt estret.
Setembre: Al parc de Font Florida, una trapa d’un transformador d’alta tensió
trencada que ofereix perill, s’avisa a Fecsa, a Guàrdia Urbana i al districte i es
tarden dies en reparar-la. Audiència Pública al Centre Pepita Casanelles a la Zona
Franca exposant a la Regidora el mal estat del Parc de Font Florida que no es
neteja, la vegetació i els arbres que estan secs, els gossos solts fan les seves
necessitats davant la Residència, els sorolls i l’activitat sense permís de la sala de
culte de la Gran Via. L’endemà de les denúncies el parc es va netejar i es va regar.
Es porten al districte les denúncies recollides sobre la discoteca del carrer Mèxic.
Es comprova que el soroll prové dels locals que es troben al costat de la discoteca i
es precinten. Cau una senyora en el carrer Rabí Rubén amb Valls, es dóna un cop i
perd la memòria, s’avisa al 061 i se l’emporten quan surten persones que la
coneixen així com la seva germana.
Octubre: Entren a la peixateria Amparo. En el diari Punt s’explica el problema del
centre de culte de la Gran Via que no té permisos per a exercir com a tal i tot i les
denúncies i l’expedient segueix obert. TVE fa un reportatge i el passen al dia
següent: a la tarda es va fer tancar el local (és el poder del mitjans de
comunicació). S’estan fent obres per tal d’insonoritzar el local i poder tenir permís
d’obertura. Incendi al carrer Mèxic 28, mor una persona i una altra ingressa a
l’hospital, uns bombers també es varen lesionar, La Guàrdia Urbana desnona al

•
•
•
•

carrer Amposta amb Montfar un grup de nois i noies que feien sorolls durant les nits
i consumien estupefaents. Robatori a la carnisseria de Sant Germà 13-15 amb un
ganivet.
Novembre: Robatori al Restaurant Morabos amb carrer Sant Fructuós tallant la
persiana i trencant les màquines escurabutxaques. Robatori a la bodega del carrer
Amposta. Robatori a la perruqueria del carrer Sant Germà.
Desembre: S’han construït les clavegueres del carrer de Mèxic per la qual cosa
s’espera que no hi hagin més inundacions. Construcció de les aceres de Sant
Germà, Sant Ferriol i Mèxic.
Febrer: Dues vegades, en pocs dies de diferència, roben a la panaderia del carrer
Chopin.
Març: Agressió de tres joves a un noi paquistaní de la botiga Naser Alimentació
situada al carrer de Sant Fructuós i li roben el seu mòbil.

GENT GRAN: Atès que la Neus Badia, Vocal de la gent gran, avui no és aquí entre
nosaltres ja que tenia una sortida programada amb la seva gent, ens ha deixat el resum
de les coses fetes perquè en fos informada l’Assemblea. Heus ací el text.
Ha passat un altre any molt de ràpid però la gent gran segueix endavant. Tenim un grup
molt maco, ja que participa molt bé en totes les activitats del Centre Cívic així com en les
excursions que s’organitzen. Heus ací un resum de les coses realitzades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A principi de maig, conferència a càrrec del Sr. Javier de la Rosa sobre el tema es
pot envellir satisfactòriament? Va ser molt interessant i divertida
Del 13 de maig al 3 de juny, jornades de la gent gran del districte amb bona
participació.
El dia 26 de maig, en companyia de la coordinadora del Centre Ma. Carme Planas,
vàrem assistir al Palau de Congressos al 25è aniversari de Fatec en un acte
constitucional.
El dia 8 de juliol, xocolatada per acomiadar el curs, varen assistir unes 50
persones.
El dia 2 de setembre, primera reunió del districte. Va presentar l’acte el Sr.
Bernardo Fernàndez, Comissionat per a la Gent Gran.
El dia 31 d’octubre, castanyada amb l’assistència de 62 persones.
El dia 22 de desembre, celebració del Nadal. La sala d’actes totalment plena.
El dia 31 de desembre, nit de Cap D’any amb 33 persones.
El dia 9 de febrer, la Truita amb unes 100 persones.

En quant a les sortides han estat les següents:
•
•
•
•
•
•
•

7 de maig a Balaguer
4 de juny a Reus
8 d’octubre al Montseny
5 de novembre a Camprodon
10 de desembre a Martorell (dinar de Nadal)
18 de febrer a Santa Coloma de Queralt
4 de març a Castell d’Aro

Va acabar dient que espera continuar treballant per la gent gran molt temps,

GRUP DE DONES: La Lourdes Sanchez, vocal de la Dona, no pot estar avui amb
nosaltres per malaltia sobtada de la seva mare i ens ha tramès, via mòbil, les següents
dades per a poder-les llegir a l’assemblea.
El Grup de Dones té en llista 83 inscrites. Com és costum, ens trobem cada quinze dies
en dimarts i gaudim de xerrades d’interès femení i sortides diverses, des de cinemes,
teatres i museus. Ens regim pel programa que confeccionem trimestralment amb totes les
activitats a realitzar. Aquest any hem arrodonit la quota a 10 euros l’any que es paga d’un
sol cop. Aquests diners els fem servir per a la compra de regals per a les conferenciants
que ens vénen gratuïtament i també per a finançar algunes festes com les d’inici de curs i
alguns detalls de la Diada de la Dona. Enguany la Diada la vàrem celebrar el 10 de març.
Vàrem ser 66 dones dinant i després vàrem gaudir d’una petita obra de teatre realitzada
també per dones. Els dies 16 i 17 d’octubre es celebrarà el II Congrés de Dones de
Barcelona, en el qual el nostre grup treballarà intensament junt amb el Consell de Dones
de Sants-Montjuïc. Ens reunirem en quatre sessions en diferents llocs del districte. Dijous
14 de maig ens correspon rebre, al nostre local, els grups del districte per a treballar el
tema “les dones transformem des de l’espai públic”.

VOCALIA DE CULTURA: La vocal, Mª Carme Planas, va iniciar la seva intervenció dient,
com en altres ocasions, que aquesta vocalia comporta vetllar i tenir-hi molta dedicació, pel
bon funcionament del Centre.
Durant el primer trimestre, d’octubre a desembre, varen funcionar 24 tallers, traduït en
grups representen 33, ja que ioga, dansa del ventre, pintura, anglès, aeròbic i dansa
clàssica, estan doblats. El segon trimestre, de gener a març, han estat 24 tallers, traduït
en grups 39; els 5 grups d’informàtica i un de bollywood han fet pujar el número d’usuaris
fins a 462 persones. Aquest percentatge s’ha mantingut al llarg del curs. En quant als
ensenyants que han impartit les activitats han estat 28.
Actes culturals, concerts i celebració de festes tradicionals:
• 21 d’abril – Recital poètic musical recordant Mercè Rodoreda amb motiu del seu
centenari, llegint petits fragments de les seves obres. També es va fer la
presentació del llibre de poemes de Mª Rosa Sirvent, “Enramada”.
• 17 de maig – Matinal al parc de Montjuïc amb demostració de Tai-Txí, Chi-Qung i
gimnàstica gent gran. A la tarda, a la sala d’actes del Centre, demostració de dansa
clàssica i aeròbic infants i joves. Al capvespre, actuació de tres grups de dansa del
ventre i flamenc.
• 7 de juny – Inici de la festa major del barri amb visita del grup de Dones i afins a la
residència Font Florida, acompanyats de la Banda Verge dels Prats i animació; al
vespre cinema a la fresca.
• 13 de juny – Tabalada amb els diables de l’Escola Magòria, concert de Gospel i
grup musical “los del porxe”.
• 14 de juny – Matinal esportiva. Tarda infantil amb animació, jocs per a infants a
càrrec dels Mossos d’Esquadra, xocolatada, sopar de germanor i ball amb
l’orquestra Juniors.
• 15 de juny – Torneig de dominó, butifarrada i havaneres amb el grup Mar Endins.
• 23 de juny – Revetlla de Sant Joan i recollida de la Flama del Canigó. Cal fer
constar que per a de la festa major i revetlla de Sant Joan hi ha una Comissió
especial que s’encarrega de tota l’organització.

•
•
•
•
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•
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2 de juliol – Acte social, lúdic i cultural “Argentina a Catalunya, tan lluny tan a prop”,
amb música, poemes i exposició d’obres de l’artista argentina Lucrecia Literas. No
hi va faltar el tast del “mate”.
19 d’octubre – 1r concert d’inici del curs 2008-09 amb Nacho López (guitarra) i
José Vilches (violí) i també, mostra de Bollywood amb el grup de dansa “Olga i les
Miravets”.
30 de novembre – 14è aniversari del Centre amb concert a càrrec del grup Adufera
i el seu programa: entre marges, viatge a través de la Mediterrània
10 de desembre – Un mural, amb tot e nostre abecedari i que tot començant amb
cadascuna de les lletres, els col·laboradors del grup “Doll de Poesia” el varen
il·lustrar amb bonics poemes,
22 de desembre – Càntics nadalencs a càrrec de la coral “Rosa d’Abril” i fi de festa
amb el nostre benvolgut “caga tió”.
25 de gener – Concert de primer d’any amb el quartet de clarinets “Bobiyel”
12 de febrer – Vàrem parlar, amb la Núria Mardaras, d’història de la bellesa,
maquillatge i cosmètica, des de la prehistòria fins a l’edat mitjana.
15 de març – Inauguració d’una exposició de 22 quadres pintats pels alumnes de
dibuix i pintura del Centre i seguidament concert de guitarra a càrrec d’Albert
Noriega i actuació del Cor de Noies de la Coral Sant Medir.

La possibilitat de poder llogar les sales del Centre per a festes i reunions, té molt bona
acollida. 47 vegades s’han llogat diferents espais.
Punt de trobada: cada dia, de dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda, són moltes les
persones que hi venen assíduament i 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.
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, sis han estat enguany, el dia 23 de
maig es va fer una exposició de bodegons al Centre i l’11 de novembre una altra sobre el
tema Barcelona.
MESAYA: El suport a les famílies de Mesaya (Nicaragua) perquè els seus fills puguin anar
a l’escola assíduament segueix essent positiva. Ja són 6 els alumnes que són a la
universitat i 3 en estudis professionals, 18 estudien a secundària i 4 a primària. Tot això és
possible gràcies a les aportacions i bona disposició de les famílies de la Guatlla que hi
col·laboren.
No podia acabar aquesta Memòria sense destacar la bona disposició i gratuïtat de les
voluntàries i voluntaris, ja que amb la seva col·laboració ajuden a millorar tot el que fem.
Gràcies a tothom.
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

32.713,65 €

Despeses
Resum de l’exercici
Existència exercici anterior
Saldo a 31.12.08

29.788,42 €
2.925,23 €
34.599,34 €
37.524,57 €

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 2009, amb
un total 32.000,00 € 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 2008 és de 562.

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 (Vicepresident/a, Secretari/a, i Vocals
senars: Urbanisme, Gent Gran i Cultura.
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.
Abans de passar a precs i preguntes el Secretari va explicar en què consistirà la revisió
dels estatuts adaptats a la nova llei. Quan tot estigui a punt ja es convocarà l’assemblea si
fos preceptiu i en tornaríem a parlar.
Punt núm. 6 – Precs, preguntes i propostes.
L’Assumpta va demanar que perquè si hi ha carril d’anada i tornada per una acera
circulen per l’altra indiscriminadament. Pren la paraula l’Hubert tot responent a l’anterior
dient que segons la Guàrdia Urbana es pot anar per tot arreu. També fa saber que hi ha
un cable que penja a Gran Via - Mèxic i que no queda clar on comença i acaba el carrer
Montfar i Chopin. En Marc demana per l’asfalt del carrer Indíbil, també per la 2a. Fase de
Sant Fructuós i pel pla d’usos de la muntanya de Montjuïc. En Javier sol·licita sigui retirat
el pal que hi ha a Valls - Rabí Rubén (cantonada), també retirar uns cubs de PVC del
carrer de Valls i la possibilitat d’aparcament a zona verda. En Miquel Guardiola, demana si
hi pot haver més presència dels Mossos d’Esquadra al districte, també la instal·lació de

WiFi a centres cívics i de barri. El Sr. Duch diu que valora molt la feina que fa la tresorera
Carme Balona, en quant al carrer Dàlia cantonada Gessamí hi ha una caixa de telèfon
penjada i aclariment a la tanca col·locada al carrer Guatlla. En Yagüe fa saber que davant
el Poble Espanyol hi ha una caseta amb una escala sense cap barana.
Cadascun dels vocals responsables responen als temes plantejats dient: les bicicletes
poden anar per on vulguin. El cablejat del carrer Mèxic és provisional. Sobre la numeració
del Centre Cívic ja es comentarà amb el districte. El que hi ha al carrer Indíbil és
provisional i falta acabar. La zona verda també va ser inclosa en la zona del Turó, caldria
que el seu veïnat ho tornés a demanar i a veure si els donen el distintiu d’aparcament. En
Manuel Abraldes, aclareix que en quant al tema vigilància passen tant els Mossos com la
Guàrdia Urbana. Es pren nota de la caixa de telèfon que penja i s’aclareix que el Centre ja
té WiFi però que falta donar d’alta.
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 22,10 h del dia assenyalat a l’inici de l’acta.
V. i P.
President
Jaume Teixidor Badia
Secretari

