ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
FONT DE LA GUATLLA-MAGÒRIA DEL 26.03.10
________________________________________________________________________
A la ciutat de Barcelona, carrer del Rabí Rubén núm. 24, el dia 26 de març de dos mil deu,
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. Assisteixen a l’assemblea un total de 44 socis i sòcies de l’entitat
ASSEMBLEA ORDINÀRIA
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 del seu contingut, es va passar a la corresponent votació després de
demanar s’hi hi havia alguna cosa que no hagués quedat reflectida. Sotmesa a votació
va ser aprovada per unanimitat.
Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del darrer exercici.
URBANISME: La Vocal, Nela Guillén, inicia la seva intervenció exposant que, degut a un
temps que ha estat de baixa, no ha pogut arribar a tot el que hauria volgut fer. tot el que
va fer un petit repàs de les coses que s’han aconseguit dins de les moltes que s’han
intentat es fessin.
•
•
•
•
•

Estem sempre reclamant una millora en la neteja i una millor distribució dels
contenidors
Es varen reclamar es tornessin a plantar els tres arbres que s’havien suprimit al
carrer Mandoni
Es demanen més bancs al barri, sobretot, a Gran Via – Sant Fructuós i altres
indrets
Vull fer constar que per fi s’ha fet la neteja de la Muntanya a Font Florida encara
que no tan a fons com ens hauria agradat que s’hagués fet
Tot i la neteja feta, com es diu en l’apartat anterior, seguim sempre estant vigilants

SEGURETAT CIUTADANA: El Vocal, en Manuel Abraldes, va començar dient a totes les
persones assistents a l’assemblea que no tenia res d’especial per exposar relatiu al
desenvolupament de l’associació. Fa un any, va dir, he tingut una complicada operació i,
entre hospital i recuperació, he estat 8 mesos quasi sense sortir de casa. Sembla que a
poc a poc vaig sortint del túnel i estic animat per a continuar i desenvolupar les activitats
que com a vocal de seguretat ciutadana m’he compromès a fer. Amb tot, també vull deixar
constància, que els meus companys han seguit la feina i aquesta vocalia no ha quedat
desatesa en cap moment, la qual cosa aprofito aquest moment per agrair-los de veritat tot
el que han fet i també a vosaltres, perquè sempre que ens hem vist pel veïnat us heu
interessat per la meva salut cosa que m’ha fet sentir molt estimat.
El dia 11 d’aquest mes, he assistit a una audiència pública en el districte on el president
de l’associació hi ha exposat les obres que s’han fet darrerament a la Gran Via, a rel
d’això, vaig rebre una trucada de radio Sants per fer-me una entrevista, sobre el lloc dels
fets, la qual cosa em va servir per poder-los explicar els problemes que podrien ocasionar
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aquestes obres quan caigués una certa quantitat d’aigua. Sobre la col·locació de fitons a
les aceres informo que se n’han col·locat en els creuaments de la Gran Via amb Santa
Dorotea (12), amb Mandoni (14) i amb Trajà (18). Tots aquests a les aceres. Els vianants
han de fer jocs de malabars per poder passar amb carrets, cotxets,... En el carrer Trajà, a
més dels fitons, han posat dos semàfors que quan estan en vermell, els cotxes ocupen
tota l’acera amb la qual cosa els vianants no poden passar. I amb això que els acabo
d’exposar, va dir, dono per acabada la meva intervenció, va agrair l’atenció i demanar la
col·laboració de tothom ja que és molt important per la seguretat del barri
GENT GRAN: Neus Badia, Vocal de la gent gran, va fer una exposició de les coses fetes
durant l’any 2009. El programa, va dir, ha estat el següent:
•
•
•
•
•
•

28 d’abril, vaig assistir al Consell sectorial de Gent Gran del districte, on es va
presentar un document que recull una sèrie de beneficis per a la nostra gent.
Del 18 de maig al 2 de juny, XIX quinzena de la Salut per a la Gent Gran del
districte, amb bona assistència.
El juny, per la festa major del barri: acte en homenatge a la gent més gran de 80
anys.
31 d’octubre, Castanyada, amb l’assistència d’unes setanta persones.
31 de desembre, Nit Vella, vàrem fer un sopar per a la gent que està sola aquesta
nit: vàrem ser trenta persones.
11 de febrer, Dia de la Truita, amb cent-cinc persones.

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

2 d’abril, Montserrat
22 de maig, Les Fonts del Llobregat
17 de juny, Siurana i Prades
8 d’octubre, La Fageda d’en Jordà
5 de novembre, Sant Martí de Tous
10 de desembre, Girona amb celebració del dinar de Nadal.
4 de febrer, calçotada a Valls
4 de març, xatonada al Vendrell

GRUP DE DONES: La Lourdes Sanchez, vocal de la Dona, ens fa saber que a dia d’avui
compta amb 92 dones, es troben els dimarts cada quinze dies. Fan xerrades on toquen
molts temes, entre ells els valors de la dona actual, millora de l’autoestima i seguretat en
sí mateixes, també es fan sortides culturals. Amb tots aquests actes, a part de ser un grup
de dones convencional, cada cop més ens convertim en un grup d’amigues.
Les activitats més importants celebrades durant aquest curs han estat:
•
•
•
•
•
•
•

Xerrades de la FAVB – Federació d’associació de Veïns de Barcelona
Projecció de pel·lícules relacionades amb la dona
El 2 de juny, excursió cultural a Mont Sant Benet a Sant Fruitós del Baiges
Mes de juliol, sortides extra, al cinema i visita per la ciutat de Barcelona
16 i 17 d’octubre, assistència al II Congrés de Dones de Barcelona
3 de novembre, xerrada de Bioenergia quàntica evolutiva
15 de desembre, visita al Centre Meteorològic de Catalunya i en acabar dinar de
Nadal amb una assistència de 73 dones
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Continuem treballant amb el llibre, Testimonis Personals de Dones del Nostre Barri
VOCALIA DE CULTURA: La vocal, Mª Carme Planas, va iniciar la seva intervenció amb
aquestes paraules: Cultura és el resultat d’esforços per resoldre els problemes de cada
dia. Sempre he dit, que el funcionament d’aquesta vocalia és diferent a la d’altres
associacions que no tenen altres responsabilitats que les inherents al funcionament d’una
associació de veïns i veïnes. Nosaltres vàrem adquirir la responsabilitat de gestionar el
Centre Cívic i això comporta molta dedicació per tal de coordinar tot el que fa referència al
funcionament de les activitats i els tallers.
L’agenda que es va donar a conèixer aquest nou curs 2009-2010 porta un reguitzell de
propostes que varen animar als usuaris, cosa que ens va portar a començar el curs el
mes d’octubre amb 638 persones inscrites. Això va comportar que varen ser 32 les
activitats per escollir però que es convertirien en 46, ja que 14, eren doblades: ioga,
gimnàstica, tai-txi, dansa del ventre, dansa clàssica, country, anglès, fotografia,
informàtica, pintura, dibuix, memòria i puntes de coixí. Durant el segon trimestre, de gener
a març, s’ha anul·lat el taller de fotografia. La resta, segueix igual.
En quant als ensenyants que imparteixen les classes, són 31 persones. Amb tots ells hi
tenim molt bona entesa.
Actes culturals, concerts i celebracions de festes tradicionals.
• 17 de maig – Tallers al carrer amb la participació dels alumnes de pintura, cuina,
puntes de coixí, ninots de drap i bijuteria i també el tai-txi i el chi-qung.
• 23 de maig – Festival de Primavera. Els protagonistes varen ser els alumnes dels
tallers d’expressió i dansa; aquesta festa dóna peu a pujar a l’escenari i fer una
demostració del que han après durant la temporada: es va realitzar al Casinet d’
Hostafrancs. El número d’assistents, entre espectadors i participants, va ser de
412.
• 13, 14, 19, 20 i 21 de juny – Festa Major del barri. Una Comissió és l’encarregada
de portar-la a terme. El pregó, vanar a càrrec d’en Josep Antoni Rodriguez, director
de l’ Institut de la XXV Olimpíada. La resta d’actes varen ser, el cinema a la fresca,
les jornades esportives (futbol sala), torneig de dominó, colla de diables de l’ Escola
Magòria, Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona, grup de rumba Meztuca,
grup Folk Montjuïc, Orquestra Junior’s i Havaneres Peix Fregit. També la tarda
infantil amb jocs, xocolatada i animació amb el grup de l’ Esplai Turons. Berenars
per a grans i petits, botifarrada, el tradicional sopar de germanor i la visita a la
Residència de la gent gran del parc de Font Florida. Tots aquests actes varen
conformar, un any més, la Festa Major del barri Font de la Guatlla.
• 23 de juny – Revetlla de Sant Joan, presidida per la Flama del Canigó i ball amb el
trio “Persuasión”.
• Els divendres de les tres primeres setmanes de juliol, cedim el pati del Centre a
l’escola de música “Jam Session”, per a celebrar-hi concerts amb tots els seus
alumnes; són els actes de fi de curs de l’escola.
• 8 de juliol – Argentina a Catalunya, exposició d’art amb diferents tècniques a càrrec
de Yael Karina. Petit concert de cant i ball amb els intèrprets de “Passional Tango”.
• 22 d’octubre – Recital Poètic i presentació del llibre “Recull de pensaments i
sentiments” de l’Antònia Vilàs.
• 25 d’octubre – Concert amb els Músics del Metro, amb acordió, guitarra clàssica i
guitarra i veu.
• 22 de novembre – Celebració dl 15è aniversari de la inauguració del Centre Cívic
amb l’espectacle teatre – musical Hello Assumpta!.
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•
•
•
•
•
•
•

12 de desembre – Col·laboració en diferents actes per a la Marató de TV3.
Actuació dels grups de tai-txi i chi-qung, nenes de dansa clàssica i aeròbic, i
xocolatada realitzada per voluntaris de l’associació.
21 de desembre – Festa Nadalenca amb el “Caga Tió” i cançons amb la coral
infantil Tessel·la de la UNESCO.
24 de gener – Concert matinal de primer d’any amb l’ Orquestra de Cambra
Salvador Ribas.
24 de gener al 10 de febrer – exposició de quadres dels alumnes del Centre.
11 de febrer – Celebració del Dijous Gras i animació amb el grup “Solistes
Cantaires”
25 de febrer – Recital Poètic amb el grup “Doll de Poesia” de la Guatlla i la
col·laboració d’ Anna Martrat, professora de flamenc del Centre.
14 de març – concert matinal amb Francesc Mir, cantautor del bari de la Bordeta i
compositor de l’himne de Font de la Guatlla.

Lloguer de sales:
• La possibilitat que tenim de poder llogar alguns espais del Centre per fer-hi
trobades, reunions o festes, té molt bona acollida; no deixa de ser un servei més
que donem al barri. Durant aquest darrer any han estat 34 les sales sol·licitades.

Arxiu històric:
• Tres voluntàries continuen en la recerca de documents, fotografies, cartells i tot el
que fa referència al barri per tal de poder-los ordenar, classificar i arxivar. Es troben
cada 15 dies.
Col·lectiu d’artistes:
• 11 són els artistes que formen aquest col·lectiu. Tenen trobades bimensuals, cada
dos mesos, però a més de les habituals trobades preparen treballs i exposicions. El
• 17 de maig varen fer 30 punts de llibre. Va ser un treball de grup per poder-los
lliurar als alumnes del taller de pintura del Centre.
• 5 de novembre – exposició al Centre Cívic Joan Olivé “Pere Quart”, tema: Dones.
• 22 de novembre – Exposició a Font de la Guatlla. Tema: l’aigua.
• Mes de desembre – També al Centre Cívic “Pere Quart”, exposició sobre l tema: tot
colors.
Doll de poesia:
• Un grup de 12 persones, es troben cada 3r dimecres de mes, per iniciar-se als
poemes o anar perfeccionant el que saben.
Punt de trobada:
• Són moltes les persones que assíduament es troben, de dilluns a divendres, de 5 a
8 de la tarda. Totes elles formen una mena de grup d’esplai, no dirigit, i que passen
l’estona tot jugant a jocs de taula; les tertúlies o el simple fet de trobar-se dóna la
possibilitat de compartir amistat i fer convivència.
Mesaya:
• Varem començar l’any 2010 amb el projecte de les beques de Nicaragua. Ja són
10 els anys que fa que tenim aquest agermanament. 34 són els nens i nenes que
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poden seguir els estudis de primària i secundària, algun a estudis professionals i
fins i tot 5 poden anar a la universitat. Les famílies estan molt agraïdes i ens donen
les gràcies per la nostra amistat i solidaritat.
No podria acabar aquesta memòria si no fes esment dels mals de cap que ens ha
ocasionat la instal·lació de l’aire condicionat. Des del passat mes de juliol que el Centre
està en obres per instal·lar-hi un nou sistema de climatització. De fet ja està operatiu a
l’edifici de planta baixa i pis; però no el podem fer servir a la sala d’actes ja que el soroll i
el vent que desprèn, si es posa en funcionament, és insuportable. Dos tubs de grans
dimensions, per un costat i un altre al costat oposat, travessen la sala amb sortida al petit
jardinet que han destrossat. Portem denunciant i parlant-ne amb el districte des del passat
novembre. La resposta de la Sra. Regidora és: “tranquils”, que les obres no estan
pagades i que els donem tres dies seguits per així poder-ho solucionar correctament. “Ja
ho veurem”!
Veure com empreses que treballen per l’administració fan una feina tan mal feta i, al
mateix temps, sense cap control per part dels que contracten, és a dir, l’Administració, tot
plegat, al menys a mi, em provoca decepció, angoixa i una altra cosa que no la vull dir
ara, ni aquí.
Però el que sí puc dir, és que en el moment que vaig acceptar portar la coordinació del
Centre, perquè era la Vocal de Cultura, i va semblar bé, no podíem imaginar fins on hem
arribat; constato això perquè ho he viscut en pròpia pell, i també amb el cor, perquè és
vital per estar al davant d’aquest compromís tenir entusiasme, animar, dinamitzar,
projectar, arriscar, relacionar-se, compartir tasques amb ensenyants, amb voluntaris i amb
els usuaris. També, però, cal tenir rigor i tenacitat i molt important, contagiar energia i
prendre decisions; tot això, fent-t’ho dia rere dia es transforma en un aprenentatge que
m’ha agradat molt haver-ho pogut viure, gaudir-ne i compartir, durant quinze anys,
sobretot amb els companys d’equip i molta gent que he tingut ocasió de conèixer.
Va acabar la seva intervenció amb una frase de St. Francesc d’Assis que, va dir,
m’agrada molt: “Qui dóna, rep - Qui s’oblida d’ell mateix, troba”
Punt núm. 3 – Lectura de l’estat 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 2008. El resultat
global és el següent:
Ingressos totals de l’exercici
35.564,28 €
Despeses
32.595,10 €
Resum de l’exercici
2.969,18 €
Existència exercici anterior
37.524,57 €
Saldo a 31.12.09
40.493,75 €
Sotmès a votació l’estat de comptes es va aprovar per unanimitat.
A continuació es va posar a votació de l’Assemblea el pressupost per a l’any 2010, amb
un total 33.100,00 € 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 2009 és de 550.
Punt núm. 4 – Mocions a la Junta Directiva.
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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 de Dones).
En no haver cap proposta presentada, ni abans, ni durant l’assemblea, la mesa va
proposar que la Junta Directiva quedés constituïda per les persones següents:
President
Vicepresident
Secretari
Tresorera
Vocal 1 – Urbanisme
Vocal 2 – Seguretat
Ciutadana
Vocal 3 – Gent Gran
Vocal 4 – Grup Dones
Vocal 5 – Cultura
Vocal 6 – Medi Ambient
Vocal 7 – Transport i
Mobilitat

Lluís Maté Solé
Jordi Tarradell Segú
Jaume Teixidor Badia
Ma. Carme Balona Mentuy
Rafael Serra Abarca
Manuel Abraldes Gómez
Neus Badia González
Ma. Lourdes Sanchez Estorach
Ma. Carme Planas Ruiz
Nela Guillén Puig
Josep Farré Pujol

La proposta va ser aprovada per tota l’Assemblea assistent.
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Abans de passar al torn obert de paraules i d’acord amb l’Ordre del Dia que es va fer
arribar a tothom, es va passar a l’Assemblea extraordinària, amb l’únic punt que diu:
aprovació dels nous estatuts de l’entitat adaptats a les disposicions del títol II del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya Llei 4/2008 del 24 d’abril de 2008. Després d’una breu
explicació, feta pel Secretari de l’entitat, del perquè d’aquesta modificació i com s’hi ha
arribat, es proposa passar a la votació. Prèviament, tothom els ha pogut llegir i analitzar ja
que es varen fer arribar íntegres, juntament amb la convocatòria d’aquesta assemblea.
Després de demanar si alguna de les persones assistents volia fer alguna nova aportació
o modificar alguna cosa del contingut, es va passar a la votació. La modificació dels
estatuts va ser aprovada per unanimitat.
Punt núm. 6 – Torn obert de paraules.
En Hubert, referint-se al fitons, esmenta que al carrer Farell també els varen col·locar,
però si un vehicle gran vol entrar no ho pot fer. També fa referència a la instal·lació de la
climatització del Centre dient que no s’entén el tub vist del primer pis ni els que hi ha a la
sala d’actes. El vocal d’urbanisme pren nota sobre els fitons i sobre els tubs, el president
contesta que ens han demanat tres dies per solucionar-ho. Esperem què faran i veurem
llavors el que tinguem de fer nosaltres.
La Carme Rocamora, demana si es farà un seguiment sobre el procés d’obres de les
residències del barri. Parla sobre la vorera i que s’havia d’eixamplar, cosa que no s’ha
complert ja que queda igual d’estreta que abans. L’edifici tenia dues parts diferenciades i
s’ha fet un canvi d’usos. El president li contesta que la promotora va demanar una
requalificació a l’Ajuntament. En quant a la resta, el vocal de mobilitat en pren nota. La
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Carme diu que el que més li preocupa és l’ocupació i se li demana es posi en contacte
amb el vocal de mobilitat.
En Joan Gomà, exposa la problemàtica que tenen al carrer Dàlia, 22 per la dificultat
d’entrada de les furgonetes, ja que aparquen cotxes i no pot entrar a casa seva. Es
procurarà trobar una solució des de la regidoria del districte. Se’ns demana com està la
part afectada del sector. El president contesta que tot està pendent de pressupost per tirar
endavant amb la fase següent. També ens diu que a ell ningú li ha dit oficialment si la
seva casa està afectada. El president diu que doni les dades i ja indagarà què s’ha de fer.
En Josep Trilla, demana si aquest tub que es veu al passadís està instal·lat correctament.
L’Esperança, demana si es pot fer que no circulin bicicletes per l’acera costat mar.
I no havent més temes a tractar, es varen donar per acabades l’ Assemblees General
Ordinària i Extraordinària de socis i sòcies a les 21,50 h del dia assenyalat a l’inici de
l’acta.
V. i P.
Lluís Maté Solé
President
Jaume Teixidor Badia
Secretari
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