ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES FONT DE LA GUATLLA MAGÒRIA DEL 30.04.12

A la ciutat de Barcelona, carrer Rabí Rubén núm. 24, el dia 30 de març de dos
mil dotze, 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 20.30h de la tarda, en segona convocatòria, amb una
salutació del President Assisteixen a l’assemblea un total de 30 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 integra 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 havia alguna cosa que no
hagués quedat reflectida. Sotmesa a votació va ser per unanimitat.
Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del carrer exercici.
•

URBANISME – Informa el Vocal Rafael Serra
Arranjament del camí d’accés a l’escola Pau Vila, segueix sense solució.
Assistència als consells de Barri.
Assistència al pla d’urbanització de la Muntanya de Montjuïc.

•

SEGURETAT CIUTADANA – Informa el Vocal Manuel Abraldes. A més de
demanar l’escrit, vaig anotar el següent: Ha estat un any d’impàs entre dos
governs. Va informar de tot el que s’havia demanat durant l’any passat i no
s’ha fet res. Mur del carrer Trajà. Semàfor Mandoni – Gran Via. Vegetació
de la muntanya de Montjuïc. Problemes amb Sant Germà núm. 5. Té una
petició de Morabos – carrer del Nord (sembla que hi ha infracció urbanística
d’alçada de l’edifici) i ha fet denúncia.

•

GENT GRAN- informa la Vocal Neus Badia.
Conferències: 14 d’abril: Fatec motricitat i memòria per saber envellir
satisfactòriament.
12 de maig: Danone, alimentació saludable.
17 al 31 de maig: Vam assistir a la XXI Quinzena de la Salut per a la Gent
Gran del districte, amb força participació per la nostra gent.
17 de novembre: Mossos d’Esquadra, Consells de Seguretat per la Gent
Gran.
12 de Febrer 2012: Danone Alimentació per preveure el Colesterol
25 i 26 de novembre: Un grup de 25 persones de l’associació van participar
en la recollida d’aliments del barri pel Banc d’Aliments. El supermercat
Condis va se l’establiment de recollida.
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Festes i Diversió
27 d’octubre: Castanyada
20 de Desembre: Nadal: Fem Cagar el tió.
31 de Desembre: Cap d’any per les persones que estan soles.
16 de Febrer: Dijous Gras, amb dinar i ball
17 de Juny: Dins la Festa Major els més grans de la Guatlla, participen els
majors de 75 anys i homenatge als de 80 anys.
En quant a les sortides han estat les següents:
7 d’Abril - Pedraforca
5 de Maig - L’Estartit
2 de Juny - Cotlliure
6 d’Octubre - Ivars d’Urgell
4 de novembre - Igualada
15 de Desembre - La Vall de Llémena
9 de Febrer - Montblanc i Calçotada.
8 de Març - Santa Oliva
En cada excursió hem visitat els llocs d’interès; Museus, Esglésies, Parcs,
Rius i Estanys.
També he assistit a la taula de treball del Districte cada últim Dijous de mes.
El dia 12 de Març es va fer entrega d’un diploma de part de Fatec a la Sra.
Celerina Sió a la persona més gran de Gimnàstica Gent Gran.
•

GRUP DE DONES – Per absència de la Vocal Lourdes Sánchez, llegeix
l’escrit que va deixar, el president Lluís Maté. Aquest any el Grup de Dones
de Font de la Guatlla ha mantingut el seu nombre respecte l’any passat,
amb més d’un centenar de dones. Continuem fent xerrades bisetmanals
sempre i orientades a la dona. També fem sortides culturals, actes
relacionats de la dona…etc. etc. El principal objectiu del grup de dones és
mantenir-les al dia, actives, informades i modernitzades.

•

CULTURA – Informa la Vocal Nela Guillén.
Un repàs del que s’havia fet durant l’any. També va parlar sobre els actes
culturals de la festa major, així com els diferents actes culturals fets durant
l’any (recitals, concert…etc.)

ACTIVITATS DEL CENTRE – informa Jordi Tarradell Vicepresident encarregat
per la Junta de coordinar las activitats de Talleristes y Tècniques del Centre
Cívic.
Hola, bon nit, soc en Jordi Tarradell vicepresident i encarregat per la Junta
Directiva de coordinar les activitats dels Talleristes i la relació amb les dues
Tècniques (Cèlia i Adela) amb la Junta Directiva.
Com ja sabeu la majoria de vosaltres, la nostra Associació de veïns i veïnes
coordina aquest Centre Cívic on ara ens trobem reunits.
La nostra Associació ja fa uns quants anys ofereix a tots els veïns i veïnes del
nostre barri una sèrie d’activitats, amb esperit de servei al barri, seguint els
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nostres objectius de promocionar la relació, l’oci i la cultura, augmentar la
convivència social
transmetre confiança, tot vetllant pel benestar del barri i els seus veïns.
La nostra missió és obrir l’Associació i el Centre Cívic als veïns/es i demés
usuari/es per millorar el benestar cívic dins i fora del barri.
Tallers: Els tallers que s’imparteixen es donen a coneixen als usuaris per les
agendes que tenen una duració trimestral, els tallers comencen al mes
d’octubre i s’acaben al mes de juny.
Els inscrits el primer trimestre als tallers varen ser de 654 usuaris; Es varen
oferir 34 taller,15 d’ells eren doblats, per tant l’oferta de tallers va ser de 49.
Els tallers dinàmics varen ser: Reiki, Chi Kung, Ioga, Tai-txi, Gimnàstica de
Manteniment, Gimnàstica Gent Gran, Manteniment Físic, Aerogim, Dansa
del Ventre, Ball Flamenc, Bollywood, Country Gospel, (per infants Aeròbic
i Dansa Clàssica)
Els usuaris varen ser: Mes 257 – Curs 2312
Els tallers formatius i de coneixements varen ser: Punt de creu, Bijuteria,
Puntes de coixí, Cuina de tardor i Cuina fàcil, Estimulació de la memòria,
Practiques de català, Anglès, Anglès de conversa, Dibuix i Pintura,
Informàtica.
Els usuaris varen ser: Mes, 214, Curs 1927.
Total d’usuaris als tallers varen ser al mes, 571 i al total del curs 4239.
En quant als ensenyants que imparteixen els tallers varen ser 35 Talleristes,
mantenint amb tots ells una relació propera i cordial.
Lloguer de sales: La possibilitat que tenim de llogar alguns espais del Centre
per fer-hi trobades, reunions o festes, té una bona acollida amb els veïns/as del
nostre barri. Durant aquest darrer any han estat 26 els espais sol·licitats.
Punt de trobada: Són moltes les persones que assíduament es troben de
dilluns a divendres, de 17 a 20 hores. Formen un grup d’esplai no dirigit ni
organitzat, que passen l’estona fent diferent jocs de taula, tertúlies entre amics
on els hi permet compartir amistat i punts de vista particulars.
Arxiu històric:
• Creat l’any 1996, el nostre arxiu es va ampliant any rere any, gràcies a la
col·laboració inestimable dels companys, Montse Salamero, Blanca
López, Maruja Martínez i Antonio Campaña. Aquests voluntaris es
troben dues vegades al mes per posar el fons documental del nostre
barri al dia i fent, en aquests moments, un gran esforç per informatitzarlo. Cal saber que la consulta a l’arxiu està a l’abast de tothom, només cal
que ho demaneu i us informaran de quan us podran atendre i cal dir
també que serà benvinguda qualsevol aportació.
Col·lectiu d’artistes:
• Aquest col·lectiu està portat per Francesca Guzmán, Amelia Romero i
Anna Maria Lagarda. Es reuneix una vegada cada dos mesos per
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preparar i programar les seves activitats. Organitzen exposicions,
sortides culturals, tallers de pintura, etc. Una de les seves tasques és
tenir cura del Fons d’Art de l’Associació, que compte amb quadres i
objectes diversos donades per persones simpatitzants de l’entitat.
Doll de poesia:
• Aquest grup, portat per Josep Maria Bernat i Maria Rosa Sirvent,
juntament amb d’altres amants de la poesia, es citen cada 3r dimecres
de mes per gaudir del plaer de composar, llegir i recitar poemes.
Masaya:
• Ja fa 12 anys aproximadament que aquest projecte de beques per a
nens i nenes de Nicaragua està en marxa amb la col·laboració i la
dedicació d’Elisabeth Harder, M. Carme Planas i Isabel Toribio.
Gràcies per la vostra atenció, estic a la vostra disposició, contestaré amb molt
de gust les preguntes que hem vulgueu fer.
•

MOBILITAT I TRANSPORT – El seu Vocal no pot assistir per malaltia i
informa el president Lluís Maté. Explica que hi ha poca mobilitat de
transport. Es demana el Bus de barri, però actualment és molt deficitària la
totalitat de la xarxa i s’estan reduint línies. S’ha demanat ampliar el
recorregut de la línia del BUS 115 i s’espera que diguin alguna cosa al
respecte.

•

NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ – Informa el Vocal Antonio
Campaña
Hola bona nit, sóc Antonio Campaña, nomenat per la Junta com a
responsable de la Vocalia de Noves Tecnologies.
L'any passat ja vaig presentar en el meu informe els canvis que es van
introduir en tot el sistema informàtic que tenim instal·lat a la nostra
Associació, així com l'actualització que vam fer a l'aula d'Informàtica.
Per tant aquest any la meva tasca ha estat el manteniment diari de tot el
material informàtic instal·lat, tenim especial cura de l'equip autònom que fa
les còpies de seguretat diàries.
Solucionar els petits problemes que diàriament poden sorgir propis de l'ús
dels equips.
Reviso periòdicament que funcioni correctament el nostre correu electrònic.
He preparat un DVD, on estan recollits tots els esdeveniments que es van
produint en el dia a dia, (concerts, exposicions, xerrades, actes
institucionals, etc.)
He instal·lat dos equips de TV. de circuit tancat, un, al punt de trobada i
l'altre al passadís d'entrada al Centre on es van reproduint constantment les
imatges gravades en el DVD, abans esmentat, per donar informació a tots
els usuaris de les activitats que es efectuant en nostre Centre.
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Quant a Comunicació i Premsa, el meu treball és recollir tota la informació i
fotografies dels esdeveniments diaris que es produeixen a la nostra
Associació, elaborar el reportatge gràfic i comunicar-ho als diferents mitjans
de comunicació (premsa, Línia Sants, La Marina etc. així com a l'emissora
Sants 3 Ràdio) també ho comunico a l'Ajuntament de Barcelona i al seu
Districte Municipal de Sants Montjuïc.
Aquesta informació l'Ajuntament ho posa a la seva pàgina web, i
l'Associació ho posem al nostre.
Com a responsable dels equips de so de la nostra entitat, reviso
periòdicament els equips així com preparo els necessaris per a cada un dels
esdeveniments que tenen lloc a la nostra Associació.
Gràcies per la vostra atenció, estic a la vostra disposició per atendre
qualsevol pregunta o suggeriment.
Punt núm. 3 – Lectura de l’estat de comptes i del pressupost. Va informar la
tresorera Carme Balona.
Lectura a l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2011
Ingressos

37.200,51

Despeses

33.718,26

Saldo a 31/12/2011

44.253,69*

LA CAIXA
EFECTIU
TOTAL

43.996,77
256,92
44.253,69*

Sotmès a votació l’estat de comptes es va aprovar.
A continuació es va posar a votació de l’assemblea el pressupost per l’any
2012 amb un total de 31.300.- Va ser aprovat per unanimitat.
Es va posar en coneixement de l’assemblea que el número de socis i sòcies a
31 de desembre de 2011 és de 550.
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 – Rectificar els càrrecs de la Junta Directiva actual (d’acord amb
els nous estatuts de l’entitat).
Elecció del nou Secretari/a
Abans de procedir a l’elecció, el secretari sortint llegeix un escrit de comiat a
tota l’assemblea (aquest escrit quedarà adjuntat a l’acta de l’assemblea
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general). En acabar de llegir l’escrit de comiat, va rebre els aplaudiments de
l’assemblea com a mostra de gratitud pels dinou anys dedicats a l’entitat de
secretari.
COMIAT DEL SECRETARI JAUME TEIXIDOR A L’ASSEMBLEA DEL 30.03.2012
En l’Assemblea General del mes de març de 1993, vaig ser elegit pel càrrec de
Secretari de la Junta Directiva d’aquesta associació i el passat dia 28 de febrer, vaig
comunicar a la Junta que estava decidit a deixar el càrrec. Han estat dinou intensos
anys, els quals, gràcies a la col·laboració de força persones, s’han aconsegit fites molt
importants i, sense cap dubte, la més important de totes, ha estat el fet d’aconseguir
gestionar aquest Centre Cívic. Us puc ben assegurar que han estat dinou anys rics i
que deixen un record i un pòsit manifestament inoblidable.
Quan vaig decidir escriure aquest text, per tal d’acomiadar-me d’aquesta assemblea, a
la qual em dirigeixo per darrera vegada en qualitat de secretari de l’associació, em
varen venir a la memòria una sèrie de fets i esdeveniments que se’ns dubte han estat
els que, durant tots aquests anys, hi hagi dedicat tantes estones. La més important,
se’ns dubte, i tal com he dit abans , ha estat el fet d’aconseguir que la nostra entitat
sigui la que gestiona aquest Centre Cívic i això, que dit així, pugui semblar que va ser
bufar i fer ampolles, us puc ben assegurar que va ser una tasca molt feixuga i no
exempta de dificultats i de moltes reunions amb el nostre districte. Cal dir, per això,
que sempre es va poder comptar amb unes persones dins la junta directiva que
anàvem tots a l’una i preparàvem molt bé les qüestions que tenien de debatre.
Actualment, ens podem sentir molt satisfets perquè aquest Centre Cívic funciona a ple
rendiment. Quant a la resta, no crec que sigui el moment d’avaluar els projectes que
hem tirat endavant, ni tampoc aquells que han quedat pel camí, però estic content de
tot el que col·lectivament i entre tots i totes hem aconseguit, tant a nivell de Centre
com a nivell d’Associació.
Ara, dinou anys després d’acceptar la tasca de secretari d’aquesta entitat, ha arribat el
moment de deixar el meu treball a la junta de l’associació perquè crec que és millor per
a l’entitat , les coses canvien i és bo que canviïn. Penso, com ja vaig dir en el meu
comunicat a la Junta Directiva, que el camp ha estat ben llaurat i els fruits s’hi
continuaran recollint. No és que estiguí cansat del treball de secretari és que
simplement he notat dintre meu que necessito parar.
Amb l’acte d’avui tanco una etapa de la meva vida que m’ha fet molt feliç; i acabo
sense cap recança, perquè sé que podia haver-la continuat, si no fos pel fet d’estar
convençut personalment que dinou anys són molts anys i que si com he dit ja, sento
que necessito parar, ho he considerat com a límit per una activitat d’aquesta
responsabilitat.
No vull acabar sense rememorar totes les persones que han format part de les
successives Juntes de Govern, i ho faig sense dir cap nom per tal de no oblidar-me’n
de cap. A tots i a totes, moltes gràcies, perquè dins les possibilitats de cadascú han
estat les persones que han contribuït a que l’entitat estigui on està . Gràcies per haver
fet confiança en la meva persona durant tots aquests anys. A vosaltres, socis i sòcies,
perquè heu confiat en mi, i també en les persones que han anat passant per les
respectives juntes perquè mai m’han posat cap obstacle perquè podés fer la meva
feina.
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Al nou secretari, el company Rafael Serra, li desitjo tots els èxits en la nova etapa que
avui comença. No tinc cap dubte que sabrà portar a la perfecció la tasca que se li
encomana i per al qual jo des d’aquí demano a l’Assemblea, que hi doni la seva
conformitat quan se’n demani l’acceptació. Vull que sàpiga que si em necessita em
tindrà al seu costat.
I totes les persones presents, un curt comiat poètic: Que mai us falti un somni pel què
lluitar, un projecte per realitzar. Alguna cosa per aprendre, un lloc on anar i algú qui
estimar.
Fins sempre i moltes gràcies a tothom.

30 de març de 2012

A continuació, es va procedir a presentar al nou secretari a tota l’assemblea
així com a la persona que l’haurà de substituir en la vocalia que deixa vacant,
és a dir la vocalia d’urbanisme.
Així docs es varen proposar les persones següents:
Pel càrrec de Secretari – Rafael Serra
Vocal d’Urbanisme – Josep Magriña
Sotmesa la proposta a votació va ser aprovada amb una sola abstenció.
Així doncs, la junta Directiva queda constituïda de la forma següent:
President

Lluís Maté Solé

Vicepresident

Jordi Tarradell Segú

Secretari

Rafael Serra Abarca

Tresorera

Ma. Carme Balona Mentuy

Vocal1 – Urbanisme

Josep Magriña Folch

Vocal 2 – Seguretat Ciutadana

Manuel Abraldes Gómez

Vocal 3 – Gent Gran

Neus Badia Gonzalez

Vocal 4 – Grup Dones

Ma. Lourdes Sánchez Estorach

Vocal 5 – Cultura i Medi Ambient

Nela Guillen Puig

Vocal 6 – Transport i Mobilitat

Josep Farré Pujol

Vocal 7 – Noves Tecnologies

Antonio Campaña Daza

La proposta va ser aprovada per tota l’Assemblea assistent.
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Punt núm. 6 – Torn obert de paraules
Marc Giné, va demanar que constés en acta la felicitació al secretari que ens
deixa. Va dir que el tram que va del carrer Indíbil entre Sant Fructuós i Font
Florida està molt malament. El president li va contestar que està pendent de
solució.
Julian Garcia, perquè hi ha tanta manca de papereres? L’accés a l’escola Pau
Vila està molt malament pels cotxes mal aparcats i no cal dir els dies de pluja.
Censura la mania de col·locar tants fitons i fa esment especial a uns col·locats
a l’accés al geriàtric.
Elsa González, fa esment a la il·legalitat urbanística de la qual s’ha comentat
abans i que des de casa seva es pot observar molt bé. Felicita al secretari
sortint.
Emiliano Duch, Comenta els ocupes que hi ha al solar prop de casa seva i les
molèsties que causen. Demana que l’associació faci alguna gestió. El president
li contesta que va estar al Dte. Per tal d’exposar els inconvenients dels qual
parla. També li aclareix, perquè veladament ho havia exposat, que l’Ajuntament
no té diners per desenvolupar el Pla del Turó.
A les 21,55 h. finalitza l’Assemblea General de l’Associació. El número de socis
i sòcies assistents a l’assemblea va ser de 30 persones.
Lluís Maté Soler
President

Jaume Teixidor Badia
Secretari
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