ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
I VEÏNES FONT DE LA GUATLLA MAGÒRIA DEL 5.04.13
A la ciutat de Barcelona, carrer Rabí Rubén núm. 24, el dia 05 de abril 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 26 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 aprovada per
unanimitat.

Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del darrer exercici.
VOCAL DE SEGURETAT
MANUEL ABRALDES
Carrer Minería: des del núm. 52 fins al carrer matemàtiques, les rajoles de la vorera están
aixecades, possiblement pels arrels dels arbres.
Clavegueram del carril bus gran via davant dels números 200, 222, 238, 242, 262, 270, 272,
274, 282, 284, 302. També a la intersecció de Sant Germà, el clavegueram, s’ha reparat, això
s’ha fet els caps de setmana.

MAIG
Roben a l’escola Pau Vila trencant una tanca.
El carrer Rabí Rubén núm. 17, s’ha retirat uns ferros amb una xarxa de malla que n’havia
escombraries.
S’exposa al tècnic de barri, els problemes de circulació de cotxes de les autoescoles, sobretot
en les cruïlles per alterar el tràfic per la seva lentitud.

Parcs i jardins; netejan la muntanya de font florida dels matolls i brosses que n’havia .
El Sr. Campillo ha interposat una querella contra els okupes. Pel que saben, fins ara, es va
celebrar el judici i se l’hi van donar uns dies d'al·legacions.
Hem rebut contestació de la inspecció del edifici del carrer Morabos nº 12, segons notificació,
tot correcte, segons el projecte que tenen.
S’exposa al districte els problemes que tenim en la barri quan a l'Avinguda Maria Cristina, que
tanca per fires i esdeveniments. Els hi van fer saber els nostres punts de vista sobre els plans
pel que fa al moviment d’entrades i sortides del nostre barri.
JUNY
Locals problemàtics del barri:
Carrers: Mèxic i Sant Germán, els dos s'ha tancat, però un torna a estar obert.

AGOST
Aquest mes ha estat molt mogut per robatoris, sobretot estirades de moneders, diners, cadenes
etc. Però poques denúncies.

1

SETEMBRE
Comuniquem a la Guàrdia Urbana sobre una família de romanesos que dormien al peu de
l'escola de Jardineria ja no estan aquí.
La Guàrdia *Urbana retira al carrer Dàlia nº 12, totes les andròmines que tenien al mateix
carrer.
Està demanada la senyalització al carrer *Rabí Rubén-Valls, un cedeixi el pas o un stop.
Dia 28, reunió amb veïns del Turó en el Districte: Després d'exposar les seves inquietuds sobre
el seu futur en l'actualitat. Responen “de moment els donen un temps aproximat de 8 anys,
perquè ells continuïn. Oportunament se'ls comunicarà”, també li comenten que els problemes
que tenen de clavegueram i desaigües, li comuniquen que si pertany al districte serà realitzat.

OCTUBRE
Al carrer Rabí Rubén, hi ha fanals que estan en molt mal estat, sobretot afectades per corrosió
arran de terra.
En el carrer Polvorí cantonada Guatlla es va comunicar que tiraven escombraries i enderrocs,
fins avui ja no es tira res.

NOVEMBRE
Les reixes del nostre centre són forçades i van entrar dins, van trencar un pany interior, no ens
van portar res. Deu dies després tornen a forçar les reixes, trencant un cristall de la sala
d'actes, tampoc se’n porten res. Es van fer les corresponents denúncies.

DESEMBRE
Al nostre barri, segons informes de la Guàrdia Urbana i Mossos, hem tingut 14 denúncies, 14
inspeccions de locals, ( 2 han estat tancats i un torna a estar obert). I 606 infraccions, aquestes
infraccions són multes, aparcament, embriaguesa, actuacions deshonestes etc.

PROJECTES A REALITZAR EN EL 2013 (SEGONS ENS HAN COMUNICAT)
PAU VILA
Accés a Pau Vila, continuo des de carrer Font Florida fins a col·legi.
Nou paviment sense irregularitats.
Separació dels nivells de paviment dels vianants i els vehicles.
Regularització de l'aparcament.
Renovació de la il·luminació.
Millora del drenatge.
Col·locació de baranes
Col·locació de més papereres.
L'esplanada es pavimentarà hi haurà un pas de separació de vianants amb vehicles, i l'entrada
dels vehicles tindrà una amplària d'uns 6 metres perquè els camions dels serveis puguin
maniobrar.

PROJECTE TRAJANO
Descripció : Renovació integral del paviment millorar el clavegueram per millor adsorció del
aigua.
Millora de il·luminació
Retirada dels punts d'il·luminació de la façanes i posar fanals en les voreres.
Papereres, bancs on sigui possible.
Millorar l'accessibilitat als aparcaments, passos invidents.
Tot el cablejat que ara és aeri serà soterrat.
Les voreres que ara fan 1,2 a 1,8m. passaran a ser a 3,25 m., s'incorporaran arbres i fanals a
banda i banda.
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CASA CERVERA (esplai Turons)
El Districte, en una reunió va comentar que a l’esplai Turons que l'edifici estava en males
condicions, segons informe de tècnics, que nosaltres no hem vist, ens van demanar que
acollíssim a l’esplai en l'Associació mentre solucionés on situar-los. Els monitors d’esplai, van
demanar un informe tècnics aliens al Districte i el contingut és que uns arranjaments d'un cost
baix, podria ser utilitzat aquest espai, ignorem els resultats.
Us comunico que a partir d'aquesta data, he presentat la meva dimissió com a vocal de
seguretat.
Aquesta decisió ha estat pressa per motius personals, però continuaré treballant en tot el que
em sigui possible per al nostre barri.

VOCAL DE GENT GRAN
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.

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.
Resum de Festa Major:
La Festa major del 2012 segons la gent va ser un èxit, la resumiré una mica.
Divendres 8
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Pregó a càrrec de l’actor Jordi Cadellans, va estar molt conegut.
La mostra de tallers de balls i danses a càrrec de les alumnes del Centre, molt bé
Nit de Cabaret amb “Ulisses”
Dissabte 9
Jornada esportiva
Tallers al carrer, Manualitats i gimnàstica, Tai-Txi i Chi-Küng.
A la tarda Gent Gran, Gimnàstica i les nenes ens van delitar amb els seus balls. Un Olé per
la gent gran i per les Nenes.
Cinema a la fresca amb la pel·lícula “Criades i senyores”.
Diumenge 10
Concurs de mascotes.
Festival Infantil i xocolatada.
Homenatge a la Gent Gran del Barri.
Divendres 15
Matinal esportiva.
Sopar de Germanor.
Ball der Festa Major amb la orquestra “Saturno”
Diumenge 17
Botifarrada.
Havanera amb el grup de Havaneres Montjuïc.
Fi de Festa.
Segons la gent una de les millores Festes que em fet.
Moltes gràcies.

VOCAL GRUP DE DONES
ISABEL TORIBIO
En el grup de dones aquest any som 105.
Hem continuat les activitats de la mateixa forma que es feia en anys anteriors quan ho portava
la Lourdes Sánchez (Que ho ha fet durant 8 anys). És a dir ens reunim en dimarts de 6 a 8 de
la tarda cada 15 dies i fem xerrades de temes diversos sempre d’interès de les dones.
S’ha parlat del Turó de Font de la Guatlla. D’accidents Domèstics. Del Trastorn Dèficit d’atenció
i hiperactivitat. De Plantes. Viatges etc.
El dia 2 d’octubre en iniciar el curs, vam fer un homenatge, a la nostra estimada Lourdes que
durant 8 anys va fer-se responsable del grup i que ja volia una mica de tranquil·litat i entre totes
li vam fer un regal, per demostrar-l’hi la nostra estimació i agraïment.
El dia 18 de desembre vam anar, per celebrar el nadal, plegades a dinar a un restaurant unes
60 dones.
Pel dia de la dona que ho hem celebrat el dia 5 de març, hem fet un dinar d’amistat i una obra
de teatre “No m’oblidis” realitzada per M. Antònia Navarro i Noelia Dominig.
Ens queda per endavant aquest últim trimestre que a part de les xerrades volem anar el dia 23
d’abril a veure l’obra “Maragall Casa” a on va ser casa seva.
I l’11 de juny acabarem el curs anant d’excursió a L’Estartit.
Projecta de beques de Nicaragua
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El projecte de beques de Nicaragua consistia en subvencionar a uns nens i nenes unes beques
per primària o secundaria, van començar amb 11 beques de primària i 7 de secundària. Els
socis de Font de la Guatlla que van col·laborar van ser 22 i aquestes beques van ser pel curs
2001 ja que a Nicaragua els cursos comencen a febrer i acaben al novembre.
A l‘any 2007 alguns nens de secundaria van acabar-la i 6 nens i nenes van iniciar les beques
d’universitat, no se’ls podia pagar la beca sencera i s’enviava el que recollíem i ho repartien per
tots.
A mesura que han passat els anys, no hem agafa’n més nens, ja que cada any anaven
concloent la secundària alguns nens i s’incorporaven a la Universitat.
En l’any 2012: Tenen de primària 5 de secundaria 7 i 9 beques universitàries.
4º Enginyeria elèctrica.
3º Comptabilitat
4º Química Industrial
4º d’Administració de empreses
2º Anglès
2º d’Administració d’empreses
2º Nutrició.

En el curs 2012 han col·laborat 30 socis i la quantitat recollida ha estat 3.425.85€
En aquests anys han aconseguit estudis universitaris:
12345-

Història
Infermeria
Enginyeria agrònoma
Comptadoria Pública i Financés
Enginyeria en Computació.

VOCAL DE CULTURA
NELA GUILLEN
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.)

VICEPRESIDENT
JORDI TARRADELL
Hola, bona nit, soc Jordi Tarradell, Vicepresident de la Associació, donaré informació de totes
les activitats que es varen desenvolupar en el Centre Cívic Font de la Guatlla a lo llarg de l’Any
2012.
No faré cap comentari de la economia del Centre, dons com es de titularitat pública, el balanç i
rendiment de contes l’hem de donar a l’Ajuntament de Barcelona Districte de Sants-Montjuïc,
cosa que ja em fet.
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El Centre Cívic Font de la Guatlla esta gestionat per l’Associació de VV. i VV. Font de la
Guatlla-Magòria des de fa divuit anys, per voluntat expressa del Ajuntament de Barcelona,
mitjançant un conveni de col·laboració.
La Junta directiva de l’Associació actua com a junta Gestora del Centre Cívic, du endavant
l’organització i el desenvolupament de totes las activitats.
El vicepresident de l’Associació fa les funcions de Director del Centre Cívic, conta amb la
col·laboració de dues Tècniques ( Cèlia Beltran i Adela López ) per elaborar la programació de
les Agendes trimestrals, i fer el seguiment diari dels tallers i resta d’activitats del Centre.

OBJECTIUS
Els nostres objectius son els de promoure, assumir i oferir activitats d’interès pels veïns e
usuaris, relacionats amb l’oci i la cultura, que tendeixin a augmentar la convivència social,
esdevenir agents de transformació política – social, procurant infondre l’esperit de participació
ciutadana.

ORGANTZACIÓ
El nostre propòsit es aconseguir una organització senzilla, flexible i eficaç, ho aconseguim amb
les tres persones abans esmentades, amb el resta dels membres de la Junta Directiva de
l’Associació, a mes de un grup de persones totes elles voluntàries que comparteixen el
projecte i objectius abans esmentats, tots junts formem equip, col·laborant amb l’execució de
les diferents tasques necessàries per dur endavant les activitats, tot l’equip sumem un total de
24 voluntaris.
Oferim als nostres usuaris 44 Tallers, algun d’ells doblat o triplicat, amb 40 Talleristes, ells son
una de las parts mes importants, dons volem oferir Tallers de gran qualitat i a un preu
raonable.
Per aconseguir ser dinàmics i eficaços, hem millorat el nostre sistema informàtic, incorporant
nous mitjans, contem amb la col·laboració de suport tècnic extern.

ACTIVITATS
La principal activitat que oferim als nostres usuaris son els Tallers.
Els tallers dinàmics varen ser: Aerogim, Gimnàstica Gent Gran, Gimnàstica de Manteniment,
Gimnàstica Matinal, Estiraments, Chi-kung, Ioga, Tai-txi, Pilates, Moviment amb Dansa, Reiki
2on Nivell, Ball Country, Balls Tropicals i Llatins, Dansa Bollywood, Dansa del Ventre,
Sevillanes, Tango Argenti, (per infants i Joves, Dansa Jazz, Dansa Bollywood i Dansa
Clàssica,)
Els Grups varen ser 23- Els usuaris als tallers varen ser: cada mes 458 – a lo llarg de tot l’Any
4.125 persones.
Els tallers formatius i de coneixement varen ser: Coaching personal, Bijuteria, Dibuix i Pintura,
Joieria en plata, Guitarra, Patchwork, Puntes de coixí, Punt de creu, Manualitats , Cuina de
l’Avia, Rebosteria, l’Auto maquillatge, Maquillatge de Fantasia, Informàtica a tres nivells,
Internet a Fons, Gimp, Angles a dos Nivells, Pràctica de Català, (Xerrem), Taller de Lectura,
Tallers D’Art.
Els grups varen ser 21 –Els usuaris als tallers varen ser cada mes, 323 – a lo llarg de tot l’Any
2907 persones.
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Per tant el total de participants als Tallers varen ser: 44 grups, cada mes 781 usuaris i a lo
llarg de tot l’any 7032 usuaris varen utilitzar els espais del Centre.
L’ Increment de usuaris a lo llarg del 2012 a sigut 1499 usuaris, comparant-lo amb els del
2011, representa un creixement del 6%.
En quant als ensenyants que imparteixen els tallers varen ser 40 Talleristes, i mantenim amb
ells una relació propera i cordial.
Punt de Trobada: Són moltes les persones que diàriament es troben al nostre Centre, de
dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. formen un Grup d’esplai, no organitzat, que passen
l’estona fent diferents activitats, llegint, parlant, de tertúlia d’amics, participant de jocs de
sobretaula, o be compartint amistat i comentant els esdeveniments diaris.
Aquest mateix espai pels matins està freqüentat per veïns que venen a llegir la premsa o a
utilitzar l’ordinador, ja que disposem de Wifi gratuït.
Calculem que a lo llarg de l’any varen utilitzar aquest espai unes 6.200 persones
Concerts i Exposicions: A lo llarg de l’any es van celebrant tot tipus d’actes culturals, concerts,
exposició de pintura i fotografia, normalment se celebrant el diumenges pel mati, i se sol
acabar amb un pica-pica al pati del Centre, aquest any s’han organitzat 12 trobades amb una
afluència de 997 persones.
Col·lectiu d’Artistes: Tenim amés dos Grups estables, el Doll de Poesia i el Grup d’Artistes, amb
6 i 11 persones respectivament, tenen reunions periòdiques al Centre, calculem que aquest
any en freqüentat el Centre unes 225 persones.
Arxiu Històric: Un Grup de voluntaris mantenen l’Arxiu històric del nostre barri, inclouen la
recollida de fotografies i documents antics , treballen amb la supervisió de l’arxiver oficial del
Districte Municipal de Sants-Montjuïc, son 4 persones.
El Centre dona suport a un grup de familiars de malalts mentals perquè es puguin trobar, per
parlar de temes referents a la malaltia dels seus essers estimats.
Lloguer de Sales: Oferim als nostres veïns i veïnes un servei de lloguer de sales per que puguin
dur a terme diferents actes i reunions, aquest any 2012 varen ser 37 les sales sol·licitades.
Col·laboracions: També col·laborem amb el Banc d’Aliments en la recollida anual, ho fem cada
any, l’últim vàrem recollir 7.000 kg. Amb 21 voluntaris, també col·laborem a la marató de TV3.
Gràcies per la vostra atenció, contestaré les preguntes que hem vulgueu fer.

VOCAL DE MOBILITAT I TRANSPORT

JOSEP MAGRIÑA
PLA BUITS:
Fa uns mesos l’Ajuntament de Barcelona va publicar las bases per el concurs d’utilització
temporal de terrenys incorporats al pla Buits: son Buits urbans amb implicació territorial i
social.
Las activitats podran ser: Educatiu, Esportiu, Lúdic o recreatiu, Cultural o artístic, Social o
comunitari.
El terreny assignat al nostre barri esta situat a la zona del Turó i te uns 850 m2.
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La nostre Associació des del primer moment va mostrar un especial interès, va actuar una mica
com a pal de paller, ens vàrem posar amb contacte em primer lloc amb el IES Rubió i Tudorí
(Escola de Jardineria, varen mostrar molt d’interès, l’Escola va fer una proposta als seus
alumnes de grau superior perquè el projecte de fi d’any fos aquest solar del nostre barri del
projecte Pla Buits.
Desprès d’aquest inici varen ser varies les Entitats que varen mostrar interès entre d’elles les
cinc escoles amb seu al nostre barri.
Desprès d’uns mesos de reunions, aportacions i treballs de recollida d’idees es va elaborar un
projecte que porta per nom “L’illa dels Tres Horts”
Es va anomenar Coordinador del Projecte al German Martínez, de Tarpuna Societat
Cooperativa, amb experiència amb hort urbans.
Possibles funcions d’aquest hort:
Vincle amb la Comunitat
Oportunitat d’inserció per els joves en risc d’exclusió
Activitats de rehabilitació
Activitats de formació – Tallers oberts – Horticultura- Compostatge –
Cultiu ecològic
Connexions Inter generacional i interculturals.
Espai cultural i creatiu, contes a la vora de l’hort.
I un gran etcètera.
El 31 de gener era la data fi per presentar el Projecte, ja es va fer i ara estem a l’espera de que
la Comissió Municipal doni el veredicte per saber quin es el Projecte acceptat per el nostre
barri.
PGM pla General Metropolità per la Muntanya de Montjuïc:
El Gener del 2013 es modifica el pla General Metropolità per l’àmbit de la Muntanya de
Montjuïc.
El document previ a sigut el Pla d’usos elaborat el 2006.
La nova formulació del pla presenta uns canvis significatius, s’elimina la reserva de sols per
equipaments d’acollida d’animals de companyia ( gossera ) la nova incorporació a l’àmbit i a la
proposta dels sols per el afectats del barri de La Satalia, s’elimina el projecte de la casa del
Marroc.
Aquestes determinacions han estat adoptades d’acord amb les directrius del nou equip de
govern.
De totes maneres es manté el cos principal de la proposta formulada anteriorment per els sols
que constitueixen els equipaments del parc de Montjuïc.
En quant als diferents tipus de mobilitat dins el parc, esta encaminada en un futur a models
mes sostenibles (prevalença de transport públic, bicicletes i vianants) es preveu l’arribada del
Metro i la construcció de una via paral·lela al cinturó del litoral que permetrà una accessibilitat
mes local a la façana marítima de Montjuïc i els barris dels seus extrems.
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VOCAL DE NOVES TECNOLÒGIES
ANTONIO CAMPAÑA
Informe Presentat a l' Assemblea General Ordinària del dia 5 d' abril de 2013 per Antonio
Campaña , vocal de la Junta Directiva de l'Associació .
Responsable de la vocalia de Noves Tecnologies . Comunicació i Premsa .
Hola bona nit , sóc Antonio Campanya , responsable de la Vocalia de Noves Tecnologies .
Aquest any va presentar al meu informe a els Canvis que s'han introduït en el sistema
informàtic que tenim instal • lat a la nostra Associació , així com l' actualització efectuada a
l'aula d' informàtica .
Amb la qual cosa , aquest any la meva tasca ha continuat AMB el Manteniment diari i Tot el
material informàtic instal • lat, tenim especial cura de l' equip autònom que fa els Còpies de
Seguretat diàries .
Solucionar a els petits Problemes que diàriament podin sorgir propis de l' Ús dels equips.
Reviso periòdicament que funcioni correctament el Nostre correu electrònic .
A l' aula del taller d' informàtica , s'han millorat a els ordinadors, de més capacitat i prestacions ,
instal • lant a ells sistema operatiu i a els programes necessaris per al seu funcionament .
Quant a Comunicació i Premsa , faig i enviament els fotografies dels esdeveniments diaris que
és produeixen a la nostra Associació amb 1 resum dels actes i comunicar -ho ADLS Diferents
medis de comunicació ( premsa , Línia Sants , La Marina etc. , Així com al les emissores Sants
3 Ràdio i BTV ) també ho comunico a l'Ajuntament de Barcelona i al Seu Districte Municipal de
Sants Montjuïc .
Aquesta informació, al ' Ajuntament ho Penja a la Seva pàgina web, i l'Associació ho pengem a
la nostra pàgina web.
Gràcies per la Vostra atenció , estic a la Vostra disposició per atendre qualsevol pregunta o
suggeriment .

TRESORERA
CARME BALONA
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 2012
Ingressos
Despeses

32.878,00
41.344,75

Rossec actual al 31/12/12
LA CAIXA
EFECTIU
TOTAL

34.120,13
211.66
34.331,79

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 2013 amb un total
de 27.900 €. 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 2012 és de 540.
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).
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Elecció del nou Secretari/a
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
Leonard Ferrán Herrero
Vocal 3 – Gent Gran
Neus Badia Gonzalez
Vocal 4 – Grup Dones
Isabel Toribio Suay
Vocal 5 – Cultura i Medi Ambient Julià Bort Ricart
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.
Punt núm. 6 – Torn obert de paraules

Jaume Teixidó
Va sol · licitar per part de l'Associació unes anàlisis sobre la font de la Mina, i es va
comprovar que estava contaminada.
Se suma a l'agraïment pel treballs desenvolupat pel vocal Manuel Abraldes.
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 26 persones.

José Tello
Pregunta si el tancament de la casa Cervera té a veure amb les drogues.
Pregunta sobre la neteja del carrer Nord / Amposta.
Pregunta si a l'estiu se solucionaran els problemes de sorolls ocasionats a Montjuïc.

Lluís Maté Solé
President

Rafael Serra Abarca
Secretari
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