ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES FONT DE LA GUATLLA MAGÒRIA DEL 28.04.14

A la ciutat de Barcelona, carrer Rabí Rubén núm. 24, el dia 5 de abril de dos
mil tretze, 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 càrrec exercici.
•

URBANISME – Informa el Vocal Josep Magriñá
.

•

SEGURETAT CIUTADANA – Informa el Vocal Manuel Abraldes.

•

GENT GRAN- informa la Vocal Neus Badia.

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
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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 – Informa la Vocal Isabel Toribio,
CULTURA – Informa la Vocal Julià Borc.

ACTIVITATS DEL CENTRE – informa Jordi Tarradell Vicepresident encarregat
per la Junta de coordinar las activitats de Talleristes y Tècniques del Centre
Cívic.

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 Guzman, Amelia Romero i
Anna Maria Lagarda. Es reuneix una vegada cada dos mesos per
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 altres amants de la poesia, es citen cada 3r dimecres de
mes per gaudir del praer 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.
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•

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.

•

Mantinc el sistema informàtic en òptimes condicions d'ús i el manteniment diari de
tot el material informàtic instal · lat, i revisant l'equip autònom que fa les còpies de
seguretat
diàries.
Solucionar els petits problemes que diàriament poden sorgir.
Es dóna tota la informació de la nostra Associació en els diferents mitjans de
comunicació (premsa, Línia Sants, La Marina etc ..., així com l'emissora Sants 3
Radio) també ho comuniquem a l'Ajuntament de Barcelona i al seu Districte
Municipal
de
Sants
Montjuïc.
Aquesta informació, es posa les pàgines web de l'Ajuntament i la nostra.
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 seva atenció, estic a la seva 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 2013
Ingressos

27.900,00

Despeses

27.900,00

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.
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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
Punt núm. 5 – Rectificar els càrrecs de la Junta Directiva actual (d’acord amb
els nous estatuts de l’entitat).
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:
Vocal d’Urbanisme –
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 Mentury

Vocal1 – Urbanisme

Josep Magriña Folch

Vocal 2 – Seguretat Ciutadana

Leonard Ferrán

Vocal 3 – Gent Gran

Neus Badia Gonzàlez

Vocal 4 – Grup Dones

Isabel Toribio

Vocal 5 – Cultura i Medi Ambient

Julià Borc

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

Marc Giné, sol · licita la recuperació de la font del carrer Font Florida i el
manteniment de l'escala.
Que consti en l'acta el treball desenvolupat per Manuel Abraldes, durant
l'exercici del seu vocalia.
Indica penjar els anuncis del Centre a la pàgina web, demanant informació
sobre el facebook de Font de la Guatlla-Magòria.
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Manuel Abraldes, Informa sobre la desaparició de la sortida d'aigua de la font.

Jaume Teixidó, Informa que fa anys, van sol · licitar unes anàlisis i es va
comprovar que estaven contaminats.
També agraeix la feina feta per Manuel Abraldes.
Informa sobre la defunció d'Antonia Vilas, es proposa un recordatori.
José Tello, pregunta sobre el tancament de la casa okupa i si hi ha alguna
relació amb el tràfic de drogues.
El carrer Nord amb Amposta, si hi ha un pla sobre la neteja.
demana sobre solucions amb el problema dels sorolls durant l'estiu.

Leonard Ferran denuncia els actes incívics que tenen lloc al barri.
A les 21,55h finalitza l’Assemblea General de l’Associació. El número de socis i
sòcies assistents a l’assemblea va ser de 30 .
Lluís Maté Soler
President

Rafael Serra Abarca
Secretari
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