ACTA DE L’ASSEMBELA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CASC ANTIC. 10 / 01 / 2020
S’inicia l’assemblea a les 19 hores
Taula formada per Jordi Papell, Teresa Gallego i Josep M. Seguí
Assistents: 16 persones més les 3 de la taula.
ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Salutació als assistents. S’exposarà el balanç econòmic, la memòria de les
activitats i una valoració crítica de l’activitat de l’associació durant el període de
la Junta sortint.
-- Memòria econòmica.
S’exposen els trets generals del balanç econòmic, de les despeses i els
ingressos, veure el document adjunt.
S’explica que aquest any hem tingut dèficit degut a les actuacions de millora
que s’han fet al local i que el balanç econòmic de la Festa Major va ser menys
favorable que l’any anterior. Tot i així es puntualitza que el balanç econòmic
dels tres anys de la Junta és positiu.
Pel que fa als socis, l’any 2019 estan al corrent de pagament 104 socis, amb
una proporció de 51% de dones.
-- Memòria d’activitats.
S’exposa els trets generals de les activitats realitzades per l’associació i les
relacions amb altres entitats que acollim al nostre local. Veure els detalls al
document adjunt.
-- Balanç crític del període 2017-2019.
El Jordi fa un anàlisi crític del període de la Junta sortint 2017-2019.
En aquest balanç es destaca que hem progressat en la relació amb les altres
entitats del barri i amb els mitjans de comunicació. Ens hem reunit amb
l’Administració però no hem fet un seguiment dels Consells de Barri i els
Plenaris. Hem descuidat molt la relació amb la FAVB.
Com aspectes crítics es destaca que hem fet molt poca reivindicació veïnal,
especialment en temes tant greus com l’habitatge i la massificació turística.
Tampoc s’ha treballat prou en el tema de la Via Laietana. Tampoc s’ha treballat
el tema de la immigració.
Entre els aspectes positius destaca la feina que ha fet la vocalia de dones. Han
organitzat moltes activitats especialment entorn de les jornades del 8 de març i
el 25 de novembre. Es treballa en xarxa amb altres entitats de dones del
Districte.
S’ha millorat la imatge del local amb l’ajuda de l’entitat Open Cultural Center,
cosa que els hem d’agrair per la seva implicació personal.
-- Se sotmeten a votació la memòria econòmica i la memòria d’activitats, no hi
ha vots en contra, queden aprovades.

Debat entre els socis assistents.
Viviana proposa fer un cicle de cinema a la Sosi. La proposta és molt ben
rebuda, altres persones es proposen per col·laborar amb el projecte. Viviana
planteja que ella és educadora artística i en tallers infantils.
Antonia planteja que hi ha un tema pendent de problemes d’accessibilitat
vertical als edificis del barri. Es poden demanar subvencions a l’Ajuntament.
També esmenta un problema amb les plagues de xinxes en algunes vivendes.
Joan Amer proposa assenyalar millor les activitats que organitza l’associació,
amb pancartes al carrer per exemple.
Joan Gascón proposa fer activitats per promoure la cultura catalana al barri.
També parla dels problemes de seguretat i de la necessitat de fer complir els
horaris comercials per disminuir les molèsties de sorolls al carrer.
Alfons respecte al butlletí planteja que hi ha algunes associacions de pares a
les escoles, com la Cervantes que fan un butlletí amb dos números a l’any, i
que podríem intercanviar articles o informació amb elles. Respecte a la cultura
catalana diu que hi ha altres entitats al barri que fan activitats per promoure la
cultura catalana: la Casa de la Sardana, Sant Pere Apòstol, la Casa dels
Entremesos i altres.
Respecte a la seguretat intervenen diverses persones. Es planteja que no tan
sols hi ha robatoris sinó que és més greu perquè hi ha màfies. Que no és un
problema únicament de presència policial, que s’han d’organitzar activitats per
ocupar el carrer, sobretot a la plaça del Pou de la Figuera. Es planteja fer una
reunió amb el conseller del Districte Jordi Rabassa per fer propostes, juntament
amb altres entitats.
Hotel Rec Comtal. Es parla de l’espai del solar gestionat per la Fundació
Comtal, però es comenta que aquesta activitat no solucionarà els problemes
que hi ha d’ocupació per indigents del passatge Sant Benet. També es diu que
s’han de fer propostes en contra de l’edifici de vivenda social al solar perquè
taparia encara més a les vivendes que donen a l’espai.
S’informa de la campanya que s’iniciarà per demanar equipaments socials i
habitatge públic al solar dels antics jutjats. Es poden recollir cartells i fulls de
signatures al local.
Marcela explica que hi haurà unes Jornades de seguretat a la FAVB, que es
crearà una comissió sobre el problema de la seguretat, associat a l’habitatge i
la pobresa. Es farà a partir d’aquest mes de gener.
Miquel i altres persones proposen que es convoquin comissions o assemblees
de veïns periòdicament, per exemple cada dos mesos, per tractar dels
problemes del barri i discutir com intervenir des de l’associació. La Junta fa
seva aquesta proposta i es compromet a convocar aquestes assemblees.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Després d’un període de tres anys, l’assemblea extraordinària té com objectiu
escollir una nova Junta de l’Associació de Veïns.
La Junta sortint fa una proposta de nova Junta amb la continuïtat d’alguns dels
membres actuals i la incorporació de noves persones. Es llegeix la llista de les
persones que es proposen, indicant en cada cas quina seria la seva funció
principal. S’explica que hi ha uns càrrecs de president, tresoreria i secretari
perquè ho exigeix la llei de les associacions, però que la nostra associació de
veïns ha de funcionar de manera totalment democràtica, tots els membres de la
Junta treballaran per igual en tots els temes necessaris. Tots els socis poden
assistir a la Junta per fer propostes i discutir-les.
S’expliquen els trets fonamentals del programa de la Junta que es proposa. Es
poden veure els detalls dels noms i del programa en el document adjunt.
No hi ha cap proposta de Junta alternativa i no s’expressa cap vot en contra de
la Junta proposada. Per tant, queda aprovada la nova Junta de la nostra
Associació de Veïns.
S’aixeca la sessió a les 20:30 hores.
La Junta de l’Associació de Veïns Casc Antic

