ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES FONT DE LA
GUATLLA – MAGÒRIA DE 05.10.2020

A la ciutat de Barcelona, carrer Rabí Rubén núm. 24 – 26 , el dia 5 d’octubre de 2020, es reuneix,
prèvia convocatòria, l’Assemblea General Ordinària de socis i sòcies per tractar la corresponent
Ordre del Dia. S’inicia L’Assemblea a les 20.00 h de la tarda, en segona convocatòria, amb una
salutació del President assisteixen a l’assemblea un total de 25 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’acte 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.

Benvinguda a l'Assemblea de 2020
PRESIDENT
Lluís Maté Solé
Us donem la benvinguda,
No fa falta dir que aquesta assembla és atípica per tot el que ha passat i que encara passa, no
m’estendré gaire però si dir el sobre esforç que s’ha fet perquè moltes vegades ens trobem sols,
sense cap tipus d’ajuda externa. Però tot això ha fet que tothom poses lo que ha pogut i més
per mantindré viva la nostra manera de ser.
Abans d’acabar us demano un minut de silenci per tots aquells que ens han deixat.

Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del darrer exercici.
VICEPRESIDENT
Julià Bort Ricart
Bona tarda, soc Julià Bort Vicepresident de l'associació i per designació de la Junta també
Director del Centre Cívic
En el any 2019 el Centre Cívic ha treballat de forma coordinada amb el equip administratiu i la
Junta de l'Associació, per aconseguir aquests objectius: facilitar l'accés a la cultura, promoure
activitats d’interès general, potenciar la creació individual i col·lectiva, promoure la existència
d'espais de relació i de trobada, millorar la cohesió social del barri, fomentar els valors del
civisme i la convivència.
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Per poder complir aquests objectius el Centre Cívic ha tingut la col·laboració dels voluntaris de
totes les vocalies i col·lectius de l'Associació
El organigrama del departament d'administració és el següent
Gestora: Adela López
Coordinadora de projectes: Andrea Gibernau
Informadora: Fátima Martínez
El pla de comunicació:
El pla es divideix en tres suports
Humans: atenció personalitzada en el Centre Cívic, telefònicament o a través del correu
electrònic
Materials físics: agenda trimestral de la programació de tallers y activitats
de les vocalies i col·lectius de l’Associació, cartells de les activitats culturals i de tallers.
Digital: pàgina web vinculada amb els altres centres Cívics, Facebook, Pantalla dinàmica.
Tallers:
Els tallers estan dividit en 8 grups:
Salud i creixement personal
Expressió
Creativitat
Informàtica i Multimèdia
Recursos
Idiomes
Art i Cultura
Infants i joves

Pel que fa a les dades trimestrals:
Inscripcions de usuaris: 723
Tallers: 52
Professors: 38
Professors voluntaris: 6
Gràcies per la vostra atenció.

VOCAL DE MOBILITAT I TRANSPORT
Leonard Ferran
Bona tarda, soc en Leonard Ferran col·laborador en la Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes
de la Font de la Guatlla en els capítols d’Urbanisme i Manteniment.
1.1 Manteniment del Barri:
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Les dades estadístiques pel que fa a millores del barri estan recollides en un llibre Excel el qual
està a la vostra disposició en la Secretaria del Centre Cívic.
Les millores són respecte de Mobiliari Urbà, Enllumenat, Pavimentació, Tapes del Clavegueram
Sorolloses, Voreres, Parcs i Jardins, Serveis de Neteges, Camí Escolar, etc.
Total d’incidències:
Han estat 161 incidències durant l’exercici 2019
2018 183
2017 14o
2016 129
2015 194
2014 179
2013 175

Resolts durant l’any 2o19:
De les 161 incidències: són 144 els casos resolts i en queden 17 pendents
Resolts dels casos pendents dels anys anteriors:
any 2o18  de 23, resolts 15 = en queda 8 pendents
any 2o17  de o7, resolts 4 = en queda 3 pendents
any 2o16  de o6, estan resolts 5 = en queda 1 pendents
any 2o15  de o3, estan resolts 0 = en queda 3 pendents
any 2o14  de o3, resolts 1 = en queda 2 pendents
any 2o13  de o2, resolts 0 = en queda 2 pendents

Amb la suma de casos pendents dels 7 anys anteriors són  36. (Del total d’incidències
demandades: 1.160)
Com a resum de les solucions durant l’any 2019, esmentar:
-

Podar, arranjar espais naturals a peu de muntanya Montjuïc.

-

Donar avisos per arranjar fitons, tapes de contenidors de brossa obertes, voreres amb
panots aixecats, tapes d’embornals malmesos, etc...

-

Agilitzar la retirada de vehicles abandonats en la via pública.

-

Varies sol·licituds especials per la neteja de carrers i parcs.

-

Substituir o arranjar bancades o bancs per asseure, amb tiges malmeses.
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-

Etc..

Recomanació: per agilitzar nosaltres mateixos els casos que coneguem, podem tramitar de
forma fàcil la notificació de deficiències cap a Districte per les següents vies:
1.) Telèfon gratuït del Civisme: 900 226 226
2.) www.barcelona.cat cercar: “Canals de comunicació amb el ciutadà en línia” +
(Queixes i suggeriments)
3.) Secretaria de l’Associació Veïns i Veïnes - Centre Cívic
Estarem a disposició d’atendre les queixes i així poder recomanà la via més adient per
solucionar-la.

1.2 Urbanisme:
Dels estudis de millora del barri fets durant els anys anteriors tenim les següents correccions:
En estudi:
1.) Remodelació escales de pedra de pas persones, en travessar entre carrer Font Florida
48 i carrer de la Guatlla 33.
2.) Optimització carrer-passatge Valls cantonada carrer Amposta. Es fan tolls d’aigua
pluvial en l’accés a l'Escola de Música; creixen les males herbes, manca de papereres i
bancades per asseure, etc... (bon exemple la mostra de carrer/passatge Sant Ferriol)
3.) Fer més ample una vorera al carrer de la Guatlla, entre l’inici tocant carrer del Polvorí
fins al carrer Crisantem (ó de la guatlla 33). (avui per avui la vorera existent és massa
estreta per caminar persones i encara més amb cotxet de nens, etc...)
4.) Remodelació de les escales situades al carrer Crisantem entre Font Florida i Sant
Fructuós. Els graons són molt alts i no faciliten el pas a persones amb mobilitat reduïda
o carregades amb el carro de la compra.
Per acabar remarcar dient: s’ha d’agrair la Col·laboració i Feina Voluntària, per el bé del Barri,
que fan els Grups de Treball d’enllaç entre l’Associació i el Districte.

VOCAL DE SEGURETAT
Julià Carrasco
La problemàtica de seguretat al nostre barri no ha millorat respecte a l’any anterior més aviat
ha empitjorat segons les dades de la Guardi Urbana i els Mossos d’esquadra.
-Robatoris a pisos
-Estrebades al carrer
-Sense sostre dormin als portals i carrers, etc.
- Poca il·luminació d’algunes vies públiques.
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- I sobretot el incivisme creixent com a conseqüència de la desorganització del espai públic, és a
dir, la desorganització dels espais públics crea incivisme i el incivisme actes delictius.
El dia 16 de setembre , vaig assistir a la reunió informativa del cossos de seguretat al districte on
ens van informar de problemàtica actual:
-

Increment dels delictes d’un 10% respecte a l’any anterior.
Robatoris amb intimidació i violència +29,7 %
El districte te el 12% del delictes comesos a la ciutat.
El 20% del delictes es resolen

La falta d’efectius és la principal causa que argumenten els responsables per justificar aquest
augment, així com la poca actualització de la llei per combatre els furts amb mes rigor. Està
previst un increment d’efectius per aquest l’any 2020.
Aquesta vocalia a promocionat diverses trobades amb la policia de barri i el mossos de esquadra,
així com la presencia a totes les convocatòries de seguretat informativa que s’han fet al districte.
El dia 9 de gener, amb els Mossos d’Esquadra
El dia 19 de març, amb la Guàrdia urbana
El dia 14 de abril, amb la Guàrdia urbana
També ha promocionat xerrades de conscienciació en temes de seguretat.
El dia 7 de abril els mossos d’esquadra van fer una xerrada, per donar consells com evitar
robatoris en el interior dels pisos així com estrebades al carrer.
El dia 11 de novembre vam fer una xerrada sobre la seguretat en les compres per internet
impartides per AICEC-ADICAE.
Cal esmentar que si no hi ha denuncies a la Guardia Urbana o als Mossos d’Esquadra i no donem
per assabentat el nivell de molèsties que tenim, després les estadístiques són errònies i fan que
els furts o robatoris del barri baixen, per tant és important fer sempre la denúncia.
Per fer les denuncies o queixes actualment hi ha varies vies:
1.) Comissaries de policia
2.) al telèfon d’urgències 112 dels Mossos o 092 de la Guardia Urbana
3.) www.bcn.cat/atencioenlinia
4.) a l’Associació de Veïns i Veïnes estarem a disposició d’atendre-les.
Per acabar dir que la prevenció es la millor arma , tan per als casos de robatori o agressió com
per evitar incendis en la llar, sabem que la seguretat no es pot garantir al 100% però si posar-li
dificultat al destí.
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VOCAL DE GENT GRAN
Neus Badia
Explicaré el que des de la vocalia s'ha fet al any 2019
Xerrades
22/01/2019

Acupuntura comunitària a càrrec de Kevin

14/05/2019

Coneix el servei de teleassistència municipal (la medalla).

08/10/2019

Quirologia el secret de les mans a càrrec de Jaime Aroca

03/12/2019

Projecte Bella vella ànima bella velles persones

Excursions
07/02/2019

Calçotada a Alcover

07/03/2019

Escarxofada a la Gleva

04/04/2019

Santuari de Montserrat de Montferri

09/05/2019

Mon- cau i Bages

06/06/2019

La Llacuna emmurallada

10/10/2019

Calaf i Tous

07/11/2019

Taverner

12/12/2019

Mosqueroles

Dates especials
Cada final de trimestre cafè amb galetes
28/02/2019

Dijous Gras: Concurs de Disfresses i berenar de truita amb botifarra

27/04/2019

Berenar de Fi de Trimestre

14/06/2018

Festa Major: Homenatge a la Gent mes Gran de la Guatlla

31/10/2019

Castanyada Màgia i Castanyes, panellets i moscatell

18/12/2019

Nadal a la Guatlla. Nadales amb José Alberto Aznar (Tenor) Neules i Torrons

Total d’assistència 227 persones.

Com tots els anys hem assistit a la XXVIII quinzena de gent gran del districte, amb bastanta
participació en tot les conferències i caminades.
Malauradament aquest any no he pogut anar a les taules de treball de Gent Gran del Districte
per assumptes personals si als consells septentrionals de Gent Gran del districte.
Pel que fa a les excursions us demanaria que us animeu a venir ja que es passa molt bé i passem
un dia sense preocupacions que es tot el que es treu d'aquesta vida.
Sense mes que dir fins la propera.
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VOCAL GRUP DE DONES
M. Antonia del Amo
El curs 2018-19 ja va començar amb la circumstància d’haver integrat completament les
activitats del Grup de Dones amb les activitats de la resta de vocalies de l’Associació i així s’ha
continuat en el curs 2019-20.
Durant l’any 2019 la Vocalia de les Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font de la Guatlla
va realitzar les següents activitats:
Cada dimarts a les 18 h hem tingut un convidat/a que ens ha explicat amb les seves paraules,
acompanyant- les amb imatges o amb la pràctica de petits tallers diferents temes .
Hem realitzat 21 xerrades i /o tallers de temes molt diversos com salut, història, risoteràpia,
alimentació, apoderament de la dona, manualitats, mandales, etc. Amb una assistència mitjana
de 25 persones per activitat.
Hem organitzat 3 sessions de Cinefòrum amb perspectiva de gènere amb una assistència mitjana
de 18 persones .
S’han fet 3 Celebracions especials: el 8 de març Dia Internacional de la Dona treballadora (70
assistents), el 25 de novembre Acte en contra de la violència masclista (60 assistents) i el
tradicional Dinar de Nadal (40 dones).
Hem assistit a 17 sortides culturals, rutes guiades, excursions, algunes organitzades
conjuntament amb la vocalia de Cultura amb una assistència entre 8 i 40 persones.
Creiem que ha estat un encert el fet d’ unificar les activitats de totes les vocalies ja que tots ens
enriquim i hi sortim guanyant.

VOCAL DE CULTURA
Cristina Montpeyó
Com ja sabeu l’objectiu d’aquesta vocalia es poder oferir als veïns i veïnes actes relacionats amb
la cultura i l’oci. Tot seguit us informaré de les activitats organitzades durant l’any 2019:

Exposicions
11 de gener

Around the light, Jordi Romo

27 de gener

1era Mostra anual del Col·lectiu d’Artistes Font de Guatlla

5 de febrer

Clara Concreta i Concisa, de Clara Fernández

7 d’abril

Paisatges, alumnes de dibuix i pintura del centre cívic.

12 de maig

Mostra de primavera, Col·lectiu d’artistes
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12 de juny

Mostra de tallers de creativitat del centre cívic com Patchwork, Punt de creu,
Puntes de coixí, Dibuixi pintura i Cuina

1 de juliol

Amparo Poch i Gascón, el compromís d’una dona lliure.

8 d’octubre

Mostra fotogràfica de les activitats de l’Avv durant el curs 2018-2019.

6 de desembre Mostra anual del col·lectiu d’artistes.

Concerts
Gener

Primer Concert de l’Any amb Ludovik Monk (108 assistents)

Maig

Concert de Primavera amb Evis Rosebud (72 assistents)

Novembre
assistents)

Concert especial Doble Aniversari amb el concert de gòspel de Litle Lights (214

Visites guiades al Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC. Novetat!
25 octubre

Una passejada pel romànic. 25 persones

29 novembre

Oriol Maspons, la fotografia útil. 25 perones

20 desembre

Les Reserves del MNAC. 25 persones.

Altres visites conjuntament organitzades amb el grup de dones.
8 de gener

Visita guiada a l'exposició de Toulouse Lautrec. 21 assistents.

26 de gener

Ruta modernista Sant Joan Despí. 25 assistents.

5 de novembre

Visita guiada casa de la seda. 21 assistents.

23 de novembre Ruta guiada La Barcelona Romana. 25 assistents.
30 de novembre. Visita guiada a l'exposició de Vang Goht. Museu intermitent. 20 assistents.
14 de desembre. Visita exposició Monet, al centre Ideal. 20 assistents.

Conferències i presentacions
5 de febrer
Presentació de la trajectòria de Clara Fernàndez, per la inauguració de
l'Exposició Clara, Concreta i Concisa, Clara Fernández. 84 assistents.
23 d’abril
Celebrem Sant Jordi, presentació del llibre 'Ebre 1938: imatges d'una batalla', a
càrrec dels seus autors F. Xavier Hernández i Mar H. Pongiluppi. 32 assistents.
16 de maig
Presentació del llibre 'A dos pasos de tí', de Alex Gaya. A càrrec de l'actriu
Gemma Charines. 55 assistents.
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VOCAL D’INFANTS I JOVES
Vera Pérez de Andrade
En el nostre primer any hem programat les següents activitats:
-

-

-

-

Hem iniciat el projecte Contes no sexistes en col·laboració amb la vocalia de dones
per els alumnes de parvulari de l’escola Muntanyeta. Es van fer dos sessions una al
7 d’octubre i l’altre el 2 de desembre amb una participació de 65 nenes i nens per
sessió. La intenció de continuar tot el curs escolar i ampliar a altres escoles del
barri com el Magòria.
Hem participat en el Festival de Narració oral Munt de Mots que va venir
l’aragonesa “Maricuela: historias de risas sin prisa” amb un total de 48
participants.
També vam fer la Festa de Halloween amb la col·laboració i organització de la nova
Vocalia d’Actes i Decoració exterior el dissabte dia 2 de novembre. Amb un
aforament de 80 nenes i nens.
Durant els tallers de juliol es va fer l’activitat de Cinema Familiar amb la projecció
de dues pel·lícules.
Dins del marc de la Festa Major es va realitzar la Diada infantil amb la col·laboració
de l’Esplai Turó.

Donem gràcies a totes les col·laboracions de les vocalies com de les altres entitats del barri que
han fet possible la realització de totes aquestes activitats. També agraïm la participació de
totes les famílies. Això només és el principi 😊.

VOCAL DE SALUT
Victoria Benítez
Per motius personals la vocal de salut no ha pogut estar operativa aquest 2019. Tot i això la
Victoria contínua a la Junta.
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LA COMISSIÓ DE FESTES: COORDINADOR DE LA FETA MAJOR I ACTES POPULARS
Julià Carrasco
Bona nit a tothom,
En nom de la comissió de festes exposo les activitats que vam ver l’any 2019.
En primer lloc faig un agraïment a tots els membres de la comissió de festes, pel seu esforç,
dedicació i compromís, sense elles i ells no seria possible la celebració d’aquestes activitats.
El 17 de març vam fer una CALÇOTADA al carrer Monfart amb força assistència de veïns i
veïnes.
El 12 de Maig , també al carrer Monfart vam fer una PAELLA POPULAR, aquesta vegada no va
assistir-hi la gent que esperàvem , ens esforçarem per millora-ho la propera vegada.
Del 8 al 23 de Juny es va celebrar la Festa Major i la Revetlla de Sant Joan amb un èxit d’assistents
i sense cap incident demostrant una vegada més el civisme del nostre barri.
L’objectiu de la Comissió de festes és promoure la trobada entre els amics, els familiars, els
veïns i veïnes del nostre barri.
La Comissió de Festa Major agraeix a totes aquelles persones , comerciants i entitats que,
amb el seu suport, han contribuït a l’organització de la Festa Major del nostre barri.
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ARXIU HISTÒRIC
Informe del centre de Documentació i Memòria Històrica del Barri de Font de la Guatlla de l´any
2019, per presentar a la Assemblea General Ordinària.
Els components de l´Arxiu Històric passem a explicar-vos que seguim exercint el treball de
classificar i catalogar tots els documents i fotografies que els veïns i veïnes ens aporten.
Per facilitar la conservació i la posterior recerca informatitzem tots els documents i fotografies
s´escanegen i s´incorporen a aquest fitxer. Així com les donacions relacionades amb el barri que
arriben al nostre departament. Aquest any destaquem la donació realitzada per la família
Tarradell d’uns diaris publicats al 1929.
A través del Fons de l’Arxiu Històric vam realitzar l’exposició de fotografies del 25è aniversari del
Centre Cívic i el 35è aniversari de la Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla Magòria,
celebrada durant la setmana del 18 al 24 de novembre de 2019. Un recull de 135 fotografies
agrupades amb les següents temàtiques: activitats, seus de l’Associació, Pregoners de Festa
Major, Cartells de Festa Major, Arxiu Històric, Gent Gran, Personatges emblemàtics del barri i la
ciutat, Activitats i Festes Majors.
També vam rebre la visita dels alumnes de primer de la escola La Muntanyeta. Tenien curiositat
de com funcionava un arxiu històric i ens van fer una ronda de preguntes molt entretinguda.
Per últim, hem participat en diferents trobades sobre la recerca local i el restabliment de la
Barcelona democràtica organitzades pel Born CCM.
Agraïm la vostra atenció i ens acomiadem amb una cordial salutació.
Els components de L´arxiu: Maruja Martínez ,Blanca López, Maria Andrés, Antonio Campaña,
Jordi Tarradell, Ina Molinero i Julià Carrasco.
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TRESORERIA
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 2019

Ingressos

22.840,00 €

Despeses

18.902,14 €

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 2019 amb un total de
33.300 €. 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
2019 és de 520.

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).
ALTES
Vera Pérez de Andrade com a nova Vocal d’Infants i Joves

Sotmesa la proposta a votació va ser aprovada per majoria.
Així doncs, la junta Directiva queda constituïda de la forma següent:
President

Lluís Maté Solé

Vicepresident

Julià Bort Ricart

Secretari

Rafael Serra Abarca

Tresorera

Mª. Carme Balona Mentuy

Vocal 1 – Urbanisme i mobilitat

Leonard Ferrán Herrero

Vocal 2 – Seguretat Ciutadana

Julià Carrasco

Vocal 3 – Gent Gran

Neus Badia Gonzalez

Vocal 4 – Grup Dones

Maria Antonia del Amo

Vocal 5 – Cultura i Medi Ambient

Cristina Montpeyó
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Vocal 6 – Salut

Victoria Benítez Eiroa

Vocal 7 – Infants i joves

Vera Pérez de Andrade

Vocal 8 - Organització i comunicació

Luís Florez Macipe

Vocal 9 – Assessor

Valentí Roda Brossa

La proposta va ser aprovada per tota l’Assemblea assistent.

Punt núm. 6 – Torn obert de paraules

Sense cap intervenció la sessió es tanca a les 21.35 h.

Lluís Maté Solé
President

Rafael Serra Abarca
Secretari
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