ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES FONT DE LA
GUATLLA – MAGÒRIA DE 22.09.2021

A la ciutat de Barcelona, carrer Rabí Rubén núm. 24 – 26 , el dia 22 de setembre de 2021,
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
Amb el permís dels presents començaré:

En el mes d'octubre de l'any passat començava la meva introducció. Donant la
benvinguda a tots hi ha totes i tot seguit parlava de la situació atípica en la qual estàvem
immersos per culpa de la pandèmia, i tot el que sabíem i es va fer de la millor manera hi
ha que sabíem molt poc i que ho estàvem fent tots sols. Avui en dia encara que la
pandèmia segueix, l'experiència és un altre i hem après molt.

Com tots sabem les vacunes i els serveis mèdics estan amb molta millor situació que
l'any passat i això ens dona una seguretat per seguir treballant pel barri.
Podria dir molt però crec que les companyes i companys van fer tot el que es podia en
aquell moment. Després en el torn de preguntes donarem les explicacions més
concretes aquells que ho desitgin.
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Tota la informació que es facilitarà avui la podreu consultar a la pàgina web de
l'Associació o demanar una copia a la secretaria del centre cívic.

Moltes gràcies.

Punt núm. 2 – Lectura de la Memòria d’activitats del darrer exercici.
VICEPRESIDENT
Julià Bort Ricart
El 14 de març vam haver de tancar el Centre, només podíem prestar servei online,
gràcies a la dedicació de les tècniques de secretaria i amb uns mitjans tècnics molt
limitats es va poder realitzar aquest servei online.
A partir del mes de juny es va poder obrir el Centre amb unes limitacions d'activitats
ordenades pel Procicat, es va haver de suspendre les activitats cíviques i comunitàries,
algunes encara segueixen suspeses a data d’avui.
El Centre agraeix a totes les persones que han vingut durant aquest any, per haver
complert les estrictes mesures de seguretat imposades pel Procicat.
Amb esforç i esperança en el futur estem sortint d'aquest túnel.
Gràcies

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 de Urbanisme i Manteniment.
1.1 Manteniment del Barri:
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 245 incidències durant l’exercici 2o2o
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2020  245
2019 161
2018 183
2017 14o
2016 129
2015 194
2014 179
2013 175
Resolts durant l’any 2o2o:
De les 245 incidències: són 197 els casos resolts i en queden 48 pendents
Resolts dels casos pendents dels anys anteriors:
any 2o19  de 17, resolts 9 = en queda 8 pendents
any 2o18  de o8, resolts 5 = en queda 3 pendents
any 2o17  de o3, resolts 2 = en queda 1 pendent
any 2o16  de o1, estan resolts 1 = en queda 0 pendents
any 2o15  de o3, estan resolts 1 = en queda 2 pendents
any 2o14  de o2, resolts 1 = en queda 1 pendent
any 2o13  de o2, resolts 0 = en queda 2 pendents
Amb la suma de casos pendents dels 8 anys anteriors són  65.
(del total d’incidències demandades: 1.4o5)
Com a resum de les solucions durant l’any de pandèmia del 2020, esmentar:
-

Optimitzar les voreres del pas de persones fent esport o senderisme. Arranjar
panots, canto de vorera i voranes.
Millores enllumenat carrer Font Florida amb Pl. Matemàtiques amb carrer
Trajà.
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, o pintades mobiliari
urbà.
Substituir o arranjar bancades o bancs per asseure, amb tiges malmeses.
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:
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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:
1. Arranjament Façana Pavelló 8 Fira de Barcelona en quan una pintada grafiti,
llames metàl·liques trencades substituïdes, i resta pendent unes rajoles
esberlades en murals de façana (imprimir rajoles amb 3D i innovar com a
solució en la instal·lació?)
En Estudi:
1.) Remodelació escales de pedra de pas persones, en travessar entre carrer Font
Florida 48 i carrer de la Guatlla 33.
2.) Fer més ample una vorera al carrer de la Guatlla, entre quasi al tocar 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... restant els fanals de fusta existents en el pas de gent.
3.) 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 pel pas del veïnat carregats 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
Continuem amb la problemàtica de la de seguretat al nostre barri , encara que ha baixat
com resultat de la disminució de gent al carrer i no com resultat de la actuació de la
policia.
-Robatoris a pisos
-Estrebades al carrer
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-Sense sostre dormin als portals etc .
- Poca il·luminació
25/02/2020 Reunió informativa amb la Policia de Barri Laura Saez, el President de
l’Avv Lluís Maté i els vocal Luis Flórez
Els quatre vam informar-la dels temes actuals de seguretat i mobilitat.
Risc d’atropellament al pas de vianants al carrer Sant Fructuós davant del forn, està
informant perquè posin tires rugoses a la calçada per disminuir la velocitat
Que els cotxes aparquen sobre la vorera davant del “chino”, esta pendent de que posin
contenidor de escombraries i ja no aparcaran.
Manca d’il·luminació als carrers .
Venta de drogues al centre, sembla quue ja controlades
El tema dels prostíbuls, pendent d’inspeccions ajuntament
Diu que si li diem on posar el contenidor de la roba usada ho gestionarà.
Cal esmentar que si no hi ha denuncies a la Guardia Urbana o als Mossos d’Esquadra
donem per assabentat el nivell de molèsties que tenim, i després les estadístiques diuen
que els furts o robatoris al barri baixen i altres indrets pugen , per tant cal fer denúncies.
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
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 di posar-li dificultat al destí.

VOCAL DE GENT GRAN
Neus Badia
Bona tarda soc Neus Badia Vocal de la gent gran.
Explicaré el que des de la vocalia s'ha fet l’any 2020
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1/2/2020 Dijous Gras amb la actuació del tenor José Alberto Aznar acompanyat d’un
berenar de truita i botifarra i un concurs de disfresses.
13/3/2020 Estat d’alarma i es tanca el punt de trobada.
18/12/2020 Nadal a la Guatlla amb l’espectacle d’Agustí Burriel cantant cançons de
Frank Sinatra. Es va entregar una bosseta amb torrons i neules ja que les restriccions no
permeten menjar dins del centre cívic.
Esperem que el 2021 sigui millor i recuperar totes les celebracions amb els seus
respectius berenars i sobretot l’obertura del Punt de Trobada tant desitjada per la nostre
gent gran del barri.
De moment seguim igual amb confinament LOCAL DE GENT GRAN.

VOCAL GRUP DE DONES
M. Antonia del Amo
Durant l’any 2020 el Grup de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font de la
Guatlla vam començar amb normalitat fins el més de març que ens vam confinar degut
a la pandèmia.
Al setembre vam reprendre les activitats a mig gas.
Al llarg de l’any :
Vam celebrar el 8 de març el 25è aniversari de la creació d’aquest Grup de Dones amb
una gran Festa.
També vam celebrar el 24 de novembre el DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE amb
l’actuació d’un Grup musical.
Hem realitzat 10 Xerrades sobre diferents temes: Història, Alimentació, Salut, Música,
Art, Autoajuda, Presentació de llibres ... amb una assistència de unes 25 o 30 persones
el 1r trimestre i de 10 a 15 l‘últim trimestre, degut a les mesures de prevenció COVID.
4 Tallers de Risoteràpia, de Creativitat, de CLOWN i de moviment i dansa.
1 Sessió de Cinefòrum amb perspectiva de gènere.
Organitzem un GRUP D’AUTOAJUDA que es troba setmanalmentHem col·laborat activament amb la vocalia de cultura en l’organització de 6 rutes i/o
visites culturals.
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Hem participat amb les visites guiades al Jardí Botànic de Montjuïc i a les visites del
MNAC.
Formem part de la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes
(FACEPA)
Estem en contacte amb el PIAD (Punts d’Informació i Atenció a les dones) i enguany
van organitzar un taller en el nostre centre.
També hem realitzat activitats organitzades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
amb la visita a la depuradora de Montcada i un taller en el nostre centre.
Ens han visitat membres de l’Associació dels Afectats per la Sensibilitat Química
múltiple i vam organitzar una xerrada sobre aquest tema.
Estem en contacte amb el Districte Sants-Monjuïc.

VOCAL DE CULTURA
Cristina Montpeyó
RESUM ACTIVITATS 2020:
EXPOSICIONS: Col.lectiu d’Artistes Font de la Guatlla:
-

LES PARETS DE CASA NOSTRA ( en línia )

-

EL MAR (en línia)

EXPOSICIONS DE 3 ARTISTES DIFERENTS i 2 del professorat de dibuix i pintura.
VISITES GUIADES AL MNAC:
-

UNA PASSEJADA PEL GÒTIC

-

PALAU NACIONAL , arquitectura i memòria

-

MODERNISMES

Museu IDEAL: exposició de MONET, en 3 dimensions
Visites guiades amb Grup de dones a:
-

TEATRE DEL LICEU

-

MUSEU DE LA XOCOLATA

-

CASA AMETLLER
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-

SANT PAU DEL CAMP

CEL.LEBRACIÓ DEL 26/36é ANIVERSARI, Centre Civic/ AA.VV.
1r. CONCERT DE L’ANY, a càrrec de JAM SESSION
CONCERT DE PRIMAVERA AMB LINEA d’una peça musical de RAINBOW DUET

VOCAL D’INFANTS I JOVES
Vera Pérez de Andrade
En el nostre segon any s’ha vist afectat per la crisis sanitària de la Covid tot i així hem
pogut fer i/o adaptar algunes activitats.
-

També vam fer el Carnestoltes amb la col·laboració i organització de la
Vocalia d’Actes i Decoració exterior el dissabte dia 22 de febrer. Amb una
participació de 40 nens i nenes.

-

Durant l’estat d’alarma vam preparar algunes activitats online com les
manualitats del drac de Sant Jordi amb materials reciclats entre d’altres.

-

Hem participat en el Festival de Narració oral Munt de Mots que va venir
Alicia Molina amb el seu repertori de contes per a volar. Es va fer el dissabte
24 d’octubre a la sala d’actes garantint totes les mesures sanitàries, els
assistents estaven assentats en grups bombolles.

S’ha cancel·lat temporalment el projecte amb les escoles de Contes no sexistes iniciat al
2019.Esperem que a finals del 2021 poder continuar amb
aquest servei.
La festa de Halloween també va haver de ser anul·lada per la Covid.
La diada infantil de la Festa Major la vam traslladar en format online.
Donem gràcies a totes les col·laboracions de les vocalies com de les altres entitats que
han compartit el material que han produït online. També agraïm la participació de totes
les famílies per la confiança en aquests moments molt difícils.

VOCAL DE SALUT
Victoria Benítez
Per motius personals la vocal de salut no ha pogut estar operativa aquest 2020. 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
Aquest 2020 només vam poder celebrar el Carnestoltes infantil i la calçotada després el
març amb el confinament ja es va parar tot. Els actes programats a l’exterior els vam
haver de cancel·lar fins i tot la Festa Major.
ARXIU HISTÒRIC
Informe del centre de Documentació i Memòria Històrica del Barri de Font de la Guatlla
de l´any 2020, 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.
Enguany ens ha visitat el Sr Nico Alonso que ens va demanar documentació escrita i
fotogràfica dels gegants del barri el Paco “el petanquero” i la Teresina “del ganxet” per
un treball sobre la historia dels gegants i gegantes de Barcelona.
També vam rebre l’arquitecte i veí Antonio Fontella que necessitava documentació
escrita i fotografies del carrer Sant Ferriol per un projecte propi.
A causa de les restriccions del COVID-19 ens hem vist amb l’obligació de reduir les
nostres activitats. Esperem que l’any vinent puguem passar a la normalitat.
Agraïm la vostra atenció i ens acomiadem amb una cordial salutació.
Seguim estan a la vostre disposició.
Els components de l´arxiu.
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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 2020.

Ingressos

9.948,00 €

Despeses

7.166,41 €

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 2020 amb un
total de 26.200 €. 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 2020 és de 495.

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).
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

Tresorer

Luis Florez Macipe

Vocal 1 Urbanisme i mobilitat

Leonard Ferrán Herrero

Vocal 2 Seguretat i Medi Ambient Julià Carrasco Martínez
Vocal 3 Gent Gran

Neus Badia González

Vocal 4 Grup Dones

Maria Antonia del Amo Villoria

Vocal 5 Cultura

Cristina Montpeyó Sanahuja
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Vocal 6 Salut

Victoria Benítez Eiroa

Vocal 7 Infants i joves

Vera Pérez de Andrade Muñoz

Vocal 8 Relacions Públiques

Carme Balona Mentuy

Vocal 9 Assessor

Valentí Roda Brossa

Vocal 10 Actes externs i decoracions Josep M. Navarro Sagues

La proposta va ser aprovada per tota l’Assemblea assistent.
Aprovació de l’acte del 2020.
Aprovació del pressupost a càrrec de la Tresorera Carme Balona Mentuy
Aprovació del canvi de Tresor al Senyor Luis Florez Macipe.

Punt núm. 6 – Torn obert de paraules
El soci Carlos Romera Vidal pregunta sobre el passatge Amposta. Demana al Vocal
d’Urbanisme es posi en contacte d’ell a través del seu telèfon personal. Està presentada
una denúncia a l’Ajuntament amb la referència CHL 2353.

La sòcia M. Lourdes Casas, pregunta sobre les activitats relacionades amb el Medi
Ambient en el barri per col·laborar com a voluntària.

La sòcia Pilar Matamoros Tortosa, demana a l’Avv de poder fixar una rampa en el carrer
Font Florida amb Chopin.

Vocal Neus Badia pregunta sobre el banc col·locat al carrer de la Dàlia. Comenta que no
és un espai segur.

Sense

cap

intervenció

més

la

sessió

es

tanca

a

les

21.24

h.

Assistència de 22 socis i sòcies.

Lluís Maté Solé
President

Rafael Serra Abarca
Secretari
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