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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Assemblea general de socis de la Taula d’entitats de Sarrià, que va tenir lloc dilluns, 13
de Novembre del 2017 a les 20h al local de l’Associació de Veïns al carrer Canet, 4 08017
Barcelona .
Assistents: Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
(Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació Cor Dyapason,
Associació de Veïns de Sarrià, Centre Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del
Roser, Colla gegantera de Sarrià, Diables infantils de Sarrià, Diablesses i Diables de Sarrià,
Tabalers de Sarrià, Tabalets de Sarrià, Associació Auxilia.
Absents: Fundació Centre Assís de Sarrià, Associació de Comerciants de Sarrià (delega el
vot a Núria Esteve), ANC Sarrià-Sant Gervasi, Associació de la Tercera Edat del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi (Can Fàbregas), Omnium Cultural Sarrià-Sant Gervasi, Cohabitem.
Noves incorporacions: Ateneu Popular, Centre d’Higiene Mental Les Corts, Veïns i Amics
del Carrer Monterols, Castellers de Sarrià.
Punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació acta assemblea 19 de Juny del 2017
L’acta es va enviar per correu electrònic. S’aprova per unanimitat (11 entitats a favor
representades )
2.-Presentació Campanya porta a porta:
Després de la presentació per part del Leo de la Vocalia de Medi Ambient de l’Associació
de Veïns, es passa a torn de preguntes.
3.- Ratificació dels membres de la Junta Directiva
S’aprova per 11 vots a favor el càrrec de Tresoreria per Joaquim Roura (Associació Cor
Dyapason)
La junta actual queda en aquesta composició:
President: Oriol Solina
Vicepresident: Enrique Delgado
Secretaria: Núria Esteve
Tresoreria: Joaquim Roura
Vocals: Manel Vilanova, Ricard Julià.
Comissió Mostra: Monica Pérez, Eva Ceano, Núria Esteve
Comissió de Web: queda per presentar se.

4.- Presentació i aprovació de les noves associacions membres
S’aprova per 11 vots a favor la incorporació a la Taula de les següents entitats:
-Castellers de Sarrià
-Veïns i Amics del carrer Monterols
-Centre d’Higiene Mental de les Corts (Fundació)
S’aprova per 11 vots a favor que l’Ateneu Popular, el no tenir estatuts ni nif, siguin
membres de la Taula sols com observadors sense vot.
6.- Entaulat
Es dona data del 2on Entaulat, després de la bona valoració de l’any passat. Serà el 19 de
Desembre a les 20h al locals del Centro Asturiano. Es farà una ponència, debat i pica-pica.
7.- La Sarrianenca
Es dona explicació de la situació de la Sarrianenca: Des de el 15 d’Octubre les 5 entitats
que la constitueixen tenen una cessió d’espai per part del Districte a Canet, 22. Es comença
a constituir la i a preparar l’obertura de la casa que no serà fins el 1 de Gener que hi haurà
la cessió definitiva. Serà oberta a totes les entitats de cultura popular de Sarrià. Properament
hi haurà una reunió per totes les explicacions amb les entitats del barri.
8.-Tresoreria
S’explica que aquest any no s’han cobrat quotes i no es cobraran perquè els pressupostos
estan tancats. De cara a l’any vinent, es fixa la quota de 50€ anual per entitat. En aquells
casos que no es podes assumir, la Junta decidirà. S’enviarà un mail de recordatori en el
primer trimestre de l’any 2018.
9.-Manifest al Consell de Barri
Des de l’Associació de Veïns se’n entrega un manifest per tal de llegir al Consell de Barri
sobre la situació actual política i social catalana. Es fan algunes esmenes i s’aprova per 11
vots a favor, el següent que serà llegit pel President de la Taula.
“Les associacions de Sarrià, reunides entorn a la Taula d’entitats de Sarrià, volem mostrar
la nostra solidaritat amb el líders socials i els membres del govern empresonats, així com
els que es troben a l’exili. Som partidaris de poder exercir en plena llibertat, els drets
democràtics, sense cap mena de restricció ideològica ni coacció autoritària. També volem
mostrar la nostra preocupació per preservar la convivència al barri i esperem dels polítics
que en representen, un total compromís amb aquest objectiu així com amb el govern legítim
de Catalunya que ha estat cessat. Qualsevol diferencia, s’ha de superar amb el diàleg.”
10.- Torn de paraules
- Enrique Delgado, Centro Asturiano, explica la dificultat tant en tràmits com amb
economia comporta el demanar un permís per activitats extraordinàries excepcionals dins
d’un espai privat. Es demana que a la propera assembla es porti copia de les ordenances per
poder lluitar.
-Montserrat Morera, representant al Consell d’Associacions de Barcelona, comunica que es
necessita pel Consell de la Dona, en el marc de la Medalla de la Dona, un perfil de projecte
innovador que contribueixin a la reducció de necessitats socials durant un mínim de 5 anys
al Districte. La presentació s’haurà de fer abans del 12 de gener del 2018.

-Lluís Bordas, Casa Orlandai, pregunta pel incompliment en el calendari de les obres de la
Biblioteca. Aquest tema es tractarà a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, i es
donarà resposta al Consell de Barri.
-Eva Ceano, Associació de Veïns, creu que la web de la Taula no està actualitzada i es
necessari que algú faci una comissió per tirar endavant. Es preguntarà algun membre de
l’Ateneu o dels Esplais per si ho volem fer.
Sense més a tractar, s’acaba la reunió a les 22.00h
Barcelona, 20 de Novembre 2017
La Secretaria,

Agrupament Escolta i Guia Damià de Veuster, Agrupament Escolta i Guia Sant Ignasi, ANC Sarrià-‐ Sant
Gervasi, Associació Amics de l’Opera de Sarrià, Associació Auxilia, Associació Casa Orlandai, Associació
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona,
Associació Cohabitem Sarrià Associació de Comerciants de Sarrià, Associació Cor Dyapason, Associació de
la Tercera Edat del Districte de Sarrià-‐Sant Gervasi (Can Fàbregas), Associació de Veïns de Sarrià, Centre
Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del Roser, Colla gegantera de Sarrià, Diablesses i Diables de
Sarrià, Diables infantils de Sarrià, Fundació Centre Assis de Sarrià, Tabalers de Sarrià, Tabalets de Sarrià,
Omnium Cultural Sarrià-‐ Sant Gervasi.	
  

	
  

