
TAULA D'ENTITATS DE SARRIA
C/ Pare Miquel de Sarriá, 8 08034 Barcelona

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Assemblea general de socis de la Taula d'entitats de Sarriá, que va tenir lloc dilluns, 19

De Juny del 2017 a les 20h al local de l'Associació de Veins al carcer Canet, 4 08017
Barcelona 

"

Assistents:
Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Viceng de Sarriá (Centre

Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació Cor Dyapason,
Associació de la Tercera Edat del Districte de Sarriá-Sant Gervasi (Can Fábregas),
Associació de Veins de Sarriá, Centre Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del
Roser, Colla gegantera de Sarriá, Diables infantils de Sarriá, Diableses i Diables de Sarriá,
Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá, Associació Auxilia, Omnium Cultural Sarriá-Sant
Gervasi, Cohabitem.
Absents: Fundació Centre Assís de Sarriá, Associació de Comerciants de Sarriá (delega el
vot a Núria Esteve), ANC Sarriá-Sant Gervasi.

Punts de l'ordre del dia:

1.- Aprovació acta assemblea 5 d'Abril del 2017
L'acta es va enviar per coffeu electrónic. S'aprova per unanimitat (I7 entitats a favor
representades )

2.- Presentació de les noves associacions membres
No es presenta ninguna nova associació peró tenim coffeu de dues que ho faran a la propera
assemblea: Tangram i Veins del Carrer Monterols
S'haurá de preguntar si Ateneu Popular i Centre Higiene Mental ho voldran fer després
d' haver-se present af a 1' anterior assemblea.

3.-Yaloració de la Mostra d'entitats.
La valoració es molt positiva encara de les dificultats que vam tenir de l'arribada de taules i
cadires per part del Districte.La Junta ja ha presentat queixa d'aquesta empresa. També es

comenta de fer-la durant el mes d'Abril o Maig per any vinent.



4.- Eleccions membres de la Junta Directiva
S'aprova la nova junta, quedant vacant el cáurec de Tresoreria per:
13 vots a favor, 0 en contra i2 abstencions.
President: Oriol Solina
Vicepresident: Enrique Delgado
Secretaria: Núria Esteve
Vocals: Manel Vilanova, Ricard Juliá, Monica Beneyto.
Comissió Mostra: Monica Pérez, Eva Ceano, Núria Esteve
Comissió de Web: queda per presentar se.

S.-Subvenció de Banc de recursos
Es dona explicació per part de la Secretaria de la proposta de fer una subvenció per tal de
poder tenir una persona i eines necessáries per fer un Banc de Recursos. Les entitats es

comprometen, que en el cas que la subvenció no quedes totalment coberta pel projecte, es

faran cárrec proporcional de la diferencia. S'aprova per: 15 a favor, 0 en conra, 1 absenció.

6.- Torn de paraules
- Enrique Delgado, Centro Asturiano, invita a totes les entitats a l'Exposició de la Sortida a

Oviedo que varen fer algunes entitats del barri.
-Eva Ceano, Associació de Veins de Sarriá, anuncia la voluntat de la seva entitat per
presentar-se a la Vicepresidéncia del Consell de barri amb noves propostes de
funcionament. Espera que totes les entitats ho recolzin.
-Montserrat Morera, representant al Consell d'Associacions de Barcelona, comunica que hi
anirá al Congres a Montreal.

Sense més a tractat, s'acaba la reunió a les 22.30h

Barcelona,26 de Juny


