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

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Assemblea general de socis de la Taula d'entitats de Sarriá, que va tenir lloc dimecres 13

de Juny del 2018 a les 20.00h als locals del Centre Excursionista Els Blaus a Barcelona,
carrer Cornet i Mas, 15

Assistents: Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Viceng de Sarriá
(Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació Cor Dyapason,

Associació de Veins de Sarriá, Centre Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del Roser,
Colla gegantera de Sarriá, Diables infantils de Sarriá, Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá,
Associació Auxilia, Ateneu Popular, Centre d'Higiene Mental Les Corts, Veins i Amics del
Carrer Monterols, Castellers de Sarriá, Associació de la TerceraBdat del Districte de Sarriá-
Sant Gervasi (Can Fábregas)

Absents: Fundació Centre Assís de Sarriá, Associació de Comerciants de Sarriá, ANC Sarriá-
Sant Gervasi, Omnium Cultural Sarriá-Sant Gervasi, Cohabitem, Diablesses i Diables de

Sarriá

Punts de l'ordre del dia:

1.- Aprovació acta assemblea 13 de Novembre de 2017

L'acta es va enviar per correu electrónic. S'aprova per unanimitat (17 entitats a favor
representades )

2.-Presentació Memoria any 2017

3.- Presentació Comptes any 2Al7 i aprovació
S'aprova per unanimitat el comptes any anterior presentat pel Tresorer, Joaquim Roure.

4.- Presentació programa d'actuació any 2018 i presentacio pressupost any 2018

S'aprova per unanimitat. Presentat pel Tresorer, Joaquim Roure.

ffiffi



S.-Mostra d'entitats:
Es valora molt positivarnent, es un acte on les entitats donem una bona visibilitat. Aquest any
varen participar 23 entitats, es van fer tallers infantils per part de Diables Infantils i tabalers

de Sarriá i van haver 4 actuacions.

6.- Entaulat
Es dona data del 3er Entaulat, després de la bona valoració de l'any passat. Será el 19 de

Desembre a les 20h al locals de Casa Orlandai. Es fará una ponéncia, debat i pica-pica.

7.- Banc de recursos
La junta explica que s'ha demanat una suvbencio per comengar el projecte.La primera part
será contractar alguna persona per fer un estudi a les entitats socies de les infraestructures
que es poden cedir i les mancanges.

8.-Tresoreria
S'ha fet recordatori de la quota de 50€ anual per entitat tal com es va acordar en la ultima
assemblea. Hi ha entitas que no ho han fet efectiu.

9.- Web:
El Oriol Solina explica que ha comengat afer un nou blog per tal d'actualiaar i que el

setembre estigui activ a

10.- Certificat Digital per entitas:
S'informa que la Taula fará el certificat digital per totes les entitats socis amb suport del
Districte. Ho impartirá el Joaquim Roure, un dia a la setmana al Centre Parroquial. Aquelles
entitats que estiguin interesades es poden posar en contacte amb la Taula o amb el Joaquim.

11.. CAB
-Renovació dels estatuts

-Grups de treball:

. Desigualtats i Vulnerabilitat

. Comunicació Visibilitat

. Implementació Normes

. Cooperació Público-privada

. Rellangar Barcelona

. Pressupostos i ordenances fiscals 201



12.- Torn de paraules
-Es necesari posar web al dia ja que es la forma mes visible de la Taula
-S'hauria de fer un calendari d'activitats de les asscociacions de la Taula, perque seguim
solapant aniversaris, festes...

-Ateneu: Demana a la Taula la seva representació com acusació popular a la crema del
Ateneu. Es debat i s'aprovafer una assemblea extraordinari on les entitats acceptin el escrit
que ens presentará l'Ateneu.
-Es reiteralafalta de locals per algunes entitats com Castellers i Tabalers

Sense més a tractar, s'acaba la reunió a les 22.00h

Barcelona,13 de Juny 2018

La Secretaria,


