
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 dimarts 26
de Marg del 2019 a les 20.00h als locals de l'Associació Auxilia, carrer Anglí, 50 de

Barcelona

Assistents: Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Viceng de Sarriá
(Centre Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació Cor Dyapason,
Associació de Veihs de Sarrid, Centre Excursionista Els Blaus, Colla gegantera de Sarriá,
Diables infantils de Sarriá, Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá, Associació Auxilia, Centre
d'Higiene Mental Les Corts, Veihs i Amics del Carrer Monterols, Castellers de Sarriá.

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, Associació de la TerceraBdat del Districte de Sarriá-Sant Gervasi (Can Fábregas),
Comissió de Festes del Roser, Ateneu Popular

Punts de l'ordre del dia:

1.- Aprovació acta assemblea 13 de Juny de 2018
L'acta es va enviar per coffeu electrónic. S'aprova per unanimitat (15 entitats a favor
representades )

2.-Presentació Memdria any 20fi
Presentació Comptes any 2018 i aprovació

S'aprova per unanimitat el comptes any anterior presentat pel Tresorer, Joaquim Roura.

3.- Presentació programa d'actuació any 2A§
Punts a ressaltar:

ffiffi



Banc de recursos: El projecte no s'ha presentat a subvenció peró es comengaral a

fer un estudi a les entitats per tal de recollir el material que es pot cedir. (Comissió
de treball) També es fará una primera compra d'un equip de so.

Web: Ja esta construida i en 1 mes estará activa. S'enviará enllag perqué tothom la
pugui veure.

Acusació popular: Ja hem format la comissió i em tingut una reunió amb advocat.
Mostra entitats: l5 juny 2019
Novetats: GR associatiu / Curs sardanes per infants / Calendari de visites entitats
sócies

Presentació pressupost any 2019
S'aprova per unanimitat. Presentat pel Tresorer, Joaquim Roura.
Es recordafer efectiu les quotes tant del2018, per les entitats que no ho han fet.

4.- Ampliació junta directiva:
Es demana més membres per configurar la Junta i que hagi més representativitaf de les

entitats sócies. No es presenta cap membre.

S.-Manifest per entregar als polítics:
Es debat el manifest, s'aprova el contingut perd es demana fer un escrit més resumit i
especificar 3 punt per cada concepte. Totes les propostes han d'estar dirigides primer a Sarriá
i després a chrtat
La Junta ho rectificará i ho enviará per coffeu electrónic a les entitats i posteriorment, es fará
entrega a tots els partits polítics representats al Districte.

6.- Participació a l'Associaot:
Varies entitats creuen que les dates son complicades, les associacions de culfura popular ja
hi participant a la Festa de la Mercé i no ens poden compromeire.Lajunta demanará mes
informació i horaris i es valorará la participació.

7.- Informació activitats i programes rellevants de les entitats membres:
. Castellers: Explica que aquest any tenen moltes actuacions, sobre tot al barri. La mes

important será el27 d'Abril ,"diada de Bateig". També comengaran a fer escola de
canalla. Reiteren lafalta de local per assaig

. Gegants: Tenen 18 Aniversari del Blauet que es fará durant la Festa Major d'enguany.
També ens estrenat un cap gros amb la col'laboració de la Colla de Sant Medir, "El
Medinet"

. Associació de Veihs: Demana tenir mes comunicació amb la junta de la Taula donant
informació de les actes de les juntes.

. Centre Higiene Mental: Explicant que el 15 de Maig faran el dia de la Dansa, ens
faran arribar Ia programació.
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. Entitats de Cultura Popular: Varen fer un manifest que es va presentar a Plenari, per
tal d'aconseguir Can Ponsic com a Casa de cultura i demanant un procés participatiu
pels seus usos. (adjunt al Acta)

8.-Consell de Ciutat:
Es presenta les novetats d'aquest any. Tenim representants de la Taula. S'entrega un tríptic
on recull totala informació

9.- Aprovació nous membres:
Es presenta una nova associació: TRASTOK'TS STREET BAND (Associació sense ánim
de lucre de percussió i batucada del barri de Sarriá)

S'aprova per 15 vots a favor

L0.-Torn de paraules
-Es demana recolzar el manifest Associació Caliu
-Es pregunta als representats al Consell de Residus on es podran comprar les bosses per
Porta a Porta. S'informa que hi ha tres comergos: Cofac. Superservis i Millor Preu.

Sense més a tractar, s'acaba la reunió a les 22.0Ah

Barcelon a, 26 de Marg del 2019
La Secretaria,

Agrupament Escolta i Guia Damiá de Veuster, Agrupament Escolta i Guia Sant Ignasi, ANC Sarriá--- Sant

Gervasi, Associació Amics de l'Opera de Saniá" Associació Auxilia, Associació Casa Orlandai, Associació


