
  

 
 

 

TAULA D’ENTITATS DE SARRIÀ     
C/ Pare Miquel de Sarrià, 9 
08034  Barcelona  

         
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA  
  
Assemblea general de socis de la Taula d’Entitats de Sarrià, que va tenir lloc dimarts, 
dia 21 de Juliol del 2020 a les 19,30 h. per mitjà telemàtic. 
  
 
Assistents: Associació Cultural Casa Orlandai, Associació Centre Asturià de Barcelona, 
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (Centre Parroquial), Associació Cor 
Dyapason, Associació de Veïns de Sarrià, Castellers de Sarrià, Centre Excursionista Els 
Blaus, Tabalers de  Sarrià, Tabalets de Sarrià, Centre d’Higiene Mental Les Corts, 
Associació Trastokt’s, Marea Pensionista de Sarrià-Sant Gervasi. 
 
Oriol Solina, Joaquim Roura, Jesús Mestres, Ricard Julià, Jordina Pérez (Tècnica Acció 
Comunitària Districte Sarrià Sant Gervasi, Bernat Julia tècnic ESS Casa Orlandai. 
 
S’excusen: Associació Auxilia, Assís Centre d’Acollida.  
 
Per absència de la Secretaria titular Núria Esteve actua com a secretari accidental Ricard 
Julià. 

 
   

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació actes assemblees anteriors. 

2. Aprovació memòria 2019 i l’estat de comptes any 2019. 

3. Programa d’actuació i pressupost any 2020. 

4. Elecció de la Secretària de la Junta Directiva per renúncia de la seva 
titular. 

5. Informació  activitats i programes rellevants de les entitats membres 

6. Aprovació nous membres: Esplai Agost i Marea Pensionista 

7. Torn obert de paraules 

 

 

 

 

 

1. Aprovació actes assemblees anteriors. 

El President de la Taula d’Entitats, Oriol Solina presenta a votació les actes 
corresponents a les assemblees generals dels dies 14 de maig de 2019 i  27 de 
juliol de 2019 que han estat trameses a totes les entitats per correu electrònic. 
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L’Assemblea aprova les dues actes amb el següent resultat: 

a) Acta de l’assemblea del 14 de maig de 2019: 

Vots a favor 7 – vots en blanc 3 

b) Acta de l’assemblea del 27 de juliol de 2019: 

Vots a favor 9 – vots en blanc 1 

 

2. Aprovació memòria 2019 i l’estat de comptes any 2019. 

L’Oriol Solina presenta el power point que recull una síntesis de les principals 
activitats de l’any 2019 i també del tancament dels comptes. 

 

D’aquesta memòria destaquem especialment: 

• Nova web de la Taula, març 2019 

       A finals del mes de març es va publicar la nova web de la Taula. 

És una web wordpress molt senzilla sense components complexes ni de 
pagament.  

La web conté una agenda d’activitats i un blog pensats com a eines 
divulgatives de les entitats del barri. La pàgina de l’agenda permet enviar les 
activitats a la web. 

Durant els nou mesos de funcionament de l’agenda s’han publicat 73 activitats 
de 14 entitats diferents. El funcionament d’enviament de les activitats des de la 
pròpia web ha sigut d’un 24% 

Durant l’any s`han publicat 8 articles al blog de 7 entitats diferents.  

Segons Google Analytics la mitjana de visites mensual és de 75 

 

• III Mostra d’Entitats, 15 de Juny 

És un espai de trobada de les associacions del barri i també, un espai que 
facilita a les entitats donar-se a conèixer i difondre la seva tasca 

A la Mostra 2019 hi van participar 16 entitats i va celebrar-se el 15 de Juny a 
la plaça. 

Va participar també a la Mostra l’equip del projecte d’Economia Social i Solidària de 
l’Associació Casa Orlandai aportant diversos plafons divulgatius. 

La Mostra està organitzada per una comissió de la Taula d’Entitats. 

 

• Banc de recursos 

El Banc de Recursos és una iniciativa promoguda per la Taula que pretén donar 
servei a les entitats del barri mitjançant el préstec de materials diversos per realitzar 
les seves activitats. 

El Banc es nodreix dels materials propis de la Taula i dels materials que les entitats 
cedeixen al col·lectiu associatiu del barri.  

La Junta de la Taula va acordar que caldrà estar al corrent de pagament de les 
quotes per cedir els seus materials a entitats sòcies.  
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Durant l’any 2019 la Taula va adquirir un equip de veus amb bateria format per dos 
altaveus i també un parell de carpes o tendals de 3x3 m. 

El mes de novembre es va publicar a la web un apartat dedicat al Banc de 
Recursos amb els materials de la pròpia Taula 

L’Equip de veus de la taula ha estat utilitzat 10 vegades per 5 entitats diferents. 

 

• Entaula’t 

Entaula’t és una taula rodona oberta a totes les entitats de Sarrià per  debatre i 
compartir experiències en relació al funcionament i  perspectives futures de les 
nostres associacions. 

Aquest any la taula rodona va celebrar-se el 19 de desembre al CP i va tractar 
sobre la “Incidència política de les associacions” amb la participació de: 

Enric Canet, Director de Relacions Ciutadanes del Casal d’Infants del Raval 

Gerard Lillo, Tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 

Finalitzat l’acte, com hem fet els darrers any, es va fer una petit pica-pica en motiu 
del Nadal  

 

• Ballades de Sardanes 

L’any 2019 hem organitzat sis ballades de sardanes a la plaça: 

10/02/19 - 10/03/19 - 12/05/19 - 29/06/19 - 15/09/19 - 10/11/19 

Com hem fet altres anys, celebrem el dia de la dona, el 8 de març, amb una 
Ballada de Sardanes on totes les sardanes són sempre de dones compositores.  

 

Las sardanes de les ballades es presenten una a una amb una petita descripció de 
la peça i de la persona que l’ha escrit. 

Les sardanes a la plaça són patrocinades per 

• Ajuntament de Barcelona 

• Diputació de Barcelona 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

• Foix de Sarrià 

• Restaurant Ca La Tresa 

• Toni Carbó. “Joieria La Nina” 

• La Teca. Fira d’Artesans de la Plaça de Sarrià 

 

• Assemblees i reunions de la Junta 

Durant l’any 2019 hem celebrat tres assemblees de socis 
- Assemblea General Ordinària 26 de Març 
- Assemblea General Extraordinària 14 de Maig 
- Assemblea General Ordinària 25 de Juliol 

La Junta rectora de la Taula es reuneix generalment cada quinze dies 
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La Junta de la Taula va adherir-se al comunicat del CAB sobre la sentència del 
procés, en la qual es manifesta la “profunda decepció per una sentència judicial 
absolutament injusta” 

La Taula és entitat sòcia del Consell d’Associacions de Barcelona i està 
representada per Montserrat Morera  

 

• Consell d’Associacions de Barcelona 

El CAB és la plataforma associativa de Barcelona. En formen part 29 
organitzacions que representen més de 1.900 entitats.   

L’eix principal del treball del CAB te com a lema: “ÉS EL MOMENT DE SUMAR”, 
amb l’objectiu d’enfortir el moviment associatiu de la Ciutat. 

També el desenvolupament d’una campanya d’incidència política davant dels 
diferents partits i organitzacions polítiques. 

Funcionen al CAB  tres Grups de treball estables:  
- Finançament associatiu: anàlisi subvencions i propostes de millora 
- Xarxa Festes Majors: col·laboració i activitats conjuntes 
- Economia Social i Solidària: impuls d’estratègies de ciutat 

El CAB gestiona “Torre Jussana” on s’han realitzat 6.601 serveis  a 2.538 entitats. 

El CAB també coordina l’enquesta Panoràmic i l’anàlisi qualitatiu de les seves 
dades. 

 

• Tancament econòmic 2019 

    El president Oriol Solina presenta els comptes 2019 de la Taula. 

Pressupost 2019 REAL 2019 REAL 2018

B) INGRESSOS                                                                    9.439,84 11.184,37 7.048,30

5. Ingressos explotació                                                            9.439,84 11.184,37 7.048,30

a) Ingressos corrents                                          2.400,00 1.865,00 2.188,46

759 Ingressos per serveis diversos                                                    1.000,00 660,00 1.278,46

Barretina sardanes 1.000,00 660,00 1.023,72

Altres Ingressos 254,74

751 Quotes socis 1.400,00 1.205,00 910,00

Quotes socis 1.050,00 920,00 710,00

Quota extres per Mostra entitats 350,00 285,00 200,00

b) Subvencions  incorporades al exercici           7.039,84 9.319,37 4.859,84

740 Subvencions i donacions per a l'explotació              7.039,84 9.319,37 4.859,84

Departament de Cultura - programa sardanes 500,00 648,00

Ajuntament de Barcelona - programa sardanes 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Ajuntament de Barcelona - Cultura Popular 1.680,00

Ajuntament de Barcelona - Mostra d'Entitats 700,00 600,00 700,00

Coordinadora Entitats Sardanistes 3.580,00

Diputació de Barcelona - programa sardanes 1.759,84 2.091,37 1.759,84
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Pressupost 2019 REAL 2019 REAL 2018

A) DESPESES 9.570,00 9.485,72 6.541,46

6. Despeses d'explotació 9.570,00 9.485,72 6.541,46

a) Serveis exteriors                                                               9.570,00 9.485,72 6.541,46

626 Serveis bancaris                                                    23,87 28,03

629 Altres serveis                                            9.570,00 9.461,85 6.513,43

Sardanes a la Plaça 5.100,00 6.548,12 4.800,00

Mostra entitats 1.200,00 980,76 1.264,96

Triptic i Extensible rull-upp Taula 310,00

Acte Entaulat 350,00 286,36 300,00

Curset de Sardanes 1.680,00

Quota CAB 100,00 240,00 100,00

Nova Web Taula 330,00 427,32 48,47

Banc de recursos 500,00 957,44

Altres 21,85

 A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ -130,16 1.698,65 506,84

 

L’exercici de 2019 és tancat amb un total d’ingressos de 11.184,37 €, unes 
despeses de 9.485,72 € i  un saldo positiu de 1.698,65€. 

 

Posat a votació s’aprova la memòria i l’estat de comptes amb els següents 
resultats: 

Vots a favor 8 – vots en blanc 2. 

 

 

3. Programa d’actuació i pressupost any 2020. 

 

IV Mostra d’entitats  

La Junta de la Taula manté el propòsit d’organitzar la Mostra després de l’estiu en el 
format que sigui possible en aquestes dates. Caldrà veure amb la comissió de la Mostra 
quines possibilitats tenim per dur a terme el projecte. 

Entaula’t 2020 

Al desembre tenim previst organitzar la taula rodona sobre la realitat associativa en les 
circumstancies actuals. Veurem quines possibilitats tenim de fer-ho presencialment i 
celebrar el Nadal. 

Ballades de Sardanes 

Les ballades que tenim previstes pel 2020 són: 

9 de febrer, 8 de març, 12 de Juliol, 20 de setembre, 11 de oct. i 8 de nov. 

Banc de recursos  

Campanya de comunicació del banc a les entitats sòcies.  

Confeccionar l’inventari dels materials que les associacions vulguin aportar al banc. 

Publicar al web les nous materials del banc 

Fer les adquisicions de materials o recursos que es considerin oportunes. 

Xarxa associativa de Sarrià, Programa de relacions inter-associatives 
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Volem continuar potenciant el model associatiu a Sarrià i per això continuarem el calendari 
de reunions i visites ja iniciat abans de la pandèmia per conèixer més a fons les 
necessitats i projectes de les associacions  

Visitar altres entitats del barri per tal de conèixer-nos mútuament i explorar punts en comú 
i col·laboracions.  

Trobada d’entitats, impacte i experiències de la pandèmia (25 de Juny)  

Junts sumem amb el CAB a Barcelona 

El CAB amb els seus serveis a TORRE JUSSANA és un potencial que hem d’aprofitar.  

Mantenir la nostra presència al CAB ens facilita la relació amb el món associatius a la 
Ciutat i ens fa coneixedors i partícips del moviment associatiu davant l’administració. 

Participar i difondre millor els serveis formatius de TORRE JUSSANA  oberts a tots els 
responsables del moviment associatiu. 

Renovar l’adhesió al Codi Ètic que no tenim al dia.  

 

Quotes taula 

Com veurem als pressupostos la Junta de la Taula proposem una reducció de la quota 
del 2020 del 60% donat que la pandèmia segurament ha minvat els recursos econòmics 
de moltes entitats. 

 

Pressupost 2020 

Pressupost 2020 Pressupost 2019 REAL 2019

B) INGRESSOS                                                                    8.829,00 9.439,84 11.184,37

5. Ingressos explotació                                                            8.829,00 9.439,84 11.184,37

a) Ingressos corrents                                          1.410,00 2.400,00 1.865,00

759 Ingressos per serveis diversos                                                    660,00 1.000,00 660,00

Barretina sardanes 660,00 1.000,00 660,00

Altres Ingressos
751 Quotes socis 750,00 1.400,00 1.205,00

Quotes socis 400,00 1.050,00 920,00

Quota extres per Mostra entitats 350,00 350,00 285,00

b) Subvencions  incorporades al exercici           7.419,00 7.039,84 9.319,37

740 Subvencions i donacions per a 7.419,00 7.039,84 9.319,37

Departament de Cultura - programa sardanes 648,00 500,00 648,00

Ajuntament de Barcelona - programa sardanes 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Ajuntament de Barcelona - Cultura Popular 1.680,00 1.680,00 3.580,00

Ajuntament de Barcelona - Mostra d'Entitats 600,00 700,00 600,00

Diputació de Barcelona - programa sardanes 2.091,00 1.759,84 2.091,37
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Pressupost 2020 Pressupost 2019 REAL 2019

A) DESPESES 9.261,00 9.570,00 9.485,72

6. Despeses d'explotació 9.261,00 9.570,00 9.485,72

a) Serveis exteriors                                                               9.261,00 9.570,00 9.485,72

626 Serveis bancaris                                                    23,87

628 Subministraments                                                            0,00 0,00 0,00

629 Altres serveis                                            9.261,00 9.570,00 9.461,85

Sardanes a la Plaça 5.801,00 5.100,00 6.548,12

Mostra entitats 980,00 1.200,00 980,76

Triptic i Extensible rull-upp Taula 310,00 310,00

Acte Entaulat 350,00 350,00 286,36

Curset de Sardanes 850,00 1.680,00

Quota CAB/Cor. SARDANISTA BARCELONA 140,00 100,00 240,00

Nova Web Taula 330,00 330,00 427,32

Banc de recursos 500,00 500,00 957,44

Altres 21,85

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 21 )                                                             -432,00 -130,16 1.698,65
 

 

 

Els pressupostos presentats inclouen l’aprovació d’una quota de soci per entitat 
membre de 20 €, que suposa una reducció del 60% en relació a les quotes del exercici 
2019. 

 

El total de despesa de l’exercici 2020 es preveu en un import de 9.261€ i l’import total 
d’ingressos per un import de 8.829 € amb un saldo negatiu de 432 € que es 
compensarà amb el saldo positiu de l’exercici de 2019. 

 

Posat a votació el programa 2020 i el seu pressupost, s’aprova per majoria de 
l’assemblea amb un resultat de: 10 vots a favor i un vot en blanc. 

 

 

4. Elecció de la Secretària de la Junta Directiva per renúncia de la seva titular. 

 

S’informa que Núria Esteve representant de l’Associació de Veïns de Sarrià i fins ara 
secretària de la Junta de la Taula renuncia al càrrec per motius personals i se li 
agraeix la seva dedicació i suport a la Taula durant tots els anys que ha estat 
secretaria de la Junta Directiva. 

Al mateix temps es presenta la candidatura d’Eva Ceano-Vivas de l’Associació de 
Veïns de Sarrià per formar part de la Junta de la Taula. 

Posada la proposta a votació és aprovada per 10 vots a favor i 1 en blanc. 

D’acord amb els estatuts, serà en la reunió ordinària de la Junta directiva on  
s’acordarà la distribució dels càrrecs en la Junta actual. 
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5. Informació  activitats i programes rellevants de les entitats membres. 

 

El representant del Centre d’Higiene mental de les Corts informa que en breu obriran la 
seva seu al carrer Non Plus Ultra. 

 

6. Aprovació nous membres: Esplai Agost i Marea Pensionista 

El representant de Marea Pensionista informa de les seves activitats i calendari de 
reunions, que fan regularment a l’AAVV. 

Un representant del Castellers presenta també les activitats i programes de l’Esplai 
Agost que no son presents a l’Assemblea. 

 

S’aprova la incorporació de les dues entitats amb 10 vots a favor i 1 abstenció. 

 

7. Torn obert de paraules 

En el torn obert de paraules es tracten els següents temes: 

 
a)  Casals Comunitaris: 

Casals Comunitaris és un projecte promogut des del CAB, que té per 
objectiu donar suport i acompanyar la solidaritat que ha sorgit als barris 
arrel de la crisi pel COVID-19, així com fomentar la vehiculació d’iniciatives 
i accions comunitàries dirigides a cobrir les necessitats detectades al 
territori. 
 
A Sarrià-Sant Gervasi, amb el Suport del Districte, el projecte es coordina 
per l’equip que promou les accions d’economia social i solidària de la Casa 
Orlandai.  
 
Participen a la reunió Jordina Pérez per part del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi  i Bernat Julià per part de l’equip ESS de Casa Orlandai. 
 
Expliquen el desenvolupament previst pel programa que te un pressupost 
de 14.500 € i que serà concretat en una reunió prevista pel mes de 
setembre amb totes les entitats interessades. 
 

b)  Pacte de Ciutat. 

Montserrat Morera informa que el CAB  i moltes entitats del tercer sector, socials i 
culturals, de la ciutat no s’han adherit al Pacte de Ciutat promogut per l’Ajuntament 



  

 
 

 

AEiG Sant Ignasi, ANC territorial de Sarrià-Sant Gervasi, ASSíS Centre d’Acollida, Associació Amics de l’Opera de Sarrià, Associació 
Casa Orlandai,  Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Associació Cohabitem Sarrià, Associació de Comerciants de Sarrià, 

Associació de Veïns de Sarrià, Associació de la Tercera Edat del districte Sarrià-Sant Gervasi-Can Fàbregas, Auxilia, Centre 
Excursionista Els Blaus, Centre d'Higiene Mental de les Corts, Centro Asturiano de Barcelona,  Colla Castellera de Sarrià, Colla 

Gegantera de Sarrià, Comissió de Festes del Roser, Cor de cambra Dyapason, Diablesses i Diables de Sarrià, Diables infantils de 
Sarrià, Esplai Agost, Marea Pensionista, Omnium Cultural Sarrià-Sant Gervasi, Tabalers de Sarrià, Tabalets de Sarrià, Trastok’ts 

Street Band, Veïns i Amics del Carrer Monterols 
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de Barcelona, tot i que continuen apostant per treballar en pro de tota la ciutadania i 
de la ciutat. 

 

c)  Plataforma Defensa de Can Raventós. 

Jesús Mestre informa de la creació d’aquesta plataforma i de les accions previstes 
per promoure la conservació d’aquest patrimoni a Sarrià. 

La plataforma ha nascut per la inquietud que ha provocat en el veïnat, la notícia que 
la propietat vol tirar endavant el projecte que afecta a la casa i jardins de Can 
Raventós. 

 

d)  Casa Buenos Aires a Vallvidrera. 

S’informa de l’ocupació i futur de la Casa Buenos Aires a Vallvidrera. 

 

 

   Sense més a tractar s’acaba l’assemblea. 

 
 
 

    Barcelona, 21 de Juliol de 2020 
 
 
 
 
 
 
El Secretari accidental    Vist i plau del President 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricar Julià Capdevila    Oriol Solina Feliu 

 


