
 
 

 
 

 

 
 

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

        
 
 
 
 

Acta provisional Assemblea de la Taula d'Entitats 
 
Data: 12 de juliol 2021 19.30-20.30 
Lloc: Centre de Sarrià 
12 entitats presents: Castellers, Centre Assis, Tabalers, AAVV, Centre, 
Orlandai, Auxilia, CHM Les Corts, Els Blaus, Gegants, Centre Asturiano, Cor 
Dyapasson. 
 
 
Acords: 
 
1. S'aprova per unanimitat l'acta anterior de l'Assemblea de data 21 
de juliol de 2020. 
http://www.taulaentitatssarria.cat/wp-content/uploads/2020/11/Assemblea-
2020-07-21-AGO-Acta.pdf 
 
 
2. S'aprova per unanimitat la memòria d'activitats de 2020 i l'estat de 
comptes 
 

 No hem pogut celebrar la Mostra d’Entitats 
 Una trobada telemàtica per l'entaulat 16/12/2020 amb 21 persones, tema 

“Incidència de la pandèmia al funcionament de les associacions i a la 
població en general” 

 Una trobades telemàtica amb 14 associacions. 
 Ballades de Sardanes  (dos ballades i quatre en format concert) 
 Assemblees i reunions de la Junta totes telemàtiques. El dia 21 de Juliol 

vam celebrar l’Assemblea General Ordinària anual. La Junta rectora de la 
Taula es reuneix generalment cada quinze dies 

 Consell d’Associacions de Barcelona /Taula Suport Mutu. PROJECTE 
CASALS COMUNITARIS: FEM BARRI FEM COMUNITATEs van organitzar 
xarxes de suport comunitari per alleugerir la problemàtica de la covid-19 a 
persones vulnerables, gent grans sola, etc. D’aquí va sorgir la Taula de 
suport mutu que gràcies a la iniciativa del CAB i a la col·laboració 
econòmica de l’ajuntament va oferir recursos econòmics per organitzar, 
des de la Casa Orlandai, els ajuts , i així, entitats i veïnat del barri ens 
vam unir per respondre a les necessitats de qui més ha patit la crisi de la 
covid-19 

 Situació entitats sòcies; desembre 2020: 26 Entitats sòcies Donades de 
Baixa: AEiG Damià de Veuster Altes: Marea Pensionista i Esplai Agost 
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 Tancament econòmic a 31/12/2020 

Ingressos reals 7.508,03 
Despeses reals 6.368,47 
Resultat de l'exercici 1.139,56 
 
http://www.taulaentitatssarria.cat/wp-content/uploads/2021/09/PiG-2020.pdf 

 
3. S'aprova per unanimitat el Pla d’actuació de 2021  
Actes 

 IV Mostra d’entitats s'ha demanat permís pel dissabte 19 de setembre, 
però s'haurà de revisar perquè hi ha sardanes. 

 Entaula’t 2021 la realitzarem al desembre  i tenim pendent saber si la 
podem fer presencial o telemàtica. 

 Ballades de Sardanes Tenim previst organitza a la plaça sis ballades durant 
el 2021 Ja n’hem fet quatre 

Projectes 

 Banc de recursos; continuarem amb la recollida de dades i publicació en la 
web i estem esperant resposta de l'Ajuntament a una petició de local per 
encabir el material.  

 Xarxa associativa de Sarrià, Programa de relacions inter-associatives; 
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  

 Quotes taula la Junta de la Taula proposa una reducció de la quota del 
2021 del 40%  i per tant la proposta per la quota del 2021 és de 30 euros. 

 Centenari; hem presentat un projecte i l'han acceptat de fer Festa major al 
llarg de la història, ho està fent un tècnic que ja està contractat, rebrem 
subvenció per la quantitat que pagarem. Al novembre hi haurà activitats 
que inclouen una xerrada d’aquest tema. 

 Donem suport al Consell de ciutat i per veure les activitats veiem un Vídeo 
del Consell de Ciutat on s'explica el funcionament i el seu objectiu. 

 Pressupost econòmic per 2021 

Ingressos  11.041,00 
Despeses 11.530,00 
Resultat -489,00 -> es compensarà amb el romanent de 2020 
 
http://www.taulaentitatssarria.cat/wp-content/uploads/2021/09/Pressupost-2021.pdf 

 Tenim zoom un any més juliol 2021 - juliol 2022, qualsevol entitat que el 
necessiti pot disposar 



 
 

 
 

 

 
 

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

 

4 S'aprova per unanimitat la renovació de càrrecs de la Junta 

 Incorporació dels Castellers de Sarrià a la Junta de la Taula Bibi Solanes 
dels Castellers, nova vocal de la junta 

 Ratificació dels actuals membres de la Junta: Oriol Solina (A.Cultural Casa 
Orlandai) President , Enrique Delgado (Centro Asturiano) Vicepresident , 
Eva Ceano (A. de Veïns de Sarrià) Secretaria,  Ricard Julià (A. Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià) Vocal, Manel Vilanova (Tabalers de Sarrià) Vocal 

 

5 S'aprova per unanimitat el nou membre: Fundació Guné Fundació de 
Cooperació Internacional compromesa amb la defensa dels drets civils, socials 
i econòmics de les poblacions més pobres de Senegal. No ha pogut venir i fa la 
presentació l'Oriol. 
 
 
 
6. Torn de paraules 

 Plataforma de recerca històrica; estem inscrit per difondre la història i 
l’arxiu. Coordina Busquets 

 centre mental ha canviat el nom. Enviaran correu amb el nou nom, 
comenta que la seu d’avió Plus Ultra abril  i Graus ja ha obert juliol 

 
Sense més temes que tractar tanquem a les 19.30 agraint la presencia de les 
entitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EiG 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, Fundació CHM Salut Mental,   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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